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…/2013. (…. ….) KIM rendelet 

 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes 

igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról 
 

A Strasbourgban, 1983. március 23-án kelt, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény 

kihirdetéséről szóló 1994. évi XX. törvény 4. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 

212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

a 2–7. alcím tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű 

rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és a honvédelemről 

és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. 

évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. 

§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a 

legfőbb ügyész véleményének kikérésével –, 

 

a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) 

bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló a 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

a 9. alcím tekintetében a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 395. § (4) bekezdés a) 

pontjában valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés o) pontjában 

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár 

feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott 

feladatkörömben eljárva – az Országos Bírósági Hivatal elnöke véleményének kikérésével –, 

 

a 10. alcím tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű 

rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 

604. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 37. § d) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági 

miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –, 

 

a 11. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés c) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel és az egyes miniszterek, valamint a 
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Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel 

egyetértésben, –, 

 

a 12. alcím tekintetében a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű 

rendelet 127. § (1) bekezdésében, valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) 

bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 37. § d) pontjában meghatározott 

feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének kikérésével –, 

 

a 13. alcím tekintetében a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 

2005. évi CXXXV. törvény 46. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes 

miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. 

(VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

a 14. alcím tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § 

(5) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

a 15. alcím és a 2–4. melléklet tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió 

tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, 

valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 

96. § (2) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

a 16. alcím tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai 

által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és 

rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) és 

c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, 

 

a 17. alcím tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés s) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 

államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § a) pontjában 

meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben 

 

a következőket rendelem el: 

 

 

 

 

 

1. Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló  
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9/1995. (III. 8.) IM rendelet módosítása 

 

1. § 

 

Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 

8.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/1995. (III. 8.) IM rendelet] 8/A. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép:  

 

„8/A. § E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a 2013. június 30-ig hatályban 

volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott részben felfüggesztett 

szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók.” 

2. § 

 

A 9/1995. (III. 8.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az Egyezmény alkalmazásában szabadságelvonással járó intézkedésen magyar bíróság 

ítélete esetén kényszergyógykezelést [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a 

továbbiakban: Btk.) 78. §], illetve javítóintézeti nevelést (Btk. 120–122. §) kell érteni.” 

 

2. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló  

6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása 

 

3. § 

 

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 

12.) IM rendelet [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 
  

„1. § (1) Ez a rendelet a szabadságvesztés, az elzárás és az előzetes letartóztatás végrehajtásából a 

büntetés-végrehajtási szervezetre (a továbbiakban: bv. szervezet) háruló részletes feladatokat határozza 

meg. 

 

(2) A bv. szervezet a szabadságvesztést, az elzárást és az előzetes letartóztatást – törvényben 

meghatározott szerv határozata, illetve rendelkezése alapján – büntetés-végrehajtási intézetekben, 

illetve a büntetés-végrehajtás egészségügyi intézeteiben (a továbbiakban együtt: intézet) hajtja végre. 

 

(3) A szabadságvesztésre ítélt (a továbbiakban: elítélt), az elzárásra ítélt, az előzetesen 

letartóztatott (a továbbiakban együtt: fogvatartott) fegyelmi felelősségre vonására, a fogvatartással 

összefüggő kártérítésre, a fogvatartottak egészségügyi ellátására, a szabadságvesztés kezdő- és utolsó 

napjának a megállapítására, a külföldi fizetőeszköz letétezésére és felhasználására, valamint a 

fogvatartottak munkavédelmére vonatkozó rendelkezéseket külön jogszabályok tartalmazzák.” 

 

4. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

[Ha a bíróság felhívására az elítélt az illetékes megyei (fővárosi) intézet hivatali idejében jelentkezik, 

az intézet] 

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

4 

 

   

   

 

„a) haladéktalanul megkéri az illetékes bíróságtól a bírói értesítést, az ítéletkiadmányt, a foglalkozástól 

eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, 

kiutasításról, illetve közügyektől eltiltásról szóló értesítést;” 

 

5. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az elítéltet, közvetlenül az intézetbe való befogadása után írásban tájékoztatni kell a 

törvényben meghatározott kényszerítő eszközök használatának a lehetőségéről, valamint a 

lakcímadataiban bekövetkező változások tekintetében fennálló bejelentési kötelezettségeiről.” 

 

6. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 160. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„160. § (1) A nem dolgozó elítélt nyugellátásából, korhatár előtti ellátásából, szolgálati 

járandóságából – ha azt az intézetbe folyósítják – a hozzájárulás összegét le kell vonni. 

 

(2) Ha a nyugellátásban, korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő elítélt 

dolgozik, a hozzájárulást a munkadíjból kell levonni.” 

 

7. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 187. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

(A szabadságvesztés félbeszakítását az engedélyező megszünteti, ha tudomására jut, hogy) 

 

„a)  az elítélttel szemben a félbeszakítás tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt büntetőeljárás 

indult, illetve újabb szabadságvesztés vagy elzárás végrehajtásáról érkezik értesítés;” 

 

8. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 198. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt kettő hónappal, illetve ha 

ennél kevesebb idő áll rendelkezésre, haladéktalanul előterjesztést tesz a bv. bírónak.” 

 

9. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 201. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben sem szabadítható az elítélt, ha további 

szabadságvesztés, előzetes letartóztatás, elzárás, kiadatási letartóztatás, ideiglenes kiadatási 

letartóztatás átadási letartóztatás, ideiglenes átadási letartóztatás, ideiglenes végrehajtási letartóztatás, 

szabálysértési elzárás, illetve idegenrendészeti őrizet vár végrehajtásra.” 

 

10. § 
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A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 203. §-a és azt azt megelőző alcím helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„A szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltással, járművezetéstől eltiltással, 

kitiltással, sportrendezvények látogatásától való eltiltással, kiutasítással és közügyektől eltiltással 

kapcsolatos rendelkezések 

 

203. § (1) A szabadítás napján a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, 

sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított II. 

jelzésű értesítőlapot meg kell küldeni: 

 

a) közügyektől eltiltás és foglalkozástól eltiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti rendőrkapitányságnak,  

b) kitiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti 

rendőrkapitányságnak, továbbá a kitiltással érintett helység szerint illetékes rendőrkapitányságnak, 

c) járművezetéstől eltiltás esetén az elítélt lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint 

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: 

járási hivatal), 

d) sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén a rendőrség sportrendészeti nyilvántartást vezető 

szervének. 

 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti értesítésen fel kell tüntetni a szabadulás napját és jogcímét és a 

foglalkozástól eltiltásba, járművezetéstől eltiltásba, kitiltásba, sportrendezvények látogatásától való 

eltiltásba, kiutasításba vagy közügyektől eltiltásba beszámítható vagy nem beszámítható időket. 

 

(3) Ha a fogvatartott a szabadságvesztést követően előzetes letartóztatás, elzárás, pénzbüntetést 

vagy közérdekű munkát helyettesítő szabadságvesztés végrehajtása miatt marad fogva, az intézet a 

szabadságvesztés letöltése után haladéktalanul megküldi az (1) bekezdésben meghatározott illetékes 

hatóságnak az értesítést és a végrehajtandó foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, 

kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról 

szóló II. jelzésű értesítőlapot. 

 

(4) Ha a szabadságvesztésből szabadult elítéltnél a kegyelem a foglalkozástól eltiltásra, 

járművezetéstől eltiltásra, kitiltásra, sportrendezvények látogatásától való eltiltásra, kiutasításra vagy 

közügyektől eltiltásra is kiterjed, az értesítésen ezt is fel kell tüntetni. 

 

(5) Ha az elítélt összbüntetésből szabadul, az intézet a végrehajtásra kerülő foglalkozástól 

eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, sportrendezvények látogatásától való eltiltást, kiutasítást, 

vagy közügyektől eltiltást tartalmazó II. jelzésű értesítőlapot megküldi az (1) bekezdésében megjelölt 

hatóságoknak. 

 

(6) Ha összbüntetésbe foglalásnak nincs helye, vagy arra más okból nem került sor, a 

szabadításkor a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények 

látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot meg kell 

küldeni az (1) bekezdésben felsorolt hatóságoknak. 

 

(7) Ha a foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától 

való eltiltás, kiutasítás vagy közügyektől eltiltás hatálya alatt álló elítélt feltételes szabadságát 

megszüntetik vagy a kegyelemből felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelik, erről a 
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befogadó intézet értesíti az illetékes rendőrkapitányságot, járási hivatalt vagy a Bevándorlási és 

Állampolgársági Hivatalt. Az értesítésen fel kell tüntetni az elítélt személyi adatait, a büntetés nemét, 

tartamát, azon szabadságvesztés adatait, amelyből az elítélt feltételes szabadságra bocsátással vagy 

kegyelemmel szabadult, az új befogadás alapjául szolgáló bírósági határozat adatait. Az értesítést annak 

a hatóságnak kell megküldeni, amelynek az (1) bekezdés alapján az értesítőlapot továbbították.” 

 

11. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 206/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha az elítélt részére az intézet ideiglenes elhagyását – büntetés-félbeszakítást [Bv. tvr. 22. § 

(1) bekezdés], rövidtartamú eltávozást [Bv. tvr. 41. § (3) bekezdés], kimaradást [Bv. tvr. 41/A. §], 

eltávozást [Bv. tvr. 28/B. § (3) bekezdés a) pont, 29. § (2) bekezdés], hozzátartozó temetésén való 

részvétel, illetve súlyos beteg hozzátartozó meglátogatása céljából felügyelet nélküli eltávozást [Bv. 

tvr. 22/A. §] (a továbbiakban együtt: ideiglenes intézetelhagyás) – engedélyezik, az arra való 

felkészítés során tájékoztatni kell arról, hogy a visszatérés elmulasztása esetén a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 283. § (3) bekezdése alapján 

fogolyszökés vétsége miatt büntethető.” 

 

12. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 209. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Ha a Btk. 109. § (1) bekezdésében megjelölt szabadságvesztés legrövidebb tartama kerül 

kiszabásra, akkor az (1) és (2) bekezdés szerinti környezettanulmány és vélemény beszerzése 

mellőzhető.” 

 

13. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a 232. §-t követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki: 

 

„II/A. Fejezet 

 

AZ ELZÁRÁS VÉGREHAJTÁSA 

 

232/A. § (1) Az elzárás büntetés végrehajtására a II. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt 

eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni. 

 

(2) Az intézet az elzárásra ítéltet a 10. § a)-d) pontjaiban meghatározott okiratok alapján fogadja 

be.  

 

(3) Nincs helye befogadásnak, ha az elzárás végrehajtását kizáró, a Bv. tvr. 125/B. § (3) vagy (4) 

bekezdésében meghatározott valamely ok bekövetkezett. Ez esetben az intézet haladéktalanul 

előterjesztést tesz a bv. bírónak az elzárás végrehajtását kizáró ok megállapítása érdekében. Ha az 

elzárás végrehajtását kizáró ok olyan fiatalkorú tekintetében merül fel, akit a javítóintézetből 

szállítottak át az elzárás végrehajtására, és a törvényes képviselő értesítés ellenére nem jön a 

fiatalkorúért és nem is nyilatkozik arról, hogy a fiatalkorú egyedül is hazatérhet, vagy nem érhető el, az 

intézet köteles gondoskodni a fiatalkorúnak az intézet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) 

ideiglenes elhelyezést biztosító gyermekotthonba szállításáról.  
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(4) Ha az elzárást kiszabó határozat jogerőre emelkedésekor az elzárásra ítélt szabadságvesztést 

tölt, javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll, vagy más ügyben előzetes letartóztatásban van – 

amennyiben az elzárás végrehajtását kizáró ok nem következett be –, akkor az elzárást  

 

a) a szabadságvesztés kitöltését, a javítóintézetből elbocsátást vagy az előzetes letartóztatás 

megszűnését vagy megszüntetését követő naptól,  

b) a szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás, illetve a javítóintézeti nevelésből 

történő ideiglenes elbocsátás napjával 

 

kell végrehajtani.  

 

(5) Ha a szabadságvesztésben, a javítóintézeti nevelésben vagy az előzetes letartóztatásban 

eltöltött idő tartamára figyelemmel az elzárás végrehajtását kizáró, a Bv. tvr. 125/B. § (4) bekezdésében 

foglalt feltételek bekövetkezése valószínűsíthető, az intézet  

 

a) ennek időpontja előtt legalább tizenöt nappal, illetve 

b) ha ez a tény korábban előtte nem volt ismert, haladéktalanul  

 

előterjesztést tesz a bv. bírónak az elzárás végrehajtását kizáró ok megállapítása érdekében.  

 

(6) Ha az elzárást töltő elítélttel szemben szabadságvesztést, javítóintézeti nevelést vagy előzetes 

letartóztatást kell foganatba venni, az elzárás végrehajtását meg kell szakítani és e körülmények 

megszűnését követően azt – ha a végrehajtását kizáró ok nem következett be – folyamatosan folytatni 

kell. 

 

232/B. § (1) Az elzárásra ítéltet lakóhelységben kell elhelyezni.  

 

(2) Az elzárásra ítélt az intézet területén szabadon mozoghat, kivéve ott, ahol az elítélt 

tartózkodása tilos.  

 

(3) Ha a befogadási bizottság az elzárásra ítéltet kérelmére munkavégzésre osztotta be, a 

munkavégzést a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt végezheti. Fiatalkorú részére, ha tanköteles, az 

intézetnek – szükség szerint egyéni tanrendben – az általános iskolai tanulmányok folytatását 

biztosítania kell, ez esetben a fiatalkorú a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt vehet részt az 

oktatásban.  

 

(4) Az elzárásra ítélt az intézetben a saját ruháját viselheti, az évszaknak megfelelő 

felsőruházatból és lábbeliből egy váltásra valót folyamatosan magánál tarthat. 

 

(5) Ha az elzárásra ítéltnek nincs megfelelő saját ruhája, lehetővé kell tenni, hogy azt a letéti 

pénzéből megvásárolja, vagy a ruházat megküldését a csomagküldésre jogosultaktól kérje. Ha a saját 

ruházat ilyen módon nem biztosítható, az intézet az elzárásra ítéltet – segélyként – az évszaknak 

megfelelő polgári ruházattal látja el. 

 

(6) Ha az elzárásra ítélt a munkáltatásban a szabadságvesztésre ítéltekkel együtt vesz részt, az 

intézet által biztosított formaruhát kell viselnie. Ha a formaruha viseléséhez nem járul hozzá, a 

munkáltatásban való részvétele nem engedélyezhető, illetve az erre irányuló engedélyt vissza kell 

vonni. 
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(7) Az elzárásra ítélt a tartására fordított költségekhez való hozzájárulás összegével csökkentett 

munkadíjából vagy letéti pénzéből hetente – a parancsnok által meghatározott időben és módon – 

szükségleti cikket vásárolhat. A dolgozó elzárásra ítélt a munkadíja 40 százalékának, a nem dolgozó 

elzárásra ítélt letéti pénze terhére a szakmunkás beosztású elítéltek munkadíja alsó határösszege 40 

százalékának megfelelő összegért vásárolhat. 

 

(8) Összevont kimaradás engedélyezése esetén az elzárásra ítélt részére az országos parancsnok 

által intézkedésben meghatározott egyszeri kimaradás során kiadható pénzösszegnek és az összevont 

kimaradások számának a szorzataként megkapott pénzösszeg adható ki. 

 

232/C. § (1) A Bv. tvr. 125/B. § (1) bekezdése szerinti esetekben az elzárásra ítéltet be kell 

fogadni és haladéktalanul határozni kell az elzárás félbeszakításáról. A félbeszakítás engedélyezéséről 

értesíteni kell azt a büntetés-végrehajtási csoportot, amely a végrehajtás érdekében intézkedett. 

 

(2) Ha a félbeszakításra okot adó körülmények alapján az elzárás végrehajtását kizáró, a Bv. tvr. 

125/B. § (3) bekezdésében meghatározott valamely ok bekövetkezése valószínűsíthető, az intézet ennek 

időpontja előtt legalább tizenöt nappal előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak az elzárás 

végrehajtását kizáró ok megállapítása érdekében.” 

 

14. § 

 

 A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet a következő 265. §-sal egészül ki: 

 

 „265. § Akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján részben 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, arra e rendelet 2013. június 30-án hatályban volt, a részben 

felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó rendelkezéseit továbbra is alkalmazni kell.” 

 

15. § 

 

A 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet  

 

a) 14. § (4) bekezdés a) pontjában az „a hatvan napot” szövegrész helyébe az „a kilencven napot”, 

b) 193. § (1) bekezdésében az „a Bny. törvényben” szövegrész helyébe az „a bűnügyi nyilvántartási 

rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 

ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 

2009. évi XLVII. törvényben”, 

c) 204. § c) pontjában az „és a mellékbüntetés” szövegrész helyébe az „és a közügyektől eltiltás”, 

d) 220/A. § (1) bekezdésében a „[Btk. 127. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 132. § (1) 

bekezdés]”, 

e) 220/E. § (2) bekezdésében a „katonai ügyészségen” szövegrész helyébe a „katonai ügyészhez”, 

f) 236. § (2) bekezdés f) pontjában a „[Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 127. § (1) 

bekezdés]” 

 

szöveg lép. 

 

16. § 

 

(1) Hatályát veszti a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

9 

 

   

   

 

a) 42. § (2) bekezdés a) pontjában az „a részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélés tényét,,” 

szöveg 

b) 202. § (4) bekezdése, 

c) 204. § j) pontja. 

 

  

3. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló  

11/1996. (X. 15.) IM rendelet módosítása 

 

17. § 

 

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 11/1996. (X. 

15.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/1996. (X. 15.) IM rendelet] 1. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„1. § A rendelet hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekben (a továbbiakban: intézet) 

fogvatartott szabadságvesztésre ítélt, elzárásra ítélt, előzetesen letartóztatott, és szabálysértési elzárást 

töltő (a továbbiakban: fogvatartott) fegyelmi felelősségére terjed ki.”  

 

18. § 

 

 A 11/1996. (X. 15.) IM rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

(A fegyelmi felelősség megállapítását kizárja) 

 

„a) a beszámítási képességet kizáró kóros elmeállapot,” 

 

19. § 

 

A 11/1996. (X. 15.) IM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

(A nevelő három napon belül, a fogvatartott meghallgatása után) 

 

„b) kiszabja és a fogvatartottal közli a Bv. tvr. 42. § (1) bekezdés a) pontjában, 121. § (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint 125/A. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott fenyítést,” 

 

20. § 

 

A 11/1996. (X. 15.) IM rendelet 28. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) Ha a fogvatartott korábban a Bv. tvr. 41. § (2) bekezdés d) pontjában, 120. § d) pontjában, 

valamint 125/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott jutalomban részesült, a jutalomként 

felemelt összeg a fenyítés kiszabásánál és végrehajtásánál nem vehető figyelembe.” 

 

 

4. A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló  

13/1996. (XII. 23.) IM rendelet módosítása 

 

21. § 
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(1) A fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM 

rendelet [a továbbiakban: 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet] 1. § (3) bekezdése helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„(3) E rendelet alkalmazásában fogvatartott alatt a szabadságvesztésre ítéltet, az elzárásra ítéltet, 

az előzetesen letartóztatottat, valamint a szabálysértési elzárást büntetés-végrehajtási intézetben töltő 

személyeket kell érteni.” 

 

 (2) A 13/1996. (XII. 23.) IM rendelet 17. § (1) bekezdésében az „az elítélt” szövegrész helyébe 

az „a fogvatartott” szöveg lép. 

 

 

5. A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel 

kapcsolatos eljárásról szóló 4/1997. (II. 12.) IM rendelet módosítása 

 

22. § 

 

A büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel 

kapcsolatos eljárásról szóló 4/1997. (II. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: 4/1997. (II. 12.) IM rendelet) 

1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A rendelet hatálya a büntetés-végrehajtási intézetekben (a továbbiakban: intézet) elhelyezett 

szabadságvesztésre ítéltekre, elzárásra ítéltekre, előzetesen letartóztatottakra és szabálysértési elzárást 

töltő személyekre (a továbbiakban együtt: fogvatartott) terjed ki.” 

 

23. § 

 

A 4/1997. (II. 12.) IM rendelet 1. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(3) E rendelet alkalmazásában külföldi fizetőeszközön, konvertibilis pénzeszközön a 

devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. 

évi XCIII. törvényben meghatározott fogalmakat kell érteni.” 

 

 

6. A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló  

17/1997. (V. 9.) IM rendelet módosítása 

 

24. § 

 

A szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 

[a továbbiakban: 17/1997. (V. 9.) IM rendelet] 2/A. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés 

lép:  

 

„2/A. § (1) A bv. intézet a házi őrizetben töltött idő tartamát a 2. § (2) bekezdésében 

meghatározott számítási mód szerint kiszámítja. A házi őrizetben töltött idő tartamát a bv. intézet a 

bíróságnak a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 92. § (3) 

bekezdése alapján hozott rendelkezése szerint átszámítja. Az eredményhez, amennyiben töredéknap 

marad fenn, a Btk. 92. § (4) bekezdése alapján egy napot hozzá kell adni. Az így kapott tartam a házi 
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őrizet miatt a szabadságvesztésbe beszámítandó tartam (a továbbiakban: házi őrizet miatt beszámítandó 

tartam).” 

 

25. § 

 

A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 7. § (1) bekezdése helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának a megállapításánál a 

szabadságvesztés kitöltetlen tartamából ki kell vonni – a Btk. 38. § (2) bekezdésében foglalt 

megkülönböztetésnek megfelelően – a szabadságvesztés egyharmad, illetve egynegyed részét, illetőleg 

a 38. § (3) bekezdése alapján a szabadságvesztés felét, majd a fennmaradó tartamot hozzá kell adni a 

szabadságvesztés megállapított kezdő napjához.” 

 

26. § 

 

A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 7/A. §-a helybe a következő rendelkezés lép: 

 

„7/A. § Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet a büntetés fele részének letöltése után nem 

bocsátja feltételes szabadságra, a bv. intézet a Btk. 38. § (2) bekezdésében foglalt megkülönböztetésnek 

megfelelően megállapítja a feltételes szabadság új esedékességi időpontját, és az új határnapnak 

megfelelően tesz előterjesztést a büntetés-végrehajtási bíróhoz.” 

 

27. § 

 

A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 7/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„(2) A feltételes szabadságra bocsátás engedélyezése esetén a feltételes szabadság lejárati napját a 

bv. intézet – a Btk. 39. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – az alábbiak szerint állapítja 

meg: 

 

a) ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés hátralévő része egy év vagy egy évnél több, akkor a 

feltételes szabadság lejárati napja a szabadságvesztés előjegyzett utolsó napja, illetve a Btk. 38. § (3) 

bekezdés alkalmazása esetén a bíróság által meghatározott időtartam; 

b) ha a határozott ideig tartó szabadságvesztés hátralévő része egy évnél kevesebb, akkor egy évet kell 

a feltételes szabadságra bocsátás napjához adni, és a számítás eredményéül kapott napot megelőző nap 

lesz a feltételes szabadság lejárati napja.” 

 

28. § 

 

 A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 18/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 „18/A. § (1) E rendeletben a szabadságvesztésre vonatkozó szabályok a Büntető 

Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott  részben felfüggesztett 

szabadságvesztés végrehajtandó részére is alkalmazandók. 

 

 (2) A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján kiszabott szabadságvesztés 

esetén a feltételes szabadságra bocsátás esedékességi napjának megállapítására e rendelet 2013. június 

30-án hatályban volt rendelkezései alkalmazandók.” 

 

29. § 
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A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet a következő 18/B–18/C. §-sal egészül ki:  

 

„18/B. § (1) A bíróság által kiszabott elzárást végrehajtó bv. intézet a befogadástól, illetve az 

elzárásról szóló bírósági értesítés átvételétől számított legkésőbb nyolc napon belül megállapítja, és az 

elítélttel írásban közli az elzárás kezdő és utolsó napját. 

 

(2) Az elzárás kezdő és utolsó napjának a megállapításakor az 1–2/A. §-t, a 4. §-t, a 6. § (2)–(4) 

bekezdését, a 11-18. §-t a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell 

azzal, hogy a számításokat mindig napokban kell elvégezni.  

 

(3) Az elzárás kezdő napja, ha az elzárásra ítélt az ítélet meghozatala napján 

 

a) előzetes letartóztatásban van, az ítélet jogerőre emelkedését követő nap, 

b) szabad lábon van, a befogadás napja, 

c) más ügyben előzetes letartóztatásban van, az előzetes letartóztatás megszűnését vagy megszüntetését 

követő nap, 

d) szabadságvesztést tölt, a szabadságvesztés utolsó napját követő nap, illetve a feltételes szabadságra 

bocsátás napja, 

e) javítóintézeti nevelést tölt, a javítóintézeti nevelés utolsó napját követő nap, illetve az ideiglenes 

elbocsátás napja, 

f) más ügyben kiszabott elzárást tölt, ezen előző elzárás utolsó napját követő nap. 

 

(4) Az elzárás utolsó napjának megállapításánál 

 

a) a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az előzetes fogvatartás első napjához, 

b) a (3) bekezdés b)–f) pontja és a 4. § szerinti esetekben az elzárás kezdő napjához 

 

kell hozzáadni az elzárás kitöltetlen tartamát. 

 

(5) A végrehajtás folyamatosságának megszakadása esetén az elzárás utolsó napját ismételten 

meg kell állapítani. A megszakítást követően foganatba vett szabadságvesztés, javítóintézeti nevelés, 

illetve előzetes letartóztatás tartamát más jogcímen töltött időként kell figyelembe venni, számítására a 

távol töltött idő számítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A más jogcímen töltött idő tartamát 

a megszakított elzárás előjegyzett utolsó napját követő naphoz kell adni, és a számítás eredményét 

megelőző nap lesz az elzárás utolsó napja. 

 

18/C. § (1) Az elzárásokat a bírósági határozatok, illetve bírósági értesítők érkezési sorrendjében 

kell foganatba venni, de ha az elítélttel szemben fiatalkorúként is szabtak ki elzárást, akkor elsőként azt 

kell végrehajtani.  

 

(2) Ha azonos napon több elzárás végrehajtására érkezik bírósági határozat, illetve bírósági 

értesítés, akkor a foganatba vétel sorrendjénél elsőként annak az elzárásnak a kezdő és utolsó napját 

kell megállapítani, 

 

a) amelyet az elítélttel szemben fiatalkorúként szabtak ki,  

b) az a) ponton kívüli esetben, amelynek a tartama hosszabb.” 

 

30. § 
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A 17/1997. (V. 9.) IM rendelet 

 

a) 7. § (3) bekezdésében a „Btk. 47. §-a (4) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe a „Btk. 38. § 

(2) bekezdésében”,  

b) 7. § (6) bekezdésében a „hárommal, néggyel, illetve öttel” szövegrész helyébe a „hárommal vagy 

néggyel”,  

c) 7/B. § (3) bekezdésében a „[Btk. 48/A. §-ának (2) bekezdése]” szövegrész helyébe a „[Bv. tvr. 23/C. 

§ (2) bekezdése]”,  

d) 7/C. § (4) bekezdésében a „Btk. 47/B. §-ának (1) és (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „Btk. 

45. § (1) és (3) bekezdésében”,  

e) 7/C. § (5) bekezdésében a „Btk. 47/B. §-ának (2),” szövegrész helyébe a „Btk. 45. § (2),”,  

f) 14. §-ában a „Bv. tvr. 28/A. § (1) bekezdés a) pont” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. § (3) 

bekezdés a) pont”, 

g) 15. §-ában a „Bv. tvr. 28/A. § (1) bekezdés c) pont” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 28/B. § (3) 

bekezdés c) pont”, 

h) 16. §-ában a „[Bv. tvr. 22. § (3) bekezdés]” szövegrész helyébe a „(Bv. tvr. 22/A. §)”  

 

szöveg lép. 

 

 

7. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél tárgyú  

2/1999. (II. 11.) IM rendelet módosítása 

 

31. § 

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél tárgyú 2/1999. (II. 11.) IM 

rendelet 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(E rendelet alkalmazásában) 

 

„a) fogva tartott: a szabadságvesztésre vagy elzárásra ítélt ,az előzetesen letartóztatott és a 

szabálysértési elzárást büntetés-végrehajtási intézetben töltő személy;” 

 

 

8. A büntetőügyben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása 

 

32. § 

 

A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet] 3. 

§ (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A büntető határozatról kiállított értesítőlap tartalmazza:) 

 

„d) összbüntetés esetén az összbüntetésbe foglalt egyes alapítéletek számát, az egyes ítéletekben 

megállapított bűncselekményeket és büntetéseket számmal és betűvel kiírva, az összbüntetésként 

megállapított büntetést számmal és betűvel kiírva, a végrehajtási fokozatot, valamint a végrehajtandó 
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foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, 

kiutasítás vagy közügyektől eltiltás megnevezését,” 

 

33. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(9) Ha perújítás, vagy felülvizsgálat folytán indult eljárásban a bíróság az alapügyben hozott 

bármely rendelkezés végrehajtását felfüggeszti vagy félbeszakítja [Be. 413. § (1) bekezdés, 423. § (6) 

bekezdés], erről – határozatának megküldésével – haladéktalanul értesíti az illetékes büntetés-

végrehajtási csoportot, a fogvatartást foganatosító bv. intézetet, a bírósági gazdasági hivatalt, 

bűnjelkezelőt, vagyonelkobzás esetén a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát, az elektronikus adat 

végleges eltávolítása esetén a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát, az elektronikus adathoz való 

hozzáférés végleges megakadályozása esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságot, közérdekű 

munka, illetve pártfogó felügyelet esetén a fővárosi, megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatát 

(a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat).” 

 

34. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

(A bv. előadó önállóan tesz kisebb jelentőségű, nem érdemi intézkedéseket, így különösen) 

 

„b) ellátja a szabadságvesztésre vagy elzárásra ítéltnek a bv. intézetbe utalásával kapcsolatos ügyviteli 

feladatokat,” 

 

35. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 9. § (2) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezés 

lép: 

 

(A bíróság a jogerős határozatáról kiállított értesítőlapon a 3. §-ban foglaltakon túlmenően feltünteti) 

 

„i) a végrehajtást foganatosító bv. intézetet, ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel 

szemben elzárást hajtanak végre, 

j) a végrehajtást foganatosító javítóintézetet, ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel 

szemben javítóintézeti nevelést hajtanak végre, valamint a Btk. 122. §-a szerinti átváltoztatás tényét,” 

 

36. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 12. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(5) A (2) és (3) bekezdésben, valamint a 11. §-ban írt rendelkezéseket a foglalkozástól 

eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, 

kiutasításról és közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlap megküldésénél is alkalmazni kell. 

 

(6) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzékben feltünteti a határozatkiadmány és a foglalkozástól 

eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, 

kiutasításról és közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlap, valamint a fiatalkorú elítéltre vonatkozó 

egyéb iratok megküldését.” 
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37. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 24. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Ha a bv. intézet közli a bv. csoporttal, hogy a felhívásra megjelent elítélt befogadása 

megtörtént, a bv. bíró – ha időközben nem merült fel a szabadságvesztés végrehajtásának akadálya – 

bírói rendelvényt ad a szabadságvesztés végrehajtására. A rendelvényt, a már rendelkezésre álló 

határozatkiadmányok két példányát, a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, 

sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított 

értesítőlapot, valamint az egyéb iratokat a bv. csoport haladéktalanul megküldi a székhelyén működő 

megyei (fővárosi) bv. intézetnek.” 

 

38. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Az (1) bekezdésben szabályozott esetben a bv. csoport az értesítőlapot, a rendelkezésére álló 

határozatkiadmányokat és az egyéb iratokat, az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére való 

felhívása végett, megküldi az elítélt lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes bv. 

csoportnak. A bv. csoport a feltüntetett iratok mellett a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől 

eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől 

eltiltásról kiállított értesítőlapot is megküldi az elítélt lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint 

illetékes bv. csoportnak.” 

 

39. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 30. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„30. § (1) A bv. előadó megkeresi a bíróságot a határozatkiadmányok és a foglalkozástól 

eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, 

kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlap megküldése iránt, ha a 

szabadságvesztésről kiállított értesítőlap érkezése óta tizenöt napot meghaladó idő telt el, és az említett 

iratokat a bíróság még nem küldte meg. 

 

(2) Ha a határozatkiadmány, a foglalkozástól eltiltásra, járművezetéstől eltiltásra, kitiltásra, 

sportrendezvények látogatásától való eltiltásra, kiutasításra vagy közügyektől eltiltásra vonatkozó 

értesítőlap és az egyéb iratok azt követően érkeznek a bv. csoporthoz, hogy a szabadságvesztésre 

vonatkozó értesítőlapot a bv. intézetnek átadta, az említett iratokat a bv. előadó pótlólag megküldi a bv. 

intézetnek.” 

 

40. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) A bv. előadó az értesítőlapot és – ezzel egyidejűleg vagy pótlólag – a 

határozatkiadmányokat, a foglalkozástól eltiltásra, járművezetéstől eltiltásra, kitiltásra, 

sportrendezvények látogatásától való eltiltásra, kiutasításra vagy közügyektől eltiltásra vonatkozó 

értesítőlapot és az egyéb iratokat megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.” 
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41. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 40. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Ha a bv. bíró azt észleli, hogy az elítéltet a feltételes szabadság kedvezményéből a Btk. 38. § 

(4) bekezdés b), c) és d) pontjai valamelyikének, illetve a Btk. 45. § (7) bekezdésében foglaltak miatt az 

ítélet meghozatalakor ki kellett volna zárni, a Be. 557. §-a szerinti eljárás lefolytatása érdekében az 

alapügyben eljárt első fokú bíróságot keresi meg, és az első fokú bíróság határozatának megküldéséig 

az eljárást felfüggeszti. Ha a bv. bíró megállapítja, hogy a Btk. 38. § (2) bekezdésében meghatározott 

minimális időtartam a szabadságvesztésből még nem telt el, a feltételes szabadságra bocsátást mellőzi.” 

 

42. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Ha a bv. intézet a fogházban, illetve a börtönben végrehajtandó szabadságvesztést töltő 

elítélttel szemben a fogház, illetve a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb 

végrehajtási szabályok alkalmazására tesz előterjesztést, a bv. bíró meghallgatást tarthat, ha az enyhébb 

végrehajtási szabályok alkalmazását az elítélt vagy védője kezdeményezi, meghallgatást tart. Az elítélt 

meghallgatásának időpontját a bv. bíró az előterjesztés vagy a kezdeményezés kézhezvételétől 

számított nyolc napon belül tűzi ki.” 

 

43. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet az 52/A. §-t követően a következő II/A. Fejezettel egészül ki: 

 

„II/A. Fejezet 

 

AZ ELZÁRÁS VÉGREHAJTÁSA 
 

Az értesítőlap és a bírói rendelvény 

 

52/B. § (1) Az elzárás végrehajtására vonatkozó értesítőlap kiállítása, illetve bírói rendelvény 

adása előtt a bíróság vizsgálja, hogy 

 

a) nem állapítható-e meg az elzárás végrehajtását kizáró ok (Bv. tvr. 17. §), 

b) az elítélt nem töltötte-e ki az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben eltöltött idővel a 

kiszabott elzárást. 

 

(2) A bíróság a jogerős határozatáról kiállított értesítőlapon a 3. §-ban foglaltakon túlmenően 

feltünteti 

 

a) az előzetes fogvatartás, illetve a házi őrizet beszámítására vonatkozó rendelkezést és az ítélet 

kihirdetése után az ítélet jogerőre emelkedéséig előzetes letartóztatásban, illetve házi őrizetben töltött 

időt, 

b) ha a bíróság a vádlott távollétében megtartott tárgyaláson hozta meg a határozatát, 

c) ha az elítélt visszaeső, különös visszaeső, többszörös visszaeső vagy erőszakos többszörös visszaeső; 

több visszaeső kategória esetén a legsúlyosabbat, 

d) ha olyan terheltet ítélt elzárásra, aki szabadságvesztést vagy elzárást tölt, a szabadságvesztést, illetve 

az elzárást kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát, 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

17 

 

   

   

 

e) ha olyan terheltet ítélt elzárásra, akivel szemben közérdekű munkát hajtanak végre (Btk. 47. §), 

annak közlésével, hogy a közérdekű munkát melyik pártfogó felügyelői szolgálat hajtja végre, 

f) az elzárás mellett kiszabott foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kitiltást, 

sportrendezvények látogatásától való eltiltást vagy kiutasítást,  

g) ha olyan terheltet ítélt elzárásra, aki pártfogó felügyelet alatt áll (Btk. 69. §, 119. §), annak 

közlésével, hogy a pártfogó felügyeletet melyik pártfogó felügyelői szolgálat hajtja végre, 

h) ha a bíróság olyan terheltet ítélt elzárásra, akivel szemben javítóintézeti nevelést hajtanak végre, a 

javítóintézeti nevelést elrendelő bíróság megnevezését és a határozat számát, valamint a végrehajtást 

foganatosító javítóintézetet, annak közlésével, hogy a bíróság a javítóintézetet felhívta arra, hogy a 

javítóintézetből való elbocsátás, illetve ideiglenes elbocsátás esedékességével intézkedjen az elítélt 

átszállítása iránt, 

i) ha a bíróság olyan terheltet ítélt elzárásra, aki előzetes letartóztatásban van, az előzetes letartóztatás 

elrendeléséről határozatot hozó bíróság megnevezését és a határozat számát, 

j) ha a büntetőeljárásban – amelyben az elzárást kiszabták – óvadék letételére került sor, az óvadék 

megállapítása tárgyában jogerős határozatot hozó bíróságot. 

 

(3) Az értesítőlapra a tanács elnöke az elzárás végrehajtására vonatkozó bírói rendelvényt vezet, 

ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztést, más 

ügyben kiszabott elzárást tölt vagy javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll. 

 

(4) Az elzárást kiszabó jogerős ítéletről az értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha az elítélt által 

előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött idővel a bíróság az elzárást teljes egészében 

kitöltöttnek vette. Ebben az esetben a tanács elnöke az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. Az 

értesítőlapon feltünteti, hogy az elítéltet az előzetes fogvatartásból honnan szabadították. 

 

(5) Ha az elzárást azért nem lehet végrehajtani, mert az elítéltet más ügyben életfogytig tartó 

szabadságvesztésre ítélték (Bv. tvr. 18/C. §), a kiszabott elzárásról az értesítőlapot ki kell állítani, de 

annak „Megjegyzés” rovatában ezt a körülményt fel kell tüntetni. 

 

(6) A bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot a határozat jogerőre emelkedésekor kell a 

fogvatartást foganatosító bv. intézetnek megküldeni, illetve a terheltet előállító büntetés-végrehajtási 

őrnek átadni. A bv. őr az értesítőlap átvételét, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával 

elismeri. A bíróság az értesítőlap átadását a bv. csoporttal az erre rendszeresített értesítőlapon közli.  

 

52/C. § (1) Ha a bíróság a fiatalkorú terheltet elzárásra ítéli, és a fiatalkorú ebben az ügyben 

javítóintézetben foganatosított előzetes letartóztatásban van, a tanács elnöke a bírói rendelvénnyel 

ellátott értesítőlapot a terheltet előállító rendőrnek adja át. Ennek alapján a rendőrség haladéktalanul 

gondoskodik az elítéltnek a kijelölt bv. intézetbe szállításáról.  

  

(2) Ha az elítélt más ügyben javítóintézetben foganatosított előzetes letartóztatásban van, vagy 

javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll, a tanács elnöke a bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot a 

végrehajtásra kijelölt bv. intézetnek küldi meg, a javítóintézetnek szóló felhívást és az értesítőlap 

másolatát a terheltet előállító rendőrnek adja át.  

 

(3) A (2) bekezdés szerinti felhívásban a bíróság felhívja a javítóintézet igazgatóját, hogy az 

elítélt előzetes letartóztatásának megszűnése vagy megszüntetése, a javítóintézetből való elbocsátása 

esetén az azt követő napon, ideiglenes elbocsátása esetén annak napjával intézkedjék az elítéltnek a 

javítóintézet székhelye szerint illetékes megyei bv. intézetbe való átszállítása iránt, kivéve, ha a Bv. tvr. 

125/B. § (4) bekezdésében meghatározott ok áll fenn. Ez utóbbi esetben a javítóintézet igazgatója ezen 

ok megjelölésével és a végrehajtásra vonatkozó iratok megküldésével haladéktalanul értesítse az 
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elzárást kiszabó első fokú bíróság székhelye szerint illetékes megyei bv. intézetet. A felhívás 

tartalmazza, hogy ha az elítélttel szemben foganatosított előzetes letartóztatás végrehajtási helyét a 

bíróság megváltoztatja, a javítóintézet erről haladéktalanul értesítse az első fokon eljárt bíróság 

székhelye szerint illetékes bv. csoportot.  

 

52/D. § Az értesítőlap, a határozatkiadmányok és az egyéb iratok megküldésére és a kezelőiroda 

eljárására a 11–16. § és a 19. § (5) és 6) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

 

Halasztás engedélyezése 

 

52/E. § (1) Ha az elítélt nem nyomban az ügydöntő határozat kihirdetése után terjesztett elő 

kérelmet, a halasztás engedélyezésekor a bíróság a 21. § alkalmazásával jár el.  

