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Hogyan maradhatok kapcsolatban szeretteimmel, 
miután börtönbe vonultam?

A fogvatartottak személyesen, telefonon, Skype-on vagy levélben 
tarthatják a kapcsolatot rokonaikkal, barátaikkal, ismerőseikkel. 

Akivel kapcsolatot szeretne tartani, annak regisztrált kapcsolattartónak kell lennie.

Ki lehet a kapcsolattartóm?
Főszabály szerint csak a családtagjai, de a bv. intézet engedélyezheti azokkal 
is a kapcsolattartást, akiket a fogvatartott megjelöl (például barátok, kollégák, 
szomszédok), ha a nevelő is hozzájárul ehhez. 

Mikor tilthatják meg a kapcsolattartást?
Ha a kapcsolattartás nehezítené büntetőügye felderítését, de ezt a bv. 
intézetnek indokolnia kell. A tiltás ellen panaszt adhat be.

Hogyan lehet valaki regisztrált kapcsolattartó?
Küldje el a kapcsolattartói nyilatkozatot annak, akivel kapcsolatot szeretne 
tartani, ezt a bv. intézetnek kötelessége megengednie. A címzett (leendő 
kapcsolattartó) azt kitöltve, aláírva küldje vissza. A nyilatkozatot érdemes már 
a bevonulás előtt letölteni az internetről és kitöltve bevinni, ezzel gyorsítható 
a regisztráció.

A kapcsolattartói nyilatkozatot ügyfélkapun keresztül is beküldhetik a 
hozzátartozók az epapir.gov.hu internetes oldalon. Ehhez ügyfélkapus 
regisztrációra van szükség, amit a Kormányablakban kérhet személyesen. 
Ha van ügyfélkapus regisztrációjuk, válasszák ki a Címzettek listájából a 
megfelelő bv. intézetet, és a kitöltött nyilatkozatot csatolmányként küldjék be. 
Ennek lépéseit a következő ábrákon szemléltetjük.

A kapcsolattartás szabályai
(2022. augusztus)

https://bv.gov.hu/sites/default/files/Kapcsolattart%C3%B3i nyilatkozat - m%C3%B3dos%C3%ADtott.docx
https://epapir.gov.hu/
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1.

Jelentkezzen be az epapir.gov.hu oldalon, ahol a következő képet látja majd: 

2.

Először a “CÍMZETT” alatti dobozba írja be, hogy bv, majd az így felugró 
listából válassza ki a megfelelő bv. intézetet:

https://epapir.gov.hu/


3/6

3.

Ha kiválaszotta a címzettet, válassza ki az “ÜGYTÍPUST” (a felkínált két 
lehetőség közül bármelyiket kiválaszthatja), majd töltse ki a “LEVÉL 
TÁRGYA” alatti részt pl. azzal, hogy kitöltött kapcsolattartói nyilatkozat. A 
“LEVÉL SZÖVEGE” részhez írjon egy udvarias szöveget arról, hogy szeretné 
fogvatartott hozzátartozójával felvenni a kapcsolatot, végül kattintson a jobb 
alsó sarokban lévő “TOVÁBB A CSATOLMÁNYOKHOZ” gombra:

4.

Ezt követően húzza be vagy töltse fel a csatolmányt (a kitöltött 
kapcsolattartói nyilatkozatot), kattintson a fájl neve mellett megjelenő 
“HITELESÍTÉS” gombra, végül pedig küldje el a levelet. A beküldést igazoló 
visszaigazolást azonnal letöltheti.
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Mennyi idő alatt dönt az intézet a kapcsolattartási kérelemről?
Főszabály szerint a kérelem beadásától számított harminc napon belül.  
Ha harminc napon belül nem születik döntés a kapcsolattartási kérelemről,  
Ön panasszal élhet.

Hány levelet írhatok?
A fogvatartott bármennyi levelet írhat. 

A bv. intézet a bejövő és a kimenő leveleket is minden alkalommal ellenőrzi.  
Ha felmerül a gyanúja, hogy a levél át van itatva bármilyen anyaggal,  
akkor csak fénymásolatként kaphatja meg a levelet, gyermekrajzot, fényképet.  
Az ügyvédjével való levelezést nem ellenőrizhetik, de azt igen, hogy tényleg az 
ügyvéddel levelezik-e.

