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A

11. évfolyam

tantárgyai, témakörei
a
büntetés-végrehajtási szervezetet érintően

9. Fegyveres szervek és vagyonvédelem III. tantárgy
54 óra
9.3.3. Személy- és vagyonvédelmi ismeretek: személy és gépjármű be- és kiléptetésének
szabályai
10 óra
Büntetés-végrehajtási rész
1 óra

A büntetés-végrehajtási intézetbe történő be-és kilépés szabályai
A büntetés-végrehajtási intézeteknek biztonsági - ezen belül objektumőrzési és védelmi szempontból legérzékenyebb pontjai a személy - és járműbejárati kapuk. Azt mondhatjuk,
hogy ezek a bejáratok egyfajta szükséges és mesterségesen kialakított „rések” a biztonsági
rendszer - ezen belül a külső őrzés - folyamatosságán. Ezért ezeket a pontokat kiemelt
figyelemmel kell kezelni biztonsági szempontból. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy
alapvetően törvényi szinten szabályozta a jogalkotó, további részletes szabályokat
tartalmaznak a törvényeknél alacsonyabb szintű jogszabályok.
Belépni egy büntetés-végrehajtási intézet területére, olyan, mintha egy nemzetközi repülőtér
biztonsági ellenőrzésén esnénk keresztül. Ugyanazok a szempontok határozzák meg a
belépések ellenőrzését:
- nem léphet be az, aki arra nem jogosult,
- nem lehet bevinni olyan tárgyat, ami veszélyt jelenthet a biztonságra.
Míg egy repülőtéren ezt az ellenőrzést elég elvégezni egy irányban – belépéskor -, addig a bv.
intézetből kilépések alkalmával is el kell végezni az előírt ellenőrzéseket. Gondoljunk csak a
büntetés-végrehajtási intézetek egyik fő feladatára, a fogvatartottak szökésének
megakadályozására.
Az bejáratokon szolgálatot teljesítő biztonsági felügyelők feladata sokrétű. Elsősorban
fegyveresen védi az objektum területét, az őrhelyét, az intézet vagyonát és az ott
tartózkodókat. Másodsorban szabályozza a belépések, kilépések ütemét, megállapítja a be - és
kilépések jogosultságát, ellenőrzi a személyazonosságot. Ezen túlmenően, sok más egyéb
feladata mellett, technikai eszközök segítségével ruházatot és táskákat, csomagokat ellenőriz,
hogy ne jusson be tiltott, az intézet biztonságára veszélyes tárgy.
Ezek a technikai eszközök minden bv. intézet bejáratán megtalálhatók: csomagátvizsgáló
berendezés, kapukeretes fémkereső és kézi fémkereső készülék.
Indokolt esetben a belépés engedélyezéséhez igénybe vehető alkohol teszter is, ugyanis
alkoholos befolyásoltság alatt (ittas állapotban) álló személy belépését meg kell tagadni.
Az intézetbe belépni szándékozóknak el kell fogadniuk, hogy ilyen módszerekkel
ellenőrizhetők és be kell tartaniuk a bv. intézet biztonságával kapcsolatos szabályait. Ezek a
szabályok megismerhetőek minden belépni szándékozó számára mivel ki vannak függesztve a
bejáratok előterében.

Aki a belépéskor a rá vonatkozó szabályokat nem tartja be, annak a belépését meg kell
tagadni, a kilépését pedig csak a szükséges intézkedések után lehet engedélyezni.
Az intézet területére történő belépések legnagyobb részét természetesen az ott dolgozók teszik
ki, de emellett mindennaposnak tekinthetők a rendőrség, bíróság, ügyészség dolgozói, a
fogvatartottak ügyvédei, a fogvatartottakhoz érkező látogatók belépései. Az intézetek
parancsnokai engedélyezhetik más személyek belépéseit, például tárgyalás, munkavégzés
céljából, vagy akár 14. életévüket betöltött tanulók részére intézetlátogatás keretében.
A belépéshez és természetesen a kilépéshez szükség van érvényes személyazonosság
megállapítására alkalmas igazolványra, dolgozók esetében szolgálati igazolványra, a
fogvatartottak esetében pedig olyan dokumentumokra, melyek alapján engedélyezhető a
kilépés. Itt történik ugyanis a fogvatartottak szabadulása, kimaradása, vagy rövid tartamú
eltávozása az intézetből, melynek leteltével ugyanitt kell megjelennie, előre meghatározott
időpontban.
Ügyelni kell arra, hogy a kapun történő áthaladást gyorsan és gördülékenyen lehessen
végrehajtani, minél kevesebb időt vegyen igénybe és ne akadályozza az ott szolgálatot
teljesítők munkavégzését. Fontos szabály, hogy a személybejárati biztonsági felügyelő
utasításait végre kell hajtani.
Az intézet területére nem vihetők be:
-

lőfegyver, lőszer,
robbanószer,
gáz- és riasztófegyver,
szúró- vagy vágóeszköz,
alkohol, kábítószer,
mobiltelefon, rádió adóvevő készülék,
fényképezőgép, illetve hang és képrögzítésre alkalmas egyéb eszköz.

A fentiek bevitelét kivételes esetben a parancsnok engedélyezheti.

Összegzés
A be-, és kiléptetés szigorúan szabályozott keretek között történik. Az ott szolgálatot teljesítő
felügyelő utasításait végre kell hajtani. A be nem vihető tárgyakat belépés előtt, az arra
kijelölt helyen (szekrényekben) el kell zárni. A be-, és kilépő személy ruházata és csomagja
átvizsgálható.

Felkészülési kérdések
1. Mi a teendő, hogyha a belépni szándékozó személynél alkoholos befolyásoltság
gyanúja merült fel?
Megoldás
A belépés engedélyezéséhez igénybe vehető alkohol teszter, ha bebizonyosodik, hogy
alkoholos befolyásoltság alatt áll (ittas állapotban), a belépését meg kell tagadni.
2. Sorolja fel a büntetés-végrehajtási intézet területére be nem vihető tárgyakat!
Megoldás:
-

lőfegyver, lőszer,
robbanószer,
gáz- és riasztófegyver,
szúró- vagy vágóeszköz,
alkohol, kábítószer,
mobiltelefon, rádió adóvevő készülék,
fényképezőgép, illetve hang és képrögzítésre alkalmas egyéb eszköz.