 

(2) A terhesség igazolására szakorvosi igazoláson kívül az elítéltről vezetett terhességi könyv 

bemutatása is elfogadható. 

 

Intézkedés az elzárás végrehajtása érdekében 

 

52/F. § (1) Az elzárás végrehajtása érdekében a bv. bíró, a bv. csoport, illetve a bv. előadó a 22–

25. §, a 26. § (2) bekezdése, a 27–28. §, a 30–31. §, a 35. § és a 38. § megfelelő alkalmazásával teszi 

meg a szükséges intézkedéseket ezen alcímben szabályozott eltérésekkel. 

 

(2) Az értesítőlap és a rendelkezésre álló egyéb iratok alapján a bv. bíró megvizsgálja, hogy 

 

a) nincs-e az elzárás végrehajtását kizáró ok [Bv. tvr. 17. §, 18/C. §, 125/B. § (3) bekezdés], 

b) az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött idővel kitöltötte-e az elzárást, 

c) a fiatalkorú elítélt betöltötte-e a huszonegyedik életévét. 

 

(3) Ha a bv. bíró az elzárás végrehajtását kizáró okot állapít meg, az elzárásról kiállított 

értesítőlapra nem vezet rendelvényt. A bv. bíró az elzárás végrehajtását kizáró ok megállapításáról az 

elévülés bekövetkezése esetén a Bv. tvr. 14/A. § szerinti eljárásban határoz, az elzárás 

végrehajthatóságának a Bv. tvr. 125/B. § (3) bekezdésében meghatározott okból való megszűnése 

esetén határozatot hoz, egyéb esetben a végrehajtást kizáró ok megállapításáról hivatalos feljegyzést 

készít. A bv. bíró a végrehajtást kizáró ok megállapításáról szóló határozatát megküldi az első fokon 

eljárt bíróságnak. 

 

(4) Ha a bv. bíró az elzárás végrehajtását kizáró okot [Bv. tvr. 17. §, 18/C. § és 125/B. § (3)–(4) 

bekezdés] a bírói rendelvény kiadását követően állapítja meg, a (3) bekezdésben foglaltak szerint jár el 

azzal, hogy az elzárás végrehajthatóságának a Bv. tvr. 125/B. § (4) bekezdésében meghatározott okból 

való megszűnését határozattal állapítja meg. A bv. bíró az erről hozott határozatát megküldi  

 

a) az elzárás foganatba vétele esetén, az elzárást foganatosító bv. intézetnek és haladéktalanul 

intézkedik az elítélt szabadon bocsátása iránt, egyéb esetben annak a bv. intézetnek, amelynek az 

értesítőlapot megküldték,  

b) az első fokon eljárt bíróságnak.  

 

(5) Ha a fiatalkorú elítélt az elzárást kiszabó ítélet jogerőre emelkedése után, de az elzárás 

megkezdése előtt betölti a huszonegyedik életévet, a bv. bíró a felnőttkorú elítéltek elzárásának 

végrehajtására kijelölt bv. intézetben való megjelenésre hívja fel az elítéltet.  
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52/G. § (1) Ha a bíróság a bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot az elítélttel szemben elrendelt 

előzetes letartóztatást, más ügyben kiszabott szabadságvesztést, elzárást foganatosító bv. intézetnek 

küldte meg, a bv. bíró – az elzárás végrehajthatósága megszűnésének a Bv. tvr. 125/B. § (4) 

bekezdésében meghatározott feltétele bekövetkeztének várható időpontjára figyelemmel – az iratokat 

határidős nyilvántartásba teszi. 

 

(2) Ha a bíróság a bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot az elzárás végrehajtására kijelölt bv. 

intézetnek megküldte, és az elítélt javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll, a bv. bíró az iratokat – az 

ideiglenes elbocsátás esedékességére figyelemmel – határidős nyilvántartásba teszi. Ha ezt követő 

tizenöt napon belül az elítélt bv. intézetbe való befogadásáról nem kap értesítést, a bv. bíró megkeresi a 

javítóintézeti nevelést foganatosító javítóintézetet, hogy mely okból nem történt meg az elítéltnek az 

elzárás foganatosítása érdekében az átszállítása a bv. intézetbe. Ha ideiglenes elbocsátásra nem került 

sor, a bv. bíró az iratokat – a javítóintézetből való elbocsátás, illetve ha ez előbb következne be, az 

elzárás végrehajthatósága megszűnésének a Bv. tvr. 125/B. § (4) bekezdésében meghatározott feltétele 

bekövetkeztének várható időpontjára figyelemmel – határidős nyilvántartásba teszi. 

 

(3) Ha a felhívással érintett elzárás végrehajtásának megkezdése előtt az elítélttel szemben 

előzetes letartóztatást, szabadságvesztést vagy más ügyben kiszabott elzárást vesznek foganatba, a bv. 

bíró – ha az elzárás végrehajtásának nincs akadálya – az elzárásról kiállított értesítőlapra bírói 

rendelvényt vezet. Az értesítőlapot, a határozatkiadmányokat és az egyéb iratokat a bv. bíró az elítéltet 

fogva tartó bv. intézetnek küldi meg. 

 

(4) Ha a felhívással érintett elzárás végrehajtásának megkezdése előtt az elítélttel szemben 

javítóintézetben foganatosított előzetes letartóztatást, vagy javítóintézeti nevelést vesznek foganatba, a 

bv. bíró – ha az elzárás végrehajtásának nincs akadálya – az elzárásról kiállított értesítőlapra bírói 

rendelvényt vezet, és azt a határozatkiadmányokkal és egyéb iratokkal megküldi a végrehajtásra kijelölt 

bv. intézetnek. A bv. bíró az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában feltünteti, hogy a bíróság a 

javítóintézetet felhívta arra, hogy az előzetes letartóztatás megszűnését vagy megszüntetését, a 

javítóintézetből való elbocsátást követő nappal, illetve ideiglenes elbocsátás esedékességével 

intézkedjen a javítóintézet székhelye szerint illetékes megyei bv. intézetnél az elítélt átszállítása iránt.  

 

(5) A bv. bíró a javítóintézet igazgatóját az 52/C. § (3) bekezdése szerint hívja fel intézkedésre, és 

a felhívást az elzárás végrehajtására kiállított értesítőlap másolatával az előzetes letartóztatást, illetve 

javítóintézeti nevelést foganatosító javítóintézetnek küldi meg.” 

 

44. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 53–69. §-a és az azt megelőző alcímek helyébe a következő 

rendelkezések és alcímek lépnek: 

 

Általános rendelkezések 

 

53. § A közérdekű munkát kiszabó jogerős ítéletről kiállított értesítőlapon a bíróság feltünteti,  

 

a) azt, hogy az eljárás során készült-e pártfogó felügyelői vélemény, 

b) az elítélt iskolai végzettségét, szakképzettségét, továbbá a munkaképességét érintő ismert egyéb 

adatokat is, valamint az elítélt arra irányuló kérelmét, hogy a büntetést a tartózkodási helyén hajtsák 

végre. 
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54. § Ha a közérdekű munkát kiszabó ítélet a járásbíróság előtt emelkedik jogerőre, a tanács 

elnöke a 11. § megfelelő alkalmazásával jár el. 

 

55. § (1) A kezelőiroda a közérdekű munkáról szóló értesítőlapokat összegyűjti, és azokról 

tíznaponként gyűjtőjegyzéket készít, amelyet folyamatosan növekvő sorszámmal lát el. 

 

(2) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzékről megyénként két példányban részjegyzékeket készít, 

amelyeket a hozzájuk tartozó értesítőlapokkal együtt postai küldeményként küld meg az elítélt 

lakóhelye – ennek hiányában vagy kérelme alapján tartózkodási helye – szerint illetékes pártfogó 

felügyelői szolgálatnak, illetve ha az elítélt lakóhelye vagy tartózkodási helye nem ismert, a Fővárosi 

Kormányhivatal pártfogó felügyelői szolgálatának. 

 

(3) A kezelőiroda a részére adott bírói utasítás alapján az értesítőlappal együtt vagy pótlólag az 

ítélet jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott egy kiadmányát megküldi a (2) bekezdés szerint 

illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak. 

 

(4) A gyűjtőjegyzéken és a részjegyzékeken a megküldött iratokat is fel kell tüntetni. 

 

(5) A járásbíróság kezelőirodája a pártfogó felügyelői szolgálattól visszaérkezett részjegyzékeket 

egyezteti a gyűjtőjegyzékkel. 

 

(6) A kezelőiroda vezetője a továbbiakban a 13. § (2)–(6) bekezdésének megfelelő 

alkalmazásával jár el úgy, hogy megjelöli azt a törvényszéket is, amelynek bv. csoportja a büntetést 

előírta. 

 

56. § Ha a törvényszék első fokon jogerős ítéletével szab ki közérdekű munkát, az értesítőlap 

átadása, átvétele tekintetében a tanács elnöke és a kezelőiroda vezetője a 11. § szerint jár el. 

 

57. § (1) A törvényszék kezelőirodája az értesítőlapot – gyűjtőjegyzék, illetve részjegyzék 

készítése nélkül – postai küldeményként küldi meg az 55. § (2) bekezdése szerint illetékes pártfogó 

felügyelői szolgálatnak. 

 

(2) Az értesítőlap megküldését követően a kezelőiroda az iratokat figyelemmel kíséri addig, amíg 

a pártfogó felügyelői szolgálat a közérdekű munka előírási tételszámát közli. Ha a pártfogó felügyelői 

szolgálat az értesítőlap megküldésétől számított tizenöt nap alatt az előírási tételszámot nem közli, a 

kezelőiroda vezetője ennek okáról a pártfogó felügyelői szolgálattól felvilágosítást kér. 

 

(3) Ha a pártfogó felügyelői szolgálat az előírási tételszámot közli, a kezelőiroda a közérdekű 

munka végrehajtását ellenőrző pártfogó felügyelői szolgálatot és az előírási tételszámot a büntető 

lajstromba feljegyzi. 

 

(4) A kezelőiroda az előírási tételszámokat közlő átiratokat rendszerezve megőrzi, év végén az 

utolsó lajstromszám alatt a büntetőlajstromba bevezeti, és azokat irattárba helyezi. 

 

(5) Az ítéletkiadmányok és egyéb iratok megküldése tekintetében az 55. § (3) bekezdését kell 

alkalmazni. 
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58. § (1) Ha a közérdekű munkát kiszabó ítélet a törvényszék másodfokú eljárásában emelkedik 

jogerőre, az értesítőlap átadására, átvételére és megküldésére az 56. § és az 57. § (1) bekezdésének 

rendelkezései az irányadók. 

 

(2) A másodfokú bíróság kezelőirodája az iratborító belső oldalán feljegyzi, hogy az értesítőlapot 

mikor, melyik pártfogó felügyelői szolgálatnak küldte meg. 

 

(3) Az elsőfokú bíróság kezelőirodája, ha a bírósági iratok még nem érkeztek vissza a 

törvényszéktől, a pártfogó felügyelői szolgálatnak a közérdekű munka előírási tételszámát közlő átiratát 

a pótborítékban helyezi el. 

 

(4) Az iratok visszaérkezése után az elsőfokú bíróság kezelőirodája – bírói utasításra – az első és 

másodfokú ítélet, határozat egy-egy példányát megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak, 

amelynek a törvényszék az értesítőlapot megküldte. Ha a büntetés előírási tételszáma rendelkezésre áll, 

az iratokat a tételszámra hivatkozással kell megküldeni. 

 

(5) A (4) bekezdésben írtak teljesítése után, ha a pártfogó felügyelői szolgálat a büntetés előírási 

tételszámát még nem közölte, az elsőfokú bíróság kezelőirodája az iratokat figyelemmel kíséri. Ha a 

közérdekű munkáról szóló értesítőlap elküldése óta több mint tizenöt nap telt el, a kezelőiroda vezetője 

a pártfogó felügyelői szolgálattól felvilágosítást kér. 

 

(6) Ha a pártfogó felügyelői szolgálat az előírási tételszámot már közölte, az elsőfokú bíróság 

kezelőirodája az előírási tételszámot az iratborító belső oldalán feljegyzi és a büntető lajstromba 

bejegyzi, megjelölve azt a törvényszéket is, amelynek bv. csoportja a büntetést előírta. 

 

(7) A járásbírósági kezelőiroda az előírási tételszámokat közlő átiratokat érkezési sorrendben 

sorszámmal és rendszerezve megőrzi. Az év végén az értesítőlapokat a gyűjtő- és részjegyzékekkel 

együtt a büntetőlajstromba az utolsó lajstromszám alatt bejegyzi és azokat irattárba helyezi. 
 

59. § (1) Ha a közérdekű munkát jogerősen az ítélőtábla, illetve a Kúria szabta ki, az értesítőlap 

kiállítása, átadása, átvétele és megküldése tekintetében az ítélőtábla az 56. §, az 57. § (1) bekezdése és 

az 58. § (2) bekezdése szerint jár el. 

 

(2) A továbbiakban az ítélőtábla, illetve a Kúria határozatának végrehajtásáról gondoskodó 

pártfogó felügyelői szolgálat és a bíróság az 58. §-ban írtak szerint intézkedik. 

 

(3) Az (1)–(2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a közérdekű munkát a Kúria a Be. 

437. §-a alapján szabja ki. 

 

60. § A bíróság nem állít ki értesítőlapot, ha a kiszabott közérdekű munka a Bv. tvr. 18/C. §-a, 

illetve a Be. 587. § (3) bekezdése alapján nem hajtható végre. 

 

A közérdekű munka végrehajtásának előkészítése 
 

61. § (1) A járásbíróság által a közérdekű munkáról részjegyzékkel küldött értesítőlapok 

érkezését követően a pártfogó felügyelői szolgálat ellenőrzi, hogy a részjegyzékeken megjelölt 

valamennyi értesítőlap, határozatkiadmány és egyéb irat megérkezett-e. A pártfogó felügyelői szolgálat 

az észlelt hiányok pótlására a járásbíróságot felhívja. 
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(2) A pártfogó felügyelői szolgálat a részjegyzéken feljegyzi azokat az előírási tételszámokat, 

amelyek alatt az ügyeket előírta, majd a részjegyzék egyik példányát az első fokon eljárt bíróságnak 

visszaküldi. 

 

62. § (1) Ha a határozat a törvényszék eljárásában emelkedik jogerőre, az értesítőlap átvételét a 

pártfogó felügyelői szolgálat az iratboríték belső oldalán, az átvétel időpontjának megjelölésével, 

aláírásával elismeri, és feltünteti, hogy a büntetés-végrehajtási ügyet a közérdekű munka végrehajtási 

ügykönyvben milyen tételszám alatt írta elő. 

 

(2) Ha az értesítőlapot más törvényszék, az ítélőtábla vagy a Kúria küldte meg a pártfogó 

felügyelői szolgálatnak, a pártfogó felügyelői szolgálat az előírási tételszámot közli az első fokon eljárt 

bírósággal. 
 

63. § Ha a munkahely kijelöléséről szóló határozat és a közérdekű munka végrehajtására szóló 

felhívás az elítéltnek azért nem volt kézbesíthető, mert a kézbesítő jelentése szerint az elítélt a felhívást 

a kézbesítés kétszeri megkísérlése után sem vette át, illetve a megjelölt címen ismeretlen, vagy onnan 

ismeretlen helyre távozott, a Be. 590. § (3) bekezdése és a Bv. tvr. 6/A. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

a bv. bíró intézkedik az elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt, ennek során az elítélt 

tartózkodási helyének megállapítása érdekében lakcímfigyelést rendelhet el. Ennek eredménytelensége 

esetén, továbbá ha megállapítható, hogy az elítélt a közérdekű munka végrehajtásának meghiúsítása 

céljából megszökött, elrejtőzött, a bv. bíró elrendeli az elítélt körözését és elfogató parancsot bocsát ki. 

Ha a pártfogó felügyelő a lakcímfigyelés, a körözés, illetve az elfogatóparancs megszüntetésének okát 

észleli, kezdeményezi azok visszavonását. 
 

A közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása 
 

64. § Ha a Bv. tvr. rendelkezései szerint a közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítására 

kerülhet sor, a bv. bíró a közérdekű munka végrehajtását 

 

a) ha az elítéltet más ügyben – a Btk. 49. §-át kivéve – végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték vagy 

vele szemben előzetes letartóztatást rendelnek el, a szabadságvesztés végrehatásának befejezéséig vagy 

az előzetes letartóztatás megszüntetéséig, 

b) a Bv. tvr. 67/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott ideig 

 

félbeszakítja. 

 

65. § (1) Ha a bv. bíró a közérdekű munka végrehajtását félbeszakította, erről értesíti a 

munkahelyet, az elítéltet és az illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot. 

 

(2) A bv. bíró felhívja az értesítetteket arra, hogy haladéktalanul közöljék a bv. csoporttal, ha a 

közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítását eredményező ok a Bv. tvr. 67/A. § (3) bekezdése 

alapján megszűnt. 

 

A közérdekű munka szabadságvesztésre átváltoztatása 
 

66. § (1) A bv. bíró a közérdekű munkának szabadságvesztésre való átváltoztatása iránti ügyészi 

indítvány alapján kitűzi a meghallgatás időpontját. 

 

(2) A meghallgatás előkészítése során a bv. bíró gondoskodik arról, hogy a döntéshez szükséges 

iratok a meghallgatáson a rendelkezésére álljanak. 
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(3) A bv. bíró a meghallgatás alapján 

 

a) az ügyész indítványának helyt ad és megállapítja a közérdekű munka, illetve az annak hátralevő 

része helyébe lépő szabadságvesztés tartamát [Bv. tvr. 67/D. § (1) bekezdés, 68. § (3b) bekezdés], 

b) az átváltoztatásra irányuló indítványt elutasítja, 

c) ha az ügyész az indítványát visszavonja, az eljárást megszünteti, vagy 

d) indokolt esetben – ha szabadságvesztésre átváltoztatásra nincs ok – más munkahely kijelölésére 

hívja fel a pártfogó felügyelőt. 

 

(4) A bv. bíró, illetve a másodfokú bíróság tanácsának elnöke a közérdekű munka helyébe lépő 

szabadságvesztésről kiállított értesítőlapon feltünteti, hogy milyen tételszám alatt előírt közérdekű 

munkát változtatott át szabadságvesztésre. Az értesítőlapot a bv. intézetnek a fogva lévő elítélt esetén a 

végzés jogerőre emelkedésekor haladéktalanul, szabadlábon lévő elítélt esetén pedig akkor kell 

megküldeni, ha a bv. intézet az elítélt befogadásáról értesíti a bv. csoportot. 

 

(5) A bv. bíró a jogerős átváltoztató végzés két kiadmányát megküldi annak a pártfogó felügyelői 

szolgálatnak, amely a közérdekű munka végrehajtását ellenőrizte. 

 

(6) A pártfogó felügyelő a bv. bíró által átadott végzéskiadmány alapján értesíti a munkahelyet a 

közérdekű munka hátralevő részének szabadságvesztésre való átváltoztatásáról. 

 

Pénzbüntetés átváltoztatása közérdekű munkára 
 

67. § Pénzbüntetés közérdekű munkára átváltoztatása esetén a közérdekű munka végrehajtására 

vonatkozó rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

 

a) a bv. bíró a pénzbüntetést helyettesítő közérdekű munkáról kiállított értesítőlappal együtt az 

átváltoztató végzést megküldi a pártfogó felügyelői szolgálatnak, 

b) ha a közérdekű munka megkezdése előtt a BGH arról értesíti a bv. csoportot, hogy az elítélt a 

pénzbüntetést részben megfizette, a bv. bíró a közérdekű munkáról kiállított értesítőlapra – a részbeni 

megfizetésre tekintettel – vezet bírói rendelvényt. 

 

A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése 

 

68. § (1) A pártfogó felügyelő a Bv. tvr. 67/B. §-ában meghatározott okok valamelyikének 

fennállása esetén az iratokat a közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása 

végett bemutatja a bv. bírónak. 

 

(2) A pártfogó felügyelő beszerzi a határozat meghozatalához szükséges iratokat. 

 

A közérdekű munka befejezése 

 

69. § Ha a közérdekű munka végrehajthatósága megszűnt, a bv. bíró az ügyet aláírásával lezárja.” 

 

45. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 78. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(3) Ha a felnőttkorú elítélt a pénzbüntetést a felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, 

halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a befizetésre meghatározott határnapot vagy részlet 
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befizetését elmulasztotta, a BGH megkeresi a bv. bírót a pénzbüntetés, illetve a pénzbüntetés meg nem 

fizetett része szabadságvesztésre átváltoztatása iránt. A bv. bíró beszerzi az elsőfokú bíróságtól a 

pénzbüntetést jogerősen kiszabó határozatot, és ha annak feltételei fennállnak, továbbá nincs a büntetés 

végrehajtását kizáró ok, haladéktalanul dönt a meg nem fizetett pénzbüntetés szabadságvesztésre 

átváltoztatásáról.” 

 

46. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(2) Ha a pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg nem éri el a napi tételként vagy az 

átváltoztatási kulcsként meghatározott összeget, a BGH azt a pénzbüntetésre a Bv. tvr. 18. § (2) 

bekezdésében megállapított elévülési idő bekövetkeztéig nyilvántartja.” 

 

47. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 93/A. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki: 

 

[Az értesítőlapon a (2) bekezdésben írtakon kívül fel kell tüntetni] 

 

„c) foglalkozástól eltiltás esetén az eltiltással érintett tevékenység megnevezését.” 

 

48. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a 93/P. §-át követően a következő IV/C. Fejezettel egészül ki: 

 

„IV/C. Fejezet 

 

A KITILTÁS ÉS A SPORTRENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSÁTÓL VALÓ ELTILTÁS 

VÉGREHAJTÁSA 
 

A kitiltásról és a sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma 

 

93/Q. § (1) A bíróság a kitiltásról és a sportrendezvények látogatásától való eltiltásról külön 

értesítőlapot állít ki. 

 

(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében 

meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell a kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való 

eltiltás lejáratának napját is, ha azt a bíróság 

 

a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogvatartással, illetve házi őrizettel 

teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van, 

b) felfüggesztett szabadságvesztés vagy más büntetés mellett alkalmazta, 

c) önálló büntetésként alkalmazta. 

 

(3) Sportrendezvények látogatásától való eltiltásnál az értesítőlapon a (2) bekezdésben írtakon 

kívül fel kell tüntetni az eltiltás időtartamát, valamint azt, hogy melyik sportrendezvény látogatására, 

illetve melyik sportlétesítménybe való belépésre vonatkozik az eltiltás. 
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Az előzetes fogvatartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett vagy felfüggesztett szabadságvesztés vagy 

más büntetés mellett, vagy önállóan kiszabott kitiltás és sportrendezvények látogatásától való eltiltás 

 

93/R. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki és azt I-II. jelzéssel látja el, ha a 

kitiltást vagy a sportrendezvények látogatásától való eltiltást 

 

a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogvatartással, illetve házi őrizettel 

teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van, 

b) felfüggesztett szabadságvesztés, vagy más büntetés mellett alkalmazta, 

c) önálló büntetésként alkalmazta. 

 

(2) A bíróság a kitiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak és a kitiltással érintett helység szerint 

illetékes rendőrkapitányságnak is. 

 

(3) A bíróság a sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi a 

rendőrség sportrendészeti nyilvántartást vezető szervének. 

 

Végrehajtandó szabadságvesztés mellett kiszabott kitiltás és sportrendezvények látogatásától való 

eltiltás 

 

93/S. § (1) A bíróság az értesítőlapot – büntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha 

a kitiltást vagy a sportrendezvények látogatásától való eltiltást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki, 

 

a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel, 

b) amelyet az előzetes fogvatartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a 

határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van. 

 

(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el. 

 

(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg. 

 

93/T. § (1) A bv. előadó a II. jelzésű kitiltásról vagy sportrendezvények látogatásától való 

eltiltásról kiállított értesítőlapot a szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két 

kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az 

értesítőlapon feljegyzi az ítélet jogerőre emelkedésétől a szabadságvesztés megkezdéséig a kitiltás vagy 

a sportrendezvények látogatásától való eltiltás tartamába beszámítható időt. 

 

(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot 

közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű kitiltásról vagy sportrendezvények 

látogatásától való eltiltásról kiállított értesítőlapot haladéktalanul átadja a bv. intézetnek. 

 

(3) A bv. előadó a kitiltásról kiállított I. jelzésű értesítőlapot a 93/R. § (2) bekezdésében, a 

sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított I. jelzésű értesítőlapot a 93/R. § (3) 

bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg. 

 

(4) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a kitiltásról kiállított II. jelzésű értesítőlapot 

a 93/R. § (2) bekezdésében, a sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított II. jelzésű 

értesítőlapot a 93/R. § (3) bekezdésében hatóságnak küldi meg a beszámításra vonatkozó adatok 

kitöltését követően. 
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(5) A bv. előadó a I. jelzésű kitiltásról vagy sportrendezvények látogatásától való eltiltásról 

kiállított értesítőlapon feljegyzi, hogy az elítéltnek a szabadságvesztés megkezdésére szóló felhívása 

milyen időpontra történt vagy azt, hogy az elítélt a szabadságvesztést tölti. 

 

A kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén 

 

93/U. § (1) Olyan büntetések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú 

kitiltásokat vagy sportrendezvények látogatásától való eltiltásokat szabtak ki, a bíróság az 

összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a kitiltások vagy a sportrendezvények 

látogatásától való eltiltások közül melyiket kell végrehajtani. 

 

(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a kitiltásról vagy sportrendezvények látogatásától való 

eltiltásról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani. 

 

(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a kitiltások vagy 

sportrendezvények látogatásától való eltiltások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – ha ez 

szükséges – a bv. intézettől megkéri a II. jelzésű kitiltásról vagy sportrendezvények látogatásától való 

eltiltásról kiállított értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő kitiltásra vagy sportrendezvények 

látogatásától való eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, 

amelynek alapján a kitiltást vagy a sportrendezvények látogatásától való eltiltást végre kell hajtani. 

 

(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő kitiltásra vagy sportrendezvények látogatásától való 

eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a kitiltást vagy a sportrendezvények 

látogatásától való eltiltást milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani. 

 

(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő kitiltásra 

vagy sportrendezvények látogatásától való eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, 

a végre nem hajtandó kitiltásra vagy sportrendezvények látogatásától való eltiltásra vonatkozó II. 

jelzésű értesítőlapot a 93/R. § (2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg. 

 

A kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása pénzbüntetés vagy 

közérdekű munka átváltoztatása és felfüggesztett szabadságvesztés elrendelése esetén 

 

93/V. § (1) Az a bíróság, amely a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát szabadságvesztésre 

változtatta át vagy a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, a kitiltásról, 

illetve a sportrendezvények látogatásától való eltiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B 

megkülönböztetéssel értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a kitiltás, illetve a sportrendezvények 

látogatásától való eltiltás tartama még nem telt le.  

 

(2) A bíróság a II. jelzésű értesítőlap mindkét példányán feltünteti, hogy a pénzbüntetést vagy a 

közérdekű munkát milyen tartamú szabadságvesztésre változtatta át vagy, hogy a felfüggesztett 

szabadságvesztés végrehajtását elrendelte. Megjelöli továbbá, hogy korábban a I. jelzésű kitiltásról 

vagy sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított értesítőlapot hová küldte meg. 

 

(3) A II. jelzésű értesítőlapokat a bíróság a bv. csoportnak küldi meg. A bv. előadó a II/A. jelzésű 

értesítőlapot megküldi annak a 93/R. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek az I. 

jelzésű értesítőlapot megküldték. A II/B. lapot a 93/T. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek 

küldi meg. 
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(4) Ha az elítélt a pénzbüntetést az azt helyettesítő szabadságvesztés foganatba vétele előtt 

megfizeti, a bv. előadó ennek feltüntetésével a II/A. és II/.B. jelzésű értesítőlapokat irattárba helyezi. 

 

(5) A terhelt szabadításával egyidejűleg, vagy ha a pénzbüntetést az azt helyettesítő 

szabadságvesztés foganatba vétele után fizetik meg, a bv. intézet – a beszámításra vonatkozó adatok 

feltüntetését követően – a II/B. jelzésű értesítőlapot a 93/R. § (2) vagy (3) bekezdése szerint illetékes 

hatóságnak küldi meg.” 

 

49. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet V. Fejezete helyébe a következő fejezet lép: 

 

„V. Fejezet 

 

A KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA 

 

A közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma 

 

94. § (1) A bíróság a közügyektől eltiltásról külön értesítőlapot állít ki. 

 

(2) Az értesítőlapnak a 3. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban, valamint a 3. § (2) bekezdésében 

meghatározott adatokon felül tartalmaznia kell a közügyektől eltiltás lejáratának napját is, ha azt a 

bíróság olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogvatartással, illetve házi 

őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon 

van. 

 

Az előzetes fogvatartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett szabadságvesztés mellett alkalmazott 

közügyektől eltiltás 

 

95. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki és azt I-II. jelzéssel látja el, ha a 

közügyektől eltiltást olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az előzetes fogvatartással, 

illetve házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor 

szabadlábon van. 

 

(2) A bíróság a közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az elítélt lakóhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak.  

 

(3) Ha a bíróság közügyektől eltiltást alkalmazott és a lefolytatott bizonyítás alapján tudomására 

jutott, hogy az elítélt hivatalos személy, népképviseleti szerv testületének vagy bizottságának tagja, 

civil szervezet, köztestület, közalapítvány tisztségviselője, belföldi kitüntetéssel vagy külföldi 

kitüntetés viselésére vonatkozóan engedéllyel rendelkezik, katonai rendfokozattal bír, törvényben 

kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott szervezet közgyűlésébe vagy testületébe delegált tag, 

hatósági eljárásban védő vagy jogi képviselő, valamennyi, a közügyektől eltiltás által érintett 

szervezetet illetően külön-külön, III-as számozástól kezdődően közügyektől eltiltásról szóló 

értesítőlapot állít ki, és megküldi 

 

a) a hivatalos személy munkáltatójának, 

b) a népképviseleti szerv testületének vagy bizottságának, 

c) annak a civil szervezetnek, köztestületnek, közalapítványnak, amely szervezetben az elítélt tisztséget 

visel, 
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d) a belföldi kitüntetés adományozására, illetve a külföldi kitüntetés viselésének engedélyezésére 

jogosítvánnyal rendelkező személy hivatalának, 

e) a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződéssel létrehozott szervezet közgyűlésének vagy 

testületének. 

 

(4) Ha katonai rendfokozattal rendelkező elítélttel szemben nem katonai büntetőeljárásban 

alkalmaztak közügyektől eltiltást, a közügyektől eltiltásról kiállított – és a soron következő római 

számmal ellátott – értesítőlapot 

 

a) hadköteles személy esetén az elítélt lakóhelye szerint illetékes hadkiegészítő parancsnokságnak, 

b) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról, illetve a Magyar 

Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló törvény hatálya alá 

tartozó elítélt esetén az állományilletékes parancsnoknak 

kell megküldeni. 

 

Végrehajtandó szabadságvesztés mellett kiszabott közügyektől eltiltás 

 

96. § (1) A bíróság az értesítőlapot két példányban állítja ki, ha a közügyektől eltiltást olyan 

szabadságvesztés mellett szabta ki, amelyet az előzetes fogvatartással, illetve házi őrizettel kitöltöttnek 

vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van. 

 

(2) A bíróság az értesítőlap egyik példányát „I”, a másik példányát „II” jelzéssel látja el. 

 

(3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg. 

 

97. § (1) A bv. előadó a II. jelzésű közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 

szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. 

intézetnek – vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi – és az értesítőlapon feljegyzi az ítélet jogerőre 

emelkedésétől a szabadságvesztés megkezdéséig a közügyektől eltiltás tartamába beszámítható időt. 

 

(2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot 

közvetlenül a bv. intézetnek adta át, a bv. előadó a II. jelzésű közügyektől eltiltásról kiállított 

értesítőlapot az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül haladéktalanul adja át a bv. intézetnek. 

 

(3) A bv. előadó az I. jelzésű közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 95. § (2) 

bekezdésben megjelölt hatóságnak küldi meg. 

 

(4) Ha a 95. § (3) és (4) bekezdésben foglaltak szerint a közügyektől eltiltással kapcsolatosan 

külön közügyektől eltiltásról szóló értesítőlapot kell kiállítani, a bíróság a – III-as számozástól a soron 

következő római számmal ellátott – értesítőlapot a 95. § (3) és (4) bekezdésben megjelölt személynek, 

szervnek, szervezetnek küldi meg. 

 

(5) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű közügyektől eltiltásról szóló 

értesítőlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően – a 95. § (2) bekezdésben megjelölt 

hatóságnak küldi meg. 

 

Közügyektől eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén 
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98. § (1) Olyan büntetések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú 

közügyektől eltiltásokat szabtak ki, a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy 

a közügyektől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani. 

 

(2) Összbüntetésbe foglalás esetén a közügyektől eltiltásról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani. 

 

(3) Ha a bíróság az összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a közügyektől 

eltiltások közül melyiket kell végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv. intézettől 

megkéri a II. jelzésű közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő 

közügyektől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, 

amelynek alapján a közügyektől eltiltást végre kell hajtani. 

 

(4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő közügyektől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű 

értesítőlapra feljegyzi, hogy a közügyektől eltiltást milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell 

végrehajtani. 

 

(5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő 

közügyektől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. intézetnek, a végre nem hajtandó 

közügyektől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a 95. § (2) bekezdésében megjelölt hatóságnak 

küldi meg.” 

 

50. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 107. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„107. § (1) Ha a köztársasági elnök az elítélt büntetését kegyelemből egészben vagy részben 

elengedte vagy a szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre felfüggesztette, az első fokon eljárt bíróság 

haladéktalanul értesíti a bv. csoportot, illetve a BGH-t a szükséges intézkedések megtétele érdekében, 

valamint azokat a hatóságokat, személyeket, szerveket, szervezeteket, amelyeknek a bíróság a 

foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való 

eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot közvetlenül megküldte.” 

 

51. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 108 és 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„108. § (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtására annak megkezdése előtt kegyelemben 

részesült, a bv. előadó II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, 

sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított 

értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a büntetés lejártának napjával 

feltünteti, és a foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények 

látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 93/B. § 

(2) és (3) bekezdésben, a 93/J. § (2) bekezdésében, a 93/R. § (2) és (3) bekezdésében, vagy a 95. § (2) 

bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak megküldi. 

 

(2) Ha a kegyelem a szabadságvesztés mellett más büntetést is érint, a bv. előadó a kegyelemmel 

érintett, II. jelzésű értesítőlapra ezt is feljegyzi. 

 

(3) Ha a bv. előadó a kegyelem gyakorlásáról szóló értesítés megérkezése előtt a kegyelemmel 

érintett, I. jelzésű értesítőlapot a 93/B. § (2) és (3) bekezdésben, 93/J. § (2) bekezdésében, 93/R. § (2) 
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és (3) bekezdésében, vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott, valamennyi érintett hatóságnak még 

nem küldte meg, 

 

a) ha a kegyelem más büntetés elengedésére is kiterjed, a kegyelemmel érintett értesítőlapokat – a 

kegyelem tényének feltüntetésével – irattárba helyezi, 

b) ha más büntetés elengedésére nem került sor, de a szabadságvesztést kegyelemből közérdekű 

munkára vagy pénzbüntetésre változtatták át vagy a végrehajtását próbaidőre felfüggesztették, a 

kegyelemmel érintett, I. jelzésű értesítőlapot I-II. jelzéssel látja el, és a 93/B. § (2)-(3) bekezdésben, 

93/J. § (2) bekezdésében, 93/R. (2) és (3) bekezdésében, vagy 95. § (2) bekezdésében meghatározott, 

valamennyi érintett hatóságnak megküldi; a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapot – a kegyelem 

tényének feltüntetésével – irattárba helyezi. 

 

(4) Ha a bíróság arról értesíti a bv. csoportot, hogy a kegyelem a hatályát vesztette, a bv. előadó 

ennek feltüntetésével az irattárba helyezett értesítőlapot az általános szabályok szerint megküldi az 

érintett hatóságnak, szervnek. 

 

109. § (1) Ha az elítélt a szabadságvesztés végrehajtása során részesül kegyelemben, 

szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésű értesítőlapon a kegyelem 

tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével és a foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, 

kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás vagy közügyektől eltiltás leteltének 

napjával, továbbá e büntetések végrehajtását befolyásoló tényekkel és ezek fennállásának időtartamával 

feltünteti – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően –, és a 93/B. § (2)-(3) bekezdésben, a 

93/J. § (2) bekezdésében, a 93/R. (2) és (3) bekezdésében, vagy a 95. § (2) bekezdésében megjelölt 

érintett hatóságnak küldi meg. 

 

(2) Ha a kegyelem más büntetésre is kiterjed, a bv. intézet a kegyelemmel érintett, II. jelzésű 

értesítőlapon a kegyelem tényét a kegyelmi elhatározás megjelölésével feltünteti, és megküldi a 93/B. § 

(2)-(3) bekezdésében, a 93/J. § (2) bekezdésében, a 93/R. (2) és (3) bekezdésében, vagy a 95. § (2) 

bekezdésében megjelölt érintett hatóságoknak.” 

 

52. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet VII. fejezete a következő II. Címmel egészül ki: 

 

„II. Cím 

 

A JÓVÁTÉTELI MUNKA 

 

114. § (1) A bíróság a határozat kihirdetésekor vagy a határozat kézbesítésekor tájékoztatja az 

elítéltet a jóvátételi munka elvégzése igazolásának módjáról. Az elítéltet tájékoztatni kell arról is, hogy 

ha a jóvátételi munkát több szervezet vagy intézmény által biztosított helyen végzi el, akkor 

valamennyi munkavégzési hely tekintetében az adott szervezetnek, intézménynek önállóan ki kell 

állítania az erről szóló igazolást. 

 

(2) A bíróság a határozat jogerőre emelkedését követően a jóvátételi munka előírásáról 

tanúsítványt állít ki és azt a határozat kihirdetését követően a jelen lévő elítélt részére átadja, vagy a 

jogerős határozat kiadmányával együtt részére kézbesíti. 

 

(3) A jóvátételi munkavégzés előírásáról szóló tanúsítvány a következő adatokat tartalmazza: 
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a) az elítélt személy családi és utóneve (születési családi és utónevét), anyja születési családi és 

utóneve, születési helye és ideje,  

b) az első fokon eljáró bíróság megnevezése és az ügyszám, 

c) tájékoztatás arról, hogy az érintett személy számára a bíróság a Btk. 67. §-a alapján hány óra 

jóvátételi munka elvégzését írta elő, 

d) tájékoztatás a közokiratnak minősülő igazolás alaki kellékeiről. 

 

(4) A jóvátételi munka elvégzésének az igazolására szolgáló nyomtatványt a bíróság az elítélt 

részére kérelmére két példányban átadja, ha a határozat kihirdetésekor jelen van. A bíróság 

kezelőirodáján biztosítani kell, hogy az elítélt a nyomtatványhoz hozzájuthasson, továbbá a 

nyomtatványt a bíróság honlapján letölthető formátumban közzé kell tenni.  

 

(5) A bíróság az iratokat határidős nyilvántartásba helyezi a Btk. 67. § (1) bekezdésében 

meghatározott idő leteltéig, vagy ha az igazolás határidejének meghosszabbításáról határozott, annak 

tartamáig.” 

 

53. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 115. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A bíróság a Btk. 65. § (4) bekezdése vagy a Btk. 86. § (6) bekezdése, fiatalkorú esetében a 

Btk. 119. §-a alapján próbára bocsátás vagy felfüggesztett szabadságvesztés mellett elrendelt – ideértve 

a pártfogó felügyelet utólagos elrendelését is (Be. 567. §) – pártfogó felügyeletről két példányban állít 

ki értesítőlapot.” 

 

54. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 125/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A bv. bíró az illetékes ügyész indítványára soron kívül dönt a Btk. 69. § (1) bekezdése 

alapján pártfogó felügyelet alá helyezett pártfogó felügyeletének a megszüntetéséről, vagy az indítvány 

elutasításáról, ha a pártfogó felügyelet fele része, de legalább egy év eltelt és annak szükségessége már 

nem áll fenn [Btk. 70. § (3) bekezdés].” 

 

55. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a 127. §-t követően a következő III/A. címmel egészül ki: 

 

„III/A. Cím 

AZ ELEKTRONIKUS ADAT VÉGLEGES HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELÉNEK 

VÉGREHAJTÁSA 
 

Általános rendelkezések 

 

127/A. § (1) A bíróság az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének elrendelésekor 

– mind az elektronikus adat eltávolításával, mind az elektronikus adathoz való hozzáférés 

megakadályozásával történő végrehajtás esetén – az ítéletben (határozatban) az elektronikus adat 

forrásának azonosítására szolgáló  

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

32 

 

   

   

 

a) IP cím ipv4 vagy ipv6 szabvány szerint és alhálózati maszk,  

b) domain név, 

c) URL cím, 

d) portszám 

 

feltüntetésével határozza meg az intézkedés hatálya alá tartozó elektronikus adatot. 