Milyen sűrűn és hogyan telefonálhatok?
Azt, hogy a fogvatartott mennyit telefonálhat, a rezsimszabályok határozzák 
meg, vagyis az, hogy fogházban, börtönben vagy fegyházban van-e, és azon 
belül milyen rezsimben. A fogvatartott saját mobiltelefont is igényelhet  
35 ezer forintos letéti díjért, vagy használhatja a fali vagy a közös “joker” telefont. 
Mindegyikre ugyanazok a szabályok vonatkoznak. A telefonálás percdíja  
2022-ben egységesen 69 forint és az elszámolás másodperc alapú, vagyis nem 
kell minden megkezdett perc után az egész percet kifizetni. 

A telefonról csak a fogvatartott telefonálhat, Önt nem lehet hívni, sem 
visszahívást kezdeményezni, és csak a regisztrált kapcsolattartókat hívhatja. 
A beszélgetést lehallgathatják és megszakíthatják. A telefont Ön feltöltheti 
a letéti számlájáról, de hozzátartozója kintről is feltöltheti újságárusnál, 
postán,benzinkúton, bankautomatánál.

Kivételes esetben - például ha sürgősen kell a védőjével beszélni - a bv. intézet 
ingyenes telefonálási lehetőséget is biztosíthat.

Milyen sűrűn és hogyan beszélhetünk Skype-on?
Ha a fogvatartott fegyházban van, akkor havonta egyszer, ha fogházban, akkor 
havonta négyszer Skype-olhat. Ezt a fogvatartottnak kell kérnie és a bv. intézet 
dönti el, hogy ténylegesen hányszor beszélhetnek. (Ez attól is függ, hogy hány 
számítógép van és hányan akarnak Skype-olni.) A kapcsolattartóival folytatott 
Skype alkalmakba nem tartozik bele az ügyvédjével folytatott beszélgetés. 
Alkalmaként négy engedélyezett kapcsolattartóval lehet beszélni Skype-on.  
A kapcsolattartói nyilatkozaton meg kell adni a hozzátartozó Skype nevét  
és e-mail címét. 
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A kapcsolattartónak a hívás előtt be kell mutatnia a személyi igazolványát/
jogosítványát/útlevelét. A beszélgetést egy jelenlevő felügyelő vagy nevelő 
hallgatja, a képernyőt pedig egy másik számítógépről figyelik. A videóhívást  
a nevelő megszakíthatja, ha a fogvatartott, vagy a kapcsolattartójának 
viselkedése sérti a bv. intézet rendjét, a fogvatartás biztonságát veszélyezteti, 
vagy ha olyan van ott a Skype-beszélőn, aki nem engedélyezett kapcsolattartó.  
A beszélgetést nem ellenőrzik, ha az ügyvédjével beszél. A Skype során tilos kép- 
és/vagy hangfelvétel készítése.

Ha egészségügyi válsághelyzet, vagy katasztrófahelyzet áll fenn (például 
koronavírus-járvány idején), akkor a személyes látogatás helyett csak Skype-on 
és telefonon beszélhet a szeretteivel.

Hogyan kaphatok csomagot?
Havonta küldhet és kaphat csomagot, aminek a súlya maximum 5 kg lehet.  
A csomagot a bv. intézet munkatársai felbontják és átvizsgálják, hogy csak olyan 
dolog van-e benne, amit be szabad küldeni. 

Mit szabad csomagban beküldeni?
A csomagban csak olyan dolog lehet, amit a házirend megenged, de nem 
kapható a webáruházban (pl. könyv, szemüveg). 

Élelmiszert, tisztálkodási szert, dohányt, cigarettát, gyógyszert, gyógyászati 
segédeszközt vagy gyógyhatású készítményt csak úgy lehet beküldeni, ha a bv. 
intézet webáruházában veszik meg és küldik be. 

Ha szeretne előfizetést valamilyen újságra (napilapra, hetilapra, folyóiratra), 
akkor a hozzátartozója ezt a bv. intézetben található üzlet kínálatából tudja 
megrendelni. Az előfizetés nem számít csomagküldeménynek, tehát ettől 
függetlenül ugyanannyi csomagot kaphat.

