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Az intézetbe történő be- és kiléptetés szabályai 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1) Az intézetbe belépni szándékozó köteles személyazonosságát hitelt érdemlően 

igazolni, s ehhez fényképes igazolványt (személyazonosító igazolvány, útlevél vagy 

vezetői engedély), illetve szolgálati igazolványt a beléptetést végzőnek átadni. 

Köteles a belépés indokát a beléptetést végző felügyelővel közölni, a be- és 

kiléptetésnél a fémkereső kapun áthaladni, amennyiben szükséges, a kézi 

fémkeresővel történő biztonsági ellenőrzésnek magát alávetni. Táskájának tartalmát a 

csomagvizsgáló készüléken történő ellenőrzésnek köteles alávetni.  

Aki a személyazonosság megállapításának és a biztonsági ellenőrzésnek nem hajlandó 

magát alávetni, nem léptethető be, illetve a már bent tartózkodó személy az intézetből 

eltávolítható. 

 

2) Ittas vagy bódult állapotban levő személy az intézetbe nem léphet be. Az ittas állapot 

ellenőrzéséhez annak megállapítására alkalmas eszköz (alkoholteszter) kerül 

alkalmazásra. 

 

3) Az intézetbe nem vihető be lőfegyver, lőszer, robbanószer, gáz- és riasztó fegyver, 

hidegfegyver, szúró- vagy vágóeszköz, alkohol, bódító- és pszichoaktív szer, sugárzó 

anyag, a közbiztonságra, valamint az intézet rendjére és a fogvatartás biztonságára 

veszélyes tárgy, anyag. Adó-vevő készülék, telefon, fényképezőgép, illetve hang és 

kép rögzítésére alkalmas más készülék bevitelét a parancsnok engedélyezheti.  

A hatósági eljárást, nyomozati cselekményt végző személy a belépéskor történő 

bejelentés mellett – külön engedély nélkül – beviheti a feladata elvégzéséhez 

szükséges fényképezőgépet, hang és kép rögzítésére alkalmas más készüléket, illetve 

hordozható számítógépet.  

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

hangfelvevő készülék (diktafon) intézetbe történő bevitelére, továbbá az üggyel 

kapcsolatos iratait csak a technikai eszközökkel (csomagvizsgáló berendezés, kézi 

fémkereső készülék) lehet ellenőrizni. 

 

4)  Az intézetbe belépő személy köteles betartani az intézet rendjére, a házirendre és a 

fogvatartás biztonságára vonatkozó előírásokat, ellenkező esetben az intézetben való 

további tartózkodása megtagadható, az intézetből eltávolítható. 

 

5)  Amennyiben a belépő személy személyazonosságát nem hajlandó igazolni, illetve az 

intézet rendjét és a fogvatartás biztonságát veszélyeztető magatartást tanúsít, fel kell 

szólítani az adott magatartás abbahagyására. Ha a felszólítás nem vezet eredményre, a 

jelen levő személyi állományi tag vele szemben intézkedni köteles, melyről szolgálati 

elöljárójának haladéktalanul jelentést kell tennie. 



 

 

2 

Az alkalmazott intézkedés nem okozhat olyan hátrányt, mely nyilvánvalóan nem áll 

arányban az elérendő céllal. Ha a személyi állományi tag által alkalmazható intézkedés 

nem elegendő, gondoskodni kell más rendvédelmi szerv értesítéséről. 

 

 

A HIVATALOS VAGY SZOLGÁLATI ÜGYBEN ELJÁRÓ SZEMÉLYEKRE 

VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1. Hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személynek minősül: védett személyek és 

védelmüket ellátók,  

a) az országgyűlési képviselő, az önkormányzati képviselő, a polgármester, az Alapvető 

jogok biztosa, illetve az általa írásban megbízott személy, 

b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi dolgozó, a pártfogó felügyelő, a közjegyző, 

az önálló bírósági végrehajtó, végrehajtó-helyettes,  

c) a hatósági eljárást, nyomozati cselekményeket, illetve a fogvatartottak intézetbe 

szállítását, előállítását és kísérését végző személyek, a futárszolgálatot teljesítő 

rendvédelmi szerv dolgozója, valamint a rendkívüli esemény megelőzését, 

megszakítását, felszámolását végző szerv személyi állománya, 

d) az intézet, illetve a felette irányítási, felügyeleti jogot gyakorló szervek képviselői,  

e) a védő, valamint a fogva levő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, 

továbbá a fogva levő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd,  

f) a nem magyar állampolgárságú fogvatartott tekintetében az állampolgársága szerinti 