 

(2) Abban az esetben, ha a bíróság az adott domain névhez kapcsolódó teljes elektronikus 

adattartalom eltávolítását rendeli el, akkor az URL cím megadása mellőzhető.  

 

(3) E cím alkalmazásában  

 

a) domain név: az internet egy meghatározott részét, tartományát egyedileg leíró megnevezés, 

b) elektronikus adat: a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által az elektronikus 

hírközlő hálózat útján közzétett olyan adat, amely egyedi azonosítók, mint az IP és URL cím, domain 

név és portszám alapján beazonosítható, 

c) IP cím: egyedi hálózati azonosító, amely a hozzátartozó alhálózati maszkkal együtt meghatározza, 

hogy mely hálózati címen érhető el az elektronikus adat,  

d) portszám: a TCP/IP és az UDP, illetve SCTP protokollokban az adott célszerveren a logikai 

csatlakozást meghatározó jelzőszám, 

e) URL cím: egységes erőforrás azonosító, amely egyetlen címben foglalja össze az interneten 

megtalálható elektronikus adat azonosításához szükséges legfontosabb információkat, mint a protokoll, 

a domain név vagy IP cím, a portszám és az elérési út a célszerveren.  

 

(4) Ha a bíróság az ítéletben (határozatban) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 

tételét rendeli el – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – a tárhelyszolgáltatót az elektronikus adat 

eltávolítására kötelezi. A bíróság a kötelezett tárhelyszolgáltatót a nevének és címének, illetve 

elnevezésének és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, a cégjegyzék- vagy egyéb 

nyilvántartási számának, továbbá a tárhelyszolgáltató képviseletére jogosult nevének és címének a 

feltüntetésével jelöli meg.  

 

(5) Ha a Be. 596/A. § (1) bekezdés a) pontja alkalmazásának van helye, a bíróság az ítéletben 

(határozatban) az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét rendeli el és külön határozattal 

rendelkezik az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásáról. Ha a bíróság 

határozatában az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásáról rendelkezik, 

kötelezettként összefoglalóan a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatókat jelöli meg.  

 

Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat eltávolításával 

 

127/B. § (1) A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerőre emelkedésekor három 

példányban végrehajtási értesítőlapot állít ki. A végrehajtási értesítőlap a 3. §-ban foglaltakon túl 

tartalmazza az elektronikus adatra és a teljesítésre kötelezett tárhelyszolgáltatóra vonatkozó 127/A. § 

(1) és (4) bekezdése szerinti adatokat és a kötelezett önkéntes teljesítésre felhívását. Ha a büntetőeljárás 

során az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelték el, a bíróság a végrehajtási 

értesítőlapon ennek tényét és a kényszerintézkedést elrendelő bíróság megnevezését, határozatának 

számát és keltét is feltünteti.  

 

(2) A bíróság a végrehajtási értesítőlap két példányát eredeti bírói aláírással látja el és az 

elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat eltávolításával történő 

foganatosítása végett a Vht. 32. §-a szerint illetékes törvényszéki végrehajtói irodának küldi meg. A 
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bíróság a végrehajtási értesítőlap harmadik példányát a bíróság székhelye szerint illetékes bv. 

csoportnak küldi meg. 

 

(3) A kiállítandó végrehajtási értesítőlapot pótolja a vonatkozó ítélet (határozat), illetve 

rendelkező részének eredeti bírói aláírással ellátott példánya. Ez esetben a tanács elnöke a törvényszéki 

végrehajtói irodának küldendő két ítéleti (határozati) példányra végrehajtási záradékot vezet, amelyben 

a tárhelyszolgáltatót azonnali – de legfeljebb a határozat közlésétől számított egy munkanapon belüli – 

önkéntes teljesítésre hívja fel, és a felhívást eredeti aláírásával látja el.  

 

(4) A tanács elnöke az iratboríték belső oldalán feljegyzi, hogy az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat eltávolításával történő végrehajtása érdekében 

végrehajtási értesítőlapot állított ki, vagy a (3) bekezdés szerinti ítélet (határozat) kiadmányt készített, 

azok példányszámát is feltüntetve. 

 

127/C. § (1) A bv. csoport a megküldött végrehajtási értesítőlapot, illetve a (3) bekezdés szerinti 

ítélet (határozat) kiadmányt határidős nyilvántartásba helyezi. 

 

(2) A törvényszéki végrehajtó a végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul 

megküldi a székhelye szerint illetékes bv. csoportnak. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a végrehajtási 

értesítőlapnak a törvényszéki végrehajtói iroda által érkeztetett példányáról készült másolatát. Ha a 

tárhelyszolgáltató a kötelezettséget teljesítette, a bv. csoport a végrehajtás iránti előírást törli a 

nyilvántartásból. Ha a tárhelyszolgáltató a kötelezettségének nem tett eleget vagy a teljesítést 

megtagadta, a bv. bíró a pénzbírság kiszabásáról szóló jogerős határozatának kiadmányát megküldi a 

törvényszéki végrehajtónak, egyebekben a 91. § (1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés 

engedélyezése esetén a 92. § szerint jár el. 

 

(3) A törvényszéki végrehajtó a pénzbírság kiszabásáról szóló jogerős határozat alapján elvégzett, 

a kötelezettség teljesítésének ismételt ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul megküldi a 

bv. csoportnak. Ha a kötelezett továbbra sem teljesítette az elektronikus adat eltávolítását, a bv. bíró a 

Be. 596/A. § szerinti eljárás lefolytatása érdekében haladéktalanul megküldi a végrehajtási 

cselekményekről készült jegyzőkönyvek hiteles másolatát és a pénzbírságot kiszabó jogerős határozat 

kiadmányát az ügyben első fokon eljárt bíróságnak.  

 

(4) Ha a kötelezett a kiszabott pénzbírság ellenére sem teljesít, és a bv. bíró a pénzbírságot 

kiszabó határozat jogerőre emelkedését követő naptól számított három hónap elteltével újból 

pénzbírságot szab ki a kötelezettel szemben, a bíróság a továbbiakban a (2) bekezdés ismételt 

alkalmazásával jár el. A végrehajtási értesítőlap törvényszéki végrehajtó általi átvételét követő három 

év elteltével a végrehajtás iránti előírást a bv. csoport törli a nyilvántartásból. 

 

(5) Ha a tárhelyszolgáltató a pénzbírság kiszabását követően utóbb mégis eleget tesz a 

kötelezettségének és erről a kötelezett vagy a törvényszéki végrehajtó tájékoztatja a bíróságot, a bv. 

bíró a teljesítés igazolása végett a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz (a továbbiakban: NMHH) 

fordul, amely ellenőrzi a kötelezettség teljesítését és annak eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a 

bíróságot. Ha az NMHH igazolta a kötelezettség teljesítését, a bv. bíró az erről szóló tájékoztatás 

hiteles másolatát haladéktalanul megküldi az ügyben első fokon eljárt bíróságnak és a törvényszéki 

végrehajtónak.  

 

(6) Ha az ügyben első fokon eljárt bíróság korábban az elektronikus adathoz való hozzáférés 

végleges megakadályozását rendelte el, az (5) bekezdés szerinti tájékoztató másolatának megküldésével 
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beszerzi az ügyész indítványát az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának 

megszüntetése tárgyában. 

 

Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adathoz való hozzáférés 

megakadályozásával 

 

127/D. § (1) A bíróság haladéktalanul intézkedik a Be. 596/A. § (1) bekezdése alapján 

meghozott, az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő határozat 

hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi internetes honlapján való közzététele 

érdekében. 

 

(2) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság a határozatot megváltoztatva az 

elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának elrendelését mellőzi, azzal 

egyidejűleg intézkedik a határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek  a bíróságok központi 

internetes honlapján való közzététele érdekében. 

 

(3) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő 

jogerős határozatát megküldi a törvényszéki végrehajtói irodának és a bv. csoportnak. 

 

(4) Az ügyben első fokon eljárt bíróság a kijavítást elrendelő határozat meghozatalát követően 

haladéktalanul intézkedik a határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi 

internetes honlapján való közzététele érdekében. Ha a kijavítás érinti a 127/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott adatokat, a bíróság a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul intézkedik 

a határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi internetes honlapján való 

közzététele érdekében. 

 

(5) Ha a tárhelyszolgáltató az elektronikus adat végleges eltávolítására vonatkozó kötelezettségét 

utóbb teljesíti és a bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges magakadályozásának 

megszüntetéséről rendelkezik, haladéktalanul intézkedik a határozat hirdetményi kézbesítése és a 

hirdetménynek a bíróságok központi internetes honlapján való közzététele érdekében.” 

 

56. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet127/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„127/D. § (1) A bíróság a Be. 596/A. § (1) bekezdése alapján meghozott, az elektronikus adathoz 

való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő határozat meghozatalakor értesítőlapot állít ki. 

Az értesítőlap a 3. §-ban foglaltakon túl tartalmazza  

 

a) az elektronikus adatra vonatkozó, a 127/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat, 

b) az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozása teljesítésével az elektronikus 

adattartalom helyén a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő 

tájékoztatás szövegét, 

c) az eljárás típusára (új eljárás, fellebbezési eljárás, rendkívüli jogorvoslat) és a jogorvoslat 

eredményére vonatkozó adatokat, 

d) ha a büntetőeljárás során az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét az elektronikus 

adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával rendelték el, ennek tényét és a 

kényszerintézkedést elrendelő bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét is.  
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(2) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő 

határozatot és az értesítőlapot elektronikus úton küldi meg az NMHH-nak. A bíróság az elektronikus 

adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő jogerős határozatát megküldi a 

törvényszéki végrehajtói irodának és a bv. csoportnak. 

 

(3) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság a határozatot megváltoztatva az 

elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának elrendelését mellőzi és 

 

a) amennyiben a tárhelyszolgáltató eltávolítási kötelezettségének a másodfokú határozat meghozataláig 

eleget tett, az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának a központi 

elektronikus hozzáférhetetlenné tételi adatbázisból (a továbbiakban: KEHTA) való törlés érdekében,  

b) amennyiben az elrendelés feltételi egyéb okból nem állnak fenn, az elektronikus hírközlési 

szolgáltatókat a hozzáférés újbóli biztosítására kötelezi,  

 

erről értesítőlapot állít ki, és azt a határozatával együtt elektronikus úton haladéktalanul megküldi az 

NMHH-nak.  

 

(4) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő 

jogerős határozatát megküldi a törvényszéki végrehajtói irodának és a bv. csoportnak. 

 

(5) Az ügyben első fokon eljárt bíróság, ha a kijavítás érinti a 127/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott adatokat, a kijavítást elrendelő határozat jogerőre emelkedését, követően új értesítőlapot 

állít ki és azt a határozatával együtt elektronikus úton haladéktalanul megküldi az NMHH-nak. Az 

értesítőlap megjegyzés rovatában fel kell tüntetni a kijavítás tényét, a kijavítás elrendeléséről 

határozatot hozó bíróság megnevezését, határozatának számát és keltét. 

 

(6) Ha a tárhelyszolgáltató az elektronikus adat végleges eltávolítására vonatkozó kötelezettségét 

utóbb teljesíti és a bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges magakadályozásának 

megszüntetéséről rendelkezik, a határozat jogerőre emelkedését követően az erről kiállított értesítőlapot 

a határozattal együtt elektronikus úton haladéktalanul megküldi az NMHH-nak. 

 

(7) Ha az NMHH értesítése alapján valamely hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési 

szolgáltatóval szemben rendbírság kiszabásának van helye, a bíróság az erről szóló határozat jogerőre 

emelkedését követően a 91. § (1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a 92. § 

szerint jár el. 

 

(8) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával kapcsolatos 

értesítőlapot keretprogram segítségével állítja ki. Az értesítőlapot és a határozat elektronikus 

kiadmányát a bíróság fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el és a hivatali kapun keresztül 

küldi meg az NMHH-nak. A bíróság a hibásan kiállított értesítőlapot kijavítja és azt fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg az NMHH-nak.” 

 

57. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következő 127/E. §-sal egészül ki: 

 

„127/E. § (1) Az NMHH a bíróság által kiállított értesítőlapokat automatizált gépi 

adatfeldolgozás útján tölti fel a KEHTA-ba.  
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(2) Az NMHH a bíróság határozatáról elektronikus úton értesíti a hozzáférést biztosító 

elektronikus hírközlési szolgáltatókat, a kiküldött értesítéshez mellékelni kell a bíróság határozatát. Az 

NMHH az értesítés kézbesítéséről érkeztetési igazolást küld a határozatot hozó bíróságnak.  

 

(3) Ha az NMHH azt észleli, hogy a határozat erről szóló rendelkezésében az elektronikus adat 

azonosítására vonatkozóan valószínűsíthetően elírás történt, vagy az a végrehajtás szempontjából 

technikailag értelmezhetetlen vagy hiányos, a határozat kijavítását elektronikus úton kezdeményezi a 

határozatot hozó bíróságnál. 

 

(4) Ha az értesítőlap kitöltésében az NMHH hibát észlel, annak kijavítását elektronikus úton 

kezdeményezi az azt kiállító bíróságnál.  

 

(5) Az NMHH elektronikus úton értesíti az ügyben első fokon eljáró bíróságot, ha azt észleli, 

hogy valamely hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettségének nem tesz 

eleget. A kötelezettségszegő hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatót elnevezésének és 

székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, valamint a cégjegyzék- vagy egyéb nyilvántartási 

számának a feltüntetésével kell megjelölni.” 

 

58. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a 151/A. §-t követően a következő alcímekkel és 151/B–151/C. §-

sal egészül ki: 

 

„Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat eltávolításával 

 

151/B. § (1) Ha a bíróság határozatában a tárhelyszolgáltatót az elektronikus adat ideiglenes 

eltávolításának visszaállítható módon történő végrehajtására kötelezi, az elektronikus adatot és a 

kötelezettet a 127/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott adatokkal tünteti fel.  

 

(2) A bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat 

ideiglenes eltávolításával történő elrendeléséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg, tekintet 

nélkül arra, hogy a határozata jogerőre emelkedett-e, a határozatának eredeti bírói aláírással ellátott két 

kiadmányát megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes törvényszéki végrehajtói irodának. A bíróság a 

határozat kiadmányokra végrehajtási záradékot vezet, amelyben a kötelezettet azonnali – de legfeljebb 

a határozat közlésétől számított egy munkanapon belüli – önkéntes teljesítésre hívja fel, a felhívást 

eredeti bírói aláírással kell ellátni. 

 

(3) A törvényszéki végrehajtó a végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul 

megküldi a határozatot hozó bíróságnak. 

 

(4) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság a kényszerintézkedés elrendelésére 

irányuló ügyészi indítványt elutasítja és a tárhelyszolgáltatót az elektronikus adat visszaállítására 

kötelezi, a határozatban az elektronikus adat és a tárhelyszolgáltató megjelölésére a 127/A. § (1) és (4) 

bekezdése szerinti adatokat fel kell tüntetni. A bíróság a határozatának eredeti bírói aláírással és a (2) 

bekezdés szerinti végrehajtási záradékkal ellátott két kiadmányát megküldi a Vht. 32. §-a szerint 

illetékes törvényszéki végrehajtói irodának. 

 

(5) Ha a végrehajtási cselekményről készült jegyzőkönyv szerint a tárhelyszolgáltató az 

eltávolításra vagy a visszaállításra vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget vagy a teljesítést 
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megtagadta, a bíróság a rendbírság kiszabásáról szóló határozatának jogerőre emelkedését követően a 

91. § (1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a 92. § szerint jár el. 

 

(6) Ha a bíróság arra tekintettel, hogy a tárhelyszolgáltató a kötelezettségét nem teljesítette az 

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását rendelte el, és a tárhelyszolgáltató 

vagy a törvényszéki végrehajtó arról tájékoztatja a bíróságot, hogy utóbb a kötelezettségének eleget 

tett, a bíróság a teljesítés igazolása végett az NMHH-hoz fordul, amely ellenőrzi a kötelezettség 

teljesítését és ennek eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a bíróságot.  

 

(7) Ha az NMHH igazolta a kötelezettség teljesítését, a (6) bekezdés szerinti tájékoztató 

másolatának megküldésével a bíróság beszerzi az ügyész indítványát az elektronikus adathoz való 

hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése tárgyában. 

 

(8) A bíróság az elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének megszüntetése esetén a (4) 

bekezdés értelemszerű alkalmazásával jár el.  

 

(9) Ha a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének 

az elrendelésére nem kerül sor, a bíróság az eljárás befejezéséről hozott határozatában, vagy ha az erről 

szóló határozatot az ügyész vagy a nyomozó hatóság hozta – és a Be. 569. § alkalmazására nincs 

lehetőség – az ügyész indítványára külön határozattal rendelkezik az elektronikus adat visszaállításáról, 

egyebekben a bíróság a (4) bekezdés alkalmazásával jár el.  

 

Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adathoz való hozzáférés 

ideiglenes megakadályozásával 

 

151/C. § (1) A bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az 

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával történő elrendelésével 

egyidejűleg intézkedik a határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi 

internetes honlapján való közzététele érdekében.  

 

(2) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság a határozatot megváltoztatva az 

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendelését mellőzi, azzal 

egyidejűleg intézkedik a határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi 

internetes honlapján való közzététele érdekében. 

 

(3) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő 

jogerős határozatát megküldi a törvényszéki végrehajtói irodának. 

 

(4) A bíróság a kijavítást elrendelő határozat meghozatalát követően haladéktalanul intézkedik a 

határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi internetes honlapján való 

közzététele érdekében. Ha a kijavítás érinti a 127/A. § (1) bekezdésében meghatározott adatokat, a 

bíróság a határozat jogerőre emelkedését követően haladéktalanul intézkedik a határozat hirdetményi 

kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok központi internetes honlapján való közzététele érdekében. 

 

 (5) Ha a bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását rendelte 

el, de a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének 

elrendelésére nem kerül sor, a bíróság az eljárás befejezéséről hozott határozatában, abban az esetben, 

ha a bíróság érdemi határozattal döntött, vagy ha az eljárás befejezéséről szóló határozatot az ügyész 

vagy a nyomozó hatóság hozta, az ügyész indítványára – és a Be. 569. § alkalmazására nincs lehetőség 

– külön határozattal rendelkezik az elektronikus adathoz való hozzáférés újbóli biztosításáról. A 
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bíróság haladéktalanul intézkedik a határozat hirdetményi kézbesítése és a hirdetménynek a bíróságok 

központi internetes honlapján való közzététele érdekében.” 

 

59. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 151/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„151/C. § (1) A bíróság az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének az 

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásával történő elrendeléséről szóló 

határozata meghozatalával egyidejűleg, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre emelkedett-e, a 

határozatról értesítőlapot állít ki és azt a határozattal együtt elektronikus úton megküldi az NMHH-nak.  

 

(2) Az értesítőlap a 3. §-ban foglaltakon túl tartalmazza  

 

a) az elektronikus adatra vonatkozó, a 127/A. § (1) bekezdése szerinti adatokat, 

b) az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása teljesítésével az elektronikus 

adattartalom helyén a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő 

tájékoztatás szövegét, 

c) az eljárás típusára (új eljárás, fellebbezési eljárás, rendkívüli jogorvoslat) és a jogorvoslat 

eredményére vonatkozó adatokat. 

 

(3) Ha a fellebbezés elbírálásakor a másodfokú bíróság a határozatot megváltoztatva az 

elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendelését mellőzi és 

 

a) a hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatókat az elektronikus adathoz való hozzáférés 

újbóli biztosítására kötelezi, vagy 

b) amennyiben a tárhelyszolgáltató eltávolítási kötelezettségének a másodfokú határozat meghozataláig 

eleget tett, az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának a KEHTA-ból való 

törlése érdekében 

 

erről értesítőlapot állít ki, és azt a határozatával együtt elektronikus úton haladéktalanul megküldi az 

NMHH-nak. 

 

(4) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő 

jogerős határozatát megküldi a törvényszéki végrehajtói irodának. 

 

(5) A bíróság, ha a kijavítás érinti a 127/A. § (1) bekezdésben meghatározott adatokat, a kijavítást 

elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően új értesítőlapot állít ki és azt határozatával együtt 

elektronikus úton haladéktalanul megküldi az NMHH-nak. Az értesítőlap megjegyzés rovatában fel 

kell tüntetni a kijavítás tényét, a kijavítás elrendeléséről határozatot hozó bíróság megnevezését, 

határozatának számát és keltét. 

 

(6) Ha tárhelyszolgáltató az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására vonatkozó kötelezettségét 

utóbb teljesíti és a bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes magakadályozásának 

megszüntetéséről rendelkezik, a határozat jogerőre emelkedését követően az erről kiállított értesítőlapot 

a határozattal együtt elektronikus úton haladéktalanul megküldi az NMHH-nak. 

 

(7) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának egyéb 

okból történő megszüntetéséről értesítőlapot állít ki és azt a határozatával együtt elektronikus úton 

haladéktalanul megküldi az NMHH-nak. 
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(8) Ha a bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását rendelte 

el, de a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének 

elrendelésére nem kerül sor, a bíróság az eljárás befejezéséről hozott határozatában, abban az esetben, 

ha a bíróság érdemi határozattal döntött, vagy ha az eljárás befejezéséről szóló határozatot az ügyész 

vagy a nyomozó hatóság hozta, az ügyész indítványára – és a Be. 569. § alkalmazására nincs lehetőség 

– külön határozattal rendelkezik az elektronikus adathoz való hozzáférés újbóli biztosításáról. A 

bíróság ez esetben is értesítőlapot állít ki és azt a határozatával együtt elektronikus úton haladéktalanul 

megküldi az NMHH-nak.  

 

(9) Ha az NMHH értesítése alapján valamely hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési 

szolgáltatóval szemben rendbírság kiszabásának van helye, a bíróság az erről szóló határozat jogerőre 

emelkedését követően a 91. § (1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a 92. § 

szerint jár el. 

 

(10) A bíróság az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával kapcsolatos 

értesítőlapot keretprogram segítségével állítja ki. Az értesítőlapot és a határozat elektronikus 

kiadmányát a bíróság fokozott biztonságú elektronikus aláírással látja el és hivatali kapun keresztül 

küldi meg az NMHH-nak. A bíróság a hibásan kiállított értesítőlapot kijavítja és azt fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátva küldi meg az NMHH-nak.” 

 

60. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következő 151/D. §-sal egészül ki: 

 

„151/D. § (1) Az NMHH a bíróság által kiállított értesítőlapokat automatizált gépi 

adatfeldolgozás útján tölti fel a KEHTA-ba.  

 

(2) Az NMHH a bíróság határozatáról elektronikus úton értesíti a hozzáférést biztosító 

elektronikus hírközlési szolgáltatókat, a kiküldött értesítéshez mellékelni kell a bíróság határozatát. Az 

NMHH az értesítés kézbesítéséről érkeztetési igazolást küld a határozatot hozó bíróságnak.  

 

(3) Ha az NMHH azt észleli, hogy a határozat erről szóló rendelkezésében az elektronikus adat 

azonosítására vonatkozóan valószínűsíthetően elírás történt, vagy az a végrehajtás szempontjából 

technikailag értelmezhetetlen vagy hiányos, a határozat kijavítását elektronikus úton kezdeményezi a 

határozatot hozó bíróságnál.  

 

(4) Ha az értesítőlap kitöltésében az NMHH hibát észlel, annak kijavítását elektronikus úton 

kezdeményezi az azt kiállító bíróságnál.  

 

(5) Az NMHH elektronikus úton értesíti az ügyben első fokon eljáró bíróságot arról, ha azt 

észleli, hogy valamely hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltató a kötelezettségének nem 

tesz eleget. A kötelezettségszegő hozzáférést biztosító elektronikus hírközlési szolgáltatót 

elnevezésének és székhelyének, telephelyének vagy fióktelepének, valamint a cégjegyzék- vagy egyéb 

nyilvántartási számának a feltüntetésével kell megjelölni.” 

 

61. § 

 

 A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet a következő 159. §-sal egészül ki: 
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 „159. § Akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján részben 

felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, arra e rendelet 2013. június 30-án hatályban volt, a részben 

felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó rendelkezéseit és mellékletét továbbra is alkalmazni kell.” 

 

62. § 

 

A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 

 

a) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „1978. évi IV. törvény” szövegrész helyébe a „2012. évi C. 

törvény”, 

b) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „(Btk. 99. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 92. §)”,  

c) 3. § (3) bekezdésében és 77. § (2) bekezdésében a „[Btk. 51. § (4) bekezdés]” szövegrész helyébe a 

„[Btk. 50. § (4) bekezdés]”, 

d) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „(Btk. 66. §)” szövegrész helyébe az „[a büntetések és az 

intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 17. 

§]”, 

e). 9. § (2) bekezdés a) pontjában a „(Btk. 42-44. §, 111. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 37. §, 110. 

§)”, 

f) 9. § (2) bekezdés b) pontjában a „[Btk. 47. § (4) bek., 47/C. § (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 

38. § (4) bekezdés, 44. §, 45. § (7) bekezdés]”, 

g) 9. § (2) bekezdés f) pontjában a „(Btk. 82. §, 119. §)” szövegrész helyébe a „(Btk. 69. §, 119. §)”, 

h) 9. § (2) bekezdés h) pontjában a „[Btk. 91. § (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 86. § (2) 

bekezdés]”, 

i) 20. § (1) bekezdésében a „(Btk. 69. §)” szövegrész helyébe a „(Bv. tvr. 18/C. §)”, a „(Btk. 47/B. §)” 

szövegrész helyébe a „(Btk. 45. §)”, 

j) 20. § (3) bekezdésében a „[Btk. 47/C. § (2) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 45. § (7) bekezdés]”, 

k) 23. § (1) bekezdés a) pontjában, 34. § (1) bekezdésében és 82. § (3) bekezdésében a „(Btk. 66. §)” 

szövegrész helyébe a „(Bv. tvr. 17. §)”, 

l) 25. § (3) bekezdésében a „büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. 

törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.)” szövegrész helyébe a „Bv. tvr.”, 

m) 26. § (3) bekezdésében a „Bv. tvr. 17. §-a” szövegrész helyébe a „Bv. tvr. 23/A. §-a”, 

n) 78. § (5) bekezdésében a „bíróság” szövegrész helyébe a „bv. bíró”, 

o) 79. § (2) és (3) bekezdésében az „az elsőfokú bíróságot” szövegrész helyébe az „a bv. bírót”, 

p) 79. § (3) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében a „bíróságtól” szövegrész helyébe a „bv. bírótól”, 

q) 81. § (2) bekezdésében az „az első fokon eljárt bíróságot” szövegrész helyébe az „a bv. bírót”, 

r) 124. § (3) bekezdésében a „[Btk. 48. § (3) bek.]” szövegrész helyébe a „(Btk. 69. §)”, 

s) 126. § (4) bekezdésében a „pártfogó felügyelet” szövegrész helyébe a „pártfogó felügyeletet”, 

t) 132. § (3) bekezdésében a „tizenkilencedik” szövegrész helyébe a „huszonegyedik”, 

u) 152. § (1) bekezdésében a „[Btk. 122. § (1) bek.]” szövegrész helyébe a „[Btk. 127. § (1) bekezdés] 

v) 155. § (2) bekezdésében a „vagy mellékbüntetésről” szövegrész helyébe a „vagy közügyektől 

eltiltásról” 

 

szöveg lép. 

 

63. § 

 

Hatályát veszti a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 

 

a) 10. § (4) bekezdésében a „vagy a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részét” 

szövegrész, 
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b) 52/A. §-a és az azt megelőző alcím, 

c) 70–72. §-a és az azt megelőző alcímek, 

d) 93/A. § (2) bekezdés b) pontja, 

e) 93/B. § (1) bekezdés b) pontja, 

f) 93/C. §-át megelőző alcímben és 93/L. §-át megelőző alcímben az „és részben felfüggesztett” 

szövegrész, 

g) 93/C. § (1) bekezdés b) pontja, 

h) 93/I. § (2) bekezdés b) pontja, 

i) 93/J. § (1) bekezdés b) pontja, 

j) 93/L. § (1) bekezdés b) pontja, 

k) 115. § (1) bekezdésében az „egészben vagy részben” szövegrész. 

 

64. § 

 

(1) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet Melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

 

(2) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet az e rendelet 2. melléklete szerinti 2–36. melléklettel egészül 

ki. 

 

 (3) A 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet az e rendelet 3. melléklete szerinti 37–38. melléklettel egészül 

ki. 

 

 

9. A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosítása 
 

65. . § 

 

 (1) A bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet [a továbbiakban: 

14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet] 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép 

 

(A rendelet alkalmazása során) 

 

„13. kiadmány: az eredeti iratról készített olyan másolat, amelyet az arra feljogosított személy „a 

kiadmány hiteléül” záradékkal, aláírásával és a bíróság körbélyegzőjével lát el, vagy elektronikus okirat 

esetében azon minősített elektronikus aláírást, az elektronikus aláíráson pedig időbélyegzőt helyez el, 

továbbá jogszabályban meghatározott elektronikus okirat esetében olyan másolat, amelyen az arra 

feljogosított személy fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el;” 

 

 (2) A 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 75/H. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) A büntető ügyszakban a bíróság és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elektronikus 

kapcsolattartása körében az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes és végleges elrendeléséről 

szóló határozat kiadmányozásakor a 75/E. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

másolatot az arra feljogosított személy hitelesítési záradékkal látja el és azon fokozott biztonságú 

elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el (kiadmány). Az elektronikus adathoz való hozzáférés 

ideiglenes és végleges elrendeléséről az értesítőlapot nyomtatványkitöltő keretprogram segítségével 

kell előállítani, a kiállított értesítőlapot papír alapú iratként be kell mutatni a tanács elnökének 

(bírónak), aki azt ellenőrzi és – ha ez szükséges a javítások elvégzését követően – intézkedik annak 

továbbítása iránt, ezt követően az arra feljogosított személy az elektronikusan kiállított értesítőlapon 

fokozott biztonságú elektronikus aláírást és időbélyegzőt helyez el.” 
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10. A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 

értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet módosítása 

 

66. § 

 

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 

értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet [a továbbiakban: 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes 

rendelet] a 99. §-t követően a következő alcímmel és 99/A. §-sal egészül ki: 

 

„Átmeneti rendelkezések 

 

99/A. § A 2013. július 1-jét megelőzően elkövetett bűncselekmények miatt folytatott 

büntetőeljárások során a 66. §, 69. § és 78. § alkalmazása esetén az e rendelet 2013. június 30-án 

hatályban volt rendelkezései szerint kell eljárni.” 

 

67. § 

 

A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet 

 

a) 3. § (1) bekezdésében az „1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 137. § 19. pont” szövegrész 

helyébe a „2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 459. § (1) bekezdés 8. pont”, 

b) 66. § (2) bekezdésében a „266/A. §-ában, 266/B. §-ában, valamint 281. §-ában” szövegrész helyébe 

a „242–247. §-ában”, 

c) 66. § (4) bekezdés a) pontjában a „266/A. §-ában és 266/B. §-ában” szövegrész helyébe a „244–247. 

§-ában”, 

d) 66. § (4) bekezdés b) pontjában a „281. §-ában” szövegrész helyébe a „244–245. §-ában”, 

e) 69. § (1) bekezdésében a „304. és 306. §-ában” szövegrész helyébe a „389. §-ában”, 

f) 78. § a) pontjában a „286/A. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „459. § (1) bekezdés 18. 

pontjában”, 

g) 78. § b) pontjában a „Btk. 286/A. § (3) bekezdés c) pont 1. alpontjában” szövegrész helyébe a 

„kábítószer-prekurzorokról szóló 273/2004/EK rendeletben, illetve a kábítószer-prekurzoroknak a 

Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok 

megállapításáról szóló 111/2005/EK rendeletben” 

 

szöveg lép. 

 

 

11. A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet 

módosítása 

 

68. § 

 

A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet 2. § 

(2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
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„(2) Az őrizetbe vétellel, az előzetes letartóztatással, az ideiglenes kényszergyógykezeléssel, a 

kényszergyógykezeléssel, a szabadságvesztés és az elzárás végrehajtásával felmerült bűnügyi költséget 

a foganatosító szerv, a lakhelyelhagyási tilalommal és a házi őrizettel felmerült bűnügyi költséget a 

megtartását ellenőrző rendőri szerv előlegezi. 

 

(3) Az őrizetben, előzetes letartóztatásban lévő, illetve elzárást vagy szabadságvesztés büntetést 

töltő terheltnek az eljáró hatóság elé állításával vagy szállításával felmerült költségeket a fogvatartást 

végrehajtó szerv előlegezi.” 

 

 

12. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) 

IM rendelet módosítása 

 

69. § 

A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról, valamint az 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet feladatairól, működéséről szóló 36/2003. (X. 3.) IM 

rendelet [a továbbiakban: 36/2003. (X. 3.) IM rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„2. § (1) Az IMEI a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter irányítása alatt működő, zárt jellegű, 

országos feladatkörű büntetés-végrehajtási egészségügyi intézet. Az IMEI felügyeletét a 

Belügyminisztérium, szakfelügyeletét a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága látja el. 

 

(2) Az egészségügyért felelős miniszter a kényszergyógykezelés és az ideiglenes 

kényszergyógykezelés végrehajtása felett szakfelügyeletet gyakorol, a tapasztaltakról a büntetés-

végrehajtásért felelős minisztert tájékoztatja. 

 

(3) Az IMEI-t a főigazgató főorvos vezeti, aki egyben az IMEI parancsnoka (a továbbiakban: 

főigazgató főorvos).”  

 

70. § 

 

A 36/2003. (X. 3.) IM rendelet a következő 43/A. és 43/B. §-sal egészül ki: 

 

„43/A. § A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi 

IV. törvény) alapján kényszergyógykezelésre utalt betegre, illetve arra, akinek korlátozott beszámítási 

képességét e törvény alapján állapították meg, e rendelet 2013. június 30-án hatályos rendelkezéseit 

kell alkalmazni. 

 

43/B. § (1) Ha a kényszergyógykezelés 1978. évi IV. törvény. 74. § (3) bekezdése szerinti 

tartama lejárt, de a bíróság megállapította, hogy a beteg további gyógykezelése szükséges, az IMEI az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 200. §-ában foglaltak szerint jár el. Az IMEI a bírósági 

határozatról, valamint a bíróság által – a főigazgató főorvos javaslata alapján – kijelölt pszichiátriai 

intézményről értesíti a 14. § (1) bekezdésében meghatározott személyeket. Az IMEI a bírósági 

határozatot, valamint a beteg egészségügyi és egyéb adatait tartalmazó dokumentációjának másolatát a 

kijelölt pszichiátriai intézménynek adja át. 

 

(2) Ha a kényszergyógykezelés 1978. évi IV. törvény. 74. § (3) bekezdése szerinti tartamának 

lejárta után a beteg további gyógykezelése nem indokolt, az IMEI a 14. §-ban foglaltak szerint jár el.” 
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71. § 

 

A 36/2003. (X. 3.) IM rendelet  

 

a) 1. § a) pontjában az „1978. évi IV. törvény (a továbbiakban Btk.) 74. §-a” szövegrész helyébe a 

„2012. évi C. törvény (a továbbiakban Btk.) 78. §-a”, 

b) 1. § b) pontjában a „[Btk. 24. § (2) bek.]”szövegrész helyébe a „[Btk. 17. § (2) bekezdés].”, 

c) 3. § (1) bekezdésében a „74. §-a” szövegrész helyébe a „78. §-a”, 

d) 3. § (2) bekezdés e) pontjában és 28. § (1) bekezdés b) pontjában a „24. §-ának” szövegrész helyébe 

a „17. §”, 

e) 42. §-ában az „a Magyar Köztársaság” szövegrész helyébe a „Magyarország” 

 

szöveg lép. 

 

72. § 

 

Hatályát veszti a 36/2003. (X. 3.) IM rendelet 14/A. §-a. 

 

 

13. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM 

rendelet módosítása 

 

73. § 

 

 Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM 

rendelet 1. melléklete az e rendelet 4. melléklete szerint módosul. 

 

 

14. Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása 

 

74. § 

 

Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet [a továbbiakban: 

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet] a következő 11. §-sal egészül ki: 

 

„11. § A miniszter a szakértőt 2014. december 31. napjáig e rendelet 2011. április 7. és 2013. 

június 30. napja között hatályos rendelkezései alapján elkészített igazolvánnyal is elláthatja.” 

 

75. § 

 

A 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet mellékletében az „1978. évi IV. törvény 137. §-a 2. pontjának” 

szövegrész helyébe a „2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. pontjának” szöveg lép. 

 

 

15. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása 

 

76. § 
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(1) A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés 

szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 

1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Az adatközlés során 

 

a) a Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont aa)–ae) és ai) alpontjában meghatározott személyazonosító 

adatokat minden esetben,  

b) az ab), ae) és ai) alpontokban szereplő személyazonosító adatok valamelyikének megváltozása 

esetén az előző adatot is, ha az rendelkezésre áll, 

c) a Bnytv. 4. § (2) bekezdés a) pont af)–ah) alpontjában meghatározott személyazonosító adatokat, ha 

azok rendelkezésre állnak, 

 

meg kell küldeni a bűnügyi nyilvántartó szerv részére.” 

 

(2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Az ügyészség megrovás alkalmazása esetén a 3. számú adatlapon közli a hátrányos 

jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a Bnytv. 16. § (1) 

bekezdés c) pont ca)–cd) alpontjában és a 16. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott adatokat.” 

 

(3) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdés k) pontjába a következő rendelkezés 

lép: 

 

„k) az erről szóló külön értesítés (átirat) megküldésével a Bnytv. 16. § (1) bekezdés c) és g) pontjában 

meghatározott adatokat, az eljárt bíróság megnevezését, határozatának számát és jogerőre 

emelkedésének napját, valamint a jóvátételi munka igazolásának napját, ha az elítélt a jóvátételi munkát 

megfelelően igazolta,” 

 

(4) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet a 24. §-t megelőzően következő 23/A. §-sal egészül ki: 

 

„23/A. § (1) A fővárosi, megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálata a hátrányos 

jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére a 8. számú adatlapon 

közli a közérdekű munka 

 

a) teljesítésének napját, 

b) végrehajthatósága megszűnésének napját. 

 

 (2) Az adatközlést  

 

a) az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a munkahely értesítésének, 

b) az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a bíróság végzésének 

 

kézhezvételétől számított három munkanapon belül kell teljesíteni.” 

 

77. § 

 

A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 
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a) 1. § (1) bekezdésében az „1. mellékletben meghatározott 1-10. számú adatlap, szükség esetén a 2. 

mellékletben” szövegrész helyébe az „1–10. mellékletben meghatározott adatlapok, szükség esetén a 

11. mellékletben”, 

b) 1. § (3) bekezdésében az „1. és 2. mellékletben” szövegrész helyébe az „1–11. mellékletben”, 

c) 1. § (5) bekezdésében az „a rendelet 1. és 3. mellékletében” szövegrész helyébe az „az 1–10. és 12. 

mellékletben”, 

d) 16. § (1) bekezdés h) pontjában a „Btk. alapján” szövegrész helyébe a „törvény erejénél fogva”, 

e) 26. § (3) bekezdésében a „3. mellékletben” szövegrész helyébe a „12. mellékletben”, 

f) 26. § (4) bekezdésében a „4. mellékletben” szövegrész helyébe a „13. mellékletben” 

 

szöveg lép. 

 

78. § 

 

(1) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép. 

 

(2) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép. 

 

(3) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép. 

 

(4) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép. 

 

(5) A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet az e rendelet 9. melléklete szerinti 5–13. melléklettel 

egészül ki. 

 

 

16. A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, 

valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai 

szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása 

 

79. § 

 

(1) A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, 

valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai 

szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 

4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Ha az ujj- és tenyérnyomatvételre vagy a DNS-mintavételre büntetés-végrehajtási intézetben 

szabadságvesztés vagy elzárás büntetését töltő elítélt esetében a szabadságvesztés vagy elzárás büntetés 

megkezdését követően indult büntetőeljárásban van szükség, a nyomozást végző ügyészség vagy 

katonai nyomozó hatóság a szabadságvesztés vagy elzárás büntetést végrehajtó büntetés-végrehajtási 

intézetet keresi meg.” 

 

(2) A 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 4. § (5) és (6) bekezdésében a „szabadságvesztés” 

szövegrész helyébe a „szabadságvesztés, illetve az elzárás” szöveg lép. 

 

 

17. A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról 

szóló 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet módosítása 
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80. § 

 

A rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobák kialakításáról szóló 

32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet 1. melléklet 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„6. A gyermekmeghallgató szobában a kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas technikai 

eszközöket kell elhelyezni.” 

 

 

18. Záró rendelkezések 

 

81. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2013. július 1-jén lép 

hatályba. 

 

(2) Az 56–57. §, az 59–60. §, a 64. § (3) bekezdése és a 65. § 2014. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 

dr. Navracsics Tibor 

közigazgatási és igazságügyi miniszter 

 

Egyetértek: 

 

 

  

belügyminiszter honvédelmi miniszter 

 

 

  

emberi erőforrások minisztere nemzetgazdasági miniszter 
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1. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

 

„1. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  

előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

A(z) ........................................................................... [Btk............. § (......) bekezdés] miatt - 

.................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a ..................................... 

Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ........................................................... terhelt ............................. ......................... 

állampolgár (aki ..........................................................-n, 19...... napján született 

......................................................................... anyja neve: ............................................., 

................................................................... lakos) 

előzetes letartóztatását 

a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, illetőleg a(z) 

................................................................. Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20........ év ...................... hó ....... napján kelt 

......................................./20........./......... számú végzésével 

- elrendelte 

- fenntartotta 

- megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el 

- óvadék megfizetése mellett megszüntette. 

a 20........................................................................ napján kelt .................................... számú határozatával felülvizsgál ta (Be. 

132. §). A vádlott előzetes letartóztatását - meghosszabbította - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését 

rendelte el. Az előzetes letartóztatás 

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott 

szabadságvesztés tartamáig, 

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig, 

- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. 

A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső - fiatalkorú. 

A bűncselekmény büntetési tétele: .................................................. 

A bíróság a terheltet a 20..... év .... hó ........ napján kelt .../20..../.... számú ítéletével, illetve a .... Törvényszék/Ítélőtábla, 

mint másodfokú bíróság a 20.......... év ................... hó ...... napján kelt ....../20...../...... számú ítéletével 

.............................................. miatt nem jogerősen ................................... büntetésre ítélte, amelybe a terhelt által 

........... év .................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig  

és az ........... év ............................ hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg a 

........... év .................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 

........... év .................................... hó ....... napjától ......... év ............................ hó ..... napjáig 

házi őrizetben töltött időt oly módon, hogy egy napi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, 

beszámította. 

A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: ......................... [Btk. ........ § (........) bekezdés] 

A terhelt feltételes szabadságra nem bocsátható [Btk. ....... § (........) bekezdés]. 

A terhelt a szabadságvesztés büntetés..........................................részének kiállása után bocsátható feltételes szabadságra 

[Btk. ........... § (.....) bekezdés pont]. 

Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani [Be. 141. § (2) 

bekezdés]. 

A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását 

- javítóintézetben; 

- büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 

Az óvadék megállapításáról .................................................................... (bíróság megnevezése) határozott jogerősen. 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól való 

eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. [9/2002. (IV. 9.) IM 

rendelet 136. §] 

Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - 

korlátozni szükséges, annak módja: 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet, 

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 

- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Az előzetesen letartóztatott más személlyel 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet, 

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet, 

- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: ................................................. 

Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................ 

............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át. 

A terhelt a ...................................................................................... (bíróság megnevezése) előtt folyamatban volt - levő 

.................................... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, illetőleg házi őrizetben van - szabadságvesztést tölt. 

A házi őrizetet a ................................................... rendőrkapitányság foganatosítja. 

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

a rendőrkapitányság vezetője! 

a javítóintézet igazgatója! 

az előzetes letartóztatás foganatosítása! 

a terhelt szabadlábra helyezése végett! 

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján 

................................................. 

a tanács elnöke - bíró 

 203.  Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről.” 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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2. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

 

„2. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  

lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

 A terhelt családi és 

utóneve (születési 

családi és utónév is) 
 Születési helye és 

ideje 

 Anyja neve  Foglalkozás  Munkahelye 

          

 A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:  

..............................................................................................................................................................................................

............. 

város .......................................................... irányítószám ,.................................................................... utca (tér) ............ 

házszám. 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

 ................................................................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  

......................./20......../...........számú végzése 

 20... évi .................................................... hó ......... nap 

 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése  

 mint másodfokú bíróság   20......... évi .......................................................... hó ........ nap  

 A lakhelyelhagyási tilalom  

  

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,  

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,  

- a másodfokú eljárás befejezéséig,  

- az eljárás jogerős befejezéséig  

tarthat. 

 Ha a bíróság a Be. 137. §-ának (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... év 

............... hónap ................. napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott 

határozatig tarthat. 

 A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni. 

 A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az 

ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság telefonszáma: 

.......................................... 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

  

 ............................................................................ 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 ........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének 

  

 206.  Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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3. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

..................................................................... 

Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

 

ÉRTESÍTÉS  

házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

 A terhelt családi és 

utóneve (születési 

családi és utónév is) 
 Születési helye és 

ideje 

 Anyja neve  Foglalkozás  Munkahelye 

          

 A terhelt lakóhelye/tartózkodási helye:  

..............................................................................................................................................................................................

....... 

város .................................................... irányítószám, .................................................................... utca (tér) ............ 

házszám. 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

 ................................................................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  

......................./20......../...........számú végzése 

 20... évi .................................................... hó ......... nap 

 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ...................../20......../........... számú végzése  

 mint másodfokú bíróság   20......... évi .......................................................... hó ........ nap 

 - A bíróság a terhelt házi őrizetét elrendeli. A terhelt nem hagyhatja el a  

..............................................................................................................................................................................................

....... 

alatt lévő lakást, kizárólag  

......................................................................................................................................................... ..............................célj

ából  

................................................................................. időben 

......................................................................................................  

távolságra, úticélra. 

- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja  

- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti 

 A házi őrizet  

- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig,  

- az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig, de legfeljebb - a Btk.92. §-a szerinti beszámítás alapján - 

a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig,  

- a másodfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 92. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel 

kiszabott szabadságvesztés tartamáig,  

- a harmadfokú eljárás befejezéséig, de legfeljebb - a Btk. 92. §-a szerinti beszámítás alapján - a nem jogerős ítélettel 

kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat. 

 Ha a bíróság házi őrizet fenntartásáról határoz [Be. 138. § (3) bekezdés], az 20...... év ............... hónap ................. 

napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig tarthat. 

 A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is 

ellenőrizze. 

 A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.......................... ./..................... számra hivatkozással az 

ügyészséget/az elsőfokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság megnevezése és 

telefonszáma:  

.....................................................................................................................................................................................  

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

  

 ............................................................................ 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 ........................................................................................... Rendőrkapitányság Vezetőjének 

  

 206/a.  Értesítés házi őrizet elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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4. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  

ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

................................................. miatt ...................................................... ellen  

indított büntetőügyben a ......................................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria értesíti az 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy 

a 20 ........ évi ...................... hó ...... napján kelt 

............................/................./sz. végzésével 

......................................................./...............................-n, 19................................ 

évi .................................... hó ..... napján született, anyja neve: ...................................  

......................................................... lakóhelye: ....................................................../  

ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte - fenntartotta - megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. 

Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az 

elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig/a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozataláig/az 

eljárás jogerős befejezéséig tart, és az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. 

Ha a bíróság a Be. 145. §-ának (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az 

20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott 

határozatig tarthat. 

Lássa .............................................. főigazgató főorvosa 

Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg. 

.................................., 20............. évi ...................... hó ..... napján. 

P. H. 

............................................. 

a tanács elnöke - bíró 

Megjegyzés: 

A terhelt 20.....évi....................hó.....napja óta ideiglenes kényszergyógykezelésben van. 

A bíróság a vádlottat a 20....... évi .................... hó ..... napján kelt ................./.........../.....számú nem jogerős ítéletével 

felmentette, végzésével az előzetes letartóztatását/házi őrizetét megszüntette. 

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 

............................................. 

a tanács elnöke - bíró 

 289.  Értesítés az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről, fenntartásáról és megszüntetéséről. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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5. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  

kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről 

 Az elítélt családi és 

utóneve (születési családi és 

utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve  Lakóhelye (tartózkodási 

helye postai 

irányítószámmal) 

        

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése   Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte  

 ...................................... 

Járásbíróság 

 ...................................... 

Törvényszék 

 ....................................../20......./.........sz. ítélete - végzése 

   

20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 ...................................... 

Törvényszék 

 ...................................... 

Ítélőtábla 

 ....................................../20......./.........sz. ítélete - végzése 

   

20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 Kúria    ....................................../20......./.........sz. ítélete - végzése 

   

20................... évi ..................................... hó ............. nap 

 .............................................................................................................................. 

Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  

20.......... évi ................................. hó ............. napján jogerőre emelkedett ..................../20....... ../............... számú 

határozatával rendelte el a kényszergyógykezelést. 

 A cselekmény Btk. szerinti megnevezése   A cselekmény elkövetésének helye és ideje 

    

 Lássa ............................................................................  

főigazgató főorvosa 

 A beteg 20............ évi ............................... hó ....... 

napjától ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll. 

 Az ítélet - végzés - jogerős és végrehajtható.  

A kényszergyógykezelést hajtsa végre - a 

kényszergyógykezelést szüntesse meg! 

..........................., 20........évi........................hó........nap 

 A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdését  

20..... évi .......................... hó ..... napjáig elhalasztotta.  

..........................., 20........ évi .......................... hó ........ 

nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  

 290.  Értesítés kényszergyógykezelés elrendeléséről és megszüntetéséről. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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6. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

.................................................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

 

ÉRTESÍTÉS  

előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról 

 Az elítélt családi és 

utóneve (születési családi és 

utónév is) 
 Születési helye és ideje  Anyja neve  Lakóhelye letartóztatása 

előtt 

        

 Az ügyben eljárt, de az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet beszámításáról nem vagy nem a törvénynek 

megfelelően rendelkező bíróság megnevezése, határozatának kelte és száma: 

 ...................................... 

Járásbíróság 

 ...................................... 

Törvényszék 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt  

......................................................./20......./.........sz. ítélete. 

 ...................................... 

Törvényszék 

 ...................................... 

Ítélőtábla 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt  

......................................................./20......./.........sz. ítélete. 

 Kúria    20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt  

......................................................./20......./.........sz. ítélete. 

 Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet  

utólagos beszámításánál érintett büntetés: 

 ..................................... szabadságvesztés  

..................................... elzárás 

..................................... közérdekű munka  

..................................... pénzbüntetés 

 Az előzetes fogvatartás, illetőleg házi őrizet utólagos beszámításáról rendelkező bíróság megnevezése, határozatának 

kelte, száma és a beszámítás mérve: 

 ...................................... 

Járásbíróság 

 ...................................... 

Törvényszék 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt  

......................................................./20......./.........sz. 

végzése. 

 ...................................... 

Törvényszék 

 ...................................... 

Ítélőtábla 

 20.............. évi ................................. hó .......... napján kelt  

......................................................./20......./.........sz. 

végzése. 

     20.............. évi .............................................. hó .......... 

nap 

 */A bíróság az ......... évi ................................... hó ............ napjától .............. évi ................ .......................... hó .......... 

napjáig  

és az ............ évi ................................................ hó ............ napjától ............. évi .......... ............................... hó ........... 

napjáig  

és az ............ évi ................................................ hó ............ napjától ............. évi ......................................... hó ........... 

napjáig 

és az ............ évi ................................................ hó ............ napjától ............. évi .......... ............................... hó ........... 

napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött időt - eltöltött időre figyelemmel: 

1. A kiszabott szabadságvesztésbe beszámította, illetve a kiszabott szabadságvesztést teljes egészében kitöltöttnek 

vette. 

2. A kiszabott elzárásba beszámította, illetve a kiszabott elzárást teljes egészében kitöltöttnek vette. 

3. A kiszabott közérdekű munkából - munkát.......................órát kitöltöttnek vett - teljes egészében kitöltöttnek vette. 

A bíróság a házi őrizetet akként számította be, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napig terjedő házi 

őrizetben töltött idő felel meg. 

4. A kiszabott pénzbüntetést ..........................................., azaz .............................................. ...... Ft erejéig - teljes 

egészében lerovottnak nyilvánította. 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 ............................................................................ 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő! 

 Az előzetes fogvatartás, illetőleg a házi őrizet utólagos beszámítása jogerős és végrehajtható.  

 ......................................, 20 ........ évi .......................... hó ......... napján 

  

 ........................................................ 

a tanács elnöke - bíró 

 Megjegyzés 

  

 309.  Értesítés előzetes fogvatartás, házi őrizet utólagos beszámításáról. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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7.  melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  

közérdekű munka jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 

 Iskolai végzettsége  Szakképzettsége 

      

 A közérdekű munka jellege: 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 

Járásbíróság 

 ....................................... 

Törvényszék 

 ....................................................................... sz. ítélete  

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ............................................................................ 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az elsőfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ............................................................................ 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése  

és minősítése 

   

Elkövetésén

ek helye és  

ideje 

  

 A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel): 

 Büntetések:  

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Intézkedések:  

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

 A bíróság a kiszabott közérdekű munkába a  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............. ............................... hó ........... 

napjáig  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............. ............................... hó ........... 

napjáig  

előzetes fogvatartásban, illetőleg 

 a  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............. ............................... hó ........... 

napjáig  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ................. ........................... hó ........... 

napjáig  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától 

      20............ évi ............................................ hó ........... napjáig  
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házi őrizetben eltöltött időt beszámította. 

 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  

................................................................................................................................................................................... ...........

............  

..............................................................................................................................................................................................

............ 

 Az elítélt a büntetés tartózkodási helyén való végrehajtását kéri!  

Tartózkodási helye: 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap. 

  

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

 Az elítélt a közérdekű munka megkezdésére 

 20..... évi ....................................... hó ......... napjáig halasztást kapott.  

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... nap. 

  

 ................................................................... 

bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés 

  

 313/c.  Értesítés közérdekű munka jogerős kiszabásáról. 
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8. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  

a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról 

..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n, 

19..... évi ..................... hó ..... napján született, 

anyja neve: ..................................................... 

lakóhelye: ....................................................... 

a ............................................................. Járásbíróság/Törvényszék a 20..... évi .................... hó ..... napján kelt 

.................../20...../..... számú, illetve a ........................... Törvényszék/Ítélőtábla/, mint másodfokú bíróság a 20....... évi 

................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével, illetve az Ítélőtábla/Kúria, mint harmadfokú 

bíróság 20....... évi ................ hó ..... napján kelt ............/20......../..... számú ítéletével - végzésével ...................... miatt 

jogerősen ............/....../ napi tétel, összesen ......................... Ft pénzbüntetésre ítélte. 

A pénzbüntetést a ................................. BGH Pb.........../20......... tételszám alatt előírta.  

Az elítélt a pénzbüntetést - nem - csak részben - fizette meg. 

A jogerős határozat a pénzbüntetés egynapi tételének összegét ............/............... forintban állapította meg. 

Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép. 

Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú  végzésével a meg nem 

fizetett pénzbüntetést ................................/................................. nap fogházban/börtönben/fegyházban végrehajtandó 

szabadságvesztésre változtatta át. 

A bíróság az előzetes fogvatartásban, illetőleg a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett. 

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 

............................................................. 

büntetés-végrehajtási bíró 

Lássa: 

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 

A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre! 

A szabadságvesztésből az időközben történt ................................ forint befizetésre figyelemmel ............................................ 

napot hajtson végre. 

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 

............................................ 

–büntetés-végrehajtási bíró 

  

 320.  Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról. 
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9. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS 

A(z) ................................................................................................... bűntette (vétsége) m iatt 

...................................................................................................................................... ellen a .......................................... 

Rendőr(fő)kapitányságon ............. szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a 

........................................................................................... terhelt, ......................................................... állampolgár (aki 

.............................................................-n, 19.......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve: 

........................................................................ ..........................................................sz. alatti lakos) 

előzetes letartóztatását 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt 

............................./20......../........... számú, illetőleg a .................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... évi 

........................ hó ..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás 

előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig 

- elrendelte, 

- meghosszabbította. 

A terhelt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

A fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatását javítóintézetben - büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 

Az előzetes letartóztatást az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. [Be. 141. § (2) 

bekezdés] 

Ha az előzetesen letartóztatott hozzátartozójával való érintkezését - a büntetőeljárás eredményessége érdekében - 

korlátozni szükséges, annak módja: 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet 

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet 

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet 

- hozzátartozóval nem tarthat kapcsolatot a következő indokok alapján: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Az előzetesen letartóztatott más személlyel 

- szóban érintkezhet / nem érintkezhet 

- személyesen felügyelet mellett érintkezhet / nem érintkezhet 

- írásban, ellenőrzés mellett érintkezhet / nem érintkezhet 

- kapcsolattartása nem engedélyezhető: [Be. 43. § (3) bekezdés b) pont]. 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: ........................................................................... 

................................., 20.... évi .......................... hó ..... napján. 

....................................... 

bíró 

Rendőrkapitányság vezetőjének! 

Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának! 

Javítóintézet igazgatójának! 
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett. 

  

 905.  Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt. 
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10. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 
.................................................... Törvényszék/Ítélőtábla 

.............../20...../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  

az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt 

A ............................................................................................................. miatt 

..................................................................................................................ellen 

a ................................................ Rendőr(fő)kapitányságon ............................................... szám alatt indított büntetőügyben 

értesítem, hogy a .................................................... Törvényszék a ........................................ ............. gyanúsítottal szemben, 

aki ............................................................. született, anyja neve: .................................... ... lakóhelye: 

.............................................................. 

Őrizetbe vétel napja: .............................................................a 20........ év ............................... hó ..... napján kelt 

........./20......./...... számú, illetve a ............................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... év .................. hó 

..... napján kelt ...................../20........./..... számú végzésével az ............... év ........................... hó ........ napján elrendelt 

előzetes letartóztatását  

megszüntette/óvadék letétele mellett megszüntette 

és elrendelte azonnali szabadlábra helyezését. 

Ügyészi szám: ............................................................................................................... .... 

Lássa rendőrkapitányság vezetője/a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka/a javítóintézet igazgatója! 
A szabadlábra helyezést foganatosítsa. 

.................................., 20................. évi ............................ hó ..... napján. 

............................................... 

a tanács elnöke - bíró 

Az óvadék megállapításáról a ............................................................ (bíróság megnevezése) határozott jogerősen.  

  

 905/a.  Értesítés előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt. 
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11. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS  

elmeállapot megfigyeléséről a vádirat benyújtása előtt 

.................................................................................................................................... miatt  

....................................................................................................... ellen indított büntetőügyben a bíróság értesíti az 

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet, hogy a 

20............. év ................................ hó ..... napján kelt 

........../20....../.....számú végzésével 

................................................................ - aki ........................................................... 

............................................... született, 

anyja neve: ........................................... 

............................................................ szám alatti 

lakos 

................................................ bv. intézetben/rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő, gyanúsított  

elmeállapotának a megfigyelését egyhónapi időtartamra elrendelte/további egy hónappal meghosszabbította. 

Ügyészi szám:............................................... 

Lássa Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet Főigazgató Főorvosa! 

Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre. 

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján. 

.................................................... 

bíró - bírósági ügyintéző 

  

 905/b.  Értesítés elmeállapot megfigyeléséről. 
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12. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 
 

ÉRTESÍTÉS  

az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendeléséről 
 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

................................................................................ Bíróság/Törvényszék  

......................./20......../...........számú végzése 

20... év .................................................... hó ......... nap 

 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 

...................../20......../........... számú végzése  

20... év .................................................... hó ......... nap 

 A bíróság rendelkezése: 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése a tárhelyszolgáltató 

teljesítésére figyelemmel 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése a tárhelyszolgáltató 

teljesítésére figyelemmel. 

 Az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatok:  

- IP cím ipv4 vagy ipv6 megadásával): …………………………………….. 

- alhálózati maszk: …………………………………..  

- domain név: ………………………………… 

- URL cím: ………………………………….. 

- portszám:   

Az eljárás típusa: új eljárás – fellebbezési eljárás – rendkívüli jogorvoslat 

A jogorvoslat eredménye: 

A hozzáférés ideiglenes megakadályozása teljesítésével az elektronikus adattartalom helyén a hozzáférést biztosító 

elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő tájékoztatás szövege: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 

kézbesítésének [Be.     ,. §    bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 

Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására 

vonatkozó kötelezettség megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az első fokon 

eljárt bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  

Az eljáró bíró, a tanács elnökének neve:…………………………………………………………………. 

telefonszáma: ---------------------------------------e-mail címe: …………………………………….. 

Az ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………... 

telefonszáma: …………………………………..e-mail címe:……………………………………… 

A csatolt határozat megjelölése a rendelkezés szerint: elrendelés – mellőzés –- mellőzés és hozzáférés újbóli 

biztosítása - megszüntetés - megszüntetés és hozzáférés újbóli biztosítása - kijavítás 

Megjegyzés: 

 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

  

 ............................................................................ 

a tanács elnöke - bíró 

 

 207.  Értesítés elektronikus adat hoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről, 

megszüntetéséről. 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

64 

 

   

   

 

13. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  

szabadságvesztés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 
 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 

Járásbíróság 

 ....................................... 

Törvényszék 

 ....................................../20...../....................... számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ................................/20..../....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése  

és minősítése 

   

Elkövetésén

ek helye és  

ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  

(A törvényhely pontos megjelölésével): 

    

   Az elítélt csak a büntetés kétharmad 

részének kiállása után bocsátható feltételes 

szabadságra. 

  

   Az elítélt csak a büntetés háromnegyed 

részének kiállása után bocsátható feltételes 

szabadságra. 

  

 Büntetések:  

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 A feltételes 

szabadságra 

vonatkozó 

rendelkezése

k 

 Közügyektől eltiltás: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása 

után bocsátható feltételes szabadságra. 

  

     Intézkedések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

 A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 

............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 
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napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ......................... ................... hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg 

 a  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............. ............................... hó ........... 

napjáig  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............. ............................... hó ........... 

napjáig  

20............ évi ........................................... hó ........... napjától       20............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/ötnapi házi őrizet felel meg 

beszámította. 

  

 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  

..............................................................................................................................................................................................

............  

..............................................................................................................................................................................................

............  

........................................................................................................................................ ......................................................

............ 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

  

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!   Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

 Az ítélet jogerős és - a fel nem függesztett részében 

- végrehajtható.  

A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 20........... év ................................ hó ....... napjáig  

halasztást kapott.  

A bíróság 20...........év...............................hó.......  

napjáig a halasztást meghosszabbította. 

 20........... év ................................ hó ....... nap  20........... év ................................ hó ....... nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  

 A büntetőeljárás során óvadék letétbe helyezésére sor 

került: 

   

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

 Megjegyzés 

  

 332.  Értesítés jogerősen kiszabott szabadságvesztésről 
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14. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

ÉRTESÍTÉS  

szabadságvesztés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 
 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 

Járásbíróság 

 ....................................... 

Törvényszék 

 ...................../20................../............................ számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ..................../20................/....................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ..................../20.............../....................... számú határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése  

és minősítése 

   

Elkövetésén

ek helye és  

ideje 

  

 A szabadságvesztés időtartama (számmal és betűvel):  A szabadságvesztés végrehajtási fokozata  

(A törvényhely pontos megjelölésével): 

 A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés:  

Az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra.  

A törvényhely pontos megjelölése: 

 Büntetések:  

............................................................................................. 

............................................................................................. 

   Közügyektől eltiltás: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

   Intézkedések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

 A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

előzetes fogvatartásban, illetőleg 

 a  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 
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napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ......................... ................... hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

házi őrizetben eltöltött időt oly módon, hogy egynapi szabadságvesztésnek három/négy/öt napi házi őrizet felel meg, 

beszámította. 

 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  

........................................................................................................................................................................................ ......

............  

..............................................................................................................................................................................................

............  

..............................................................................................................................................................................................

............ 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

  

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka!   Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 

 Az ítélet jogerős és végrehajtható.  

A szabadságvesztést hajtsa végre. 

 20........... év ................................ hó ....... napjáig  

halasztást kapott.  

A bíróság 20...........év...............................hó....... napjáig  

a halasztást meghosszabbította. 

 .................., 20........... év ................................ hó ....... nap  ..................., 20........... év ................................ hó ....... 

nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 ......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  

 A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került: 

   

Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

  

 Megjegyzés: 

  

 333.  Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt. 
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15. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  

javítóintézeti nevelés jogerős kiszabásáról 

 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 
 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 

Járásbíróság 

 ....................................... 

Törvényszék 

 ...................../20................../............................ számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  

............................................................... 

 20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ...................../20................../.................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ...................../20................../.................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

 Megnevezése  

és minősítése 

   

Elkövetésén

ek helye és  

ideje 

  

 A javítóintézeti nevelés időtartama (számmal és betűvel):  Intézkedések: 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

 A bíróság a kiszabott javítóintézeti nevelésbe az 

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig  

............ évi ........................................... hó ........... napjától       ............ évi ............................................ hó ........... 

napjáig 

előzetes fogvatartásban eltöltött időt beszámította. 

 Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  

..............................................................................................................................................................................................

............  

................................................................................................................................. .............................................................

............  

..................................................................................................................................................................................... .........

............ 

 ............................................, 20..... évi .............................................. hó ..... napján. 

  

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a javítónevelő intézet igazgatója!   Az elítélt a javítóintézeti  nevelés megkezdésére 

 Az ítélet jogerős és végrehajtható.   20........... év ................................ hó ....... napjáig  
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A javítóintézeti nevelést hajtsa végre. halasztást kapott.  

 ........................., 20...........év...............................hó....... 

nap 

 ........................., 20...........év...............................hó....... 

nap 

 P. H.  P. H. 

 ......................................................... 

bíró 

 ......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

  

 Megjegyzés: 

  

 333/a.  Értesítés jogerősen kiszabott javítóintézeti nevelésről. 
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16. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  

összbüntetés jogerős megállapításáról 

 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 
 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése  Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 

Járásbíróság 

 ....................................... 

Törvényszék 

 ...................../20................../............................ számú 

ítélete 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ...................../20................../.................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ...................../20................../.................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés  

(számmal és betűvel) 

 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés  

(a törvényhely pontos megjelölésével) 

   Az elítélt csak a büntetés kétharmad részének kiállása után bocsátható 

feltételes szabadságra. 

 Az elítélt  

visszaeső 

 A feltételes 

szabadságra 

 Az elítélt csak a büntetés háromnegyed részének kiállása után bocsátható 

feltételes szabadságra. 

  

 különös visszaeső 

többszörös 

visszaeső 

 vonatkozó 

rendelkezés 

 erőszakos  

többszörös 

   Az elítélt a büntetés fele részének kiállása után bocsátható feltételes 

szabadságra. 

 visszaeső 

 Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a közügyektől eltiltásra, 

valamint az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó rendelkezéseket - nem 

érinti. 

 Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, közügyektől eltiltások és intézkedések közül - a vagyonelkobzás mellett - 

csak  

a 

................................................................................................................................................... ......................................... 

kell végrehajtani. 

 Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító ítélet összbüntetésbe 

foglalta 

 Az alapügyben eljárt bíróság  

megnevezése, határozatának  

száma és kelte 

 A bűncselekmény (bűntett, vétség) 

megnevezése 
 A kiszabott büntetés 

 ......................................................... 

Járásbíróság/Törvényszék  

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt  

   Szabadságvesztés:  

......... év ...................... hó ......... nap  

Büntetések: 

............................................................. 
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........................./........./.......számú 

ítélete  

Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett:  

........... évi ..................... hó ......... 

napján  

........................... a másodfokú bíróság  

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt  

.................../......../.......számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett........... évi 

..................... hó ......... napján  

........................ a harmadfokú bíróság 

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt .................../......../.......számú 

határozata 

............................................................. 

Közügyektől eltiltás:  

............................................................ 

............................................................. 

Intézkedések: 

............................................................ 

............................................................. 

 ......................................................... 

Járásbíróság/Törvényszék  

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt  

........................./........./.......számú 

ítélete  

Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett:  

........... évi ..................... hó ......... 

napján  

........................... a másodfokú bíróság  

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt  

.................../......../.......számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett........... évi 

..................... hó ......... napján  

........................ a harmadfokú bíróság 

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt .................../......../.......számú 

határozata 

   Szabadságvesztés:  

......... év ...................... hó ......... nap  

Büntetések: 

............................................................. 

............................................................. 

Közügyektől eltiltás:  

............................................................ 

............................................................. 

Intézkedések: 

............................................................ 

............................................................. 

 .........................................................  

Járásbíróság/Törvényszék ........... évi 

................ hó ....... napján kelt 

........................./........./.......számú 

ítélete Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett: ........... évi ..................... 

hó ......... napján ........................a 

másodfokú bíróság ........... évi 

................ hó ....... napján kelt 

.................../......../.......számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett........... évi 

..................... hó ......... napján  

........................a harmadfokú bíróság 

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt .................../......../.......számú 

határozata 

   Szabadságvesztés:  

......... év ...................... hó ......... nap  

Büntetések: 

............................................................. 

.............................................................

Közügyektől eltiltás:  

............................................................ 

............................................................. 

Intézkedések: 

............................................................ 

............................................................. 

 ..........................................................  

Járásbíróság/Törvényszék ........... évi 

   Szabadságvesztés:  

......... év ...................... hó ......... nap  
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................ hó ....... napján kelt 

........................./........./.......számú 

ítélete Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett: ........... évi ..................... 

hó ......... napján ........................a 

másodfokú bíróság ........... évi 

................ hó ....... napján kelt 

.................../......../.......számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett........... évi 

..................... hó ......... napján  

........................ a harmadfokú bíróság 

........... évi ................ hó ....... napján 

kelt .................../......../.......számú 

határozata 

Büntetések: 

............................................................. 

............................................................. 

Közügyektől eltiltás:  

............................................................ 

............................................................. 

Intézkedések: 

............................................................ 

............................................................. 

 ........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján. 

  

 ............................................................................. 

tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

Az összbüntetésként kiszabott jogerős  

szabadságvesztést hajtsa végre! 

 Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére  

20........ év ............................................. hó ................ 

napjáig halasztást kapott: 

   A bíróság 20........... év ............................... hó ....... 

napjáig a halasztást meghosszabbította. 

 ............................., 20..... év ..................... hó ....... napján  ........................, 20..... év .......................... hó ........ napján 

 .......................................................... 

bíró 

 .......................................................... 

bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

  

 334.  Értesítés összbüntetés jogerős megállapításáról. 
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17. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

ÉRTESÍTÉS  

összbüntetés jogerős megállapításáról 

 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  

letartóztatása előtt 

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal) 

    

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése   Az ügyben eljárt bíróság határozatának száma és kelte 

 ..................................... 

Járásbíróság 

 ....................................... 

Törvényszék 

 ...................../20................../............................ számú 

ítélete 

   

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 ..................................... 

Törvényszék 

 ..................................... 

Ítélőtábla 

 ...................../20................../.................... számú 

határozata 

   

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett:  20..... évi ...................................................... hó ........... 

nap 

 Kúria  ...................../20................../.................... számú 

határozata 

20..... évi ...................................................... hó ........... nap 

 Az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés  

(számmal és betűvel) 

 A szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés  

(a törvényhely pontos megjelölésével) 

 A feltételes szabadságra vonatkozó 

rendelkezés:  

Az elítélt nem bocsátható feltételes 

szabadságra. 

 A törvényhely pontos megjelölése:  Az elítélt visszaeső - különös 

visszaeső - többszörös visszaeső - 

erőszakos többszörös visszaeső 

 Az összbüntetést megállapító ítélet az alapítéletek egyes rendelkezéseit - így a büntetésekre, a közügyektől eltiltásra, 

intézkedésekre, valamint az előzetes fogvatartásban, illetőleg házi őrizetben eltöltött idő beszámítására vonatkozó 

rendelkezéseket - nem érinti. 

 Az egyes ítéletekkel kiszabott büntetések, közügyektől eltiltások és intézkedések közül - a vagyonelkobzás - mellett - 

csak a  

............................................................................................................................................. .................................................

.......... 

..............................................................................................................................................................................................

.......... 

..............................................................................................................................................................................................

.......... 

kell végrehajtani. 

 Azok az ítéletek, amelyeknek szabadságvesztést kiszabó részét az összbüntetést megállapító  

ítélet összbüntetésbe foglalta 

 Az alapügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának száma és 

 A bűncselekmény (bűntett, vétség) 

megnevezése 

 A kiszabott büntetés 
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kelte 

 .................................................. 

Járásbíróság/Törvényszék  

.......... évi .............. hó ....... napján 

kelt  

........................./........./....... számú 

ítélete  

Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett:  

........... évi ................... hó ......... 

napján  

........................ a másodfokú bíróság  

........... évi ............... hó ...... napján 

kelt  

.................../......../....... számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett .... évi ............. 

hó ..... napján  

........................... a harmadfokú 

bíróság ........... évi ................ hó ....... 

napján kelt ............../......../....... számú 

határozata 

   Szabadságvesztés:  

............ év ....................... hó ......... 

nap  

Büntetések: 

............................................................. 

.............................................................  

Közügyektől eltiltás:  

............................................................. 

.............................................................  

Intézkedések: 

............................................................. 

............................................................. 

 .................................................. 

Járásbíróság/Törvényszék  

.......... évi .............. hó ....... napján 

kelt  

........................./........./....... számú 

ítélete  

Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett:  

........... évi ................... hó ......... 

napján  

........................ a másodfokú bíróság  

........... évi ............... hó ...... napján 

kelt  

.................../......../....... számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett .... évi ............. 

hó ..... napján  

........................... a harmadfokú 

bíróság ........... évi ................ hó ....... 

napján kelt ............../......../....... számú 

határozata 

   Szabadságvesztés:  

............ év ....................... hó ......... 

nap  

Büntetések: 

............................................................. 

.............................................................  

Közügyektől eltiltás:  

............................................................. 

.............................................................  

Intézkedések: 

............................................................. 

............................................................. 

 .................................................. 

Járásbíróság/Törvényszék  

.......... évi .............. hó ....... napján 

kelt  

........................./........./....... számú 

ítélete  

Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett:  

........... évi ................... hó ......... 

napján  

........................ a másodfokú bíróság  

........... évi ............... hó ...... napján 

kelt  

.................../......../....... számú 

határozata  

   Szabadságvesztés:  

............ év ....................... hó ......... 

nap  

Büntetések: 

............................................................. 

.............................................................  

Közügyektől eltiltás:  

............................................................. 

.............................................................  

Intézkedések: 

............................................................. 

............................................................. 
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A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett .... évi ............. 

hó ..... napján  

........................... a harmadfokú 

bíróság ........... évi ................ hó ....... 

napján kelt ............../......../....... számú 

határozata 

 .................................................. 

Járásbíróság/Törvényszék  

.......... évi .............. hó ....... napján 

kelt  

........................./........./....... számú 

ítélete  

Az első fokú ítélet jogerőre 

emelkedett:  

........... évi ................... hó ......... 

napján  

........................ a másodfokú bíróság  

........... évi ............... hó ...... napján 

kelt  

.................../......../....... számú 

határozata  

A másodfokú bíróság határozata 

jogerőre emelkedett .... évi ............. 

hó ..... napján  

........................... a harmadfokú 

bíróság ........... évi ................ hó ....... 

napján kelt ............../......../....... számú 

határozata 

   Szabadságvesztés:  

............ év ....................... hó ......... 

nap  

Büntetések: 

............................................................. 

.............................................................  

Közügyektől eltiltás:  

............................................................. 

.............................................................  

Intézkedések: 

............................................................. 

............................................................. 

 ........................................................, 20........... évi ............................................................. hó ............. napján. 

  

 ............................................................................. 

tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

Az összbüntetésként kiszabott jogerős  

szabadságvesztést hajtsa végre! 

 Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére  

20........ év ............................................. hó ................ 

napjáig halasztást kapott: 

   A bíróság 20........... év ............................... hó ....... 

napjáig a halasztást meghosszabbította. 

 ............................., 20..... év ..................... hó ....... napján  ........................, 20..... év .......................... hó ........ napján 

 .......................................................... 

bíró 

 .......................................................... 

bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

  

 335.  Értesítés összbüntetés kiszabásáról olyan esetben, amikor a feltételes szabadság kizárt. 
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18. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 
......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  

foglalkozástól eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   

 Születési helye  város  

község 

 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 

 Anyjának születési, családi 

és utóneve 

  

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 

város 

...........................................................................................................................................

..... 

község  

...................... kerület ................................................................. utca .......................... 

szám 

 Foglalkozása   

 Az ügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................   

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú............................................................................................................... 

............................évi......................................hó..............nap 

.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú............................................................................................................... 

............................évi......................................hó..............nap 

.................................................../20.................../...............szám 

    

 336/a.  Értesítés foglalkozástól eltiltásról. 

    

 Szabadságvesztés   

 Foglalkozástól eltiltás  az eltiltott foglalkozás megnevezése: 

........................................................................................................................................... 

az eltiltott tevékenység megnevezése: 

...........................................................................................................................................  

az eltiltás időtartama: 

.......................................................................................................................................... 

a foglalkozás újbóli gyakorlásához szükséges jártasság igazolására vonatkozó 

rendelkezés: 

........................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................

. 

 A foglalkozástól eltiltás lejártának napja: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................ ................. hó ..................... nap 

 P. H. 

  

 ........................................................ 
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A tanács elnöke - bíró 

 A foglalkozástól eltiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 

nap  

20........... év ...................... hó .......  

nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

  

 ....................................................... 

bv. irodavezető 

      

 336/a.  Értesítés foglalkozástól eltiltásról 

  

  

 A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.  

C) 

 Az elítélt szabadulásának 

módja és időpontja 

 Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap  

  

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 

 A büntetés megkezdése előtt 

és alatt a foglalkozástól 

eltiltásba beszámítható 

időtartam 

 20................ év .................................................................. hó.................. nap  

20................ év .................................................................. hó.................. nap  

20................ év .................................................................. hó.................. nap  

 Jegyzet:   

 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

   ........................................................... 

bv. nyilvántartó vezetője 
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19. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  

egészségügyi dolgozó foglalkozástól eltiltásáról 

........................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

...................../20......./........ szám 

A(z) ............................................................................ [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - 

............................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a 

Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ..................................................................................... terhelt 

...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, 19...... napján született 

................................................................. anyja neve: ............................................., 

..................................................................................... lakos) egészségügyi dolgozóval szemben a(z) 

................................................................. Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria a 20....... év ...................... hó ....... 

napján jogerős ....................................... /20........./......... számú határozatával 

....................................................................................... tartamú, végrehajtandó szabadságvesztést, 

..................................................... tartamú / végleges hatályú egészségügyi tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól 

eltiltást szabott ki. 

Lássa az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartását vezető szerv! 

a Magyar Orvosi Kamara elnöke! 

a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke! 

a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnöke! 

a terhelt egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásából való törlése, 

a terhelt egészségügyi szakmai kamarai tagságának felfüggesztése vagy a kamarai névjegyzékből való törlése végett! 

........................, 20..... évi ................... hó ..... napján 

................................................. 

a tanács elnöke - bíró 

 336/b.  Értesítés egészségügyi dolgozó egy évet meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre, egészségügyi 

tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltásra ítéléséről. 
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20. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  

járművezetéstől eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   

 Születési helye  város  

község 

 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 

 Anyjának születési, családi 

és utóneve 

  

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 

város 

...........................................................................................................................................

..... 

község  

...................... kerület ................................................................. utca .......................... 

szám 

 Foglalkozása   

 Az ügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................   

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap 

.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú........................................................................... ....................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

.................................................../20.................../...............szám 

    

 336/b.  Értesítés járművezetéstől eltiltásról. 

    

 Szabadságvesztés   

 Járművezetéstől eltiltás  Az eltiltás milyen fajta járműre vonatkozik: 

...........................................................................................................................................

.. 

az eltiltás időtartama: 

...........................................................................................................................................

. 

a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezés: 

...........................................................................................................................................

. 

 A járművezetéstől eltiltás 

tartamába beszámítható idő 

  

...........................................................................................................................................

. 

 A járművezetéstől eltiltás lejártának napja: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................ ................. hó ..................... nap 

 P. H. 
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 ........................................................ 

A tanács elnöke - bíró 

 A járművezetéstől eltiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 

nap  

20........... év ...................... hó .......  

nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

  

 ....................................................... 

bv. irodavezető 

      

 336/c.  Értesítés járművezetéstől eltiltásról. 

  

  

 A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.  

C) 

 Az elítélt szabadulásának 

módja és időpontja 

 Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap  

  

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 

 A büntetés megkezdése előtt 

és alatt a járművezetésről 

eltiltásba beszámítható 

időtartam 

 20................ év .................................................................. hó.................. nap  

20................ év .................................................................. hó.................. nap  

20................ év .................................................................. hó.................. nap 

 Jegyzet:   

 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

   ........................................................... 

bv. nyilvántartó vezetője 
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21. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  

kiutasításról 

 Az elítélt családi és utóneve   

 Állampolgársága   

 Születési helye  város  

község 

 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 

 Anyjának születési, családi 

és utóneve 

  

 Magyarországi lakó- vagy 

tartózkodási helye  

(postai irányítószámmal) 
 

...........................................................................................................................................

..... 

város 

...........................................................................................................................................

..... 

község  

...................... kerület ................................................................. utca .......................... 

szám 

 Foglalkozása   

 Az ügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................   

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap 

.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

.................................................../20.................../...............szám 

    

 316.  Értesítés kiutasításról. 

    

 Szabadságvesztés   

 Kiutasították-e  igen/nem 

végleges / ................................ év 

 A kiutasítás lejártának napja: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................ ................. hó ..................... nap 

 P. H. 

  

 ........................................................ 

