
T Á J É K O Z T A T Ó 

a büntetés-végrehajtási intézetekbe küldhető csomagokról 

A  csomag súlyát  a büntetés-végrehajtás országos parancsnokának 13/2017. (II.6.) OP 

szakutasításának 28. pontja úgy határozta meg, hogy az – a ruházatot, gyógyszert vagy 

gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomag kivételével a mérlegek eltéréséből adódó 

tűréshatárt figyelembe véve -  nem  haladhatja  meg  az  5500  grammot.  

Hozzátartozója olyan  bv. intézetben  tartózkodik,  ahol  az  intézet  parancsnoka  a  csomag  

személyesen történő bevitelét NEM ENGEDÉLYEZI.  A doboz kiválasztásakor ügyeljen arra,  

hogy  minden  csomagnak  át  kell  férnie  az  45  cm  x  25  cm-es  csomagvizsgáló  

berendezés nyílásán, és hossza a 60 cm-t nem haladhatja meg, biztonsági okból csak a 

fentieket meg nem haladó méretű csomagot vesz át kézbesítésre az intézet. 

 

A Budapesti Fegyház és Börtönben elhelyezett fogvatartottak  részére  az  alábbiak  

szerint engedélyezem a csomagok fogadását engedélyezett kapcsolattartóiktól: 

 

-  elítéltek és előzetes letartóztatottak havi egy csomagot fogadhatnak 

 

A csomagoknak az alábbi feltételeknek kell megfelelniük. 

 

Általános csomag: súlya az 5.5 kilogrammot, mérete az 45 cm x 25  cm x 60 cm maximális  

küldeményméretet nem  haladhatja  meg.  Az általános csomagban valamennyi, a 

tájékoztatóban felsorolt termék elhelyezhető, tehát élelmiszer, ruházat, tisztasági szer, papír 

írószer, egyéb engedélyezett tárgyak is.  

 

Ruhaneműt, gyógyszereket vagy gyógyászati segédeszközt tartalmazó csomag:  

Ezen csomag súlyára nézve felső határt nem állapít meg  a  büntetés-végrehajtással  

összefüggő  jogszabály vagy  rendelet.  Mérete  az  45  cm  x  25  cm  x  60  cm  maximális  

küldeményméretet  nem haladhatja meg.  Ha ez a fajta  csomag nem haladja meg az 5 kg-

ot, a fogvatartott kérésére érvényes  általános  csomagengedély  terhére  is  rögzíthető,  ha  

nem  kívánja  azt  már  általános csomagra felhasználni.  Ez a csomag nem tartalmazhat 

élelmiszert, dohányárut és tisztasági felszerelést, beküldését külön kérelemre az intézet 

parancsnoka  engedélyezi.  Amennyiben nagyobb méretű gyógyászati segédeszközt 

küldene csomagban, előzetesen egyeztesse az intézettel.  

 

Írószer-tanszer csomag:  az  írószereket,  papírárukat  tartalmazó  csomag  súlyára  nézve  

felső határt nem állapít meg a büntetés-végrehajtással összefüggő jogszabály vagy rendelet. 

Mérete az 45cm x 25cm x 60cm maximális küldeményméretet nem haladhatja meg.  Ez a 

csomag nem  tartalmazhat  élelmiszert,  dohányárut  és  tisztasági  felszerelést,  beküldését  

külön kérelemre az intézet parancsnoka engedélyezi. 

 

Figyelem! A feladó és a címzett adatait a csomagolóanyagra írás helyett elegendő a csomagra  

rögzített csomagszállító  szelvényen  feltüntetni,  ez  elősegíti  az  adatvédelmi  elvek  

érvényesülését.   

 

A csomag postán  küldhető  úgy,  hogy  a  posta  által  szabályozott  módon becsomagolva, a 

szállítás és a házhoz szállítás díjának megfizetése után a csomagot feladja hozzátartozója  

(kapcsolattartója)  pontos  címére.  Külföldi feladási  hely  esetén  a csomagküldő  szolgálat  

használata előzetes egyeztetés alapján, külön engedéllyel lehetséges. Felhívom a 



figyelmet, hogy amennyiben csomagküldő szolgálat által kézbesített csomag bv. intézetben  

történő  átadását  akadályozó  tényező  merül  fel  –  akár  az  előzetes egyeztetés elmaradása 

miatt -, tekintettel arra, hogy a csomag visszafordítása  fogalmilag kizárt, 

megsemmisítésre kerül a küldemény, amennyiben a címzett saját költségére nem 

kívánja,  vagy  nem  tudja  postai  úton  azt  a  feladónak  visszaküldeni,  és  a  tartalma 

tárolását más szabályok nem teszik lehetővé. 

