
Tájékoztató büntetőügyben eljáró védők részére 

 
Védők belépése 

A védő az előzetesen letartóztatott büntetőeljárási jogainak gyakorlása érdekében az intézet 

kizárólag erre a célra fenntartott 06-1-475-5572 telefonszámán kezdeményezhet 

telefonbeszélgetést védencével hivatali munkaidőben (H-CS: 7.30 – 16.00; P: 7.30-13.30). Az 

intézet dokumentált módon tájékoztatja a fogvatartottat a védő kezdeményezéséről. 

 

A védők a Bv. tv. 398. § (2) bekezdése alapján az intézet hivatali munkaidejében kereshetik 

fel védencüket főszabály szerint, mely a hivatali idő teljes tartamát jelenti. A hivatali 

munkaidő hétfőtől csütörtökig 7:30-16:00, pénteken 7:30-13:30.  

Halaszthatatlan eljárási cselekmények esetében természetesen hivatali időn túl is lehetséges a 

kapcsolattartás. A védő védencével történő kapcsolattartásának időtartamát az intézet nem 

korlátozza.  

Annak érdekében, hogy a védők belépése és védencükkel történő kapcsolattartás 

zökkenőmentes legyen, az intézet az előzetes időpont egyeztetés lehetőségét biztosítja, 

melyeket az alábbi elérhetőségeken tehetnek meg: 06-1-488-5010 és 06-1-475-5500. 

Személyesen az intézet KÜ/6 személybejárati kapuján is lehetőség van időpont egyeztetésre.  

 

Meghatalmazás 

Előzetes letartóztatott fogvatartottak védőinek nyilvántartásba vételéhez és az akadálytalan 

kapcsolattartáshoz a Be. szerinti nyomozó hatóság (rendőrség, NAV, ügyészség, vádemelés 

után bíróság) érkeztető bélyegzője szükséges az ügyvédi meghatalmazásokra. 
A Be. 47. § (3) bekezdése az ügyben eljáró nyomozó hatóság, bíróság, ügyészség feladataként 

határozza meg, hogy értesítse az intézetet a csatolt meghatalmazásokról. Tehát, amennyiben 

érkeztetett – az eljáró hatóság érkeztető bélyegzőjével ellátott – meghatalmazást hoz a védő, 

az esetben védencével kapcsolatot tarthat. Ha nem érkeztetett meghatalmazást hoz a védő, - 

mert nem személyesen nyújtotta azt be az eljáró hatóságnak - abban az esetben az intézet 

keresi meg az eljáró hatóságot. A védő kapcsolattartását a megkeresés időtartama nem 

korlátozza.  

 

Meghatalmazás aláírása: 

A védők részére a Be. 43. § (2) bekezdés c) pontjára figyelemmel az intézet a meghatalmazás 

aláírására rendelkezésre álló időt nem korlátozza. 

 

Hangrögzítő készülékek, laptop, iPad, iPhone, stb.: 

A védők az intézetbe – előzetes bejelentés mellett – hangfelvevő készüléket behozhatnak. A 

hangfelvevő készülék azonban nem lehet okostelefon, laptop, iPad, iPhone, stb.  

 

Ügyvédjelöltek: 

A védő helyett eljáró ügyvédjelölteket az intézet az ügyvédjelölti igazolvány felmutatása 

ellenében engedi be.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet területére történő belépés a 44/2007. (IX. 19.) 

IRM rendelet alapján történhet: 
 

1. §… 

…(2) A bv. szerv területére beléphet: 

….. 

b) a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy; 

……. 

……… 

g) a fogvatartott nem védőként eljáró jogi képviselője, törvényes képviselője, illetve 

meghatalmazás alapján eljáró egyéb képviselője (a továbbiakban: fogvatartott képviselője). 

Hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személynek minősülnek: 

4. §…. 
g) a védő, valamint a fogva lévő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, 

továbbá a fogva lévő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd; 

A belépés az alábbiak szerint történhet 
6. § (1) A 4. § g) pontjában megjelölt személy a kirendelésről szóló határozat vagy 

meghatalmazás felmutatása mellett léphet be a bv. szerv területére. A belépést engedélyezni 

kell, ha a védő a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása érdekében keresi fel az 

intézetet. A védő a meghatalmazásnak a Be. 47. § (2) bekezdése szerinti benyújtásáig a 

fogvatartottal csak ellenőrzés mellett beszélhet. Ha a bíróság a Be. 135. § (4) bekezdése 

alapján a védőt az eljárásból kizárta, az adott büntetőeljárásban nem engedélyezhető a kizárt 

védő bv. szerv területére történő belépése. 

(2) A védő – a belépéskor történő bejelentés mellett – külön engedély nélkül is jogosult 

hangfelvevő készüléknek a bv. szerv területére történő bevitelére. 

(3) A védő a fogvatartottal a bv. szerv e célra kijelölt helyiségében beszélhet. 

(4) A (3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni a védő és a 4. § m) pontja szerinti tolmács 

esetében is, azzal, hogy a tolmács csak a védővel egyidejűleg – a kirendeléséről szóló 

határozat felmutatása mellett – léphet be a bv. szerv területére. 

 

Idegen állampolgárságú és a magyar nyelvet nem beszélő fogvatartotthoz - büntetőeljárási 

jogai gyakorlásának elősegítése és biztosítása céljából - tolmács kirendelő határozat nélkül a 

rendelkezési jogkör gyakorlójának előzetes írásbeli hozzájárulásával is beléptethető. 

 