A tanács elnöke - bíró 

 Megjegyzés: 
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 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

  

 ....................................................... 

bv. irodavezető 

      

 316.  Értesítés kiutasításról. 
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22. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  

kitiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   

 Születési helye  város  

község 

 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 

 Anyjának születési, családi 

és utóneve 

  

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 

város 

...........................................................................................................................................

..... 

község  

...................... kerület ................................................................. utca .......................... 

szám 

 Foglalkozása   

 Az ügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................   

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap 

.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

.................................................../20.................../...............szám 

    

318  Értesítés kitiltásról. 

    

 Szabadságvesztés   

 Kitiltás  A kitiltás melyik település(ek)re, illetve az ország melyik részére vonatkozik: 

...........................................................................................................................................

.. 

a kitiltás időtartama: 

........................................................................................................................................... 

 

 A kitiltás tartamába 

beszámítható idő 

  

...........................................................................................................................................

. 

 A kitiltás lejártának napja: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................ ................. hó ..................... nap 

 P. H. 

  

 ........................................................ 

A tanács elnöke - bíró 

 A kitiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 

nap  

20........... év ...................... hó .......  
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nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

  

 ....................................................... 

bv. irodavezető 
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23. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

ÉRTESÍTÉS  

sportrendezvények látogatásától való eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   

 Születési helye  város  

község 

 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 

 Anyja születési családi és 

utóneve 

  

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 

város 

...........................................................................................................................................

..... 

község  

...................... kerület ................................................................. utca .......................... 

szám 

 Foglalkozása   

 Az ügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................   

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap 

.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

.................................................../20.................../...............szám 

Elkövetett bűncselekmény megnevezése és minősítése 

 

 

Eltiltás időtartama 

    

319/a.  Értesítés sportrendezvények látogatásától való eltiltásról. 

    

 Szabadságvesztés   

 Sportrendezvények 

látogatásától való eltiltás 

 A sportrendezvények látogatásától való eltiltás mely sportrendezvények, 

sportlétesítmények látogatására vonatkozik: 

...........................................................................................................................................

.. 

a sportrendezvények látogatásától való eltiltás időtartama: 

........................................................................................................................................... 

 

 A sportrendezvények 

látogatásától való eltiltás 

tartamába beszámítható idő 

  

...........................................................................................................................................

. 

 A sportrendezvények látogatásától való eltiltás lejártának napja: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................ ................. hó ..................... nap 

 P. H. 
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 ........................................................ 

A tanács elnöke - bíró 

 A sportrendezvények látogatásától 

való eltiltás tartamába 

 Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 

nap  

20........... év ...................... hó .......  

nap 

 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

  

 ....................................................... 

bv. irodavezető 

 
319/b  Értesítés sportrendezvények látogatásától való eltiltásról. 
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24. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

......................................... jelzésű 

ÉRTESÍTÉS  

közügyektől eltiltásról 

 Az elítélt családi és utóneve   

 Születési helye  város  

község 

 Születési ideje  ................. év ......................................................... hó .............. nap 

 Anyjának születési, családi 

és utóneve 

  

 Lakóhelye  

(postai irányítószámmal)  

...........................................................................................................................................

..... 

város 

...........................................................................................................................................

..... 

község  

...................... kerület ................................................................. utca .......................... 

szám 

 Foglalkozása   

 Az ügyben eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma 

 Első fokú ...................................................................................................................   

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

................................................../20.................../.............. szám 

   Másodfokú...............................................................................................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap 

.................................................../20.................../...............szám 

 jogerő napja 

 Harmadfokú........................................................................... ....................................  

............................ évi ...................................... hó .............. nap  

.................................................../20.................../...............szám 

    

 336.  Értesítés közügyektől eltiltásról  

    

 Szabadságvesztés   

 Közügyektől eltiltás 

időtartama 

  

 A közügyektől eltiltás lejártának napja: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 Kelt: ............................................. 20 ...................... év ............................................ ................. hó ..................... nap 

 P. H. 

  

 ........................................................ 

A tanács elnöke - bíró 

 A közügyektől eltiltás tartamába  Beszámítható idő  20........... év ....................... hó ....... 

nap  

20........... év ...................... hó .......  

nap 
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 Megjegyzés: 

 A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

  

 ....................................................... 

bv. irodavezető 

      

 336.  Értesítés közügyektől eltiltásról. 

  

  

 A Büntetés-végrehajtási intézet tölti ki.  

C) 

 Az elítélt szabadulásának 

módja és időpontja 

 Feltételesen szabadon bocsátva 20........ év ....................... hó ................. nap  

  

Kitöltve 20................ év .................................................... hó ................. nap 

 A büntetés megkezdése előtt 

és alatt a közügyektől 

eltiltásba beszámítható 

időtartam 

 20................ év .................................................................. hó.................. nap  

20................ év .................................................................. hó.................. nap  

20................ év .................................................................. hó.................. nap  

 Jegyzet:   

 Kelt: 20............... év ............................................. hó ..................... nap  

 P. H. 

   ........................................................... 

bv. nyilvántartó vezetője 
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25. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

TANÚSÍTVÁNY 

jóvátételi munkavégzés előírásáról 

1. Az érintett személy 

családi és utóneve: .............................................................................................................................. 

születési családi és utóneve: ............................................................................................................... 

anyja születési családi és utóneve: ..................................................................................................... 

születési helye és ideje: ...................................................................................................................... 

2. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: ………………………………………………………….. 

A büntetőügy száma: …………………………………………………………………………………… 

3.Tájékoztatom, hogy az érintett személyt a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012.évi C. törvény 67. §-

a alapján …………………………………………………………………………. (számmal és betűvel) óra 

jóvátételi munkavégzésre kötelezte. 

4. Felhívom a figyelmet arra, hogy a jóvátételi munka elvégzéséről kiállított igazolás a büntetések és az 

intézkedések végrehajtásról szóló 1979. évi 11. tvr. 82/A. § (4) bekezdése alapján közokiratnak minősül. Az 

igazolás érvényességéhez szükséges, hogy az azt kiállító szervezet, intézmény vezetője, vezető tisztségviselője 

vagy erre felhatalmazott tisztségviselője saját kezű aláírásával és a szervezet, intézmény bélyegzőjével, állami és 

önkormányzati szerv esetén körbélyegzővel lása el. 

Kelt: ............................................................................ 

................................................. 

tanácselnöke, bíró 
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26. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

IGAZOLÁS 

a jóvátételi munka elvégzéséről 

Az érintett személy személyazonosító adatai 

családi név:       

utónév:       

leánykori név:        

anyja neve:        

születési év      

A büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség:       

Büntetőügy száma:       

Munkavégzés helye (intézmény elnevezése, címe):       

 

 

A jóvátételi munkában való részvétel kezdő és befejező időpontja, a jóvátételi munka formájának 

feltüntetésével (több munkavégzési helyet biztosító esetén mindegyikre vonatkozóan)
1
:  

 

Kezdete:      , vége:      , jóvátételi munka formája:       

Kezdete:      , vége:      , jóvátételi munka formája:       

Kezdete:      , vége:      , jóvátételi munka formája:       

Ledolgozott munkaórák száma:       

 

Összegzés:       

 

Kelt:      ,       

 

 

 

 

 

 .......................................................................... 

a munkavégzési helyet biztosító aláírása 

 .......................................................................... 

felelős szakmai vezető aláírása 

ph. 

 

                                                 
1
 Több munkavégzési hely esetén valamennyi munkavégzési hely külön igazolás kiállítására köteles. 
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27. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

.................................................................. Bíróság 

ÉRTESÍTÉS  

pártfogó felügyelet elrendeléséről 

 A pártfogó felügyelet alá helyezett 

családi és utóneve (születési családi és 

utónév is) 

 Születési helye és ideje  Anyja neve 

      

 Foglalkozása  Lakóhelye  Munkahelye 

      

 Családi állapota  Gyermekeinek száma, kora  Keresete, jövedelme, vagyona 

      

 Az első fokon eljárt bíróság megnevezése: 

......................................................................................................................................  

Járásbíróság/Törvényszék  

Határozatának száma: ............................................/20....................../................................  

Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap  

A másodfokon eljárt bíróság megnevezése: ............................................................................................... 

Törvényszék/Ítélőtábla  

 Határozatának száma: ............................................/20....................../................................  

 A harmadfokon eljárt bíróság megnevezése:.................................................................................... ................... 

Ítélőtábla/Kúria  

Határozatának száma: .........................................../20....................../..................................  

Határozatának kelte: 20................... évi ............................................... hó ................. nap  

 A határozat jogerős és a pártfogó felügyelet tekintetében végrehajtható  

20................ évi ................................................ hó .................... napján 

 A bűncselekmény 

 Megnevezése 

és minősítése 

   

Elkövetésének 

helye, ideje és 

rövid leírása 

  

 Próbára bocsátás esetén a próbaidő tartama:  

..............................................................................................................................................................................................

........ 

A kiszabott szabadságvesztés tartama: 

................................................................................................................................................ ..............................................

........ 

A szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje: 

........................................................................................................................................................ ......................................

...... 

A kiszabott büntetések, közügyektől eltiltás és alkalmazott egyéb intézkedések: 

................................................................................................................................... ...........................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok: 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................
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...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

........................................................................................................................................................................ ......................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

..............................................................................................................................................................................................

...... 

 ............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján. 

  

 ................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

 ........................................ előírási tételszám: ....................../................... 

  

  

 342.  Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről. 
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28. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

Egységes értesítés pénzbüntetésről, a vagyonelkobzásról, a büntetőeljárás során 

lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról, kötelezésről, az államot illető bűnügyi 

költségről, az elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott 

bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költségéről és nem 

szabálysértés miatt kiszabott rendbírságról 

 Az elítélt (a rendbírságra  

kötelezett) neve  

(a születési név is) 

 Születési helye, éve,  

hónapja és napja 

 Anyja neve  Lakóhelye, tartózkodási 

helye (postai 

irányítószámmal) 

        

 Munkahelye neve és címe 

(postai irányítószámmal) 

 Foglalkozása  Keresete  Vagyona 

        

 Az elítéltet fogvatartó bv. intézet 

 Az első fokon eljárt bíróság 

megnevezése, határozatának 

kelte és száma: 

   

20............. évi ...................................................... hó .................. nap  

....................../20................./............... sz. 

 Ha első fokon jogerős,  

a jogerő napja: 

 20............. évi ...................................................... hó .................. nap  

 A másodfokú határozatot 

hozó bíróság megnevezése, 

határozatának kelte és 

száma  

 

..............................................................................................................................................

. 

20............. évi ...................................................... hó .................. nap  

....................../20................./............... sz. 

 Ha másodfokon jogerős,  

a jogerő napja 

 20............. évi ...................................................... hó .................. nap  

 A jogerős határozatot hozó 

bíróság megnevezése, 

határozatának kelte és 

száma 

 

..............................................................................................................................................

. 

20............. évi ...................................................... hó .................. nap  

....................../20................./............... sz. 

 A kiszabott  

szabadságvesztés 

 Felfüggesztve    Nincs felfüggesztve 

 A kiszabott pénzbüntetés  összege: .................................................................... forint  

a napi tétel száma:..............................................................  

egy napi tétel összege ............................................... forint 

 Előz. fogvatartás, illetőleg 

házi őrizet beszámítása:  

............................. nap, azaz  

................................... forint 

 Az eddig felmerült bűnügyi 

költségből az elítéltet terheli 

 ................................................................................................................................... forint 

 Az eddig felmerült bűnügyi 

költségből a magánvádlót/ 

pótmagánvádlót terheli 

 ................................................................................................................................... forint 

 A pénzbüntetés esetén 

engedélyezett 

 Részletfizetés: 20........-tól .............. havi ................................................ forint részlet/hó  

Halasztás: 20.........................................-ig 

 A bűnügyi költség egyetemlegesen terheli  

.............................................................................................................................. Ft erejéig  

 1. ...................................................................................................... (.................. ....................... u. ........sz. a.) lakost,  

aki 19......................................................... napján .......................................................................................... született,  

anyja neve: ................................................................................................................. .................................................. 

 2. ...................................................................................................... (.................. ....................... u. ........sz. a.) lakost,  

aki 19......................................................... napján ...................................................... .................................... született,  

anyja neve: ................................................................................................................................................................... 

 3. ...................................................................................................... (.................. ....................... u. ........sz. a.) lakost,  

aki 19......................................................... napján ...................................................... .................................... született,  
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anyja neve: ...................................................................................................................................................................  

 4. ...................................................................................................... (.................. ....................... u. ........sz. a.) lakost,  

aki 19......................................................... napján ...................................................... .................................... született,  

anyja neve: ................................................................................................................................................................. .. 

 5. ...................................................................................................... (.................. ....................... u. ........sz. a.) lakost,  

aki 19......................................................... napján ...................................................... .................................... született,  

anyja neve: ................................................................................................................................................ ................... 

 6. ...................................................................................................... (.. ....................................... u. ........sz. a.) lakost,  

aki 19......................................................... napján ...................................................... .................................... született,  

anyja neve: ................................................................................................................................................................... 

 Vagyonelkobzás: 

 Zár alá vételt elrendelő bíróság megnevezése:  

..............................................................................................................................................................................................

..... 

határozatának kelte és száma: 20........ évi ...................... hó .......... nap .......... szám. 

 A zár alá vételt foganatosító végrehajtói iroda megnevezése:  

..............................................................................................................................................................................................

.... 

végrehajtói irodai ügyszám: 

..............................................................................................................................................................................................

.... 

 A kiszabott rendbírság ............................................................... Ft, azaz  

.............................................................................................................................................................................................. 

Ft 

 A bíróság a kiszabott rendbírság meg nem fizetése esetén, annak elzárásra átváltoztatása/végrehajtása felől 

intézkedik. 

 A büntetőeljárás során felmerült elővezetés, a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, 

illetve nyomozó hatóság elé állítás költsége, illetve a polgári költsége, illetve a polgári eljárás során felmerült 

elővezetési költség: 

............................................................................................................................................................................................ 

Ft,  

azaz ........................................................................................................................ ............................................................ 

Ft. 

  

 Elkobzott bűnjel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük) 

      

      

      

 Megsemmisíteni rendelt bűnjel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük) 

      

      

      

 Kiadni rendelt bűnjel(ek)  Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük)  Kinek (név, lakóhely)  

(postai irányítószámmal) 

        

        

        

 Kiadni rendelt, de 

visszatartandó bűnjel(ek) 

 Nyilvántartási szám  Tárolási hely(ük)  Kinek (név, lakóhely)  

(postai irányítószámmal) 

        

        

        

 Az értesítés kiállításának helye és időpontja:  

   

................., 20...... évi ............... hó ..... napján.  
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 P. H. 

 Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény  

Megjegyzés: 

  

 .......................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 317.  Egységes értesítés. 
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29. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

VÉGREHAJTÁSI ÉRTESÍTŐLAP 

elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat eltávolításával 

történő végrehajtására 
 

…………….Bíróság/Törvényszék, Ítélőtábla,                            

Kúria 

 

………..…………../20…../………..szám 

A törvényszéki végrehajtó irodájának érkeztető bélyegzője, az 

iroda címe, telefonszáma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Végrehajtási ügyszám: 

 

VÉGREHAJTÁSI ÉRTESÍTŐLAP – elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az 

elektronikus adat eltávolításával történő végrehajtására 

 

 

1. Határozat adatai 

a) A határozatot hozó bíróság megnevezése: …………………………………….. 

b) Határozatnak száma: ………………………….. 

c) Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: …………………………………………. 

d) Határozatának száma: …………………………………….. 

e) Harmadfokon eljárt bíróság megnevezése: ………………………………………… 

f) Határozatának száma: …………………………………………. 

g) A határozat jogerőre emelkedésének napja: ……………………………………… 

 

2. Kötelezett adatai 

a) név/elnevezés: ……………………………… 

b) lakóhely/székhely/telephely vagy fióktelep címe: ……………………………………… 

c) cégjegyzékszám, egyéb nyilvántartási szám: …………………………………………… 

d) a tárhelyszolgáltató képviseletére jogosult neve és címe: ……………………………….. 

e) egyéb elérhetőségi adatok, így pl. elektronikus levélcím: …………………..…….…….. 

 

3. A meghatározott cselekmény 

a) Az elektronikus adat forrásának azonosítására szolgáló adatok  

aa) egyedi hálózati azonosító (IP cím: ipv4 vagy ipv6): ……………………………………… 

ab) alhálózati maszk: …………………………………………. 

ac) tartománynév (domain név): ……………………………….. 

ad) egységes erőforrás azonosító (URL vagy webcím): ………………………………… 

ae) hálózati portszám (numerikusan):  

b) A kötelezettség az a) pontban megjelölt elektronikus adat eltávolítása a tárhelyről. 

c) A végrehajtás határideje a határozatnak a kötelezettel való közlésének napjától számított egy munkanap. 

 

4. Felhívás a kötelezett részére 

A bíróság felhívja a kötelezettet a végrehajtási értesítőlap 3. pontjában megjelölt kötelezettségének a 
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határozat közlésétől számított egy munkanapon belüli önkéntes teljesítésére! 

 

 

……………..,  20        év                        hó              nap 

 

 

         a tanács elnöke - bíró 

 

 
340. Végrehajtási értesítőlap elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elektronikus adat 

eltávolításával történő végrehajtásának elrendeléséről. 
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30. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról és katonai büntetésről 

........................................../20...................../................ szám 

................................................................... Parancsnokának 

................................................................... 

Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n 19............ évi 

................................... hó ............. napján született, anyja neve: ..................................) a....................... ......... 

Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria Katonai tanácsa az ............................................. napján kelt ............... ...................... számú 

végzésével - ítéletével ................................-t (Btk. ...............................) miatt................. (..................) évi és ............... 

(....................) hónapi ................ szabadságvesztésre, ...................... (....................................................) forint pénzbüntetésre, 

valamint 

- közügyektől eltiltásra, 

- lefokozásra, 

- szolgálati viszony megszüntetésre, 

- rendfokozatban visszavetésre, 

- várakozási idő meghosszabbításra ítélte. 

A közügyektől eltiltás - az alacsonyabb rendfokozatban eltöltendő idő - a várakozási idő meghosszabbításának tartama: 

................................................................ Az ítélet jogerős. Kérem a közügyektől eltiltás és - a .............................................. 

katonai büntetés végrehajtását. 

Melléklet: .......................... 

.......................... 

..................................., 20........ évi ....................................... hó ........ napján. 

........................................................ 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

Megjegyzés: A nem kívánt rész törlendő! 

 336/a.  Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról és katonai büntetésről. 
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31. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról 

....................................................................... elítéltet, aki ...............................................................-n 19....................... évi 

................................................................... hó ................. napján született anyja neve: 

................................................................................................................................... lakóhelye: 

............................................................................................................................................................. 

a ....................................................... Ügyészség / Járásbíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria a 20.......... évi 

............................................. hó ...... napján kelt ..................../20................./............. számú, a 

................................................................. Ügyészség / Járásbíróság, Törvényszék, Ítélőtábla, Kúria, mint másodfokú bíróság 

a 20.......... évi .................. hó ...... napján kelt ........../20............./............. számú, a ............... ............................, illetve az 

Ítélőtábla/a Kúria a 20............ évi .................................. hó ................................. napján jogerőre emelkedett 

.............../20............../............. számú végzésével ............................................................. miatt jogerősen 

............................................. Ft rendbírság megfizetésére kötelezte. 

A rendbírságot a ......................................................... BGH Rb ................/20............. tételszám alatt előírta. 

A terhelt a rendbírságot - nem - csak részben - fizette meg. 

A jogerős határozat szerint a rendbírságot meg nem fizetése esetén .............................................. forintonként egy-egy napi 

elzárásra kell átváltoztatni. 

Ezért a bíróság a 20............ évi .......................................... hó ............. napján kelt 

............../20............../....... számú végzésével a meg nem fizetett rendbírságot ...................../..................../ nap elzárásra 

változtatta át. 

........................., 20............ évi ................................. hó .......... napján. 

............................................................. 

a tanács elnöke - bírósági ügyintéző 

 320/a.  Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról. 

Lássa: 

A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 

Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 

A rendbírság helyébe lépő elzárást hajtsa végre! 

Az elzárásból az időközben történt .............................................................. forint befizetésre figyelemmel 

..................................................... napot hajtson végre. 

................................., 20........... évi ................................................ hó ............. napján. 

............................................ 

a tanács elnöke - bíró 
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32. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 

Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről 

 Az elítélt családi és 

utóneve (születési 

családi és utónév is) 

 Születési helye és 

ideje 

 Anyja neve  Foglalkozása  Munkahelye 

          

 Az elítélt lakóhelye / tartózkodási helye:  

........................................................................................................................ (város) ....................................... 

(irányítószám),  

...............................................................................................................................utca (tér)............................... házszám.  

 A határozatot hozó járásbíróság/törvényszék/ítélőtábla megnevezése, határozatának száma és kelte:  

.............................................................. Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria  

................................../20..................../............számú végzése 

 20........... évi .................................... hó ................ nap 

 A bíróság határozata szerint az elítélt engedély nélkül nem hagyhatja el  

........................................................................................................................... területét / körzetét. 

 A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés a szabadságvesztés megkezdéséig tart. 

 Az elítélt ..................................................... rendőrségen a következők szerint köteles jelentkezni [Be. 596. § (5) 

bekezdés] 

 A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés megszegéséről  

a ..................................../20.................../.............. számra  

hivatkozással a határozatot hozó járásbíróságot /törvényszéket/ítélőtáblát kell haladéktalanul értesíteni. 

 ............................................, 20............... évi ............................................................. hó . ...................... napján. 

  

 ............................................................................... 

a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 ........................................................................................................................................ Rendőrkapitányság 

Parancsnokának 

          

 206/b.  Értesítés szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről. 

................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.............../20........./....... szám 

A beadványokban erre a számra kell hivatkozni. 
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33. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

Idézés büntetés-végrehajtási ügyben 

A pártfogó felügyelet végrehajtása végett ..................................................................................  

..................................................................................................................................... ellen 

indított büntetés-végrehajtási ügyben a járásbíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe 

(.................................................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám) 

20..... évi ................................. hó ............ napján ................. órára 

meghallgatásra megidézem. 

Figyelmeztetem, hogy 

ha az idézés ellenére nem jelenik meg és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy engedély nélkül eltávozik, illetőleg 

önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, elővezetése rendelhető el, amelynek költségeként 

kilométerenként ................................... Ft-ot, de legkevesebb .............................. Ft-ot kell megfizetnie. 

Ha a határnapot önhibáján kívül mulasztotta el, a határnaptól számított nyolc napon belül igazolási kérelmet terjeszthet elő. 

..................................., 20...... évi ............................. hó ........ napján. 

Címzett: ......................................... 

...................................................... 

..................................................... 

büntetés-végrehajtási bíró 

A kiadmány hiteléül: 

..................................................... 

tisztviselő - ügykezelő 

   KIM tölti ki 

  

 Előzményi irat száma: 

................................................................. 

   Kapcsolódó irat száma: 

................................................................. 

............................................................................................................. Bíróság 

Ügyszám: .......................................................................................................... 

Név: .................................................................................................................  

Születési családi és utónév: ................................................................................ 

Születési hely, év, hó, nap: .................................................................................  

Anyja neve: ....................................................................................................... 

Családi állapota: ................................................................................................  

Eltartásában élő gyermek(ek) száma(i): .............................................................. 

Életkora(i): ........................................................................................................  

Lakóhely (irányítószám): ....................................................................................  

Tartózkodási hely: ............................................................................................. 

I. Az első fokú eljárás adatai: ......................................................................... 

 Csak eljárási kegyelmi kérelem esetén töltendő ki. 

 1. Az Ügyészség megnevezése: 
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..............................................................................................................................................................................................

....... 

 2. A vádirat:  

(vádindítvány)  

 száma: 

......................................................................................... 

kelte:  

.......................................................................................... 

 3. A vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) megnevezése, minősítése: 

..............................................................................................................................................................................................

....... 

3. Az első fokú bíróság megnevezése: ................................................................... 

Az elsőfokú ítélet/végzés (összbüntetés) száma: .................................................. 

kelte: ........................................... jogerő kelte: ................................................. 

4. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................. 

A kiszabott (megállapított) büntetés: 

- büntetés: ........................................................................................................ 

- közügyektől eltiltás: ...............................................................................................  

- intézkedés: .................................................................................. ................... 

II. A másodfokú eljárás adatai: 

5. A másodfokú bíróság megnevezése: ................................................................... 

A másodfokú bíróság határozatának száma: ........................................................ 

kelte: .......................................................... 

6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................... 

A kiszabott (megállapított) - büntetés: ................................................................. 

- közügyektől eltiltás: ....................................................... 

- intézkedés: ............................................................. 

III. A harmadfokú eljárás adatai: 

5. A harmadfokú bíróság határozatának száma: ..................................................... 

kelte: ...................................................... 

6. A bűncselekmény(ek) megnevezése: ................................................................ 

........................................................................................................................ 

........................................................................................................................ 

A kiszabott (megállapított) - büntetés: .............................................................. 

- közügyektől eltiltás: .................................................... 

- intézkedés: ........................................................... 

IV. Büntetés-végrehajtási adatok: 

1. Előzetes fogvatartásban volt: 

.......... év .................... hó .......... naptól 

.......... év .................... hó .......... napig 

2. A büntetését tölti: 

................................................................................................ Bv. Intézetben 

.......... év .................... hó .......... nap óta 

3. A feltételes szabadság esedékességének időpontja: 

.......... év .................... hó .......... nap 

4. A büntetés kitöltésének időpontja: 

.......... év .................... hó .......... nap 

5. a) Halasztást kapott a büntetés végrehajtásának megkezdésére: 

.......... év .................... hó .......... napjáig 
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b) A halasztó végzés száma: ................ 

kelte: ................ 

6. A büntetés(ek) vagy közügyektől eltiltás leteltének időpontja(i): 

................................ ........ év .................... hó .......... nap 

................................. ....... év .................... hó .......... nap 

V. A kérelemmel kapcsolatos adatok: 

1. A kérelmező(k) neve/címe: ...................................................................................  

A meghatalmazott védő neve/címe: ....................................................................... 

2. A kérelem a bírósághoz érkezett: .......... év ................... hó .......... nap 

A kérelem sorszáma: ............................................................................................  

3. A kérelem célja: ............................................................................... .................... 

............................................................................................................................. 

Indokai: .................................................................................................... ............ 

............................................................................................................................. 

4. A kérelemmel felterjesztett iratok felsorolása: 

- vádirat (vádindítvány) 

- ügydöntő határozat(ok) 

- bv. intézet értékelő véleménye 

- nyílt rendőri információ 

- környezettanulmány 

- munkáltatói vélemény 

- orvosi igazolások, igazságügyi orvosszakértői vélemény 

- anyakönyvi kivonat 

- egyéb: 

VI. Az összbüntetési ítélet alapítéleteinek adatai: 

Az alapítéletek adatai (bíróság, ügyszám, a határozat kelte, a bűncselekmények megnevezése, az elkövetési időpontja, a 

büntetés): 

Kelt: ............................................................. 

.................................................... 

a tanács elnöke - bíró 

 293.  Egységes kegyelmi felterjesztőlap. 

........................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.................../20............/................. szám 

Közlöm, hogy .......................................................... terhelt ellen .............................. szám alatt a 

............................................................................. Járásbíróságon/Törvényszéken indított büntetőügyben a 

................................................................. Ítélőtábla/Kúria által ...................................... szám  alatt ............. év 

................................. hó ....... napján kiállított értesítés szerint ................................................................. terhelttel szemben 

kiszabott ............................................. évi ............................. hónapi szabadságvesztés végrehajtását 

............................................... tételszám alatt előírtam. 

Kérem, hogy az iratoknak a ................................................................ Ítélőtáblától/Kúriától való megérkezte után a szükséges 

határozatkiadmányokat és a végrehajtáshoz szükséges egyéb iratokat a fenti számra hivatkozva szíveskedjék megküldeni. 

........................................, 20...... évi........................ hó ....... napján. 

......................................................... 

büntetés-végrehajtási bíró 
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.................................................... Bíróságnak 

 307.  Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, illetőleg a Kúria előtt 

emelkedett jogerőre. 

........................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.................../20............/................. szám 
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34. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

.................................................... Törvényszék 

büntetés-végrehajtási irodája 

A bíróság felhívja ..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n 

19.......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: .................. ........................................), hogy 

a ........................................... Járásbíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével, a 

.............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a 

.........../20............./............. számú határozatával .................................................................... miatt jogerősen kiszabott 

..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett ........................................... Megyei Büntetés-

végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház és Börtönben (........................................... 

település ................................ utca ............... szám .......... emelet .......... ajtó) 20........ évi ........................................ hó ........ 

napján ............ órakor jelentkezzék. 

A jelentkezés elmulasztása esetén a bíróság az elővezetés iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés 

.................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft. 

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján. 

.............................................. 

büntetés-végrehajtási bíró 

Címzett: ............................................ 

......................................................... 

FIGYELMEZTETÉS 

1. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban. 

2. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági 

bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, továbbá a rendelkezésére álló iskolai végzettséget igazoló okmányainak 

másolatait, valamint a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban vagy 

megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételről szóló nyomozó hatósági tanúsítványt, az ügyészi határozatot, illetve 

a bírósági végzést. 

3. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, önborotva, fogápoló szerek, 

mosdószappan és egészségügyi papír, készpénz, papír, írószer, hozzátartozójának küldhető felbélyegzett boríték, 

vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak, elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató, orvosa által igazoltan 

engedélyezett gyógyszerek kizárólag eredeti csomagolásban. 

A magánál nem tartható tárgyakat a büntetés-végrehajtási intézet vagy az elítélt letétjébe helyezi, vagy az elítélt 

költségére a megjelölt személynek elküldi, vagy jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett megsemmisíti. 

4. Ha olyan kiskorú gyermeke, vagy más Ön által gondozott személy van, aki a szabadságvesztés végrehajtása alatt 

felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva a büntetés-végrehajtási csoportnál - a gyermek 

nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével - minél előbb jelentse be. 

5. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg. 

 321.  Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére. 

.................................................... Törvényszék 

büntetés-végrehajtási irodája 
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35. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

Jegyzék 

a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről 

 Sorszám  Szvn.t. szám 
 Az elítélt családi és utóneve  

(születési családi és utónév is) 

 Születési év,  

hely, anyja 

neve 

 A szabadságvesztés  

 

mértéke, fokozata és a  

jelentkezés napja 
 Megjegyzés 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Kérem a fent felsoroltak befogadását. 

........................................, 20......... évi ........................... hó ....... napján. 

.................................................... 

büntetés-végrehajtási bíró 

 331.  Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről. 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

107 

 

   

   

 

 

36. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

 
    

       A pártfogó felügyelet kezdő és lejárati napja    Az eljáró pártfogó neve          A pártfogó felügyelet befejezésének ideje   

 Az 

érkezés  

ideje (hó, 

nap) 

 Ügy-  

szám 

 A párt- 

fogolt  

neve 

(szüle- 
tési  

név is) 

szüle-  
tési éve, 

anyja  

neve 

 Pró- 

bá-  

ra  

bo- 
csá- 

tott 

 Fel- 

füg-  

gesz- 

tett  
sza- 

bad- 

ság- 
vesz- 

tésre  

ítélt 

 Rész- 

ben 

felfüg-  

gesz- 
tett  

sza- 

bad- 
ság- 

vesz- 

tésre  

ítélt 

 Vád- 

ha- 

lasz- 

tás 

 Felté- 

teles  

sza- 

bad- 
ságra  

bocsá- 

tott 

 Sza- 

bad- 

ság- 

vesz- 
tés 

kitöl- 

tése után 

           Utó-  

iratok  

feltün-  

tetése 

 Sza-  

bály-  

sértés  

kezde-  
ménye- 

zésére  

vonat-  
kozó  

adatok 

 A párt-  

fogó  

felü-  

gyelet  
tarta-  

mának  

meg-  
hosz-  

szab-  

bítása 

 Az  

iratok  

hollété- 

re vo-  
natko-  

zó be-  

jegyzé-  
sek 

 A  

párt-  

fogó  

fel-  
ügyelet   

ered-  

mé-  
nyesen  

eltelt 

 Áttétel  Újabb  

bűn-  

cselek-  

mény  
elkö-  

vetése  

miatt 

 Maga-  

tartási  

szabá-  

lyok  
meg-  

sértése  

miatt 

 Egyéb  Meg-  

jegyzés 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 

     Áthozat                                           

                                                

                                                

                                                

   Össze-  

sen 

                                            

    

 351.  A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.” 
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3. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„37. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  

az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendeléséről a vádirat benyújtása előtt 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

................................................................................ Bíróság  

......................./20......../...........számú végzése 

20... év .................................................... hó ......... nap 

 ................................ Törvényszék, mint másodfokú bíróság 

...................../20......../........... számú végzése  

20... év .................................................... hó ......... nap 

 A bíróság rendelkezése: 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése a tárhelyszolgáltató 

teljesítésére figyelemmel 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése a tárhelyszolgáltató 

teljesítésére figyelemmel 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszüntetése és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendelése. 

 Az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatok:  

- egyedi hálózati azonosító (IP cím ipv4 vagy ipv6): …………………………………….. 

- alhálózati maszk: …………………………………..  

- tartománynév (domain név): ………………………………… 

- egységes erőforrás azonosító (URL): ………………………………….. 

- hálózati port szám (numerikusan):   

Az eljárás típusa: új eljárás – fellebbezési eljárás – rendkívüli jogorvoslat 

A jogorvoslat eredménye: 

A hozzáférés ideiglenes megakadályozása teljesítésével az elektronikus adattartalom helyén a hozzáférést biztosító 

elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő tájékoztatás szövege: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 

kézbesítésének [Be.     ,. §    bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 

 Az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására 

vonatkozó kötelezettség megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az első fokon 

eljárt bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  

Az eljáró bíró, a tanács elnökének neve:…………………………………………………………………. 

telefonszáma: ---------------------------------------e-mail címe: …………………………………….. 

Az ügyintéző neve: ………………………………………………………………………………... 

telefonszáma: …………………………………..e-mail címe:……………………………………… 

A csatolt határozat megjelölése a rendelkezés szerint: elrendelés – mellőzés –- mellőzés és hozzáférés újbóli 

biztosítása - megszüntetés - kijavítás 

Megjegyzés: 

 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

 

 ............................................................................ 

a tanács elnöke- bíró  

 

 905/c.  Értesítés elektronikus adat hoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről, 

megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt. 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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38. melléklet a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelethez 

ÉRTESÍTÉS  

az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendeléséről 

 Az ügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte: 

................................................................................ Bíróság/Törvényszék  

......................./20......../...........számú végzése 

20... év .................................................... hó ......... nap 

 ................................ Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 

...................../20......../........... számú végzése  

20... év .................................................... hó ......... nap 

 A bíróság rendelkezése: 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának megszűnése és a végleges 

megakadályozás elrendelése  

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának mellőzése és a hozzáférés újbóli 

biztosításának elrendelése 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának mellőzése a tárhelyszolgáltató 

teljesítésére figyelemmel 

-  az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának megszüntetése a tárhelyszolgáltató 

teljesítésére figyelemmel. 

 Az elektronikus adat azonosítására és elérésére vonatkozó adatok:  

- IP cím ipv4 vagy ipv6 megadásával: …………………………………….. 

- alhálózati maszk: …………………………………..  

- domain név: ………………………………… 

- URL cím: ………………………………….. 

- portszám :   

Az eljárás típusa: új eljárás – fellebbezési eljárás – rendkívüli jogorvoslat 

A jogorvoslat eredménye: 

A hozzáférés végleges megakadályozása teljesítésével az elektronikus adattartalom helyén a hozzáférést biztosító 

elektronikus hírközlési szolgáltatók által megjelenítendő tájékoztatás szövege: 

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………….. 

A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 

kézbesítésének [Be.     ,. §    bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 

Hivatkozás korábbi ügyszámra: Ha az ügyben az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását 

elrendelték, az eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma és kelte. 

................................................................................... Bíróság/Törvényszék  

......................../20......../...........számú végzése 

20….. év .................................................... hó ......... nap 

...................................... Törvényszék/Ítélőtábla, mint másodfokú bíróság 

....................../20......../........... számú végzése 

20..... év .................................................... hó ......... nap  

 Az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozására vagy a hozzáférés újbóli biztosítására 

vonatkozó kötelezettség megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az első fokon 

eljárt bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  

Megjegyzés: 

 

 ......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

  

 ............................................................................ 

a tanács elnöke - bíró 

 

341  Értesítés elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának elrendeléséről, 

megszüntetéséről.” 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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4. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

 

Az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM 

rendelet 1. melléklet B) Rész IV. pontja helyébe a következő pont lép: 

 

„ 
IV. A döntéshozatalhoz szükséges egyéb adatok 

 A kérelmező ellen - a kárenyhítésre okot adó 

bűncselekmény miatt indult eljárásban, illetve a 

bűncselekménnyel összefüggésben - indult-e valamely, a 

IV. pontban megjelölt bűncselekmény miatt eljárás; 

............................................................................................. 

............................................................................................. 

Az itt felsorolt valamely bűncselekmény elkövetése 

jogerős bírósági határozatban megállapításra került-e? 

.............................................................................................

............................................................................................. 

 □ Hamis vád (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. 

évi IV. törvény 233-236. §, illetve Btk. 268-270. §) 

□ Hamis tanúzás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 

1978. évi IV. törvény 238-241. §, illetve Btk. 272-275. §) 

□ Hamis tanúzásra felhívás (a 2013. június 30-ig 

hatályban volt 1978. évi IV. törvény 242. §, illetve Btk. 

276. §) 

□ Hatóság félrevezetése (a 2013. június 30-ig hatályban 

volt 1978. évi IV. törvény 237. §, illetve Btk. 271. §) 

□ A 2013. június 30-ig hatályban volt hatósági eljárás 

akadályozása (1978. évi IV. törvény 242/A. §), illetve 

kényszerítés hatósági eljárásban (Btk. 278. §) 

□ Mentőkörülmény elhallgatása (a 2013. június 30-ig 

hatályban volt 1978. évi IV. törvény 243. §, illetve Btk. 

281. §) 

□ Bűnpártolás (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. 

évi IV. törvény 244. §, illetve Btk. 282. §) 

□ Zártörés (a 2013. június 30-ig hatályban volt 1978. évi 

IV. törvény 249. §, illetve Btk. 287. §) 

□ Az elkövető, illetőleg az elkövető hozzátartozója 

sérelmére elkövetett személy elleni erőszakos vagy 

közveszélyt okozó bűncselekmény 

„ 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

111 

 

   

   

 

 

5. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„1. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

1. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS A BÜNTETŐELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRŐL 

(megalapozott gyanú közlése, eljárás felfüggesztése, eljárás folytatása, új eljárás lefolytatása, eljárás megszüntetése) 

Az 1., 2. és 4. pont kitöltése minden esetben kötelező! 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ........................................................................... ......................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: ........................................................................................... .......................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

.......................................................................................................................................... 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ és idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

................................................................................................................................. 

 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .................................. Előző állampolgárság: ................................ 

 1.10. Lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

 

1.11. Előző lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

 

  

 2. A bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti 

minősítés 
 Rendbeliség  Elkövetési 

hely 

 Elkövetési idő 
   

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

               



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

               

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

               

  

  

 3. Értesítés mintavételről 

  
 3.1. arcképmás egyedi azonosító 

 3.2. belső azonosító kód ujj- és 

tenyérnyomathoz 

 3.3. belső azonosító kód  

DNS-mintához 

   

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  

  

 4. Megalapozott gyanú közlésének adatai: (kitöltése kötelező) 

 4.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

.......................................................................................................................................................................................... 

 4.2. A büntetőügy iktatószáma: ........................................................................................................................................  

 4.3. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap 

  

 5. A büntetőeljárás felfüggesztésére vonatkozó adatok: 

 5.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

........................................................................................................................................................................................... 

 5.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ............................................................... és kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.  

 5.3. Az eljárás felfüggesztésének oka: ...................................................................................... ................................... 

 5.4. A felfüggesztés időtartama: □□□□.□□.□□-tól □□□□.□□.□□-ig 

 5.5. Az alapügyben eljárt szerv megnevezése: ............................................... határozatának száma: ........... ................... 

  

 6. A □ büntetőeljárás folytatására vagy 

 az □ új eljárás (perújítási nyomozás vagy perújítás elrendelése) indítására vonatkozó adatok: 

 6.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

................................................................................................................................ ............................................................ 

 6.2. Az eljárásban hozott határozat száma: ....................................................................................................................... 

 6.3. Az eljárás folytatásának vagy új eljárás indításának időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 6.4. Alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljárt szerv kódja és megnevezése:  

□□□□□□□ 

............................................................................................................................................................................ 

 6.5. Az alapügyben vagy a büntetőeljárás folytatását megelőzően eljáró szerv határozatának száma:  

................................................................................................................ 

  

 7. A nyomozás megszüntetésére vonatkozó adatok: 

 7.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

........................................................................................................................................................................................... 

 7.2. Az eljárásban hozott határozat száma:  

............................................................................................................................... ............................................................ 

