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Pénzügyi tájékoztató fogvatartottaknak - 2018 

1. 1. 1. 1. Honnan lehet Honnan lehet Honnan lehet Honnan lehet pénzempénzempénzempénzem???? 

1.1. Munkavégzés 

Munkavégzés esetén az alapmunkadíj az előző évi minimálbér legalább egyharmada.  

A teljes állású fogvatartott alapmunkadíja legalább havi 42 500 forint a napidíj 1957, az óradíj 244 
forint kell, hogy legyen. 
 
Ha a fogva tartott a munkáltató hibájából nem tud dolgozni, akkor arra az időre, csak az 
alapmunkadíj felét, azaz napi 250 forintot kap.  
 
A munkaterápiás foglalkoztatott bére napi hat órában legalább havi 14 167 forint. 

 

1.2. Ösztöndíj 

Az oktatásban (általános iskolai, középfokú, szakképzésben, továbbképzésben) részt vevő fogva 
tartottak ösztöndíja napi 349 forint.  
 

1.3. Nyugdíj vagy más juttatás az államtól 

1.4. Kapcsolattartó utalhat 

2. Lehet nálam készpénz? 2. Lehet nálam készpénz? 2. Lehet nálam készpénz? 2. Lehet nálam készpénz?     

Nem. Börtönbe kerüléskor mindenki „spejz-kártyát” kap. Készpénz nem lehet senkinél, ezzel a 
kártyával lehet mindenért fizetni: boltban vásárolni, telefonálni, a gyógyszerek árát erről vonják le stb. 

A kártyára a kapcsolattartó küldhet pénzt. Ha a kapcsolattartó meghatározza, hogy azt az összeget 
mire lehet költeni (például telefonálásra, boltban vásárlásra), akkor csak erre a célra lehet elkölteni. 

Ha nem írja rá a befizetéskor az utalványra megjegyzésként, hogy mire lehet költeni, akkor a bv. 
intézet azt bármilyen fogva tartással kapcsolatos költségre levonhatja a jogszabályoknak 
megfelelően (pl. rabtartás, gyógyszerek költsége).  
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3333. . . . HogyanHogyanHogyanHogyan    és milyen sorrendbenés milyen sorrendbenés milyen sorrendbenés milyen sorrendben    vonhatnak le a pénvonhatnak le a pénvonhatnak le a pénvonhatnak le a pénzemből?zemből?zemből?zemből?    

A bv. intézet előre meghatározott sorrendben vonhat le pénzt Öntől. (Természetesen itt is érvényes a 
szabály, hogy nem vonhatnak le abból a pénzből, amit az Ön hozzátartozója meghatározott célra 
fizetett be.) 

A levonás sorrendje a következő:  

 

����    Napi eltartási költségNapi eltartási költségNapi eltartási költségNapi eltartási költség    (rabtartás)(rabtartás)(rabtartás)(rabtartás)    

A napi eltartási költséget minden fogva tartottnak ki kell fizetnie, ez naponta 500 Ft.     

Fiatalkorúak esetében csak akkor vonják le a rabtartást, ha a fiatalkorú fogvatartott dolgozik, vagy 
más rendszeres pénzellátásban részesül (pl. ösztöndíj). 

Nem kell a rabtartást fizetnie annak, aki nincs a bv. intézetben. Vagyis akkor ha:  

• valakit feltételes szabadságra bocsátottak (kedvezmény), 
• reintegrációs őrizetben van,  
• valaki büntetés félbeszakítását tölti (egészségügyi vagy családi ok miatt), 
• valaki engedélyt kap arra, hogy több mint 24 órára elhagyja a bv.intézetet.  
 

    

����    Szabadulás utánraSzabadulás utánraSzabadulás utánraSzabadulás utánra    kötelezőenkötelezőenkötelezőenkötelezően    tartalékolni kell tartalékolni kell tartalékolni kell tartalékolni kell     („koporsópénz”)(„koporsópénz”)(„koporsópénz”)(„koporsópénz”)    

Más összeget vonnak le az első négy évben és más összeget a büntetés 4. éve után. Az összeg eltérő 
a dolgozó vagy nyugdíjat kapó és az iskolába járó fogvatartottak esetén: 

 

 

 

 

Ennyit vonnak tehát a munkáért kapott fizetésből, tanulók esetén az ösztöndíjból. Ezt az összeget Ön 
szabadulásakor megkapja. 

 
 
 
  

  
Fogva tartás első 4  
évében 

Fogva tartás 4. éve 
után 

Dolgozó/Nyugdíjas 1 542 Ft/hónap 771 Ft/hónap 

Tanuló 385 Ft/hónap 193 /hónap 



MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 
1074 Budapest, Dohány utca 20. II/9. 

1242 Budapest, Pf. 317. 
Tel/fax: + 36 1 321 4323, 321 4141, 321 4327 

helsinki@helsinki.hu 
www.helsinki.hu 

 

    

����    Pénzügyi büntetések, tartozások levonásaPénzügyi büntetések, tartozások levonásaPénzügyi büntetések, tartozások levonásaPénzügyi büntetések, tartozások levonása    

A letéti számlájáról levonhatóak a büntetések, tartozások: 

- Pénzbüntetés, szabálysértési bírság 
- Rendbírság 
- Bűnügyi költség 
- Tartásdíj 
- Más típusú büntetések: 

 
• Ki kell fizetni minden fegyelemsértéssel kapcsolatban a bv. intézetnek okozott. 
• Ha valaki ösztöndíjat kapott, de az órákon nem vesz részt, vagy indok nélkül megszakítja 

tanulmányait, akkor a felmerült költségeket vissza kell fizetnie. 
• A munka-alkalmassági vizsga költségét is ki kell fizetni, ha ezt a fogvatartott hibájából 

kell elvégezni. 
 

