Hasznos tudnivalók a postai úton érkező csomaghoz:
1. A csomagnak bele kell férnie a röntgensugaras csomagvizsgáló képbe, így mérete nem haladhatja meg
a 45X25 cm-et.

2. A csomagon szerepelnie kell az alábbi adatoknak:
„A" objektumban elhelyezett fogvatartottak részére:
Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma, 1108 Budapest, Kozma u. 13.
„B" objektumban elhelyezett fogvatartottak részére:
Fogvatartott neve, elhelyezési objektuma, zárkaszáma, 1108 Budapest, Maglódi u. 139.
3. Nem veszi át a postától a csomagot az intézet, ha:
- a feladó neve és címe nincs feltüntetve a feladó szelvényen és a dobozon ;
- a szállítási díj nincs kifizetve, illetve utánvéttel vagy portósan küldték a csomagot;
- a csomagolás sérült és erről a posta nem vett fel jegyzőkönyvet;
- a címzett nem azonosítható;
- a csomag súlya a súlyhatárt meghaladja (kivéve ha azt jogszabály engedi)
4. Az intézet visszaküldi a feladónak a csomagot a fogvatartott költségére, ha:
- a fogvatartott felhasználta a csomag fogadására rögzített engedélyeit;
- az nem engedélyezett kapcsolattartótól, vagy nem egyházi, karitatív szervezettől, vagy
nem külképviseleti szervtől érkezett
- az a rajta feltüntetettnél nyilvánvalóan nehezebb, és ezt a címzett jelenlétében történő
lemérése is alátámasztja;
- a fogvatartott nyilatkozata szerint nem kívánja azt átvenni,
- ellenőrzése során kiderül, hogy nem azt tartalmazza, ami a feladó szelvényen meg volt jelölve
5. 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 saját költségére a csomag feladójának. Ha a címzett a
visszaküldés költségét nem vállalja, 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, úgy jegyzőkönyv felvétele után azok megsemmisítéséről az
intézet gondoskodik.
Amennyiben a csomag bv. szerv területére be nem vihető lőfegyvert, lőszert, robbanószert,
szúró-vagy vágó eszközt, alkoholt, kábítószert, a közbiztonságra valamint egyéb, a bv. szerv
rendjére és a fogva tartás biztonságára veszélyt jelentő tárgyat (pl. mobil telefon és annak
tartozékai, informatikai eszközök) tartalmaz az intézet korlátozhatja, vagy letilthatja a
fogvatartott Önnel való kapcsolattartását!
Ha a csomagban lőfegyvert, lőszert, robbanó-, sugárzó anyagot, kábítószert talál az ellenőrzést végző,
azt haladéktalanul - a csomagot küldő megnevezésével - átadja a rendőrségnek.