 

 

"A" objektumban elhelyezett fogvatartottak részére: 

Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma, 

1108 Budapest, X. ker. 

Kozma út 13. 

 

"B" objektumban elhelyezett fogvatartottak részére: 

Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma, 

1108 Budapest, X. ker. 

Maglódi út 139. 

 

 

Nem veszi át a postától, csomagszállító cégtől a csomagot az intézet, ha: 

 

-  a feladó neve és címe a csomagszállítón nincs feltüntetve, 

-  a szállítási díj nincs kifizetve, illetve utánvéttel vagy portósan küldték a csomagot, 

-  a  csomagolás  sérült  és  erről  a  posta  vagy  a  csomagszállító  cég  nem  vett  fel  

jegyzőkönyvet, 

-  a címzett nem azonosítható, vagy ha nem kapcsolattartó  

-  a csomag súlya a típustól függő súlyhatárt meghaladja, 

-  a csomag mérete az általánosan engedélyezett mérethatárt meghaladja. 

-  a fogvatartott egy napot meghaladó időtartamot nem tartózkodik az intézetben, 

illetve  

magánelzárást tölt. 

-  a csomag tényleges súlya nem egyezik a rajta feltüntetett súllyal.  

 

Az intézet visszaküldi a feladónak a postai úton kapott csomagot a feladó költségére, ha: 

 

-  a fogvatartott felhasználta a csomag fogadására rögzített engedélyeit, 

-  az  nem  engedélyezett  kapcsolattartótól,  vagy  nem  egyházi,  karitatív  

szervezettől,  

illetve külképviseleti szervtől érkezett, 

-  a   ruhaneműt,  gyógyszereket  vagy  gyógyászati  segédeszközt  tartalmazó  csomag,  

illetve írószer-tanszer megjelöléssel beérkezett, 5 kg-ot meghaladó súlyú csomagban a  

tartalom ellenőrzése során olyan tárgyat, terméket talál elő, amely kizárólag általános  

csomagban  küldhető,  illetve  ezen  csomagok  beküldésére  előzetesen  az  intézet  

parancsnoka nem adott engedélyt, 

-  az engedélyezettnél nehezebb és ezt a súlyhatár ellenőrzése is alátámasztja, 

-  a fogvatartott nyilatkozata szerint nem kívánja azt átvenni. 

 

 

 

 



Az átadásra kerülő csomagot a címzett jelenlétében a bv. intézet bontja fel, és annak tartalmát  

ellenőrzi.  A csomag átvételét  a  címzett  aláírásával  igazolja.  Mindazokat a tárgyakat,  

amelyeket  a  címzett  birtokában  nem  tarthat,  visszaküldheti  postai  úton  csomagban  

"címzett fizet"  különszolgáltatással  vagy  saját  költségére  a  csomag  feladójának.  Ha  a  

címzett  a visszaküldés költségét nem vállalja, és a visszaküldést nem kéri, de az át nem 

adható tárgyak tárolását más szabályok lehetővé teszik, úgy azokat az intézet tárolja, majd a 

szabaduláskor, előzetes letartóztatott esetében szabadlábra helyezésekor a címzettnek 

nyilatkozat megtétele után átadja. Azokat a tárgyakat, amelyek az intézetben nem tárolhatók 

közegészségügyi vagy más,  az  intézet  biztonságát  veszélyeztető  okból,  és  a  visszaküldést  

a  címzett  nem  vállalja, vagy  "címzett  fizet"  különszolgáltatással  nem  kéri,  úgy  

jegyzőkönyv  felvétele  után  azok megsemmisítéséről az intézet gondoskodik.  

 

Ha  a  csomagban  lőfegyvert,  lőszert,  robbanó-,  sugárzó  anyagot,  kábítószert  talál  az  

ellenőrzést  végző,  azt  haladéktalanul  -  a  csomagot  küldő  megnevezésével  -  átadja  a  

rendőrségnek.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a büntetés-végrehajtási intézet havonta biztosítja a fogvatartottak részére  

a keresményük vagy letétben lévő (megtakarított) pénzük terhére történő vásárlást az intézet  

területén működtetett boltban,  ahol lényegében  mindazok  az  áruféleségek megvásárolhatók 

(felsőruházati  termékek  és  lábbeli  kivételével),  melyek  a  csomagban  is  küldhetők.  A 

fogvatartott részére (nevének,  valamint  születési  dátumának  vagy  édesanyja  nevének 

feltüntetésével)  az  intézet  címére  a  pénzküldeményre  vonatkozó  előírások  betartásával 

küldhet  pénzt.  Az intézet az Ön rendelkezésének megfelelően  engedélyezi  a  küldött  pénz 

felhasználását. Ha Ön úgy rendelkezik, hogy csomagküldemény helyett küld pénzt, akkor az 

intézet a rendes vásárláson túl a csomag helyetti vásárlás lehetőségét biztosítja.  