Ha Önnek olyan gyógyszer kell, amelyet a bv. intézet nem tud beszerezni, azt 
beküldhetik Önnek. Ezzel nem kell megvárni a havi egy csomagküldést,  
ha előzetesen a bv. orvos és a bv. intézet parancsnoka engedélyezte.

Ezen kívül minden három hónapban egyszer küldhetnek Önnek egy olyan 
csomagot, amiben csak ruha és cipő van. Erre a csomagra a hozzátartozójának 
rá kell írnia: „ruhacsomag”. Mielőtt átadnák a ruhacsomagot Önnek, a bv. intézet 
kimossa a ruhákat és fertőtleníti a cipőket. Önt szóban tájékoztatják arról, ki 
küldte a csomagot, de a csomagolásra írtakat vagy a csomagolást nem kapja meg.

https://www.bvcsomag.hu/auth
https://www.bvcsomag.hu/auth
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Milyen sűrűn látogathatnak meg? 
Hogyan zajlik egy látogatás?

A fogvatartott legalább havonta egyszer fogadhat látogatót, ennek az ideje 
minimum 1 óra és maximum 2 óra, rezsimtől függően. Egyszerre maximum 
négy látogatót fogadhat. 14 évesnél fiatalabb látogató csak felnőtt kísérővel 
mehet. A látogatóknak fél órával a látogatás időpontja előtt kell érkezniük,  
hogy ellenőrizni tudják a személyazonosságukat, ezért fontos, hogy legyen 
náluk személyi igazolvány és látogatási engedély. A fogvatartottat és a látogatót 
a látogatás előtt és után is átvizsgálják. Élelmiszert bevinni tilos és nem lehet 
megfogni egymás kezét, puszit adni vagy megölelni egymást, a gyerekeket sem. 
Semmit nem lehet átadni egymásnak, csak beszélni lehet, ezt ellenőrzik.

Különleges, kivételes alkalmakkor, pl. családi beszélőn, karácsonykor (ez bv. 
intézetenként változó) van lehetősége arra, hogy plexiüveg nélkül beszéljen  
a hozzátartozóival. Ehhez a bv. intézet külön engedélye kell.

Játszhatok a gyerekemmel, amikor meglátogat a családom?
Több intézetben van olyan szoba, ahol asztal körül lehet ülni, a gyerekeknek 
vannak játékok. Ez a látogatás a családi beszélő. Ilyenkor megérintheti 
gyermekeit, az ölébe ülhetnek. A családi beszélőt a nevelőnél kell kérelmezni.

Mikor hívhatom az ügyvédemet?  
Az ügyvéd mikor látogathat meg engem?

Ön a folyamatban lévő büntetőügyében a védőjével - ha nem magyar 
állampolgár, államának konzuli tisztségviselőjével - ellenőrzés nélkül tarthat 
kapcsolatot írásban, szóban és személyesen is. A védő a letartóztatottat 
bármikor meglátogathatja. A védőn kívüli más ügyvéd munkaidőben érkezhet 
beszélőre. Ön az ügyvédjével bármilyen hosszan beszélhet (telefonon, 
személyesen vagy Skype-on), de a telefonálás költségeit Ön viseli. A koronavírus 
idején bevezetett Skype-beszélőt csak az ügyvédje kérheti, Ön nem.  
Levelet bármikor küldhetnek egymásnak.

Ha azért kell felhívnia az ügyvédjét, hogy időben megtehessenek valamilyen 
nyilatkozatot a bíróságon (például fellebbezzenek), és Önnek nincs pénze, 
ezért nem tud telefonálni, az Ön kérelmére és a parancsnok döntése alapján, 
a telefonbeszélgetés költségét a bv. intézet megelőlegezi. Ilyenkor telefont a 
nevelőtől tud kérni.

A kapcsolattartásról bővebb információkat (végrehajtási fokozatonként és 
rezsimbesorolásonként változó kapcsolattartási lehetőségeket, azok számát 
és időtartamát), valamint a kapcsolattartói nyilatkozatot itt találja (a „Hasznos 
információkon” belül a lap alján és a „Kapcsolattartás” almenüpontok alatt):

https://bv.gov.hu/hu/hasznos-informaciok

https://bv.gov.hu/hu/hasznos-informaciok