����    VégrehajtásVégrehajtásVégrehajtásVégrehajtás    

 
Ha Ön tartozik egy banknak és nem törleszti a tartozását, akkor azt a bank a rendszeres 
jövedelemből (munkadíj, nyugdíj stb.) havonta levonja. Ebben az esetben először a 

• rabtartást  és a 
• koporsópénzt vonják le. 

 

Ha marad ezután még pénz, akkor csak abból lehet a tartozást levonni, és legfeljebb annak az 
összegnek is maximum csak a felét (50%) lehet levonni. 

Példa: Van 100 000 forintja, és van 500 000 forint tartozása egy bank felé. 

Egy 30 napos hónapban a levonás:  

- 30 x 500 = 15 000 Ft 
- koporsópénz: 1 410 Ft 

Marad: 83 590 Ft 

- ennek legfeljebb a fele, 41 795 Ft megy a bankhoz. 

A levonás után marad: 41 495 Ft 
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4. 4. 4. 4. Egészségügyi ellátásEgészségügyi ellátásEgészségügyi ellátásEgészségügyi ellátás    

Kizárólag sürgősségi gyógyszerellátás kaphat ingyenesen a bv. intézetben, minden másért fizetni 
kell. Az orvos által felírt vényköteles gyógyszert mindenképpen megkapja (akkor is, ha nincs pénz a 
számláján, ebben az esetben annak költségét utólag vonják le). 

Térítésköteles fogászati ellátásokért, gyógyászati segédeszközökért és azok javításáért fizetni kell, 
kivéve, ha munkavégzéshez kapcsolódó balesetről, megbetegedésről van szó.  

Ha Ön 18 fiatalkorú vagy várandós, ingyenesen kaphat gyógyszert és gyógyászati segédeszközt. 
Akkor is ingyenes a gyógyszer, ha az anya-gyermek körleten van elhelyezve. 

Ha a fogvatartott nem a bv-egészségügyi intézethez szeretne fordulni, a parancsnokhoz kell 
kérelmet benyújtania, és előre ki kell fizetnie a várható költségeket.  

 

5. Mikor nem kell kifizetnem a s5. Mikor nem kell kifizetnem a s5. Mikor nem kell kifizetnem a s5. Mikor nem kell kifizetnem a szállítászállítászállítászállítás    és az és az és az és az előállítás költségelőállítás költségelőállítás költségelőállítás költségeit?eit?eit?eit?    

Nem kell az előállításért fizetni: 

 
• ha büntetőügyben vagy szabálysértési ügyben terheltként idézik, 
• ha tanúként vagy félként idézik, 
• apaság és származás megállapításakor, 
• gondnokság alá helyezési eljárásnál, 
• alkoholbetegséggel, kábítószerrel összefüggő gyógykezelés, illetve elmeállapot 

megfigyelése esetén.  
 

Minden más esetben az előállítás kérésre történik, és azért Önnek kell fizetnie. Ha nincs pénze, 
akkor a bv. intézet megelőlegezheti, és ekkor utólag kell visszafizetni (pl. a súlyos beteg 
hozzátartozó meglátogatása, vagy temetésen való részvétel). 

Ha Ön fiatalkorú és nincs letéti pénze, akkor súlyos beteg közeli rokonának meglátogatása vagy közeli 
hozzátartozó temetése miatti előállítás költségeit a bv. intézet fizeti ki.  

    Ha 2 óránál hosszabb Ha 25 km-nél hosszabb 

Autóval Alapdíj: 9250 Ft 
+ 2000 Ft/óra/kísérő 
(max. 2 fő) + 50 Ft/km 

Autó nélkül 
Alapdíj: 2000 
Ft/óra/kísérő     
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6. Mennyiből vásárolhatok? 6. Mennyiből vásárolhatok? 6. Mennyiből vásárolhatok? 6. Mennyiből vásárolhatok?         

- Ha a levonások után marad pénze, a letéti pénz egy részét szükségleti cikkek vásárlására 
fordíthatja. Ez függ attól, hogy milyen fokozatban és milyen rezsimben tölti a büntetését.  
 

 
Szigorú rezsim Általános rezsim Enyhe rezsim 

Fegyház 50 % 75 % 100 % 

Börtön 60 % 80 % 100 % 

Fogház 70 % 90 % 100 % 

Előzetesek 70 % 90 % 100 % 

Rendbírási 
elzárás 75 % 

Elzárás 50 % 

 

7. 7. 7. 7. Mi történik sMi történik sMi történik sMi történik szabaduláskorzabaduláskorzabaduláskorzabaduláskor????    

Ha a szabadulásakor kevesebb, mint 10 000 forinttal tartozik a bv. intézetnek, és azt nem lehet 
levonni, a tartozást törlik.   

Ha a szabaduláskor több mint 10 000 forinttal tartozik, kérheti, hogy engedjék el a tartozását, ha 
azt nem tudja kifizetni.  

 

8. 8. 8. 8. Honnan tudom, hogy mennyi pénzem van?Honnan tudom, hogy mennyi pénzem van?Honnan tudom, hogy mennyi pénzem van?Honnan tudom, hogy mennyi pénzem van?    

Ha szeretné tudni, hogy mennyi pénz van a számláján, tehát milyen pénzek kerültek rá a számlára és 
milyen levonások történtek, havonta egyszer, ingyenesen kérhet kivonatot a letéti számlájáról. 

 
 