 7.3. A nyomozás megszüntetésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

 

 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése (a Bnytv. 25. § c) pontja esetében): 

 Mentesítési ideje: 

Nyilvántartási ideje: 

„ 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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6. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„2. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

2. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS VÁDEMELÉSRŐL VAGY VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSÁRÓL 

Az 1., 2. és 3. pont kitöltése minden esetben kötelező! 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: (kitöltése kötelező) 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: 

............................................................................................................................................................ 

 1.3. Születési családi és utónév: 

.............................................................................................................................................  

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

.................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ .... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

.................................................................................................................................  

 

.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

................................................................................................................................. 

 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ........................ ............... 

 1.10. Lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

 

1.11. Előző lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

 

  

 2. Megalapozott gyanú közlésével kapcsolatos adatok: (kitöltése kötelező) 

 2.1. A megalapozott gyanút közlő szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□  

.................................................................................................................................................... ........................................

... 

 2.2. A megalapozott gyanú közlésének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.3. A büntetőügy iktatószáma: 

............................................................................................................................................ 

  

 3. A vád tárgyává tett bűncselekmény adatai: (kitöltése kötelező) 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti  

minősítés 
 Rendbeliség  Elkövetési 

hely 

 Elkövetési idő 
   

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

           

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

           



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

           

   □□□□□□□□□□□□□□□□□ 

..................................... 

           

  

  

 4. Vádemelés adatai: 

 4.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

...........................................................................................................................................................................................  

 4.2. A vádirat száma: ................................................................................................................. ....................................... 

 4.3. A vádemelés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.4. A vádirat kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

 5. Vádemelés elhalasztása adatai: 

 5.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

..................................................................................................................................................... .................................. 

 5.2. A vádemelés elhalasztása leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.3. Az eljárásban hozott határozat száma: ................................................................. kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.4. A vádemelés elhalasztásának oka: ............................................................................. ................................................ 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

  

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

 

 

Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése (a Bnytv. 25. § c) pontja esetében): 

 Mentesítési ideje: 

Nyilvántartási ideje: 

„ 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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7. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„3. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

3. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS ÜGYÉSZI MEGROVÁS ALKALMAZÁSÁRÓL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................... ................................................ 

 1.3. Születési családi és utónév: ....................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ .... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ............................................................................................................... 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: ............................................................................................ ...... 

 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: ......................... 

 1.10. Lakóhely: 

................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző lakóhely:  

……………………………………………………………………………………………………. 

  

 2. Az eljáró ügyészség, adatai és az ügy alapadatai: 

 2.1. Az eljáró ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□  

......................................................................................................................................................................................... 

 2.2. Határozatának száma: .............................................................................................. kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.3. Büntetőeljárást indító szerv megnevezése: .............................................................................. ................................. 

határozatának száma: ................................................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

 3. Bűncselekményi adatok: 

   Megnevezés  Btk. szerinti  

minősítés 

 Rb.  Az elkövetési  

helye és ideje 

 Elkövetői és  

elkövetési alakzat 

 Bűn- 

szerv. 

  

         

............................../ 

.............................. 

 

............................../ 

.............................. 

 □    

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    

  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

  

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzése: 

 Nyilvántartási ideje: 

„ 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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8. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„4. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

4. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS JOGERŐS BÍRÓI DÖNTÉSEKRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: 

........................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ .... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 

……………………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .......................................... Előző állampolgárság: ........................ 

 1.10. Lakóhely: 

........................................................................................................................................................................ 

1.11. Előző lakóhely: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 

 2.1. Az eljárás eredménye:  □ elítélés  □ felmentés  □ megszüntetés 

 2.2. Ha rendkívüli jogorvoslatra került sor: □ perújítás □ felülvizsgálat □ jogorvoslat a törvényesség érdekében 

 2.3. Jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.4. Első fokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében első fokon) eljárt bíróság megnevezése:  

........................................................................................................................................................................................ 

határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.5. Másodfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében másodfokon) eljárt bíróság 

megnevezése: 

.........................................................................................................................................................................................  

határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.  

 2.6. Harmadfokon (ha rendkívüli jogorvoslatra került sor, akkor annak keretében harmadfokon) eljárt bíróság 

megnevezése:  

................................................................................................................................................................................. 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.  

 2.7. Vádiratot benyújtó ügyészség kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

................................................................................................................................................ ....................................... 

vádirat száma: ........................................................................ kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 annak az eljárásnak az ügyiratszáma, amelyben a megalapozott gyanút a terhelttel közölték.  

........................................................................ kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.8. Rendkívüli perorvoslat vagy jogorvoslat esetén az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: 

.......................................................................................................................................................................... ............ 

határozatának száma: .......................................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

2.9. A javítóintézeti nevelés hátralévő részének szabadságvesztésre történő átváltoztatása esetén a végrehajtandó 

szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezése: 

......................................................................................................................................................................................... 

határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

2.10. □ A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező) 

 2.11. A terhelt □ nem visszaeső □ visszaeső □ különös visszaeső □ többszörös visszaeső □ erőszakos többszörös 

visszaeső 

 2.12. Az érintett előzetes mentesítésben részesült: □ igen □ nem (kitöltése kötelező) 

  

 3. Bűncselekményi adatok: 

   Megnevezés  Btk. szerinti  

minősítés 

 Rb.  Az elkövetés  

helye és ideje 

 Elkövetői és  

elkövetési alakzat 

 Bűn- 

szerv. 

  

                

                

                

  

 4. Szankció adatai: 

 4.1. A büntetés kiszabását a bíróság mellőzte: □ igen 

 4.2. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. fokozata  Foglalkozás vagy 

tevékenység / 

Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy 

sportlétesítmény 

megnevezése / 

Kitiltás helye 

   

            

            

  

 4.3. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 4.3.1 Vh. felfüggesztve ……… évre 

  

 4.4. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 

    
 Mértéke 

   

    

  

  

  

  

    

  

 4.5. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    

        

        

        

  

 4.6. Önállóan alkalmazott, határozott idejű kiutasítás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.7. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.8. Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést jogerősen kiszabó 

bíróság  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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megnevezése: ............................................................................................................................................. ................  

határozatának száma: ............................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.9. Próbára bocsátás megszüntetése esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése:  

............................................................................................................................... ..........................................................  

határozatának száma: .............................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.10. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátást jogerősen alkalmazó bíróság megnevezése: 

................................................................................................................................................................................... 

határozatának száma: ........................................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

4.11. Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés 

próbaidejének meghosszabbodását jogerősen kimondó bíróság 

megnevezése:……………………………………………………………………………………………………………… 

határozatának száma: …………………………………….. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 

4.12. Jóvátételi munka helyébe lépő büntetés kiszabása esetén a jóvátételi munkát jogerősen alkalmazó bíróság 

megnevezése: 

.........................................................................................................................................................................................  

határozatának száma: .............................................................. jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

4.13. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

  

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

   □ Hatályon kívül helyezve: 

................................................... 

 □ Végrehajtását elrendelte: 

.................................................. 

   .......................................................................................  

............................................................................................ 

     Egyéb: ............................................................................. 

   □ Büntetés átváltoztatása:  .......................................................................................... 

   ............................................................................................  ........................................................................................... 

   ............................................................................................  ........................................................................................... 

      

   Büntetését letöltötte:    

      

      

   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár: 

      

   Mentesítés várható időpontja:     

   Büntetés nyilvántartási ideje:     

   Közügyektől eltiltásnyilvántartási ideje:    

   Intézkedés nyilvántartási ideje:  

Nyilvántartási ideje a Bnytv. 25. § c) pontja esetén: 

   

„ 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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9. melléklet a …/2013. (… …) KIM rendelethez 

„5. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

5. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS ÖSSZBÜNTETÉSI ÍTÉLETRŐL, EGYSÉGES INTÉZKEDÉS 

ELRENDELÉSÉRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: 

.......................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................  

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

.................................................................................................................................................. 

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 

................................................................................................................................. 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: 

……………………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: ...................................... Előző állampolgárság: .............................  

 1.10. Lakóhely: 

......................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző Lakóhely: 

………………………………………………………………………………………………………………. 

  

 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 

 2.1. Jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.2. Első fokon eljárt bíróság megnevezése: 

......................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 2.3. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése: 

....................................................................................................................... 

 határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.4. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező) 

  

 3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése, határozatának száma: 

 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Bíróság megnevezése: 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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........................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap 

 Bíróság megnevezése: 

........................................................................................................................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap  

  

 4. Szankció adatai: 

 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

   Neme  Mértéke  Vh. Fokozata  Foglalkozás vagy 

tevékenység / 

Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy 

sportlétesítmény 

megnevezése / 

Kitiltás helye 

   

            

            

            

  

 4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS  

    
 Mértéke 

   

    

  

  

  

  

  

  

    

    

  

 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    

        

        

        

  

 4.4. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap ........ 

 4.5. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmény: 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

  

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

     □ Hatályon kívül helyezve: ................................................................................. 

   Büntetését letöltötte:     .............................................................................................................................. 

       Egyéb: ..................................................................................................................  

       ............................................................................................................................... 

      

   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:     

   Mentesítés várható időpontja:    

   Büntetés nyilvántartási ideje:     

   Közügyektől eltiltásnyilvántartási ideje:     

   Intézkedés nyilvántartási ideje:    

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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6. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

6. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: ........................................................................................... ............................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely: ............................................................................................................ idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................... ....................................... 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………... 

 1.8. Neme: □ férfi □ nő  1.9. Állampolgárság: .................................... Előző állampolgárság: ....................... 

 1.10. Lakóhely: 

.................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző lakóhely: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. A határozat és az eljáró szerv adatai: 

 2.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.2. Külföldi bíróság(ok) adatai: 

 megnevezése: ................................................................................................................ ..................................................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 megnevezése: .................................................................................................... ................................................................. 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 megnevezése: .............................................................................................................................................. ....................... 

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.  

 2.3. Első fokon eljárt bíróság megnevezése:  

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap.  

 2.4. Másodfokon eljárt bíróság megnevezése:  

 határozatának száma:......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 jogerőre emelkedésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.5. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező)   

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 3. Bűncselekményi adatok: 

  
 Megnevezés 

 Btk. szerinti  

minősítés 
 Rb. 

 Az elkövetés helye 

és  

ideje 

 Elkövetői és  

elkövetési alakzat 

 Bűn- 

szerv. 

   

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

 □    

         

............................../ 

............................... 

 

............................../ 

............................... 

     

  

 4. Szankció adatai: 

 4.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 

  

   Neme  Mértéke  Vh. fokozata  Foglalkozás vagy 

tevékenység / 

Járműkategória / 

Sportrendezvény vagy 

sportlétesítmény 

megnevezése / 

Kitiltás helye 

   

            

            

  

 4.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE  

 4.2.1 Vh. felfüggesztve ……… évre 

  

 4.2. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 

    
 Mértéke 

   

    

  

  

  

  

  

  

    

    

  

 4.3. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS  

   Neme  Mértéke    

        

        

  

 5. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező): □□□□ év □□ hó □□ nap.: 

 6. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények: 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

125 

 

   

   

 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

 

 Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 

   □ Hatályon kívül helyezve: ...........................................  □ Végrehajtását elrendelte: ....................................... 

   .......................................................................................  ................................................................................... 

     Egyéb: ....................................................................... 

   □ Büntetés átváltoztatása:  ................................................................................... 

   ........................................................................................  ................................................................................... 

   ........................................................................................  ................................................................................... 

      

   Büntetését letöltötte:   

      

   Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:  

   Mentesítés várható időpontja:  

   Büntetés nyilvántartási ideje:    

   Közügyektől eltiltásnyilvántartási ideje:    

   Intézkedés nyilvántartási ideje:    

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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7. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

7. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSBAN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................... ............................................ 

 1.3. Születési családi és utónév: .................................................................................................................................. 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

....................................................................................................................................... 

 1.5. Születési hely: .............................................................................................. idő: □□□□  év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ................................................................ ....................................................... 

1.7. Anyja előző születési csalási és utóneve: ……………………………………………………………………….. 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: ................................ 

 1.10. Lakóhely: ................................................................................................................. ............................................. 

1.11. Előző lakóhely: ………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. A különleges eljárás tárgya: 

 □ próbára bocsátás meghosszabbítása  □ pártfogó felügyelet változása 

 □ elévülés megállapítása  □ pénzbüntetés vagy közérdekű munka átváltoztatás 

 □ szabadságvesztés utólagos elrendelése   □ bírósági mentesítés 

 □ utólagos elkobzás, vagyonelkobzás vagy 

elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tétele 

  

□ elkobzásra, a vagyonelkobzásra, az elektronikus adat végleges 

hozzáférhetetlenné tétele és a lefoglalt dologról történő rendelkezés  

  

 3. Az eljáró bíróság adatai és az ügy alapadatai: 

 3.1. Az első fokon eljáró bíróság megnevezése: ................................................................................................. ........... 

 határozatának száma: .............................................................................................. kelte:   □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 Jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ............................................................. .............................................. 

 határozatának száma: .............................................................................................. kelte:   □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 jogerőre emelkedés napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.2. Alapügyben első fokon eljárt bíróság megnevezése: ...................................................................................... ....... 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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 határozatának száma: ......................................................................................... .... kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 Az alapügyben jogerős határozatot hozó bíróság megnevezése: ................................................................. .................. 

 határozatának száma: .............................................................................................. kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 jogerőre emelkedés napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

 4. A különleges eljárásra vonatkozó adatok: 

 4.1. Próbára bocsátás meghosszabbítása esetén a próbára bocsátás leteltének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.2. Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése vagy meghosszabbítása esetén a pártfogó felügyelet kezdőnapja:  

□□□□ év □□ hó □□ nap és letelte □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.3. □ büntetés vagy □ közügyektől eltiltásvégrehajthatóságának elévülése esetén az elévülés napja: □□□□ év □□ 

hó □□ nap. 

 4.4. A pénzbüntetés vagy a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása során megállapított 

szabadságvesztés időtartama: 

............................................................................................................................................. 

4.5. A pénzbüntetés közérdekű munkára történő átváltoztatása során megállapított közérdekű munka időtartama:  

................................................................................................... 

 4.6. A mentesítés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 
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8. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

8. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS VÉGREHAJTÁSI ADATOKRÓL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: .................................................................................................................................................... 

 1.3. Születési családi és utónév: ...................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ .... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ........................................................................................................................... 

 

1.7. Anyja előző születési család és utóneve: …………………………………………………………………………… 

 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: .............................. Előző állampolgárság: .................................... 

 1.10. Lakóhely: ............................................................................................................... ................................................... 

 

1.11. Előző lakóhely: ……………………………………………………………………………………………………. 

  

 2. Az eljáró szerv adatai és az ügy alapadatai: 

 2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

 ........................................................................................................................................................................................... 

 2.2. Határozatot hozó bíróság megnevezése: .................................................................................. ................................. 

 határozatának száma: ................................................................ jogerőre emelkedése: □□□□ év □□ hó □□ nap.  

 2.3. Az alapügyben eljárt bíróság megnevezése: .............................................................................. ............................... 

 határozatának száma: ....................................................................... jogerőre emelkedése: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

  

 3. Szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó adatok: 

 3.1. A szabadságvesztés végrehajtási fokozata: 

 □ fegyház  □ börtön  □ fogház  □ FK börtön  □ FK fogház   

 

 3.3. A befogadás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.4. A szabadságvesztés büntetés kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.5. A szabadságvesztés büntetés utolsó napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.6. A szabadon bocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.7. Feltételes szabadságra bocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.8. Feltételes szabadság leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.9. Feltételes szabadság megszüntetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.10. Feltételes szabadságra bocsátás mellett pártfogó felügyelet alkalmazása: □ igen 

  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.11. Szabadságvesztés félbeszakítása: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 
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 3.12. Félbeszakítás kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.13. Határozott tartamú félbeszakítás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.14. Határozott tartamú félbeszakítás meghosszabbított 

leteltének napja: 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.15. Az elítélt halálának időpontja, ha büntetés-

végrehajtási intézetben halt meg: 

 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

4. Elzárás végrehajtására vonatkozó adatok: 

 4.1. Az elzárás végrehajtási fokozata 

□ fogház □ FK fogház 

 4.2. A befogadás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.3. Az elzárás büntetés kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.4. Az elzárás büntetés utolsó napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.5. A szabadon bocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 

 

 5. Javítóintézeti nevelés végrehajtására vonatkozó adatok: 

 5.1. A befogadás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.2. A javítóintézeti nevelés kezdő napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.3. Ideiglenes elbocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.4. Ideiglenes elbocsátás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

5.5. Ideiglenes elbocsátás megszüntetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.6. Elbocsátás napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

 6. Kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó adatok: 

 6.1. Kényszergyógykezelés megszüntetésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

  

 7. Egyes büntetések végrehajtására vonatkozó adatok: 

 7.1.1. A pénzbüntetés megfizetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 7.1.2. A pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja: 

 7.2.1. A közérdekű munka teljesítésének napja: 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 7.2.2. A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése:                   □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 7.3.3. A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés utolsó napja:     □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 7.3.1. Foglalkozástól eltiltás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 

 7.3.2. Határozott tartamú foglalkozástól eltiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 7.4.1. Járművezetéstől eltiltás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 

 7.4.2. Határozott tartamú járművezetéstől eltiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

7.5. Sportrendezvények látogatásától való eltiltás leteltének napja □□□□ év □□ hó □□ nap. 

7.5.1. A meghatározott sportrendezvény neve  

7.5.2. A meghatározott sportlétesítmény helye  

 7.6. A kitiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 7.6.1. A meghatározott helyről történő kitiltás helye   

 7.7.1. Szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás: □ határozott vagy □ határozatlan tartamú 

 7.7.2. Szabadságvesztés mellett kiszabott határozott tartamú kiutasítás 

leteltének napja 

 □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

 8. Közügyektől eltiltás végrehajtására vonatkozó adatok: 

 8.1. A közügyektől eltiltás leteltének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

  

  

  

 9. Értesítés mintavételről 

  
 9.1. arcképmás egyedi azonosító 

 9.2. belső azonosító kód ujj- és 

tenyérnyomathoz 

 9.3. belső azonosító kód  

DNS-mintához 
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 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 
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9. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

9. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS KÉNYSZERINTÉZKEDÉS TÁRGYÁBAN HOZOTT 

DÖNTÉSEKRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

A TERHELT ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK □ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Terhelt személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ......................................................................................................................................................  

 1.3. Születési családi és utónév: ........................................................................................... ............................................ 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................  

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: .................................................................................... ...................................... 

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………. 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: .................................. .... 

 1.10. Lakóhely: 

................................................................................................................................................................... 

1.11. Előző Lakóhely: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

  

 2. Az elrendelő határozat szerinti bűncselekmény adatai: 

  
 Kód és megnevezés 

 Btk. szerinti 

minősítés 
 Rendbeliség  Elkövetési hely  Elkövetési idő 

  

   □□□□□□□□□□□□□□□□□                

   □□□□□□□□□□□□□□□□□                

   □□□□□□□□□□□□□□□□□                

  

  

 3. A kényszerintézkedés elrendelésének adatai: 

 3.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: ...................................................................................... .............. 

 3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa: 

 □ ELŐZETES  □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 
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LETARTÓZTATÁS 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 

  

  

 4. A kényszerintézkedés meghosszabbításának vagy fenntartásának adatai: 

 4.1.1. A bíróság megnevezése: ............................................................................................... ..................................... 

 4.1.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.2. A meghosszabbított vagy fenntartott kényszerintézkedés adatai: 

 4.2.1. A bíróság megnevezése: ............................................................................................... .......................................... 

 4.2.2. határozatának száma: .................................................................. és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 4.3. A kényszerintézkedés típusa: 

 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 

 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 

  

  

 5. A kényszerintézkedés megszüntetésének adatai: 

 5.1.1. A megszüntető szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

 ....................................................................................................................................................................................... 

 5.1.2. határozatának száma: .......................................................................... és kelte:   □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.1.3. A kényszerintézkedés megszüntetésének napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai: 

 5.2.1. A bíróság megnevezése: ............................................................................................... ................................ 

 5.2.2. határozatának száma: ............................................................... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 5.3. A kényszerintézkedés típusa: 

 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 

 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 

  

  

 6. Korábbi kényszerintézkedés megszüntetésének és újabb kényszerintézkedés elrendelésének együttes 

alkalmazása: 

 6.1. Az újabb kényszerintézkedés elrendelésének adatai: 

 6.1.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: .................................................................................... ................................... 

 6.1.2. határozatának száma: ........................................................................ és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 6.1.3. A kényszerintézkedés határozatban megállapított lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 6.1.4. Az elrendelt kényszerintézkedés típusa: 

 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 

 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 

 6.2. A megszüntetett kényszerintézkedés adatai: 

 6.2.1. Az elrendelő bíróság megnevezése: .................................................................................... ............................ 

 6.2.2. határozatának száma: ....................................................................... .... és kelte:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 6.2.3. A kényszerintézkedés típusa: 

 □ ELŐZETES 

LETARTÓZTATÁS 

 □ LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM  □ HÁZI ŐRIZET 

 □ TÁVOLTARTÁS  □ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS  □ ÓVADÉK 

  

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 
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10. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

10. számú adatlap 

ADATKÖZLÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI KORLÁTOZÁS HATÁLYA ALATT 

ÁLLÓK NYILVÁNTARTÁSA RÉSZÉRE 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY ÉRVÉNYES ÚTI OKMÁNNYAL RENDELKEZIK 

□ IGEN □ NEM (kitöltése kötelező) 

 1. Az érintett személy személyazonosító adatai: 

 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 1.2. Családi és utónév: ..................................................................................................... ................................................. 

 1.3. Születési családi és utónév: ....................................................................................................................................... 

 1.4. Előző születési családi és utónév: 

............................................................................................................................................ 

 1.5. Születési hely: ........................................................................................................ ... idő: □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 1.6. Anyja születési családi és utóneve: ..........................................................................................................................  

1.7. Anyja előző születési családi és utóneve 

 1.8. Neme: □ férfi vagy □ nő 1.9.  Állampolgárság: ............................ Előző állampolgárság: ...................................... 

1.10. Lakóhely: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

 1.11. Előző lakóhely: 

................................................................................................................................................................... 

  

 2. A korlátozás elrendelésének adatai: 

 2.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ......................................................................................... ........... 

 2.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:   □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.3. A korlátozás lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 2.4. Az elrendelt korlátozás típusa: 

 □ KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS 

 □ ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS 

 □ IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI 

LETARTÓZTATÁS 

 □ MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 

ELHAGYÁSA TILOS 

  

 3. A korlátozás megszüntetésének adatai: 

 3.1. Az eljáró bíróság megnevezése: ....................................................................................................  
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 3.2. határozatának száma: ...................................................................... és kelte:   □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.3. A korlátozás lejáratának napja:  □□□□ év □□ hó □□ nap. 

 3.4. Az elrendelt korlátozás típusa: 

 □ KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES KIADATÁSI LETARTÓZTATÁS 

 □ ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS  □ IDEIGLENES ÁTADÁSI LETARTÓZTATÁS 

 □ IDEIGLENES VÉGREHAJTÁSI 

LETARTÓZTATÁS 

 □ MAGYARORSZÁG TERÜLETÉNEK 

ELHAGYÁSA TILOS 

 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 P. H. 

 ........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 

 

  



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 
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11. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

PÓTLAP 

 1. Pótlap a ....................................................................................................... számú ada tlaphoz 

 2.1. Az eljáró szerv kódja és megnevezése: □□□□□□□ 

 

..............................................................................................................................................................................................

.................. 

 2.2. A büntetőügy iktatószáma: 

............................................................................................................................................................. 

  

 3. Terhelt személyazonosító adatai: 

 3.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 3.2. Családi és utónév: 

.......................................................................................................................................................................... 

 3.3. Születési családi és utónév: 

........................................................................................................................................................... 

 3.4. Előző születési családi és utónév: 

................................................................................................................................................................  

 3.5. Születési hely: ........................................................................................................ ......................... idő: □□□□ év □□ 

hó □□ nap. 

 3.6. Anyja születési családi és utóneve: 

............................................................................................................................................... 

3.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 

…………………………………………………………………………………………….. 

 3.8. Neme: □ férfi vagy □ nő  3.8. Állampolgárság: ................................................ Előző állampolgárság: 

....................................... 

 3.10. Lakóhely: 

....................................................................................................................................................................................... 

3. 11. Előző lakóhely: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

P. H. 

........................................................ 

Az eljáró szerv képviselője 
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12. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

ARCKÉPMÁSKÍSÉRŐ ADATLAP 

 Terhelt személyazonosító adatai: 

 1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 

 2. Családi és utónév: 

............................................................................................................................................................................ 

 3. Születési családi és utónév: 

....................................................................................................................................................... ....... 

 4. Előző születési családi és utónév: 

................................................................................................................................................................... 

 5. Születési hely: ................................................................................................................................. idő: □□□□ év □□ 

hó □□ nap. 

 6. Anyja születési családi és utóneve: 

.................................................................................................................................................. 

7. Anyja előző születési családi és utóneve: 

………………………………………………………………………………………………. 

 8. Neme: □ férfi vagy □ nő  9. Állampolgárság: ................................................ Előző állampolgárság: 

............................................ 

 10. Lakóhely: 

.......................................................................................................................................................................................... 

10. Előző lakóhely: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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13. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez 

 

Az arcképmásrögzítés módja 

Az arcképmásrögzítést a gyanúsított kihallgatását vagy befogadását követő legrövidebb időn belül, legfeljebb a 

megalapozott gyanú közlésétől vagy a befogadástól számított következő munkanap 16:00 óráig kell elvégezni. 

Az arcképmás rögzítésekor a terheltnek állnia kell. A terhelt szemeinek teljesen nyitva kell lenniük, arckifejezése nem 

lehet szándékosan torzított, homloka és fülei a hajzattól szabadon legyenek úgy, hogy jól látszódjon a homloka és az arcéle. 

Ha a terhelt általában szemüveget visel (ide nem értve a napszemüveget), az arcképmásrögzítés során viselnie kell saját 

szemüvegét. 

Az első arcképmást rögzítő képen a terhelt természetes fejtartással oldalnézetben szerepeljen úgy, hogy a fényképezőgép 

felé a jobb arcfele nézzen. A fényképezéskor a terhelt egész testhelyzettel oldalnézetben álljon a fényképezőgép síkjához 

képest. 

A második arcképmás rögzítő felvételen a terhelt egyenes fejtartással, a fényképezőgép síkjával szembenézetben kerüljön 

rögzítésre. 

A harmadik arcképmás rögzítő felvételen a terhelt egyenes fejtartással, kissé jobbra fordított arcéllel kerüljön rögzítésre 

úgy, hogy teste a fényképezőgép síkjával szembenézzen, csak az arca forduljon el jobbra oly módon, hogy bal arcfele, 

valamint füle is látható legyen. 

Az egész alakot ábrázoló képet álló helyzetben szemből és oldalról kell elkészíteni úgy, hogy a terhelt magassága a 

háttérben rögzített metrikus skáláról leolvasható legyen. 

Az állókép kivételével a képeken szerepelnie kell azonosító táblának vagy a filmkockán megjelenő digitális feliratnak. A 

számtábla három helyen rendelkezik cserélhető számrendszerrel. Az első számcsoport jelenti a nyilvántartási számot, a 

második a fénykép készítésének évét, a harmadik a fényképezendő személy magasságát centiméter mértékegységben 

meghatározva. A táblán jelölni kell annak a szervnek a szervkódját, amelyik a nyilvántartásba vételt elrendelte. A 

számtáblát úgy kell elhelyezni, hogy a tábla felső széle a megfelelő testhelyzetbe állított terhelt állcsúcsától függőlegesen 

lefele 100-120 mm-re kerüljön. 

Az arcképmásrögzítéshez a háttér csak világosszürke, sík, homogén, nem tükröződő felület lehet. A terheltet az 

árnyékmentes arcképmásrögzítés céljából a háttértől kb. 100-150 mm-re kell állítani úgy, hogy ne támaszkodjon a 

felületnek. A terhelt megvilágítását megfelelő villanó berendezés (ún. körvaku) biztosítja úgy, hogy a fényesség ne legyen 

túltelített. 

Az arcképmásrögzítéskor a fényképezőgép objektív tengelyének a jobb szemzug magasságával kell megegyeznie. 

Fényképfelvételeket a fényképezőgép függőlegesre állított képsíkjával kell végrehajtani. 

A rögzített arcképmásnak a képmező közepében kell elhelyezkedni, a képen a fej és az azonosító tábla töltse ki az egész 

képmezőt, a tábla alsó széle a képmező alsó szélére illesztve helyezkedjen el. A fejtető a kép felső szélére illeszkedjen.” 
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I N D O K O L Á S 

 

a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény hatálybalépéséhez kapcsolódóan egyes 

igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló …/2013. (…. ….) KIM rendelethez 

 

Á L T A L Á N O S  I N D O K O L Á S  
 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvényt (a továbbiakban: új Btk.) 2013. július 1. 

napján a hatályos Btk. (1978. évi IV. törvény) helyébe lép. Az új Btk. hatályba lépéséhez kapcsolódó 

eljárási és végrehatási szabályok módosítását a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. 

évi CCXXIII. törvény tartalmazza. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 

hatálybalépéséhez kapcsolódó igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról, valamint a Pártfogó 

Felügyelői Szolgálat tevékenységének új rendeletben való szabályozásáról szóló javaslat célja az új 

Btk.-hoz és a 2013. július 1-jével módosuló eljárási és végrehajtási szabályokhoz kapcsolódó 

igazságügyi tárgyú rendeletek módosítása. Ezek részben technikai jellegű, csupán pontosítást 

tartalmazó módosítások, részben azonban a 2013. július 1-jével bevezetésre kerülő új jogintézmények 

végrehajtásához szükséges változtatások.  

 

R É S Z L E T E S  I N D O K O L Á S  
 

 

az 1. §-hoz 

 

Az elítélt személyek átszállításáról szóló európai egyezmény végrehajtásáról szóló 9/1995. (III. 

8.) IM rendelet [a továbbiakban: 9/1995. (III. 8.) IM rendelet] nem vezeti be a Btk. rövidítést, hanem 

azt a jogszabály teljes megnevezése nélkül használja már az első előforduláskor is [9/1995. (III. 8.) IM 

rendelet 9. § (2) bekezdés]. Szükséges ezért a Btk. rövidítés bevezetése, valamint a hivatkozott 

szakaszoknak az új Btk.-hoz igazítása. 

 

a 2. §-hoz 

 

Az új Btk. nem ismeri a részben felfüggesztett szabadságvesztés intézményét, azonban a 2013. 

július 1-je előtt kiszabott büntetések esetén még lehetőség volt a felfüggesztés ezen formájának 

alkalmazására. Ennek megfelelően szükséges egy átmeneti szabályt iktatni a 9/1995. (III. 8.) IM 

rendeletbe. 

 

a 3., 7., 9. és 13. §-hoz 

 

Az új Btk. beevezeti az elzárás büntetést, amelyre több tekintetben a szabadságvesztés 

végrehajtására vonatkozó szabályok lesznek az irányadóak. Ennek megfelelően az elzárás 

végrehajtásának speciális szabályait is a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának 

szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletben [a továbbiakban: 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet] 

szükséges rögzíteni. Mivel immár egyes szakaszok az elzárás büntetésre és a szabálysértési elzárásra is 

vonatkoznak, ott, ahol a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet korábban csak elzárást említett, indokolt az 

elzárás két típusának elkülönítése. 

 

a 4. és 10. §-hoz 

 

Az új Btk. újraszabályozza a büntetések rendszerét. Ennek keretében egyrészt új büntetéseket hoz 
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létre (elzárás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás), másrészt mellékbüntetésként egyedül a 

közügyektől eltiltást határozza meg. A módosításokkal való összhang megteremtése érdekében 

szükséges a változtatásokat rendeleti szinten is végrehajtani.  

 

az 5. §-hoz 

 

Az új Btk. hatályba lépéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények 

módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény 37. §-a módosítja a büntetések és az intézkedések 

végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 2. § (7) bekezdését, 

mely szerint a bv. bíró rendbírságot szabhat ki a bejelentés elmulasztásáért. Erre tekintettel szükséges 

az elítéltet bejelentési kötelezettségéről írásban tájékoztatni. 

 

a 6. §-hoz 

 

A Bv. tvr. új 33. § g) pontjának átvezetése a 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletben is indokolt. 

 

a 8. §-hoz 

 

Az új Btk 38. §-a szerint, ha a bíróság a minimumot, tehát 3 hónap+ 1 napot jelöl meg a feltételes 

szabadságra bocsátásra akkor a bv. intézeteknek minden esetben soron kívül kell megtennie az 

előterjesztést. Ez abban az esetben aggályos, ha a fogvatartott nem volt ítéletét megelőzően bv. 

intézetben, mivel nincs róla releváns információ. Fenti rendelkezést tehát ennek megfelelően úgy volt 

szükséges módosítani, hogy ilyen esetben ne soron kívül, hanem 2 hónappal az esedékesség előtt 

kelljen megtenni az előterjesztést, így rendelkezésre áll 1 hónap, hogy megismerjék, véleményezzék a 

fogvatartottat. 

 

a 11. és a 15-16. §-hoz 

 

A szakaszok technikai módosításokat tartalmaznak. 

 

a 12. §-hoz 

 

Bár a fiatalkorúak esetében kiszabható szabadságvesztés legrövidebb tartama változatlanul egy 

hónap, azonban a rövid időtartamra tekintettel indokolt a 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 209. §-ában 

szabályozott intézkedések haladéktalan megkezdése. 

 

a 14. §-hoz 

 

Az új Btk. nem ismeri a részben felfüggesztett szabadságvesztés intézményét, emellett azonban a 

2013. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések (a korábban elkövetett 

bűncselekményre figyelemmel a korábbi Btk.-ra való utalás) továbbra is alkalmazandóak, ezért 

szükséges átmeneti rendelkezésben rendezni a kérdést.  

 

a 17. és a 19-20. §-hoz 

 

Az új Btk bevezeti az elzárás büntetést, ezért indokolt a büntetés-végrehajtási intézetekben 

fogvatartottak fegyelmi felelősségéről szóló 11/1996. (X. 15.) IM rendelet [a továbbiakban: 11/1996. 

(X. 15.) IM rendelet] hatályának kiterjesztése, valamint az elzárást és a szabálysértési elzárást töltő 

személyek megkülönböztetése, és ezért külön történő nevesítése. 
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Az elzárást, valamint a szabálysértési elzárást töltőkre vonatkozóan a Bv. tvr. különös 

szabályokat állapít meg, ezért a hivatkozott rendelkezések módosítása is szükséges. 

 

a 18. §-hoz 

 

Az új Btk. 17. § (1) bekezdése büntethetőséget kizáró okként kezeli, ha valaki a büntetendő 

cselekményt az elmeműködés olyan kóros állapotában követi el, amely képtelenné teszi a cselekménye 

következményeinek felismerésére, vagy arra, hogy e felismerésének megfelelően cselekedjék. 

Ugyanakkor a 17. § (2) bekezdése csak a büntetés korlátlan enyhítését teszi lehetővé abban az esetben, 

ha az elmeműködés kóros állapota az elkövetőt csak korlátozza a bűncselekmény következményeinek 

felismerésében, vagy abban, hogy e felismerésnek megfelelően cselekedjék. A 11/1996. (X. 15.) IM 

rendelet azonban a beszámítási képesség kizártságának vagy korlátozottságának problematikájáról nem 

rendelkezik, így a fegyelemsértésekkel összefüggésben nem képezi vizsgálat tárgyát a beszámítási 

képesség megléte, hiánya, vagy korlátozott volta. Ezzel a 11/1996. (X. 15.) IM rendelet megfosztja a 

bv. intézetet a cselekedetei súlyával és lehetséges következményeivel teljes mértékben tisztában lévő, 

és az intézet rendjét tudatosan megsértő fogvatartottak fegyelmezésének eszközétől. Erre tekintettel 

szükséges a rendelet módosítása, ezzel egyértelművé téve a beszámítási képességet korlátozó kóros 

elmeállapotban szenvedő elítéltek fegyelmi felelősségre vonhatóságát abban az esetben, ha az 

elmeműködés e zavara a cselekmény elkövetését nem befolyásolta. 

 

a 21-22. §-hoz 

 

A büntetés-végrehajtási szervezet idegenrendészeti őrizetet már nem hajt végre, továbbá az új 

Btk. bevezeti az elzárás büntetést, ezért indokolt a szabálysértési elzárást töltők megkülönböztetése a 

fogvatartottakkal kapcsolatos kártérítési eljárás szabályairól szóló 13/1996. (XII. 23.) IM rendeletben 

és a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel 

kapcsolatos eljárásról szóló 4/1997. (II. 12.) IM rendeletben. 

 

a 23. §-hoz 

 

A kérdéses fogalmakat immár nem a devizáról szóló 1995. évi XCV. törvény, hanem a 

devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2001. 

évi XCIII. törvény tartalmazza, ezért szükséges a büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak 

birtokában lévő külföldi fizetőeszközzel kapcsolatos eljárásról szóló 4/1997. (II. 12.) IM rendelet 

kisebb pontosítása. 

 

a 24-27. és a 30. §-hoz 

 

Technikai jellegű módosításokat tartalmaz a szabadságvesztés kezdő és utolsó napjának 

megállapításáról szóló 17/1997. (V. 9.) IM rendelet [a továbbiakban: 17/1997. (V. 9.) IM rendelet] 

vonatkozásában az új Btk. számozásának megfelelően, illetve a új Btk. hatályba lépéséhez kapcsolódó 

átmeneti rendelkezésekről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CCXXIII. törvény által 

bevezetésre kerülő változtatások alapján. 

 

a 28. §-hoz 

 

Az új Btk. változtat a feltételes szabadságra bocsátás rendelkezésein és elhagyja a részben 

felfüggesztett szabadságvesztésre vonatkozó szabályokat, emellett azonban a 2013. július 1-jét 

megelőző időszakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések (a korábban elkövetett bűncselekményre 
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figyelemmel a korábbi Btk.-ra való utalás) továbbra is alkalmazandóak, ezért szükséges átmeneti 

rendelkezésben rendezni a kérdést.  

 

a 31. §-hoz 

 

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés szabályairól, valamint a 

foglalkozás-egészségügyi szolgálatról a büntetés-végrehajtási szervezetnél tárgyú 2/1999. (II. 11.) IM 

rendeletben a fogvatartott fogalmát ki kell egészíteni az elzárásra ítélt személyekkel. 

 

a 32-64. §-hoz 

 

Az új Btk. elnevezése, a fejezetek, szakaszok megjelölése és elhelyezkedése eltér a korábbiaktól, 

míg bizonyos szakaszokat immár a Bv. tvr. szabályoz. Az Előterjesztés e technikai jellegű 

módosításokat átvezeti a rendeletben. 

 

Az új Btk. átalakítja a büntetések és az intézkedések rendszerét. Ennek keretében egyrészt új 

büntetéseket (elzárás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás) és intézkedéseket (jóvátételi 

munka, elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele) határoz meg, másrészt mellékbüntetésként 

egyedül a közügyektől eltiltást határozza meg. A módosításokkal való összhang megteremtése 

érdekében szükséges a változtatásokat rendeleti szinten is végrehajtani.  

 

A Bv. tvr. 2013. július 1-től az eljárás gyorsítása, az adminisztratív terhek csökkentése és a 

költséghatékonyság növelése érdekében lehetővé teszi, hogy a törvényben meghatározott esetekben a 

büntetés-végrehajtási bíró tárgyalás tartása nélkül, a rendelkezésre álló iratok alapján hozza meg a 

döntését. Ez a helyzet áll fenn akkor is, ha a bv. intézet a fogházban, illetve a börtönben végrehajtandó 

szabadságvesztést töltő elítélttel szemben a fogház, illetve a börtön végrehajtásának általános 

szabályainál enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazására tesz előterjesztést. 

 

Tekintettel arra, hogy az új Btk. nem ismeri a részben felfüggesztett szabadságvesztést, rendeleti 

szinten is szükséges az e jogintézményre utaló szabályok hatályon kívül helyezése. 

 

A Bv. tvr. új Btk.-hoz kapcsolódó módosítása nyomán 2013. július 1-től a közérdekű munka 

végrehajtásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok a Pártfogó Felügyelői Szolgálat hatáskörébe 

kerülnek. Lényeges újítás, hogy a közérdekű munka végrehajtására szolgáló munkahely kijelölése, 

illetve az új munkahely kijelölése is a pártfogó felügyelők feladata lesz. Ennek megfelelően a 

kapcsolódó rendeletekben is szükséges átvezetni a módosításokat egyértelműen meghatározva, hogy 

mely feladatok maradnak a bv. bíró hatáskörében, és melyek kerülnek át a Pártfogó Felügyelői 

Szolgálathoz. 

 

A Bv. tvr. 2013. július 1-től hatályba lépő új szabályai értelmében a pénzbüntetés végrehajtásával 

kapcsolatos feladatok a büntetés-végrehajtási bíróhoz kerülnek. Így a pénzbüntetés szabadságvesztésre 

történő átváltoztatásról ezentúl nem az ítélkező, hanem a büntetés-végrehajtási bíró dönt. Az 

Előterjesztés e módosítást átvezeti a kapcsolódó rendeletben is.  

 

A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 

háruló feladatok a széleskörű módosítás miatt több ponton is eltérést mutatnak a korábbiakhoz képest. 

