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IGAZGATÓI UTASÍTÁS 
(Intézetbe történő be- és kiléptetés szabályozásáról) 

 
 

Az Intézetbe történő be-és kiléptetés rendjének szabályozására az alábbi utasítást adom ki: 

- Az Intézetbe történő be – és kiléptetés a személybejárati kapun, valamint a 

gazdasági bejáraton keresztül történhet.   

- A be-és kiléptetéseket a rendészet arra illetékes tagja, illetve a gazdasági bejáratnál 

esetenként az élelmezésvezető végezheti. 

 

1./ Az Intézetbe be- és kilépésre jogosultak: 

- Az intézet dolgozói 

- Az intézetbe hivatalos ügyben érkező személyek: 

- bírók,                                                          bírói        igazolvánnyal 

- ügyészek                                                     ügyészi    igazolvánnyal 

-  ügyvédek,                                                  ügyvédi   igazolvánnyal 

- rendőrök,                                                   szolgálati igazolvánnyal 

- büntetés- végrehajtási dolgozók,             szolgálati igazolvánnyal 

- pártfogók,                                                  pártfogói  igazolvánnyal 

- egyházak, és karitatív szervezetek képviselői, előzetes egyeztetés után           

személyi  igazolvánnyal  

- gyámok, gyermekvédelmi gyámok         személyi igazolvánnyal                              

- más személyek eseti jelleggel,                              személyi   igazolvánnyal 

- más személyek munkavégzés céljából,               személyi  igazolvánnyal     

- hozzátartozók látogatás céljából,                   

           - előzetesen letartoztatott és javítóintézeti nevelt fiatalokhoz személyi                            

igazolvánnyal, útlevéllel, diákigazolvánnyal 

-  az igazgató, valamint helyettesei által engedélyezett személyek,                         

személyi  igazolvánnyal 
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2./ A be-és kiléptetés rendje 

 

- Az Intézetbe csak a fent jelzett személyek léphetnek be! 

- A beléptetés során ellenőrizni kell a belépés jogszerűségét!  

-    A belépőnél adategyeztetést kell végezni! 

- A be-és kiléptetés során körültekintően kell eljárni! 

-    Ennek során a feladatot végrehajtó személy viselkedése legyen kulturált.  

Udvariasan kérdezze meg, hogy van – e nála: mobiltelefon, fegyver, lőszer, szúró,- 

vágóeszköz 

 

Amennyiben valamelyikkel rendelkezik, úgy fel kell szólítani, hogy az erre kijelölt 

szekrényben helyezze el, és annak kulcsát tartsa magánál! 

 

- Szükség esetén a rendészet adjon útbaigazítást, felvilágosítást, illetve biztosítson 

személyes kísérést. 

 

3./ Az Intézetbe belépő személyekről nyilvántartást kell vezetni, az erre létrehozott 

nyomtatványon. Ez a portás feladata, távollétében a portai szolgálat ellátásával 

megbízott rendészeti dolgozó vezeti a nyilvántartást. 

 

4./ Az épületbe belépő ügyfelek, és esetenként a dolgozók kötelesek alávetni magukat a 

személyi, és technikai ellenőrzésnek. 

 

Tilos az épületbe az alábbi, 175/2003.(X.28.) Kormányrendeletben megfogalmazottak 

alapján az alábbi, közbiztonságra különösen veszélyes eszközök bevitele: 

 

- Az olyan szúró, - vagy vágó eszköz, amelynek szúróhosszúsága vagy vágó éle a 8 

cm-t meghaladja, továbbá szúróhosszúság vagy vágó él méretétől függetlenül a 

dobócsillag, a rugóskés és a szúró-, vágóeszközt, vagy testi sérülés okozására 

alkalmas egyéb tárgyat kilövő készülék (különösen: íj, számszeríj, franciakés, 

szigonypuska, parittya, csúzli), 
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- A jellegzetesen ütés céljára használható és az ütés erejét, hatását növelő eszköz 

(különösen: ólmosbot, boxer); 

- A lánccal, vagy egyéb hajlékony anyaggal összekapcsolt botok, nehezékek; 

- Az olyan eszköz, melyből a szem és nyálkahártyák, illetve a bőrfelület ingerlésével 

támadásra képtelen állapotot előidéző anyag permetezhető ki (gázspray); 

- Az olyan eszköz, amely az utánzás jellege és méretarányos kivitelezése miatt 

megtévesztésre alkalmas módon hasonlít a lőfegyverre (lőfegyver utánzat); 

- Az olyan eszköz, mely elektromos feszültség útján védekezésre képtelen állapot 

előidézésére alkalmas (elektromos sokkoló); 

 

A szabály megszegőjével szemben rendőrhatósági intézkedésre kerül sor. 

 

Záró rendelkezések: 

 

- Az utasításban foglaltak végrehajtását ellenőrizni, illetve ellenőriztetni fogom. 

- Az utasításban foglaltakat a területek vezetői kötelesek a beosztottakkal 

megismertetni. 

- Jelen utasítás a kiadás napján lép hatályba. 

 

 

 

 

Debrecen, 2015. március 31.                                     /:  Magyari László/:  

                                                                                              igazgató 

 

 

 

 

Kapják: tagintézet vezető 

 általános igazgatóhelyettes 

 otthonvezető I. 

 otthonvezető II. 

             Irattár 