állam diplomáciai képviselője és konzuli képviselője,  

g) a fogvatartás körülményeivel foglalkozó nemzetközi szervezet megbízott képviselője,  

h) az egyház, továbbá az intézettel együttműködő más szervezet (személy) képviselője,  

i) az intézet ellátásával és a fogvatartottak foglalkoztatásával, valamint anyanyelvük 

szabad használatával összefüggésben tevékenységet végző személy,  

j) a büntetőeljárásban részt vevő szakértő,  

k) a büntetőeljárásról szóló törvény alapján kirendelt tolmács, 

l) személyi állomány és a fogvatartottak sürgősségi vagy egyéb egészségügyi ellátásában 

szükségszerűen vagy engedéllyel együttműködő személy, 

m) a fogvatartott katona állományilletékes parancsnoka vagy annak megbízottja. 

 

2. A hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személy az intézetbe történő belépéskor köteles 

személyazonosságát igazolni, a belépés indokát közölni. Az intézetbe csak a feladata 

ellátására feljogosító igazolvány, okmány, határozat, megbízólevél vagy meghatalmazás 

felmutatása mellett léphet be.  

A futárszolgálatot teljesítő rendőr további beléptetése ellenőrzés nélkül történik. Amennyiben 

gépkocsival hajt be az intézet területre, a jármű belseje nem kutatható át, tőle a be nem vihető 

tárgyak tekintetében szóbeli nyilatkozat kérhető. 

 

3. Az Országos Mentőszolgálat tagjainak a közvetlen életveszély elhárítása érdekében történő 

beléptetése, valamint a Rendkívüli esemény gyors megelőzése, megszakítása, felszámolása 

érdekében a Terrorelhárítási Központ, a Rendőrség, a Katasztrófavédelem (a továbbiakban: 



 

 

3 

közigazgatási szervek) tagjainak a bv. szerv területére történő beléptetése ellenőrzés nélkül 

történik.  

 

4. Az országos parancsnok által elrendelt és megbízásából végrehajtott operatív akciókkal 

összefüggő be- és kiléptetések végrehajtására az előző pontban meghatározottak az irányadók. 

 

5. A védő, illetve a fogva levő sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt képviselője, 

továbbá a fogva levő pótmagánvádló, illetve tanú érdekében eljáró ügyvéd a kirendelésről 

szóló határozatot vagy a meghatalmazást köteles bemutatni. A belépést engedélyezni kell, ha 

a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása érdekében keresi fel az intézetet. A 

meghatalmazásnak a büntetőeljárást folytató bírósághoz, ügyészséghez, nyomozó hatósághoz 

történő, a Be. 47 45. §-ának (2) bekezdése, illetve a 62.§ (3) bekezdése szerinti benyújtásáig a 

védő, illetve a képviselő az aláírásig csak ellenőrzés mellett beszélhet az elítélttel. Ha a 

bíróság a Be. 43 §-ának (4) bekezdése alapján a védőt az eljárásból kizárta, az adott 

büntetőeljárásban nem engedélyezhető a kizárt védő intézetbe történő belépése. 

 

6. Nem minősül hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró személynek a fogvatartott nem 

büntetőeljárásban részt vevő képviselője. A képviselő a fogvatartottat csak a parancsnokkal 

előre egyeztetett időpontban látogathatja meg, belépéskor igazolnia kell személyazonosságát 

és okirattal (hatóság kirendelő határozata vagy meghatalmazás) az ügyben való eljárási jogát. 