 

Reméljük, hogy  ezen  tájékoztató  mindazokat  az  információkat  tartalmazza,  melyek  

szükségesek a beküldeni kívánt csomag tartalmának összeállításához, megfelelő címzéséhez,  

a  súly  és  méretbeli  korlátozások  megismeréséhez,  a  címzett  részére  történő  gördülékeny  

kézbesítés érdekében. 

Amennyiben Önnek a csomagküldéssel, pénzküldéssel kapcsolatosan további kérdései 

merülnek fel, úgy bizalommal fordulhat a fogvatartó intézethez levélben vagy hozzátartozója  

meglátogatásakor az intézet személyzetéhez. 

 

A  csomag összeállítása  előtt  kérjük  figyelembe  venni  a  beküldhető  tárgyak  körét 

tartalmazó, alábbi  tájékoztató  jegyzéket. Kiemelten  figyeljen arra, hogy  szavatossági 

időn  belüli élelmiszert küldjön, illetve ajánlott a szobahőmérsékleten  tárolható  

élelmiszerek beküldése. 

 

 

 

 

 

 

 



T Á J É K O Z T A T Ó 

a csomagban beküldhető, majd átvizsgálás után a zárkában tartható tárgyakról 

 

I. A csomagban beküldhető tárgyak: 

 

A) Élelmiszerek, étkezési eszközök B) Egyéb használati tárgyak: 

- filteres tea, kávé granulátum, folyékony 

halmazállapotú édesítőszer, kockacukor, - 

tubusos ételízesítők, , - ételtartó doboz és 

táska, pohár , -  érintésvédelmi szabványnak 

megfelelő max. 350 W teljesítményű 

vízforraló, vízmelegítő  - konzerv-, és 

palackfedél-nyitó, - készételek, nem 

romlandó húskészítmények, - nem romlandó 

sütemények, édességek - , a büntetés-

végrehajtási intézet orvosának szakmai  

javaslatára, a büntetés-végrehajtási 

osztályvezető előzetes engedélyével a 

hozzátartozó, vagy harmadik személy által 

finanszírozott gyógyszer, gyógyászati 

segédeszköz 

Üveg csomagolásban semmi nem küldhető! 

- a vallásgyakorláshoz szükséges 

kegytárgyak (biblia, imakönyv, 

rózsafűzés, fa kereszt, más vallási eszköz 

külön engedéllyel) - elemmel 

működtethető zsebrádió, fülhallgató - 

karóra – tartalék elem(kivéve lapos elem) 

- kártyajáték – sakk, társasjáték, 

kézimunka-felszerelés –zárkaszekrény 

lakat 

C) Dohányáruk: D) Ruházati anyagok: 

- cigaretta, szivar, szivarka, fogyasztási 

dohány, füst nélküli dohánytermék 

(nikotin tapasz), szipka, pipa, gyufa, 

öngyújtó, cigarettahüvely, töltő készülék, 

cigarettapapír, sodró készülék, 

cigarettatárca (csak műanyag borítású) 

 

 

 

- alsóruházat: nadrág, trikó, póló,  - 

harisnya, zokni stb. - lábbeli és 

papucs 

Csak előzetes,nje. elítélt, elzárásos: 

sál, sapka/kalap, öltöny, 

szabadidőruha, kesztyű, felöltő,  

kabát/vagy dzseki, nadrágszíj (csattal) 



 

E) Tisztasági felszerelések: F) írószerek, papíráruk: 

- tisztálkodási szerek és a tartásukra szolgáló 

eszközök: pl. szappan, fésű, tükör, hintőpor, 

krém, sampon stb. - mosószerek: paszta vagy 

folyékony, mosószappan, öblítő szerek - 

fogápolási eszközök 

- izzadásgátló szerek, kivétel 

alkoholtartalmú, és hajtógázzal töltött palack, 

- körömápolási cikkek, - ruha- és cipőápolási 

eszközök, - varrókészlet, - törülköző, 

zsebkendő, - borotválkozó felszerelés, 

villanyborotva, borotvakrém, kivéve a 

borotvakés 

- levelezéshez és önképzéshez szükséges 

eszközök - zseb-és kártyanaptár 

- fényképek, képeslapok, iratok, kivéve: 

értékpapírok és az azokat helyettesítők - 

könyvek, napilapok, folyóiratok 

 

 