Erre figyelemmel, valamint a könnyebb hivatkozhatóság érdekében szükségessé vált az értesítőlapokat 

tartalmazó melléklet újraalkotása is.  
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Az új Btk. nem ismeri a részben felfüggesztett szabadságvesztés intézményét, emellett azonban a 

2013. július 1-jét megelőző időszakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések (a korábban elkövetett 

bűncselekményre figyelemmel a korábbi Btk.-ra való utalás) továbbra is alkalmazandóak, ezért 

szükséges átmeneti rendelkezésben rendezni a kérdést.  

 

a 65. §-hoz 

 

Az új Btk. bevezeti az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének intézkedését. 

Ezzel párhuzamosan 2013. július 1-től a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvénybe beiktatásra 

kerül az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének kényszerintézkedése is. E 

változásokra tekintettel szükséges a bírósági ügyvitel szabályait is ezen új jogintézményekhez igazítani. 

 

a 66. §-hoz 

 

A lefoglalások akadálytalan lebonyolítása érdekében szükséges az új Btk. hatályba lépése előtt 

elrendelt lefoglalások tekintetében átmeneti rendelkezést meghatározni. 

 

a 67. §-hoz 

 

A lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 

értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról szóló 

11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendeletben szükséges technikai jellegű módosításokat 

tartalmazza. 

 

 

a 68. §-hoz 

 

A szakasz az elzárás büntetés bevezetésével kapcsolatos módosításokat hajtja végre a bűnügyi 

költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendeletben. 

 

a 69-72.§-hoz 

 

A kényszergyógykezelés jogintézményét legutóbb a 2009. évi LXXX. törvény módosította úgy, 

hogy annak tartamát határozottá tette. Az akkor bevezetett módosításokkal kapcsolatban felmerült 

jogalkalmazói tapasztalatok mérlegelése eredményeként az új Btk. visszaállítja a korábbi szabályozást, 

amelynek értelmében a kényszergyógykezelés határozatlan tartamú intézkedés, amely akkor szűnik 

meg, ha a bírói felülvizsgálat értelmében annak szükségessége már nem áll fenn (új Btk. 78. §). Az új 

Btk. 2013. július 1-jei hatálybalépéséig szükséges rendelkezni a határozott idejű 

kényszergyógykezeléssel kapcsolatos átmeneti szabályokról is. 

 

A rendelkezés e módosítás, valamint a szakaszok megjelölése módosításának kormányrendeleti 

szintű szabályozásba való átvezetését biztosítja. 

 

a 73. §-hoz 

 

Mivel az új Btk.-ban részben eltérő az egyes bűncselekmények megnevezése, illetve más ezek 

megjelölése (a § száma) is, ezeket rendeleti szinten is javítani kell, emellett azonban a 2013. július 1-jét 

megelőző időszakra vonatkozó jogszabályi rendelkezések (a korábban elkövetett bűncselekményre 

figyelemmel a hatályos Btk.-ra való utalás) továbbra is alkalmazandóak. Ennek megfelelően került sor 
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az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet 

módosítására.   

 

a 74. §-hoz 

 

Figyelemmel arra, hogy a hatályos jogszabály alapján legyártott meg nem személyesített 

biztonsági papírokból közel 2000 darab még rendelkezésre áll, költségvetési szempontból célszerű, 

hogy ezen biztonsági papírból készült igazolványok is kiadhatóak legyenek. Emiatt indokolt e kérdést 

átmeneti rendelkezésben szabályozni. 

 

a 75. §-hoz 

 

Technikai jellegű módosítást tartalmaz. 

 

a 76-78. §-hoz 

 

Az új Btk. új büntetésként szabályozza az elzárást és a sportrendezvények látogatásától való 

eltiltást, valamint önálló büntetésként is alkalmazhatóvá teszi a kitiltást. Mindamellett, a bűnügyi 

nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal 

szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 

nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény részben az új Btk. hatálybalépése, részben a 

gyakorlatban felmerült szabályozási kérdések megoldása miatt módosul 2013. július 1-jével. 

 

Tekintettel a fent említett módosításokra, azok rendeleti szintű átvezetése vált indokolttá a 

bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 

20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet és a mellékletében található adatlapok tekintetében. 

 

a 79. §-hoz 

 

Az elzárás büntetés új Btk. általi bevezetése miatt szükséges a bűnügyi és rendészeti biometrikus 

adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az ujj- és tenyérnyomatvétel és a 

szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM 

rendelet kisebb kiegészítése. 

a 80. §-hoz 

 

A büntetőeljárásban érintett gyermekek számára feltétlenül szükséges, hogy meghallgatásukra 

biztosítva legyenek a legszükségesebb tárgyi körülmények, így pl. megfelelően barátságos, nyugodt 

helyiség. A 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet erre tekintettel szabályozta a kép- és hangfelvétel 

elhelyezésére alkalmas technikai felszerelés elhelyezését úgy, hogy az kötelezően rejtett módon 

történjen. 

 

Mindazonáltal a rendőrség nyomozó hatóságainál létesítendő gyermekmeghallgató szobákban a 

kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas technikai eszközök rejtett elhelyezésének követelményéből az 

tűnhet ki, hogy a jogalkotó már eleve azt feltételezi, hogy az eljárási cselekmény végzője nem a 

jogszabályok szerint, illetve a gyermek érdekeit szem előtt tartva jár el. 

 

Továbbá, az alapvető jogok biztosa az AJB-2324/2012. számú jelentésében felhívta a figyelmet 

arra, hogy a bíróságok jelentős többséggel nem támogatták a rejtett kamerával történő felvétel 

készítését a gyermekkorú meghallgatásáról. 
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Mindezekre tekintettel az Előterjesztés annyiban módosítja a 32/2011. (XI. 18.) KIM rendelet 

kép- és hangfelvétel készítésére alkalmas technikai eszköz gyermekmeghallgató szobában történő 

elhelyezésének szabályát, hogy azt a szoba kialakításánál akár nyílt színen is el lehet helyezni. 

Mindamellett ebben az esetben is az elsődleges szempont a gyermek kímélete és a meghallgatáshoz 

szükséges nyugodt körülmények megteremtése, így a kép- és hangfelvétel rögzítésére alkalmas 

technikai eszközt látható, de a gyermek figyelmét nem elterelő és zavaró módon kell elhelyezni (pl. a 

gyermekmeghallgató szoba egyik felső sarkában), ami által a gyermek meghallgatásáról készült kép- és 

hangfelvétel alkalmas arra, hogy a büntetőeljárásban bizonyítékként felhasználható legyen. 

 

 

a 81. §-hoz 

 

 Az új Btk. hatálybalépéséhez igazodva a rendeleti szintű szabályok többsége is 2013. július 1-

jén lépnek hatályba. Ugyanakkor az elektronikus adat ideiglenes eltávolítására (blokkolás) vonatkozó 

szabályok végrehajtásával kapcsolatban felmerült technikai nehézségek kiküszöbölése és a szükséges 

technikai feltételek megteremtése hosszabb időt vesz igénybe, erre tekintettel az ezen új 

jogintézményekhez kapcsolódó törvényi szintű szabályozásnak a tervezettnél későbbi időpontban 

történő hatályba lépéséhez igazodva a blokkolást érintő rendeleti szintű új szabályok is csak 2014-től 

lépnek hatályba. 
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2. melléklet az XX-BKFO/115/2013. számú előterjesztéshez 

 

…/2013. (… …) KIM rendelet 

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről 

A büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § 

(1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. 

rendelet 37. § d) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel, valamint a katonák 

pártfogó felügyelete tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges 

jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott 

feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben, a legfőbb ügyész véleményének 

kikérésével – a következőket rendelem el: 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § A rendelet hatálya a Pártfogó Felügyelői Szolgálatként kijelölt Közigazgatási és Igazságügyi 

Hivatalnak (a továbbiakban: Hivatal) és a fővárosi, megyei kormányhivatalok igazságügyi 

szolgálatainak (a továbbiakban: igazságügyi szolgálat) pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti 

egységeire terjed ki. 

II. Fejezet 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI VÉLEMÉNY ÉS A KÖRNYEZETTANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSE 

1. Általános rendelkezések 

 

2. § Ha az ügyész vagy a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási  bíró (a továbbiakban: bv. bíró) 

vagy a büntetés-végrehajtási intézet (a továbbiakban: bv. intézet) pártfogó felügyelői vélemény vagy 

környezettanulmány beszerzését rendeli el, annak elkészítésére a terhelt magyarországi lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerint illetékes igazságügyi szolgálatot rendeli ki. Az iratot az igazságügyi szolgálat 

vezetője által kijelölt pártfogó felügyelő készíti el. 

 

3. § Ha a terheltnek Magyarországon nincs ismert lakóhelye, sem ismert tartózkodási helye, a 

feladat végrehajtására Budapest Főváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatának pártfogó 

felügyelői szervezeti egységei illetékesek.  

 

4. § Ha ugyanazon terhelt ügyében más büntetőeljárás során, három hónapnál nem régebben 

készült környezettanulmány vagy pártfogó felügyelői vélemény áll rendelkezésre, az újonnan érkezett 

elrendelésnek a korábbi irat szükség szerinti aktualizálásával is eleget lehet tenni.   

 

5. § A pártfogó felügyelői vélemény vagy környezettanulmány elkészítése során a pártfogó 

felügyelőnek ki kell térni arra, ha a terhelt lakóhelyének vagy tartózkodási helyének a megtekintése 

akadályba ütközött, illetve a meghallgatandó személy az együttműködést megtagadta. 
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6. § A pártfogó felügyelői vélemény vagy a környezettanulmány elkészítésére rendelkezésre álló 

idő – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – az elrendelésnek az igazságügyi szolgálathoz való 

érkezésétől számított 30 nap, kivéve, ha az elrendelő az eljárás jellegére figyelemmel a teljesítésre 

külön határidőt szabott. 

 

7. § A pártfogó felügyelői vélemény vagy a környezettanulmány elkészítésére vonatkozó 

kezdőirat kijelölésnél lehetőség szerint figyelemmel kell lenni arra, hogy a fiatalkorúak ügyeit a 

fiatalkorúak pártfogó felügyelője intézze.   

2. A pártfogó felügyelői vélemény tartalmi elemei és elkészítésének általános szabályai 

8. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény I. része az ügyre és a terheltre vonatkozó adatokat 

tartalmazza. 

 

(2) Az ügyre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti 

 

a) a vélemény beszerzését elrendelő hatóság megnevezését, ügyszámát, az elrendelés idejét, a 

vélemény elkészítésének határidejét, az elrendelés okát, 

b) a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

szerinti minősítését, az elkövetés időpontját, 

c) az illetékes igazságügyi szolgálat megnevezését, az érkeztetés időpontját, a vélemény elkészítésében 

közreműködő igazságügyi szolgálat megnevezését, a véleményt készítő pártfogó felügyelő nevét, 

telefonszámát, e-mail címét, 

d) a beszerzett okiratokat, igazolásokat, egyéb mellékleteket. 

 

(3) A terheltre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti 

 

a) a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, tényleges tartózkodási helyét, értesítési címét, 

személyazonosításra alkalmas okmány megnevezését és az okmány azonosító számát,  

b) a családi állapotát, 

c) a munkaviszony vagy az iskolarendszerű tanulói jogviszony adatait, így a munkáltató, illetve a 

tanintézmény megnevezését, telephelyét, illetve címét, továbbá a terhelt beosztását, munkakörét, illetve 

tancsoportját, 

d) a szakképzettségét, foglalkozását, 

e) az egészségi állapotát, 

f) esetleges káros szenvedélyeit, 

g) a jövedelmi, vagyoni viszonyait, 

h) a hozzátartozók közötti erőszakra vagy veszélyeztetettségre utaló tények leírását, az azok 

megszüntetése érdekében tett, vagy javasolt intézkedések bemutatását. 

 

9. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény II. része a vizsgálati eljárást és módszert tartalmazza. 

 

(2) A pártfogó felügyelő által alkalmazandó vizsgálati eljárás és módszer különösen 

 

a) a terhelt vagy más személyek személyes meghallgatása, 

b) az ügy iratainak tanulmányozása, 

c) felvilágosítás-, adat- vagy iratkérés, 

ca) a sértettől, tanúktól, az eljárásba bevont más személyektől, 

cb) nyomozó hatóságtól, ügyésztől, bíróságtól, büntetés-végrehajtási szervezettől, vagy 
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cc) más állami és helyi önkormányzati szervtől, hatóságtól, köztestülettől, gazdálkodó szervezettől, 

alapítványtól, közalapítványtól, társadalmi szervezettől, 

d) a lakóhely vagy tartózkodási hely és a terhelt lakókörnyezetének (a továbbiakban együtt: közvetlen 

lakókörnyezet) megtekintése. 

 

(3) A pártfogó felügyelői véleményt elkészítő pártfogó felügyelő a terhelt közvetlen 

lakókörnyezetének a megtekintését, az ügy iratainak tanulmányozását, a terhelt meghallgatását nem 

mellőzheti. 

 

10. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény III. része a terhelt személyére, viselkedésére, 

életviszonyaira és életvitelére jellemző szakmai ténymegállapításokat tartalmazza, különösen  

 

a) családi körülményei,  

b) baráti és kisközösségi kapcsolatai,  

c) egészségi állapota,  

d) esetleges káros szenvedélyei,  

e) lakhatási körülményei és lakókörnyezete, 

f) iskolai végzettsége, szaktudása,  

g) munkahelye, ennek hiányában foglalkoztatása vagy tanulmányai folytatása,  

h) szabadidő-eltöltési szokásai,  

i) jövedelmi, vagyoni viszonyai  

j) a cselekmény elkövetésekor jellemző és az azóta bekövetkezett változások adatai,  

k) a korábbi pártfogó felügyelői tapasztalatok 

 

vonatkozásában.  

 

(2) A szakmai ténymegállapítások körében a pártfogó felügyelő szükség szerint bemutatja 

különösen 

 

a) a feltárt tények, körülmények és a bűncselekmény elkövetése között fennálló kapcsolatot, 

b) a terhelt adottságainak megfelelő munkalehetőségeket, 

c) a terhelt egészségügyi, illetve szociális intézményi ellátásának lehetőségeit, 

d) a bűnismétlésre vonatkozó kockázatelemzés vagy kockázatértékelés eredményét, a bűnmegelőzésre 

vonatkozó javaslatokat.  

 

11. § (1) A pártfogó felügyelői vélemény IV. része a pártfogó felügyelői vélemény beszerzését 

elrendelő által feltett kérdésekre adott válaszokat tartalmazza. Ennek során a pártfogó felügyelő 

különösen  

 

a) javaslatot tesz a terhelttel szemben külön magatartási szabály vagy kötelezettség elrendelésére, 

b) bemutatja, hogy a terhelt a kilátásba helyezett magatartási szabályok vagy kötelezettségek teljesítését 

vállalja-e és képes-e teljesíteni, 

c) leírja, hogy a terhelt hajlandó-e részben vagy egészben megtéríteni a sértettnek a bűncselekménnyel 

okozott kárt, illetve más módon gondoskodna-e a sértettnek adandó jóvátételről, 

d) tájékoztat arról, hogy a sértett hozzájárul-e a részére adandó jóvátételhez, 

e) bemutatja, hogy a terhelt vállalja-e és képes-e meghatározott célra anyagi juttatást teljesíteni, vagy a 

köz számára munkát végezni, 

f) javaslatot tesz a terhelt pszichiátriai, alkohol- vagy kábítószer-függőséget gyógyító, illetve más 

egészségügyi kezelésben, ellátáson vagy szolgáltatáson való részvételére, 

g) javaslatot tesz a terhelt életvezetési tanácsadó, illetve más felvilágosító programon való részvételére, 
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h) javaslatot tesz a terhelt csoportos foglalkozáson, így különösen szociális készségfejlesztő, 

agressziókezelő vagy munkaerőpiaci tréningen, resztoratív programon, strukturált szabadidő eltöltési 

programon, Családi Döntéshozó Csoportkonferencián, más készségfejlesztő programban való 

részvételére, 

i) javaslatot tesz a bűnismétlés elkerülése érdekében leginkább hatékony intézkedésekre. 

 

(2) A pártfogó felügyelői vélemény IV. része a feltárt adatokon és következtetéseken alapuló 

összegző véleményt is tartalmazza.  

3. A közvetítői eljárásra utalást megelőző pártfogó felügyelői vélemény elkészítése 

 

12. § (1) Ha az ügyész, illetve a bíróság az ügy közvetítői eljárásra utalására vonatkozó 

döntésének a meghozatala előtt pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, a 8-11. §-ban 

foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pártfogó felügyelő a szakmai 

ténymegállapítások keretében elsősorban az alábbiakat mutatja be: 

 

a) a terhelt vállalja-e és képes-e a sértettnek(a közvetítői eljárás során tisztázandó módon és mértékben) 

a bűncselekménnyel okozott sérelmet jóvátenni,  

b) a sértett hajlandó-e elfogadni a terhelt jóvátételi szándékát, 

c) a terhelt és a sértett is hozzájárul-e a közvetítői eljárás lefolytatásához, 

d) a terhelt és a sértett kész-e együttműködni a közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelővel a 

közvetítői megbeszélésen egyeztetendő, a tevékeny megbánást megalapozó megállapodás 

létrehozásában. 

 

(2) A szakmai ténymegállapítások alapján a pártfogó felügyelő javaslatot tesz az ügy közvetítői 

eljárásra utalására vagy annak mellőzésére. 

 

(3) A közvetítői eljárásra utalást megelőző pártfogó felügyelői vélemény elkészítése során a 

közvetlen lakókörnyezet megtekintésétől el lehet tekinteni, de a terhelt, a sértett, illetve 

cselekvőképtelen sértett esetében törvényes képviselőjének meghallgatása nem mellőzhető. 

4. A közérdekű munkával és a jóvátételi munkával kapcsolatos pártfogó felügyelői vélemény elkészítése 

 

13. § (1) Ha az ügyész a közérdekű munka vagy a jóvátételi munka alkalmazására vonatkozó 

indítvány megtétele előtt, a bíróság a büntetéskiszabás körében az ilyen büntetés vagy intézkedés 

eredményes alkalmazhatósága kérdésében pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, a 

pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások körében elsősorban a terhelt munkára való 

alkalmasságát és személyes adottságait mutatja be, különösen  

 

a) egészségi állapotát,  

b) iskolai végzettségét, szakképzettségét vagy szaktudását, 

c) munkaviszonyát, ennek hiányában foglalkoztatása vagy tanulmányai folytatása,  

d) a végrehajtás szempontjából lényeges egyéb személyes körülményeit,  

e) azt, hogy a közérdekű munka vagy a jóvátételi munka teljesítését vállalná-e,  

f) az elrendelő kérdésére továbbá azt, hogy a terhelt személyes adottságaira és a büntetőeljárás alapjául 

szolgáló bűncselekmény jellegére figyelemmel milyen, a társadalmi jóvátételt is szolgáló 

munkalehetőségek vannak. 

 



Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 

 

150 

 

   

   

 

(2) A pártfogó felügyelői vélemény elkészítése során a közvetlen lakókörnyezet megtekintésétől 

el lehet tekinteni, de a terhelt meghallgatása nem mellőzhető. 

5. A környezettanulmány elkészítésének általános szabályai 

14. § (1) A környezettanulmány I. része az elrendelésre és a terheltre vonatkozó adatokat 

tartalmazza. 

 

(2) Az elrendelésre vonatkozóan a környezettanulmány az alábbi adatokat rögzíti: 

 

a) az elrendelő megnevezését, az elrendelés számát, keltét,  

b) a gyanú szerinti bűncselekmény Btk. alapján történő minősítését, 

c) a kezdőirat érkeztetésének idejét, az elkészítésre rendelkezésre álló határidőt.  

 

(3) A terheltre vonatkozóan a környezettanulmány az alábbi adatokat rögzíti: 

 

a) a természetes személyazonosító adatait, lakcímét, tényleges tartózkodási helyét, értesítési címét, 

személyazonosításra alkalmas okmányának megnevezését és okmányazonosító számát,  

b) a korábbi és a folyamatban lévő pártfogó felügyelői tapasztalatok bemutatását.  

 

15. § (1) A környezettanulmány II. része az elkészítésére vonatkozó adatokat tartalmazza: 

 

a) a környezettanulmány készítésének helyszínét és időpontját, több helyszín vagy időpont esetén 

valamennyit, 

b) a környezettanulmány írásba foglalásának a napját,  

c) a terhelt lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megtekintése során felmerült akadály bemutatását, 

d) a környezettanulmányt készítő és az abban közreműködő igazságügyi szolgálat és pártfogó felügyelő 

nevét, elérhetőségét (telefon, e-mail), 

e) környezettanulmány készítése során meghallgatott személyek megnevezését, a terhelthez fűződő 

kapcsolatuk, együttműködési készségük és az általuk közöltek bemutatásával, 

f) a környezettanulmányhoz csatolt mellékletek megnevezését. 

 

16. § A környezettanulmány III. része a terheltre vonatkozó szakmai ténymegállapításokat 

tartalmazza  

 

a) családi és lakhatási körülményeire, kapcsolati helyzetére, 

b) baráti és kisközösségi kapcsolataira, szabadidő-eltöltési szokásaira, 

c) egészségi állapotára, esetleges káros szenvedélyeire,  

d) iskolai végzettségére, szaktudására, tanulmányai folytatására, 

e) munkahelyére, ennek hiányában foglalkoztatására, munkatapasztalatára, munkaerőpiaci helyzetére, 

jövedelmére, vagyonára  

 

vonatkozóan.  

 

17. § A környezettanulmány IV. része bemutatja 

 

a) a fiatalkorú és környezete viszonyát az elkövetett bűncselekményhez, 

b) a terhelt jóvátétellel, az ügy esetleges közvetítői eljárásra utalásával kapcsolatos véleményét, 

szándékát, 

c) a cselekmény elkövetésekor jellemző és az azóta bekövetkezett változások adatait, 
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d) a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okokat és a megszüntetésük érdekében javasolt 

intézkedéseket, 

e) a pártfogó felügyelő összegzését.  

6. A szabadságvesztés büntetés végrehajtása során készített környezettanulmány külön szabálya 

18. § (1) Ha a bv. intézet a fiatalkorú felkészítő részlegbe helyezését megelőzően kér 

környezettanulmányt, a 14-17. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében elsősorban azt mutatja be, hogy a nevelési 

terv és az abban foglalt intézkedések a szabadulás után miként szolgálhatnák a legkedvezőbben a 

bűnismétlés megelőzését. 

 

(2) Ha a bv. intézet a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítását megelőzően kér 

környezettanulmányt, a 14-17. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

pártfogó felügyelő a szakmai ténymegállapítások keretében elsősorban azt mutatja be, hogy az elítélt 

kérelmében foglaltak megfelelnek-e a valóságnak, továbbá annak tejesítéséhez fűződik-e a büntetés-

végrehajtás eredményességét fokozó köz- és személyes érdek.  

 

(3) A bv. intézet által kért környezettanulmányok esetében a fogvatartott meghallgatása 

mellőzhető. 

7. A bűnügyi költség vagy a rendbírság elengedése ügyében készített részleges környezettanulmány 

külön szabálya 

19. § Ha a bűnügyi költség vagy a rendbírság elengedése ügyében kell környezettanulmányt 

készíteni, a 14-17. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a részleges 

környezettanulmány nem tartalmaz IV. részt, továbbá a pártfogó felügyelő a szakmai 

ténymegállapítások keretében elsősorban a fizetésre kötelezett személyi és családi körülményeit, 

vagyoni és jövedelmi helyzetét feltáró körülményeket mutatja be. 

8. Fiatalkorúval kapcsolatos környezettanulmány és pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének külön 

szabályai 

20. § (1) Fiatalkorúak ügyeiben a környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény 

elkészítésekor a fiatalkorúval együtt élő szülőt vagy gyámot, ennek hiányában a gondozót is meg kell 

hallgatni. 

 

(2) A környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény elkészítéséhez a pártfogó felügyelő 

szükség szerint tájékozódik a fiatalkorú 

 

a) hivatásos gyámjánál, törvényes képviselőjénél, 

b) a lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnál,  

c) nevelésbe vett gyermek esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál 

  

a fiatalkorú jelenlegi, esetleges korábbi gondozásának, gyermekvédelmi gondoskodásban 

részesítésének tapasztalatairól. 

 

(3) A büntetőlejárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 453. § (2) bekezdése alapján a pártfogó 

felügyelő az oktatási intézménytől pedagógiai jellemzést szerez be a tanulói jogviszonnyal, illetve 

munkahelyi jellemzést a munkaviszonnyal rendelkező fiatalkorú terhelt ügyében. 
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III. Fejezet 

A KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 

21. § (1) Ha a büntető ügyben eljáró ügyész, illetve bíróság a székhelye szerint illetékes 

igazságügyi szolgálatot közvetítői eljárás lefolytatása érdekében keresi meg, azt az igazságügyi 

szolgálat vezetője által kijelölt, közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő vagy közvetítői 

tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd (a továbbiakban együtt: közvetítő) folytatja le.  

 

(2) Ha az illetékes igazságügyi szolgálatnál a felnőtt korúak, valamint a fiatalkorúak ügyeit ellátó 

pártfogó felügyelők között is van közvetítői tevékenységet végző, és a közvetítői eljárásban résztvevő 

terhelt vagy sértett életkora indokolja, akkor az igazságügyi szolgálat vezetője – pártfogó felügyelő 

kijelölése esetén – lehetőség szerint a fiatalkorúak ügyeit ellátó pártfogó felügyelőt jelöli ki. 

 

(3) Ha a büntető ügyben a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésére és a közvetítői eljárás 

lefolytatására ugyanaz az igazságügyi szolgálat az illetékes, a közvetítői feladatok ellátására az ügyben 

pártfogó felügyelői véleményt készítő pártfogó felügyelő nem jelölhető ki. 

 

22. § (1) A közvetítő a közvetítői eljárás kezdetén tájékozódik arról, hogy készült-e az ügyben 

pártfogó felügyelői vélemény, ha igen, akkor intézkedik annak beszerzéséről és szükség esetén 

konzultál az azt elkészítő pártfogó felügyelővel. 

 

(2) Ha a közvetítői eljárást a közvetítői tevékenység végzésére szerződésben álló ügyvéd folytatja 

le, és az ügyben korábban pártfogó felügyelői vélemény készült, akkor az igazságügyi szolgálat a 

közvetítői eljárás ügyiratainak megküldésével egyidejűleg a pártfogó felügyelői véleményt is továbbítja 

számára.  

 

(3) Ha a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Bkt.) 3. § (2) bekezdése alapján egy közvetítői eljárásban több közvetítő 

kijelölésére kerül sor, akkor a területi illetékességtől eltérő más igazságügyi szolgálat közvetítője is 

kijelölhető, az illetékes igazságügyi szolgálat vezetőjének a megkeresése alapján. 

 

23. § (1) Ha a közvetítői eljárás a Bkt. 15. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint fejeződik 

be, a megállapodás teljesítését – a (2) bekezdésben és a 41. §-ban foglalt kivétellel – a közvetítő 

ellenőrzi. 

 

(2) Ha a megállapodásban foglaltak indokolják, akkor az ellenőrzésre 

 

a) más igazságügyi szolgálat által foglalkoztatott pártfogó felügyelő vagy 

b) más – elsősorban a terhelt vagy a sértett lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve a teljesítés helye 

szerinti – igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője jelölhető ki, amelyről az érintett igazságügyi 

szolgálat vezetője – a b) pontban meghatározott esetben megkeresésre – dönt. 

 

(3) Ha az ellenőrzésért felelős közvetítő, illetve pártfogó felügyelő megállapítja, hogy a terhelt 

nem teljesít vagy a megállapodás a sértett magatartása miatt nem teljesíthető, tájékoztatja az ügyet 

közvetítői eljárásra utaló ügyészt, illetve bíróságot, és a tájékoztatás tényéről egyidejűleg értesíti a 

sértettet, a terheltet, továbbá képviselőjüket. 
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24. § (1) Közvetítői eljárás során felmerült költség a közvetítői eljárás megindításától (Bkt. 6. §) 

annak befejezéséig [Bkt. 15. § (1) bekezdés] a felek érdekkörében felmerült, igazolt, a tevékeny 

megbánást megalapozó megegyezés létrejöttéhez szükséges költség, így különösen: 

 

a) a sértettnek, a terheltnek, ezek törvényes képviselőinek, illetve a Bkt. 7. § (3) bekezdésében 

meghatározott segítőinek készkiadása, 

b) a terhelt és a sértett meghatalmazott jogi képviselőjének készkiadása és díja, 

c) a kirendelt védő készkiadása és díja, 

d) a tolmács költségtérítése és díja. 

 

(2) Azokat a költségeket és díjakat, amelyeket a Bkt. 17. § (2) bekezdése alapján az állam visel, a 

Hivatal fizeti meg. 

 

(3) A közvetítői eljárás során felmerült azon költségekről, amelyeket a Hivatal fizet meg vagy 

előlegez, a közvetítő tételes költségjegyzéket vezet. A további költségeket a közvetítő feljegyzésben 

rögzíti. Az úti- és szállásköltség megállapításánál a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére 

megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-ában 

foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

 

(4) A kirendelt védő készkiadásának és díjának megállapítására az R. rendelkezései 

értelemszerűen irányadóak azzal, hogy a kirendelt védőnek a közvetítői eljárás során felmerült 

készkiadásait az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján a közvetítő állapítja meg. 

 

(5) A közvetítői eljárás során felmerült, a Hivatal által fizetett vagy előlegezett költségeket a 

közvetítői eljárás befejezésekor a közvetítő a költségjegyzék lezárásával és összegzésével állapítja meg. 

 

IV. Fejezet 

A KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA 

 

9. A közérdekű munka végrehajtásának általános szabályai 

 

25. § (1) Az elsőfokú bíróság az értesítőlapot és az ítélet jogerős és végrehajthatósági záradékkal 

ellátott kiadmányát azzal küldi meg az elítélt lakóhelye, ennek hiányában vagy az elítélt kérelme 

alapján tartózkodási helye szerint illetékes igazságügyi szolgálatnak, hogy a kijelölt pártfogó felügyelő 

útján gondoskodjon a közérdekű munka végrehajtásáról.  

 

(2) Ha a pártfogó felügyelő dokumentáltan arról szerez tudomást, hogy az elítélt lakóhelye vagy 

tartózkodási helye megváltozott, a közérdekű munka végrehajtása ügyben keletkezett iratokat az 

igazságügyi szolgálat vezetője haladéktalanul megküldi az új lakóhely vagy tartózkodási hely szerint 

illetékes igazságügyi szolgálat vezetőjének. 

 

(3) Ha az elítéltnek nincs Magyarországon ismert lakóhelye, sem ismert tartózkodási helye, a 

közérdekű munka végrehajtásával összefüggő intézkedések megtételére Budapest Főváros 

Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálata pártfogó felügyelői szervezeti egységei illetékesek.  

 

(4) A pártfogó felügyelő a közérdekű munka végrehajtásának előkészítése során megvizsgálja, 

hogy  

 

a) tartalmaz-e az ítélet a közérdekű munka jellegéről szóló rendelkezést,  

b) szükséges-e beszámítás, 
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c) rendelkezett-e a bíróság halasztásról, vált-e szükségessé félbeszakítás, 

d) tölt-e az elítélt végrehajtandó szabadságvesztést, kényszergyógykezelést, javítóintézeti nevelést, 

előzetes letartóztatást, elzárást,  

e) áll-e a fenn a közérdekű munka végrehajtását kizáró vagy a végrehajthatóság megszűnését 

eredményező ok [a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű 

rendelet (a továbbiakban: Bv. tvr.) 17. és 67/B. §],  

f) történt-e változás az illetékességben, 

g) van-e folyamatban az elítélttel szemben más közérdekű munka büntetés végrehajtása, 

 

és annak megfelelően intézkedik.  

 

(5) Ha a pártfogó felügyelő azt észleli, hogy 

 

a) a közérdekű munka végrehajtását kizáró vagy a végrehajthatóság megszűnését eredményező ok áll 

fenn, vagy a beszámítás folytán az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött idővel 

kitöltötte a közérdekű munka tartamát, az iratokat további intézkedés végett megküldi a bv. bírónak, 

b) az alapügyben eljáró bíróság halasztást engedélyezett a közérdekű munka végrehajtására, az iratokat 

határidős nyilvántartásba helyezi. 

 

(6) A közérdekű munka végrehajtása során az igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelői 

asszisztenseket és munkafelügyelőket foglalkoztat, akik a pártfogó felügyelő irányítása mellett részt 

vesznek 

 

a) a közérdekű munka végrehajtásának előkészítésében,  

b) a közérdekű munka ellenőrzésében,  

c) a jelentések előkészítésében, 

d) a csoportos letöltés szervezésében, végrehajtásában. 

 

10. A közérdekű munka végrehajtásának előkészítése, az első meghallgatás 

 

26. § (1) A kijelölt pártfogó felügyelő a bíróság értesítésének, illetve a közérdekű munkára 

ítélésről szóló ítéletnek az érkeztetésétől számított 8 napon belül az elítéltet megidézi [Bv. tvr. 62. § (1) 

bekezdés]. 

 

(2) Az idézésben az elítéltet tájékoztatni kell  

 

a) az ügyről, amelyben pártfogó felügyelői meghallgatása szükségessé vált,  

b) a meghallgatás helyéről és időpontjáról (időpontjairól), 

c) a pártfogó felügyelő személyéről és általános elérhetőségéről,  

d) az idézés elmulasztásának jogkövetkezményeiről,   

e) az igazolás előterjesztésének a módjáról,  

f) a lehetőség szerint bemutatandó iratokról (különösen az iskolai végzettség, szakképesítés és az 

egészségi állapot vonatkozásában), 

g) a Bv. tvr. 2. § (7) bekezdése szerinti, a lakcímadatai változásának bejelentésével összefüggő, 

rendbírság terhe mellett teljesítendő kötelezettségéről. 

 

27. § (1) A meghallgatáson az elítéltet részletesen ki kell oktatni 

 

a) az ítélet rendelkező részében foglaltakról, kötelezettségeiről, jogairól, a letöltésre váró órák 

számáról,  
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b) arról, hogy a közérdekű munkát önként, személyesen és díjazás nélkül a szabadidejében kell 

végeznie, 

c) a napi és a heti munkaidőről,  

d) arról, hogy legkésőbb a meghallgatáson kérheti a tartózkodási helyén lévő munkahely kijelölését, 

e) a foglalkoztathatósági vizsgálattal kapcsolatos kötelezettségéről, önhibájából történő elmaradásának 

jogkövetkezményéről,  

f) az önhibából le nem töltött büntetés, illetve a közérdekű munka elvégzése megtagadásának 

jogkövetkezményeiről, 

g) a munkahely kijelöléséről és a határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségekről, 

h) fiatalkorú esetében a pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munka végrehajtása során arról is, hogy 

ha) a pénzbüntetést vagy annak egy részét bármikor megfizetheti,  

hb) a pénzbüntetés megfizetéséről a pártfogó felügyelőt a befizetést tanúsító szelvény bemutatásával 

tájékoztatnia kell.   

 

(2) A meghallgatáson az elítéltet nyilatkoztatni kell 

 

a) a Bv. tvr. 5/A. § (2) bekezdés a)–c) és f)–i) pontjaiban foglaltakról,  

b) arról, hogy személyi adatainak a munkahely felé történő továbbításához hozzájárul-e,  

c) arról, hogy a közérdekű munkát szándékában áll-e elvégezni, 

d) a közérdekű munka végrehajtása szempontjából jelentős körülményekről.   

 

(3) A meghallgatásról jegyzőkönyv készül, amelyet a pártfogó felügyelő és az elítélt aláír. A 

jegyzőkönyv egy eredeti példányát az elítélt számára át kell adni. 

 

11. A közérdekű munka végrehajtásának előkészítése, a foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzése, a 

munkahely nyilatkozatának beszerzése 

 

28. § (1) A pártfogó felügyelő a meghallgatást követően haladéktalanul kezdeményezi a 

foglalkoztathatósági szakvélemény elkészítését, egyúttal közli a foglalkozás-egészségügyi 

szolgáltatóval az elérhetőségeit. 

 

(2) A foglalkoztathatósági vizsgálaton való megjelenés kötelezettségéről, illetve az elítélt 

hibájából történő elmaradásának jogkövetkezményeiről, valamint a vizsgálat helyéről és időpontjáról a 

pártfogó felügyelő az elítéltet a meghallgatáson vagy külön felhívásban tájékoztatja.  

 

(3) Az elítélt a foglalkoztathatósági szakvélemény egyik példányát annak kézhezvételétől 

számított 3 munkanapon belül köteles bemutatni a pártfogó felügyelőnek. A foglalkoztathatósági 

szakvélemény másik példányát az elítélt a munkahelynek mutatja be. 

 

29. § (1) Ha a foglalkoztathatóságnak nincs akadálya, a pártfogó felügyelő haladéktalanul 

beszerzi a munkahely Bv. tvr. 63. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát, amelyről haladéktalanul 

tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet.  

 

(2) Ha az igazságügyi szolgálat és a munkahely együttműködési megállapodást kötött, a pártfogó 

felügyelő által készített feljegyzésben is rögzíthető a munkahely eseti ügyben kinyilvánított 

együttműködési szándéka.  

 

12. A közérdekű munka végrehajtásának előkészítése, a munkahely kijelölése 
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30. § (1) A foglalkoztathatósági szakvélemény bemutatásától számított 15 napon belül a pártfogó 

felügyelő kijelöli a közérdekű munka végrehajtásában együttműködő munkahelyet, amelynek során 

figyelemmel van 

 

a) az ítélet rendelkezéseire, 

b) az elkövetett bűncselekmény jellegére,  

c) az elítélt lakóhelyére, tartózkodási helyére,  

d) a foglalkoztathatósági szakvéleményben foglaltakra, az elítélt egészségi állapotára,  

e) az elítélt szakképzettségére, szakképesítésére és munkára való alkalmasságára, 

f) a Bv. tvr. 63. § (4) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokra, 

g) az állami foglalkoztatási szerv honlapján szereplő, a közérdekű munka végrehajtásában való 

együttműködést vállaló munkahelyekre.    

 

(2) A munkahely kijelöléséről szóló határozatban a pártfogó felügyelő meghatározza a 

munkavégzés munkahellyel és elítélttel egyeztetett kezdőnapját, az elítéltet felhívja a munkavégzésre, 

továbbá annak elmulasztásának jogkövetkezményeire.  

 

(3) A pártfogó felügyelő a munkahely kijelöléséről szóló határozatát annak meghozatalát 

követően haladéktalanul megküldi 

 

a) az ügyésznek, 

b) az elítéltnek, 

c) az elítélt védőjének, 

d) az állami foglalkoztatási szervnek. 

 

(4) Ha az ügyész, az elítélt, illetve védője a fellebbezési határidőn belül nem nyújtott be 

fellebbezést, a határidő leteltét követően a pártfogó felügyelő a munkahely kijelöléséről szóló 

határozatát megküldi a bv. bírónak és a munkahelynek is. 

 

(5) A pártfogó felügyelő a fellebbezést a rendelkezésre álló iratokkal együtt, a fellebbezési 

határidő leteltét követően haladéktalanul, visszavárólag felterjeszti a székhelye szerint illetékes 

törvényszék bv. bírójának. Az igazságügyi szolgálatnál maradó pótboríték tartalmazza a kísérőlevelet 

és a felterjesztett iratok részletes jegyzékét.   

 

(6) Ha a munkahely kijelöléséről a fellebbezés folytán a bv. bíró dönt, a bv. bíró a határozatát 

megküldi a pártfogó felügyelőnek, aki a határozat kézhezvételét követően haladéktalanul kézbesíti azt 

az elítéltnek, az ügyésznek, a munkahelynek és – ha a fellebbezés folytán a kijelölés módosult – az 

állami foglalkoztatási szervnek. 

 

(7) Ha az elítélt kéri, hogy a munkahelyet a tartózkodási helye szerint jelöljék ki, és ez a pártfogó 

felügyelő illetékességi területén kívül van, az igazságügyi szolgálat vezetője az ügy iratait átteszi az 

eljárásra illetékes igazságügyi szolgálathoz. 

 

(8) A pártfogó felügyelő a munkahely kijelöléséről szóló jogerős határozat kézbesítésével 

egyidejűleg a melléklet szerinti formanyomtatványban felhívja az elítéltet, hogy a közérdekű munka 

végrehajtásának megkezdésére a munkahelyen mikor jelentkezzen, 

 

31. § (1) A pártfogó felügyelő a munkahely kijelöléséről szóló jogerős határozat kézbesítésével 

egyidejűleg a munkahelyet tájékoztatja a kiszabott közérdekű munka tartamáról, továbbá arról, hogy az 
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elítélt mikor köteles a munkahelyen megjelenni, egyúttal megküldi a közérdekű munka végrehajtása 

során használatos, a melléklet szerinti formanyomtatványokat. 

 

(2) A nyilvántartó lap tartalmazza: 

 

a) az elítélt nevét, természetes személyazonosító adatait és elérhetőségeit, 

b) a kijelölt munkahely megnevezését   

c) az ügy számát, az összesen ledolgozandó órák számát. 