A belépést engedélyezni kell, ha a meghatalmazásnak a fogvatartottal való aláíratása 

érdekében keresi fel az intézetet. A meghatalmazás aláírásáig a fogvatartottal csak ellenőrzés 

mellett beszélhet. Az intézetbe a képviselő nem léphet be, ha a rendelkezési jogkör gyakorlója 

a fogvatartottal való kapcsolattartást kizárta vagy korlátozta, illetve ha a képviselő 

magatartása a rendelkezésre álló adatok alapján az intézet biztonságát veszélyezteti. 

 

7. A Be. 78. §-a alapján kirendelt tolmács csak a védővel egyidejűleg, a kirendelésről szóló 

határozat felmutatása mellett léphet az intézetbe. 

 

8. Az ügyvédjelöltnek az ügyvéd mellett vagy helyetteseként az intézetbe történő beléptetése 

során igazolnia kell, hogy az ügy vitelére megbízást vagy kirendelő határozatot kapott, 

ügyvéddel (ügyvédi irodával) munkaviszonyban áll (pl.: ügyvédjelölti igazolvánnyal). 

Helyettesítéskor igazolnia kell továbbá, hogy a fogvatartott ügyében jogosult eljárni. Az 

igazolás származhat az ügyvédjelöltet foglalkoztató ügyvédtől (ügyvédi irodától), de 

elfogadható a helyettesítésre jogosult ügyvédjelölt nevének az ügyvéd részére adott 

meghatalmazáson való feltüntetése is. 

 

9. Az 1./e) pontban felsorolt személyek szolgálati igazolványuk felmutatásával jogosultak 

belépésre. A részükre rendszeresített kényszerítő eszközöket - a lőfegyver kivételével - az 

intézet területén maguknál tarthatják.  

A fogvatartottat kísérők adatait szolgálati igazolványuk alapján az erre rendszeresített 

okmányban rögzíteni kell. A felsorolt személyek szolgálati feladatuk teljesítésének idejére 

léphetnek be. 
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10. A büntetőeljárásban részt vevő szakértő csak a parancsnokkal előre egyeztetett 

időpontban, a bíróság, illetve az ügyész szakértőként való bevonásáról szóló határozatának 

felmutatásával léphet be. 

 

11. Egyházak, a bv. szervezettel együttműködő más szervezet képviselői az intézettel 

kötött együttműködési megállapodás alapján kiadott igazolványuk és személyazonosságot 

igazoló okmányuk felmutatásával jogosultak a belépésre. 

Amennyiben nincs megállapodás, a beléptetést előzetes egyeztetés, valamint az 

intézetparancsnok engedélye alapján lehet végrehajtani, de a személyazonosságot igazoló 

okmányt ilyen esetben is ellenőrizni kell. 

Az intézetet rendszeres jelleggel látogató egyházi, karitatív szervezetek, társadalmi 

szervezetek, börtönmissziók tagjai részére fényképpel ellátott azonosító kártyát kell kiállítani 

és belépésük esetén ezt részükre átadni, melyet a ruházaton jól látható helyen kell viselni. Az 

ilyen kitűzővel nem rendelkezők részére egyszeri belépési engedélyt kell kiállítani és a 

tevékenységi körével megjelölt kitűzővel kell ellátni. 

A szerződésben meghatározott időben, szerződés hiányában a parancsnok által engedélyezett 

időben léphetnek be- illetve ki. 

 

12.  Ha a hivatalos vagy szolgálati ügyben eljáró, továbbá látogatásra és egyéb célból érkező 

18 év feletti személy - a fogvatartotthoz látogatási céllal érkező személy esetében a 14. 

életévét betöltött személy - viselkedéséből, magatartásából, beszédéből alapos okkal arra lehet 

következtetni, hogy alkoholos befolyásoltság hatása alatt áll, tájékoztatni kell, hogy a helyzet 

tisztázása érdekében - amennyiben belépni szándékozik - alkoholteszteres ellenőrzésnek kell 

magát alávetnie. Ha ezt elutasítja, vagy ha a teszt pozitív, az intézet területére nem léptethető 

be. 

 

13. Az intézetbe belépők részére rendszeresített kitűzőket a ruhára feltűzve, jól láthatóan kell 

viselni. 

 