 

(3) A jelenléti ív tartalmazza: 

 

a) a munkanapok időpontját, az adott munkanapon ledolgozott órák számát,  

b) az elítélt és a munkahely képviselőjének, csoportos letöltés esetén a pártfogó felügyelői asszisztens, 

munkafelügyelő megnevezését, aláírását.  

 

(4) A jelenléti ívet folyamatosan kell vezetni. 

 

(5) A munkahely a Bv. tvr. 67. § (4) bekezdés h) pontja szerinti esetekben a nyilvántartó lapot és 

a jelenléti ívet a letöltött munkaórák összegzését követően cégszerű aláírásával lezárja, és a pártfogó 

felügyelőnek megküldi.  

 

13. Eljárás új munkahely kijelölése esetén 

 

32. § (1) A közérdekű munka végrehajtására új munkahely kijelöléséről a pártfogó felügyelő az 

ügyész vagy a bv. bíró indítványára, illetve a kijelölt munkahely vagy az elítélt kérelmére határoz. A 

határozat kézbesítésére a 30. § (3)–(6) és (8) bekezdése az irányadó. 

 

(2) Ha az új munkahely kijelölése folytán a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzésére más 

igazságügyi szolgálat az illetékes, az igazságügyi szolgálat vezetője az ügy iratait annak az igazságügyi 

szolgálatnak küldi meg, amelynek az illetékességi területén az új munkahely működik. 

 

(3) Más igazságügyi szolgálathoz illetékességből történő áttétel esetén a pártfogó felügyelő 15 

napon belül értesíti erről az elítélt korábbi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes állami 

foglalkoztatási szervet. 

 

(4) Ha az új munkahely kijelölésére a foglalkoztathatósági vizsgálat elvégzését követő egy éven 

túl kerül sor, a pártfogó felügyelő új foglalkoztathatósági szakvélemény elkészítését kezdeményezi. 

14. A közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzése 

 

33. § (1) Ha a munkahely a büntetés letöltésének megkezdésére biztosított határnaptól számított 

15 napon belül nem küld értesítést a közérdekű munka végrehajtásának megkezdéséről, ennek okáról a 

pártfogó felügyelő tájékozódik.  

 

(2) A büntetés letöltésének megkezdésétől számított 30 napon belül a pártfogó felügyelő 

ellenőrzést végez a munkahelyen annak megállapítása érdekében, hogy a Bv. tvr. 67. §-ában foglalt 

kötelezettségek teljesülnek-e. Az ellenőrzés tapasztalatait a pártfogó felügyelő jegyzőkönyvben rögzíti. 

Szabálytalanság észlelése esetén ennek megfelelően intézkedik.   

 

(3) Az első ellenőrzést követően a pártfogó felügyelő szükség szerint végez a helyszínen újabb 

ellenőrzést, amelynek tapasztalatairól feljegyzést vagy jegyzőkönyvet készít.  
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(4) Ha az elítélt a büntetést önhibájából nem tölti, a pártfogó felügyelő figyelmezteti és felhívja a 

letöltés folytatására, illetve megkezdésére.   

 

15. A közérdekű munka végrehajtásának befejeződése 

 

34. § (1) A közérdekű munka végrehajtása azon a napon fejeződik be, amikor  

 

a) az elítélt a bíróság által kiszabott tartamban – figyelembe véve a szükségessé váló beszámításokat – 

a közérdekű munkát letöltötte,  

b) a bíróság a közérdekű munkát vagy annak hátralévő részét jogerősen szabadságvesztésre változtatta 

át,  

c) a bíróság jogerős határozatában megállapította a közérdekű munka végrehajthatóságának a 

megszűnését, 

d) a Bv. tvr. 17. §-ában meghatározott okok valamelyike bekövetkezik, 

e) a pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát töltő fiatalkorú a pénzbüntetést vagy annak hátralévő 

részét megfizette.   

 

(2) A közérdekű munka végrehajtásának befejezéséről a pártfogó felügyelő értesíti 

 

a) az elsőfokon eljárt bíróságot, 

b) az ügyészt,  

c) a kijelölt munkahelyet, 

d) a Bv. tvr. 17. § a) pontja szerinti esetet kivéve az elítéltet, 

e) az elítélt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervet, 

f) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát. 

 

16. Az elítélt tényleges tartózkodási helyének a megállapítása 

 

35. § Ha az elítélt a pártfogó felügyelő által ismert lakóhelyéről vagy tartózkodási helyéről a Bv. 

tvr. 1. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét figyelmen kívül hagyva eltávozott, a pártfogó 

felügyelő életvitelszerű tartózkodási helyének megismerése érdekében haladéktalanul intézkedik, 

különösen: 

 

a) az elítélt lakcímadatainak beszerzése, 

b) az elítélt fogvatartása és a vele szemben folyamatban lévő büntetőeljárás adatainak megismerése, 

c) rendbírság kiszabásának kezdeményezése, 

d) körözés vagy elfogató parancs kibocsátása 

 

érdekében.  

 

17. A közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 

 

36. § (1) A pártfogó felügyelő összefoglaló jelentést tesz az ügyésznek a közérdekű munka vagy 

annak hátralévő része szabadságvesztésre történő átváltoztatásának indítványozására, ha 

 

a) az elítélt a számára meghatározott munka elvégzését megtagadja,   

b) az elítéltet a közérdekű munkára ítélése után elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó 

szabadságvesztésre ítélik, 
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c) a fiatalkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát az elítélt önhibájából 

nem végzi el, 

d) az elítélt a foglalkoztathatósági vizsgálaton nem jelenik meg, és távolmaradását – a 28. § (2) 

bekezdésében foglaltak szerint meghatározott vizsgálati időponttól számított 8 napon belül a pártfogó 

felügyelő felé – nem igazolja, 

e) a munkahely értesítése alapján vagy az ellenőrzések során megállapítja, hogy az elítélt önhibájára 

visszavezethető okból 

ea) a közérdekű munka megkezdésére megjelölt időpontban nem jelent meg, és az elmaradás okát a 

kijelölt kezdőnaptól számított 8 napon belül a pártfogó felügyelő vagy a munkahely felé nem igazolja, 

eb) a munkavégzési kötelezettségének az arra való felhívás ellenére nem tett eleget, és az elmaradás 

okát a felhívás kézhezvételétől-, vagy a felhívásban megjelölt időponttól számított 8 napon belül a 

pártfogó felügyelő felé nem igazolja 

ec) a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsított, 

ed) a kijelölő határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül a közérdekű munkát az elítélt 

hibájából nem lehetett végrehajtani.  

 

18. A közérdekű munka végrehajtásának fiatalkorúakra vonatkozó speciális szabályai 

 

37. § (1) A 27. § szerinti meghallgatásra a fiatalkorú törvényes képviselőjét is meg kell idézni, ha 

a meghallgatás időpontjában az elítélt a 18. életévét még nem töltötte be.  

 

(2) A meghallgatásról készített jegyzőkönyv egy példányát a törvényes képviselő számára át kell 

adni, távolmaradása esetén postai úton kell továbbítani azt. 

 

(3) A fiatalkorú ügyében a munkahely kijelölésénél a fiatal munkavállalókra vonatkozó 

munkajogi szabályokra és az elítélt életkori sajátosságaira is figyelemmel kell lenni.   

 

(4) A meg nem fizetett pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát a Bv. tvr. 68. § (3b) és (4) 

bekezdésére és 69. §-ára figyelemmel kell szervezni és végrehajtani. 

 

V. Fejezet 

A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET VÉGREHAJTÁSA 

19. A pártfogó felügyelet végrehajtásának általános szabályai 

38. § (1) A pártfogó felügyelő a pártfogó felügyeletet 

 

a) vádemelés elhalasztása esetén az ügyész, 

b) próbára bocsátás, felfüggesztett szabadságvesztés és jóvátételi munka alkalmazása esetén a bíróság, 

c) feltételes szabadságra bocsátás és javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás esetén a bv. bíró 

 

határozata alapján látja el. 

 

(2) A pártfogó felügyelet tartamába annak kezdő napja – a vádemelés elhalasztása esetén 

megállapított pártfogó felügyelet kivételével – beszámít. 

 

39. § (1) A pártfogó felügyeletet a pártfogolt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 

fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője hajtja végre. 
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(2) Ha az elítéltnek nincs Magyarországon ismert lakóhelye vagy tartózkodási helye a pártfogó 

felügyelet végrehajtásával összefüggő intézkedések megtételére Budapest Főváros 

Kormányhivatalának Igazságügyi Szolgálata pártfogó felügyelői szervezeti egységei illetékesek. 

 

(3) A pártfogó felügyeletet az (1) vagy (2) bekezdés alapján illetékes igazságügyi szolgálta 

vezetője által kijelölt pártfogó felügyelő látja el. 

 

40. § A pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő feladata különösen 

 

a) annak ellenőrzése és rendszeres figyelemmel kísérése, hogy a pártfogolt megtartja-e a külön 

magatartási szabályokat, eleget tesz-e az előírt kötelezettségeknek, továbbá hogy milyen viselkedést 

tanúsít a munkahelyén vagy az oktatási intézményben, illetve a lakóhelyén, 

b) a pártfogolt rendszeres beszámoltatása életkörülményeiről és életviteléről, 

c) segítség nyújtása a pártfogolt számára a társadalomba való beilleszkedéshez, a bűnismétlés 

elkerüléséhez, 

d) indokolt esetben a pártfogolt segélyben részesítése. 

 

41. § A 40. § c) pontjában foglalt segítségnyújtás keretében a pártfogó felügyelő tanácsot ad a 

pártfogolt iskolai, munkahelyi, egészségi, szociális és egyéb problémái megoldásához, az ehhez 

szükséges támogatások igénybevételéhez, valamint szükség esetén a bűnismétlés valószínűségének 

csökkentése, az integrációs esély növelése érdekében közbenjár a pártfogolt életvezetési problémáinak 

rendezésével összefüggő ügyeiben. 

 

20. A pártfogó felügyelet végrehajtásának előkészítése 

42. § (1) A pártfogó felügyelő a 38. § (1) bekezdés a) és b) pontjában felsorolt esetekben a 

bíróság, illetve az ügyész határozatának vagy az értesítőlapnak a kézhezvétele után haladéktalanul  

 

a) értesíti a pártfogoltat   

aa) a pártfogó felügyeletet elrendelő határozatról,  

ab) a pártfogó felügyelet kezdő időpontjáról,  

ac) a pártfogó felügyelő személyéről és elérhetőségéről,és 

b) felhívja a pártfogoltat, hogy a megjelölt időpontban és helyen keresse fel. 

 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában megjelölt időpontot, legkésőbb a kezdőirat igazságügyi 

szolgálathoz történő érkeztetésétől számított tizenötödik napra kell kitűzni. 

 

(3) Az egyéni meghallgatáson a pártfogó felügyelő a pártfogoltat tájékoztatja 

 

a) a pártfogó felügyelet céljáról, a pártfogó felügyelő szerepéről, 

b) a bíróság, illetve az ügyész határozatának tartalmáról, különös tekintettel a rendelkező részre,  

c) a Btk. 71. §-ában és a Bv. tvr. 96. §-ában meghatározott magatartási szabályokról, 

d) a bíróság, illetve az ügyész által megállapított külön magatartási szabályokról, kötelezettségekről,  

e) a magatartási szabályok megszegésének, a kötelezettség nem teljesítésének a jogkövetkezményeiről, 

f) a kötelező jelentkezések időpontjáról, illetve azokról az időpontokról, amikor a pártfogolt szükség 

esetén felkeresheti a pártfogó felügyelőt. 

 

(4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatásról jegyzőkönyvet kell készíteni és annak egy példányát a 

pártfogolt részére át kell adni. 
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(5) A pártfogó felügyeletet elrendelő határozatról, a pártfogó felügyelet kezdő és várható 

befejezésének időpontjáról, a pártfogó felügyelő személyéről, a pártfogolt tájékoztatásának 

megtörténtéről a pártfogó felügyelő értesíti a pártfogolt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti 

rendőrkapitányságot. 

 

(6) A pártfogó felügyelő személyéről és a pártfogolt tájékoztatásának megtörténtéről vagy annak 

elmaradásáról a pártfogó felügyeletet elrendelő bíróságot, illetve ügyészt is tájékoztatni kell. 

 

43. § A pártfogó felügyelő a 38. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetekben a bv. bíró 

határozatának, illetve a bv. intézet vagy a javítóintézet értesítésének kézhezvételét követően, a 42. § (1) 

bekezdés b) pontja szerinti felhívást a pártfogó felügyelő a bv. intézeten vagy a javítóintézeten 

keresztül továbbítja a pártfogolt számára.  

 

21. Az egyéni pártfogó felügyelői terv elkészítése 

44. § (1) A pártfogó felügyelő a pártfogó felügyeletet egyéni pártfogó felügyelői terv (a 

továbbiakban: terv) alapján hajtja végre.  

 

(2) A pártfogó felügyelő a pártfogolt tájékoztatását követő harminc napon belül készíti el a tervet. 

 

(3) A terv tartalmazza a bűncselekmény elkövetéséhez vezető okok, a bűnismétlés 

vonatkozásában fennálló, a terheltet veszélyeztető körülmények kockázatelemzésen vagy 

kockázatértékelésen alapuló megnevezését, valamint a megszüntetésükhöz szükséges teendőket, így 

különösen 

 

a) a pártfogolt kötelezettségeit, 

b) a pártfogó felügyelő feladatait, 

c) azoknak az intézményeknek, személyeknek a megnevezését, akiknek a segítségét a terv 

megvalósításához célszerű igénybe venni. 

 

(4) A pártfogó felügyelet végrehajtását követően a pártfogó felügyelő a tervben foglaltak 

megvalósulásáról rövid összegzést készít. 

22. A pártfogó felügyelet végrehajtása 

45. § (1) A pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő, valamint a rendőrség 

egymást tájékoztatva, együttműködve jár el. 

 

(2) Ha a pártfogó felügyelet ellátása a pártfogolt vagy a környezete magatartása miatt akadályba 

ütközik, a pártfogó felügyelő igénybe veheti a rendőrség segítségét. 

 

46. § (1) A pártfogó felügyelő feladatainak ellátása során a gyermekvédelmi jelzőrendszeri 

tagságából eredő kötelezettségeire figyelemmel végzi munkáját.  

 

(2) A pártfogó felügyelő javaslatot tesz a családvédelmi koordinációért felelős szervnek, ha a 

hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észleli a pártfogó felügyelet végrehajtása során. 
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47. § (1) Ha a pártfogolt a magatartási szabályokat megszegi, az előírt kötelezettségeket nem 

teljesíti, vagy a külön magatartási szabályok módosítása válik szükségessé és emiatt további 

intézkedésnek lehet helye, a pártfogó felügyelő az illetékes ügyésznek javaslatot tesz. 

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a pártfogó felügyelő a vádemelés elhalasztásáról 

rendelkező ügyészhez terjeszti elő  

 

a) az ügyész által megállapított külön magatartási szabályok megváltoztatására, 

b) vádemelésre, ha a pártfogolt a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, az 

ügyész által előírt kötelezettségét nem teljesítette.  

 

(3) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a pártfogó felügyelő az első fokon eljáró bíróság székhelye 

szerint illetékes ügyészhez terjeszti elő 

 

a) szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének indítványozására, ha a felfüggesztett 

szabadságvesztésre ítélt a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, 

b) a próbára bocsátás megszüntetésének, büntetés vagy javítóintézeti nevelés kiszabásának, a próbára 

bocsátás időtartama meghosszabbításának indítványozására, ha a próbára bocsátott a magatartási 

szabályokat megszegi,  

c) a jóvátételi munka hatályon kívül helyezésének és büntetés kiszabásának indítványozására, ha a 

pártfogolt egy éven belül nem mutatja be a jóvátételi munka elvégzéséről szóló igazolást.  

 

(4) Az (1) bekezdés szerinti javaslatot a büntetés-végrehajtás felett törvényességi felügyelet 

gyakorló ügyészhez terjeszti elő 

 

a) a Btk. 70. § (3) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén a pártfogó felügyelet idő előtti 

megszüntetésének indítványozására, 

b) a feltételes szabadság megszüntetésének indítványozására, 

c) a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetésének indítványozására. 

 

(5) A pártfogó felügyelő az illetékes bv. bírónak tesz javaslatot a bíróság által megállapított 

magatartási szabályok megváltoztatására. 

 

(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti javaslatban a részletes indokolás mellett meg kell jelölni a 

bizonyítékokat, az eljáró bíróság, ügyészség megnevezését, határozatának számát és keltét, a pártfogó 

felügyelet – határozat szerinti – kezdetének és megszűnésének időpontját. A rendelkezésre álló 

bizonyítékokat csatolni kell a javaslathoz. 

 

48. § A pártfogó felügyelő tájékoztatja a pártfogó felügyelet alkalmazásáról döntést hozó 

bíróságot, illetve ügyészt – ideiglenes elbocsátás esetén a javítóintézetet –, továbbá a pártfogolt 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti rendőrkapitányságot, arról is, ha a pártfogó felügyelet letelt, 

és az alatt a pártfogolt kifogástalan magatartást tanúsított, vagy az egyéb okból megszűnt. 

 

49. § A pártfogó felügyelet végrehajtása szünetel, ha 

 

a) a feltételes szabadság tartama alatt az elítélten olyan bűncselekmény miatt kiszabott 

szabadságvesztést kell végrehajtani, amelyet a korábbi ítélet jogerőre emelkedése előtt követett el [Btk. 

40. § (4) bekezdés],  
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b) az elkövetőn olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amely miatt a felfüggesztett szabadságvesztés 

végrehajtását nem lehet elrendelni, beleértve a közérdekű munka vagy a pénzbüntetés helyébe lépő 

szabadságvesztést is [Btk. 86. § (2)-(3) bekezdés], 

c) a próbára bocsátotton olyan szabadságvesztést hajtanak végre, amellyel kapcsolatban a bíróság a 

próbára bocsátást nem szüntette meg [Bv. tvr. 82. § (3) bekezdés].  

 

23. A terhelt tényleges tartózkodási helyének a megállapítása 

50. § (1) Ha az elítélt a pártfogó felügyelő által ismert lakcíméről, tényleges tartózkodási helyéről 

a Bv. tvr. 1. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét figyelmen kívül hagyva eltávozott, a pártfogó 

felügyelő az életvitelszerű tartózkodási helyének megismerése érdekében haladéktalanul intézkedik, 

különösen: 

 

a) beszerzi az elítélt lakcímadatait, 

b) az elítélt más büntető ügyben lévő fogvatartása, illetve a vele szemben folyamatban lévő 

büntetőeljárás adatainak megismerése érdekében a Bv. tvr. 5. /B. § (1) bekezdésében meghatározott 

körben adatot igényel a bűnügyi nyilvántartó szervtől, 

c) a bv. bírónál az elítélttel szemben rendbírság kiszabását kezdeményezi, 

d) a bv. bírónál körözés elrendelését kezdeményezi.  

(2) Vádemelés elhalasztása mellett elrendelt pártfogó felügyelet esetén, ha a terhelt a pártfogó 

felügyelő által ismert lakcíméről, tényleges tartózkodási helyéről eltávozott a pártfogó felügyelő az 

életvitelszerű tartózkodási helyének megismerése érdekében haladéktalanul megteszi az (1) bekezdés 

a)–b) pontja szerinti intézkedéseket, és ha ezek nem vezetettek eredményre, vagy a terhelt más ügyben 

fogva van, azt jelzi az ügyésznek. 

24. A pártfogó felügyelet végrehajtásának a közvetítői eljárással összefüggő külön szabálya 

51. § (1) Ha a közvetítői eljárás befejezése után a közvetítői eljárással összefüggő 

büntetőeljárásban az ügyész a terhelt pártfogó felügyeletét rendeli el, a pártfogó felügyelet végrehajtása 

során a pártfogó felügyelő ellenőrzi a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás teljesítését is. 

 

(2) A pártfogó felügyelet végrehajtására kijelölt pártfogó felügyelő tájékozódik a közvetítői 

eljárás előkészítése során keletkezett pártfogó felügyelői véleményről, felvilágosítást kér az ügyben 

eljárt közvetítőtől, továbbá – ha a megállapodásban foglaltak végrehajtása a pártfogó felügyelet 

megállapítása előtt megkezdődött – a megállapodás teljesítésének ellenőrzését ellátó pártfogó 

felügyelőtől. 

 

(3) A 42. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatás kiterjed a közvetítői eljárás során létrejött 

megállapodásban foglaltakra és a megállapodás megszegésének következményeire is. 

 

(4) A pártfogó felügyelő a 48. §-ban foglaltakon túl tájékoztatja az ügyészt, ha a pártfogolt a 

megállapodásban vállalt kötelezettséget nem teljesíti, vagy az a sértett magatartása miatt nem 

teljesíthető. 

25. A fiatalkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának külön szabályai 

52. § A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat fiatalkorúakkal foglalkozó pártfogó felügyelője 

látja el a pártfogó felügyeletét a Btk. 119. §-a értelmében pártfogó felügyelet alatt álló  

 

a) fiatalkorúnak, abban az esetben is, ha a fiatalkorú  
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aa) a pártfogó felügyelet tartama alatt tölti be a 18. életévét, 

ab) a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélése, próbára bocsátása, jóvátételi munka intézkedés 

alkalmazása, javítóintézetből ideiglenes elbocsátása, illetve a vele szemben alkalmazott vádemelés 

elhalasztás időpontjában a 18. életévét betöltötte, 

b) azon felnőtt korúnak, aki az aa) vagy az ab) pontban foglaltak miatt is – más ügyben – pártfogó 

felügyelet alatt áll. 

 

53. § (1) A pártfogó felügyelő feladatai ellátása során együttműködik a pártfogolt lakóhelye vagy 

tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálattal, a járási (fővárosi kerületi) gyámhivatallal (a 

továbbiakban: járási gyámhivatal) továbbá a szociális és gyámhivatal gyermek- és ifjúságvédelmi 

koordinátorával. Ennek keretében a pártfogó felügyelő 

 

a) a pártfogó felügyelet kezdetekor tájékozódik a pártfogolt esetleges korábbi gondozásának, 

védelembe, illetve nevelésbe vételének tapasztalatairól, 

b) a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhatóság meghívására részt vesz az esetmegbeszéléseken, 

illetve pártfogoltja ügyében esetmegbeszélés tartását kezdeményezi, 

c) kezdeményezheti, hogy a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámhivatal javasolja a helyi 

önkormányzatnak olyan új ellátások bevezetését, amelyek speciális képzésekkel, foglalkoztatási 

lehetőségekkel, hasznos szabadidő programokkal segítik a pártfogolt fiatalkorúak iskolai hátrányainak 

leküzdését, szakképzettségének megszerzését, munkafoglalkoztatását és szabadidejének hasznos 

eltöltését, 

d) szakmai javaslatot készít a c) pontban jelzett új ellátási formák kialakítására. 

 

(2) A pártfogó felügyelő gyermekvédelmi intézkedést kezdeményez a fiatalkorú pártfogoltja 

érdekében a gyámhivatalnál, ha az a fiatalkorú pártfogolt környezetében kialakult súlyos veszélyeztető 

helyzete megszüntetése vagy egyéb ok miatt szükségesnek látszik. 

 

54. § (1) A 36. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, vagy a fiatalkorú egyéb okból tartott 

jegyzőkönyvi meghallgatására a fiatalkorú törvényes képviselőjét is meg kell hívni, ha a fiatalkorú a 

meghallgatás időpontjában a 18. életévét még nem töltötte be.  

 

(2) A törvényes képviselő távolmaradása az eljárás lefolytatásának nem akadálya, de részére a 

jegyzőkönyvet utóbb meg kell küldeni.  

 

(3) A pártfogó felügyelő a fiatalkorú pártfogolt gyermekvédelmi gondozását ellátó gyermekjóléti 

szolgálatot, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó utógondozás esetén a fiatalkorú pártfogolt 

lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálatot és a gyámhivatalt, nevelésbe vett 

gyermek esetén az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is értesíti. 

 

55. § A Bv. tvr. 96. § b) pontja szerinti munkavégzési kötelezettség nem vonatkozik arra a 

pártfogoltra, aki nevelési-oktatási intézmény nappali tagozatának tanulója, vagy foglalkoztatást 

elősegítő képzésben vesz részt, és az eltartása családon belül vagy otthont nyújtó ellátás keretében 

biztosított. 

 

56. § A Bv. tvr. 96. § d) pontja szerinti pártfogó felügyelői rendelkezések körében előnyben kell 

részesíteni a viselkedéskorrekciós csoportos esetkezelési technikákat, így különösen szociális 

készségfejlesztő, agressziókezelő és munkaerőpiaci tréningek, továbbá a resztoratív módszereket, így 

különösen a Családi Döntéshozó Csoportkonferencia, az iskolai konfliktuskezelés vagy más resztoratív 

programok alkalmazását.  
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VI. Fejezet 

AZ UTÓGONDOZÁS 

57. § (1) A bv. intézetben büntetésüket töltő elítéltek, illetve a javítóintézeti nevelés alatt állók 

személyes meghallgatáson való fogadása és csoportos tájékoztatása (a továbbiakban: 

börtönpártfogolás) a bv. intézet vagy a javítóintézet székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei 

igazságügyi szolgálat kijelölt pártfogó felügyelőjének a feladata.  

 

(2) A börtönpártfogolás célja, hogy a bv. intézetből szabadulás várható időpontja előtt legalább 

hat hónappal, a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás várható időpontja előtt legalább kettő 

hónappal az elítélt kérelmére a társadalmi beilleszkedését segítő támogatásban részesüljön. A 

támogatás formái különösen:  

 

a) az elítélt tájékoztatása az elveszett iratai pótlásának, ha szükséges, egészségügyi, szociális 

intézményi ellátásának vagy elhelyezésének, munkavégzési, illetve tanulmányok folytatásának, 

letelepedésének, szállásának vagy lakhatásának, tanácsadó vagy felvilágosító programokon való 

részvétele lehetőségeiről és szabályairól, 

b) az elítélt családjának, gondozójának a felkészítése az elítélt lehetőség szerinti visszafogadására. 

 

58. § (1) A pártfogó felügyelő akkor is segítséget nyújt az elítéltnek, ha azt a szabadulás után egy 

éven belül kéri. 

 

(2) Az elítélt szabadulása után a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi, 

megyei igazságügyi szolgálat végzi az utógondozást. 

 

(3) A szabaduló személy indokolt esetben pártfogó felügyelői segélyben részesíthető. 

 

(4) Az utógondozás során a pártfogó felügyelő kontroll funkciót nem érvényesít, az utógondozás 

kizárólag az utógondozott önkéntes kérelmére vehető igénybe.   

 

(5) Az önkormányzatok, az egyházak, a munkáltatók, a karitatív és más civil szervezetek az 

utógondozásban közreműködhetnek, ennek során velük a Hivatal és fővárosi, megyei igazságügyi 

szolgálat együttműködési megállapodást vagy szerződést köthet. 

VII. Fejezet 

KIEGÉSZÍTŐ PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI TEVÉKENYSÉGEK 

26. A kockázatelemzés és a kockázatértékelés 

59. § (1) A pártfogó felügyelő az eredményesség és a források hatékony felhasználása érdekében, 

az egyes ügycsoportok és az egyedi ügy sajátosságainak megfelelően kockázatelemzést vagy 

statisztikai alapú kockázatértékelést végez. 

 

(2) A kockázatelemzés, illetve kockázatértékelés alapján a terhelt klasszifikálása és a 

beavatkozások intenzitásának tervezése háromfokozatú skálán történik,  

 

a) alacsony kockázati fok – alacsony intenzitású beavatkozás, 

b) közepes kockázati fok – közepes intenzitású beavatkozás, 

c) magas kockázati fok – magas intenzitású beavatkozás. 
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(3) A megállapított kockázathoz mérten a párfogó felügyelői beavatkozás (esetkezelés) 

 

a) egyéni, 

b) csoportos, 

c) közösségi foglalkoztatóra alapozó, vagy 

d) ezek kombinációja.  

 

27. A közösségi foglalkoztató  

60. § (1) A közösségi foglalkoztató a Hivatal szakmai ellenőrzése mellett működő intézmény, 

amelyet az illetékes igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelői tevékenységet ellátó szervezeti egységei 

működtetnek a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalról szóló 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 3. § 

(3) bekezdése alapján.  

(2) A közösségi foglalkoztató feladatait pártfogó felügyelői munkakörben dolgozó munkatársak 

látják el.  

 

(3) A közösségi foglalkoztató részt vesz 

 

a) a Btk. 71. § (2)–(3) bekezdése szerinti, egyes külön magatartási szabályok, 

b) a pártfogó felügyelőnek a magatartási szabályok megtartására vonatkozó rendelkezései  

 

végrehajtásában. 

 

61. § (1) A közösségi foglalkoztató programjai különösen 

 

a) csoportos foglalkozások (ART tréning, szociális készségfejlesztő tréning, munkaerőpiaci tréning), 

b) tanulássegítő programok, 

c) resztoratív programok,  

d) a strukturált szabadidő eltöltését elősegítő programok.  

 

(2) A közösségi foglalkoztató tanúsítványt állít ki a résztvevőknek a különböző programokban 

való eredményes részvételről, amely közokiratnak minősül.  

 

62. § A közösségi foglalkoztató a bíróság, illetve az ügyész által előírt külön magatartási 

szabályok végrehajtása érdekében egy-egy programot évente legalább kétszer indít.  

 

VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

63. § Az egyes pártfogó felügyelői ügycsoportok rövidített elnevezése az alábbi: 

 

a) Környezettanulmány készítése – Kt 

b) Pártfogó felügyelői vélemény készítése – Pfv. 

c) Büntetőügyekben alkalmazható közvetítői eljárás (Mediáció) – M 

d) Közérdekű munka büntetés szervezése és ellenőrzése – Km 

e) Pártfogó felügyelet végrehajtása – Pf 
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f) Utógondozás – U 

g) Közösségi foglalkoztató – Kf 

 

64. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba. 

 

65. § Hatályát veszti a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről és egyes 

igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet.  

 

66. § E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, azzal, hogy a 

pártfogó felügyelő a Bv. tvr. 1. § (7) bekezdésében meghatározott kötelezettség elmulasztása miatt 

akkor kezdeményezheti rendbírság kiszabását, ha az elítélt figyelmét dokumentáltan felhívták e 

kötelezettségre és tájékoztatták annak elmulasztása jogkövetkezményeire. 
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Melléklet a …/2013. (…) KIM rendelethez 

FELHÍVÁS 

A ....................................... Járásbíróságnak/Törvényszéknek az ........... év ....................... hó ....... . napján kelt 

................/20.........../........ számú, a ...................................................... Törvényszéknek/Ítélőtáblának/, mint másodfokú 

bíróságnak a 20 ....... év ........................ hó ........... napján kelt .................../20......../............... ....... számú, illetve az Ítélőtábla 

/ Kúria, mint harmadfokú közérdekű munkát kiszabó ítélete, illetve a Törvényszék bv. bírójának ......... számú végzése 

alapján 

felhívom 

............................................................................................ (születési név: .................................................) elítéltet (aki 

................-n 19....... évi ............................. hó ............ napján született, anyja neve: 

........................................................................................), hogy a közérdekű munka megkezdése végett 

............................................................................ napján a kijelölt munkahely 

(....................................................................................................) igazgatójánál - vezetőjénél - munkaügyi osztályán 

személyesen jelentkezzék. 

Ha ennek a felhívásnak alapos ok nélkül nem tesz eleget, magát a közérdekű munka büntetés-végrehajtása alól kivonja, 

vagy a munkafegyelmet súlyosan sértő magatartást tanúsít, a bíróság a közérdekű munkát, illetve a munkának e 

körülmények bekövetkezésekor még hátralévő részét szabadságvesztésre változtatja át. 

........................................, 20........ évi .......................... hó ..... napján. 

................................................ 

pártfogó felügyelő 

Címzett:...................................................... 

.................................................................. 

 

Munkáltató vezetőjének értesítése közérdekű munkáról 

 

........................................... Pártfogó Felügyelői Szolgálat 

.................../20............/................. szám 

Közlöm, hogy .................................. vádlottat (aki .......-n 19...... évi ................. hó ...... napján született, anyja neve: 

..................................................., lakása: .................................................) a ....................................... 

Járásbíróság/Törvényszék a 20......... év ................................... hó ............ napján kelt ................... ../20............./............. 

számú ítéletével, a másodfokon eljárt ................................... Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria, illetőleg a harmadfokon eljárt 

Ítélőtábla/Kúria a 20......... év .......................................... hó .............. napján kelt ......... ................../20............./.............. 

számú ítéletével, illetve a Törvényszék bv. bírójának .......................................... számú végzésével jogerősen 

............................ óra közérdekű munkára ítélte. 

A közérdekű munka végrehajtásának helyéül .............................................................. 

.............................................................................. (................................................................. 

..........................................................................................) munkahelyet jelöltem ki. 

Az elítéltet a mai napon felhívtam, hogy 20......... évi ............................. hó ....... napján a kijelölt munkahelyen a közérdekű 

munka megkezdésére jelentkezzen. 

A kiszabott közérdekű munkából a bíróság az elítélt által 20........ évi ...................................... hó .......... .. napjától 

............................ évi .................................. hó ............. napjáig előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben eltöltött idővel 

................ óra közérdekű munkát kitöltöttnek vett. 

A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................ megyei (fővárosi) szolgálat ellenőrzi. 

Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését közölje. 
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A közérdekű munkát kiszabó ítélet(ek) egy kiadmányát, valamint a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos 

tájékoztatót csatoltan megküldöm. 

A tájékoztató megküldését mellőzöm, mert azt .......................................................................... elítélt ügyében Kmv 

............................................................. szám alatt már megküldtem. 

Az elítélt jogaira és kötelezettségeire az 1979. évi 11. tvr. 60-67/D. §-aiban írtak irányadók. A közérdekű munka 

végrehajtásáért a munkáltató szerv vezetője felelős. 

..................................., 20......... évi .............................. hó ....... napján. 

.................................................. 

pártfogó felügyelő 

....................................... Igazgatójának (Vezetőjének) 

................................................................................. 

 

 

A közérdekű munkára ítéltre vonatkozó nyilvántartólap és jelenléti ív 

 Az elítélt neve:  Születési helye, ideje: 

 Anyja neve:  Lakóhelye: 

 A végrehajtásra kijelölt munkahely:  

   

Kijelölt új munkahely: 

 Meghatározott munka:  

   

Meghatározott új munka: 

 

..............................................................................................................................................................................................

...-t a  

................................................................................................................................................................... 

Járásbíróság/Törvényszék a  

20................... évi ......................................... hó .................. napján kelt B. ............... ..../20................/............... számú 

ítéletével,  

a .................................................................................................. Törvényszék/Íítélőtábla mint másodfokú bíróság, 

illetőleg az Ítélőtábla/Kúria a 20........évi ................................. hó ......... napján 

 kelt Bf. ................./20.........../...............számú határozatával......................................miatt....... .............óra 

 közérdekű munkára ítélte, melyet .................................................. munkakörben kell eltölteni. Egy napi közérdekű 

munkának négy óramunkavégzés felel meg. 

 A határozat 20.......... évi ....................................... hó ..................................... napján jogerőre emelkedett és 

végrehajtható. 

 A bíróság az elítélt által előzetes fogvatartásban eltöltött idővel ......................................................... ..... óra közérdekű 

munkát kitöltöttnek vett. 

 A közérdekű munka megkezdésének ideje:  

   

................... évi ....................................... hó .......... nap 

 A büntetés befejezésének várható ideje:  

   

.................. évi ..................................... hó ............ nap 

 A   büntetés befejező időpontjának változásai:       

            

 1.  .......... év ............... hó ....... nap  6.  .......... év ............... hó ....... nap  11.  .......... év ............... hó ....... nap 

 2.  .......... év ............... hó ....... nap  7.  .......... év ............... hó ....... nap  12.  .......... év ............... hó ....... nap 

 3.  .......... év ............... hó ....... nap  8.  .......... év ............... hó ....... nap  13.  .......... év ............... hó ....... nap 

 4.  .......... év ............... hó ....... nap  9.  .......... év ............... hó ....... nap  14.  .......... év ............... hó ....... nap 

 5.  .......... év ............... hó ....... nap  10.  .......... év ............... hó ....... nap  15.  .......... év ............... hó ....... nap 
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 Hiányzások, szabadság, stb.  Hiányzások, szabadság, stb.  Hiányzások, szabadság, stb. 

 Mettől  Meddig  Összesen  Mettől  Meddig  Összesen  Mettől  Meddig  Összesen 

 Naptári hó, nap  hó  nap  Naptári hó, nap  hó  nap  Naptári hó, nap  hó  nap 

                        

  

 Intézkedések: 

 Feljegyzés a közérdekű munkára ítéltről, tapasztalatok: 

 Megjegyzés: 
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I N D O K O L Á S 

 

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről szóló …/2013. (… …) KIM rendelethez 

 

Tekintettel a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 2013. július 1-jei hatályba 

lépésére és a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 

jelentős módosításaira, a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan 

egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet olyan 

nagymértékű módosításának igénye merült fel, amely miatt célszerű a Pártfogó Felügyelői Szolgálat 

tevékenységével kapcsolatban új rendeletet alkotni. 

 

 

 

 

 

 



Iktatószám: Dátum:

A hatásvizsgálat 

elkészítésére fordított idő:

Kapcsolódó 

hatásvizsgálati lapok:

Hatásvizsgálatba bevont 

személyek, szervezetek:
Vizsgált időtáv:

Előterjesztés címe: Előterjesztő:

Intézkedés megnevezése:

Előterjesztés szükségessége:

Utolsó módosítás dátuma:
Következő módosítás 

várható dátuma:

Előzmények:

Az intézkedés 

alkalmazásához szükséges 

személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek adottak?

nem

igen Hány fővel? 25

mértékben

mértékben

Csoport mérete (fő)

1. évente kb. 22000 fő

2. évente kb. 12000 ügy

3. 8000 önkormányzat

0 Ft

0 Ft

Csökkennek

Büntetés végrehajtási csoportok (megyei 

Lakossági és egyéb nem piaci szereplők esetén

NövekednekNövekednek

Csökkennek

Közigazgatási szereplők esetén

2. Hatások összefoglalója

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

I. VERSENYKÉPESSÉG

II. TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁS

3. Megtörtént-e az intézkedés adminisztratív terhekre gyakorolt hatásainak 

vizsgálata?
igen 

H A T Á S V I Z S G Á L A T I     L A P

1 nap

2013. május 3.

1. Érintett csoportok

Csoport megnevezése Előny - Hátrány

Közérdekű munkára ítéltek-

A közérdekű munkára ítéltek munkaerőpiaci megjelenésének javulása társadalmi mobilitásukat javítja. 

Önkormányzatok kommunális feladatok 

Végrehajtás feltétételei

Csökkennek

Kérjük mutassa  be a versenyképességet befolyásoló tényezőket!

2. Az  intézkedés hozzájárul a foglalkozatás növeléséhez?

A jogszabályokban meghatározott feladatok ellátásához (munkahely kijelölése, jóvátételi munka 

ellenőrzése) országos szinten mindösszesen 25 fős létszámfejlesztésre van szükség. A kisebb 

kiterjedésű és relatív alacsony ügyszámmal dolgozó Igazságügyi Szolgálatok esetében (pl.: Zala, 

Baranya, Vas, Veszprém, Tolna, Csongrád) 1 fővel, a nagy illetékességi területű és ezzel együtt 

jelentősen leterhelt Igazságügyi Szolgálatok esetében (Budapest, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, 

Somogy) 2 fő felvételére lenne szükség, míg további 1 fő a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalban 

1. Miként járul hozzá az intézkedés az ország versenyképeségének 

javításához?
Nem változik érdemben

Piaci szereplők esetén

Növekednek



A vizsgált időszakban Az aktuális évben További négy évben

163 105 464 Ft 34 915 000 Ft 128 190 464 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft -

-163 105 464 Ft -34 915 000 Ft -128 190 464 Ft

-163 105 464 Ft -34 915 000 Ft -128 190 464 Ft

Jóváhagyta:

Az intézkedés egyenlegrontó hatásának fedezete a költségvetésben

Az intézkedés költségvetési egyenlegjavító hatása

Költségvetési hatások

Az intézkedés költségvetési egyenlegrontó hatása

Az intézkedés egyenlegjavító hatásának figyelembevétele a költségvetésben

nem

Kérjük mutassa be az intézkedés környezeti és természeti hatásait!

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt egészséghatásai? nem

Kérjük röviden, lényegre törően mutassa be az adott intézkedés egészséghatásait! 

V. EGYÉB HATÁSOK

Teljes hatás

Vannak-e az intézkedésben foglaltaknak jelentősnek ítélt környezeti vagy természeti hatásai? nem

 Hatások  összefoglalója

dr. Jeney Orsolya
…………………………………….

III. STABIL KÖLTSÉGVETÉS

Kérjük mutassa be az intézkedés további hatásainak egyes elemeit!

IV. FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

Vannak-e az intézkedésnek további hatásai?

Teljes hatás az elfogadott költségvetéshez képest
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