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……………Törvényszék Bv. csoportja 

Bv……………….  

 

 

 

A …………..Törvényszék Bv. csoportja …………………... napján megtartott meghallgatás 

alapján meghozta és kihirdette a következő  

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A magánelzárás fenyítés elleni fellebbezés elbírálása miatt 

 

 

…………...  - aki ……………. született  ……………. napján, 

anyja neve: ………… - terhelt tekintetében 

 

 

a ………… Megyei Bv. Intézet …………... számú, 10 napi magánelzárás kiszabó fegyelmi 

határozatát helybenhagyja. 

 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Fegyelmi



……………Törvényszék Bv. csoportja 

Bv……………….  

 

 

 

A …………..Törvényszék Bv. csoportja …………………... napján megtartott meghallgatás 

alapján meghozta és kihirdette a következő  

 

 

v é g z é s t: 

 

 

A magánelzárás fenyítés elleni fellebbezés elbírálása miatt 

 

 

…………...  - aki ……………. született  ……………. napján, 

anyja neve: ………… - terhelt tekintetében 

 

 

a ………… Megyei Bv. Intézet …………... számú, 10 napi magánelzárás kiszabó fegyelmi 

határozatát helybenhagyja. 

 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Fegyelmi



I n d o k o l á s: 

 

  

……... terheltet a bv. intézet fenti hivatkozási számú fegyelmi határozatával – összevont 

fegyelmi ügyek alapján - személyi állomás tagjának megsértése miatt 10 napi magánelzárás 

sújtotta. 

 

A fogvatartott ………….-én a 43. zárkában előzetes szóváltást követően zárkatársát a 

csajkájával megdobta, amelynek következtében zárkatársa megsérült.  

 

………………-én a 34. zárka biztonsági ellenőrzése során a zárka előtt tartózkodó 

reintegrációs tisztet szidalmazta.  

 

……………….-én a fegyelmi lap aláírása során a helyszínen jelenlévő felügyelőket 

szidalmazta, korruptnak nevezte.  

 

A terhelt a fegyelmi eljárásban és a bírósági meghallgatáson is elismerte a fegyelmi vétség 

elkövetését, de enyhébb büntetést szeretett volna. Cselekményét megbánta, fenntartotta a 

fegyelmi eljárás során elmondottakat a cselekmények magyarázatául.  

 

 Az intézet a fegyelmi fenyítés megállapítása során súlyosító körülményként értékelte 

fegyelmi vétségek súlyát, valamit azt, hogy rövid időn belül több fegyelmi vétséget követett 

el. Enyhítőként vette figyelembe, hogy cselekményeit megbánta és együttműködött.  



A bíróság a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 

elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (Bv.tv.) 75. § (1) bekezdése szerint 

lefolytatott eljárásban megállapította, hogy a fegyelmi jogkör gyakorló ja helyesen jutott arra 

következtetésre, hogy a terhelt 14/2014. (XII. 17.) IM rendelet 2. § (2) bekezdés a) és f) 

pontjában meghatározott fegyelemsértést követett el. Az alkalmazott magánelzárás fegyelmi 

fenyítés, és annak mértéke – figyelemmel a cselekmény súlyára, a terhelt fegyelmi helyzetére 

-  arányban álló, ezért bíróság az intézet határozatát helyben hagyta.  

  

A végzés elleni további jogorvoslatot a a Bv.tv. 24. § (6) bekezdése zárja ki. 

 

 

…………………... 

 

       

 

       ……………………… 

       bv. bíró 



………………. Bv. Csoportja 

Bv………………..  

 

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a magánelzárás fenyítés kiszabó határozat elleni bírósági felülvizsgálat 

tárgyában ………….. elítélt büntetés -végrehajtási ügyében a ………….Törvényszéken 

meghallgatás keretében …………... napján 8 óra 15 percre kitűzött és  – a bv. intézet késői 

előállítása miatt - 8 óra 44 perckor megkezdett meghallgatáson. 

 

Jelen vannak: 

  

………………           ……………………… 

bv. bíró                                terhelt                            

                                                                                                                                              

………………………         

jegyzőkönyvvezető   



A bíró a meghallgatás megnyitása után megállapítja, hogy a védő értesítése megtörtént, az 

terheltet a ……………….. Megyei Bv. Intézet meghallgatásra előállította, aki a személyi adatait 

az intézeti előterjesztéssel megegyezően adja elő. 

 

A bíró ismerteti a bv. intézet …………...ált. számú előterjesztését. 
 

A bíró figyelmezteti az elítéltet a Be. 185.§ (1) bekezdés b.)-d) pontjaira: 

 

Elítélt: Megértettem a figyelmeztetéseket. Válaszolok a kérdésekre.  
 

Bíró kérdéseire elítélt: 

 

Azért jöttem a bírónő elé, mert a bv. intézetben hatalmas problémáim vannak. 

Amúgy is lelkileg halott vagyok, két hozzátartozóm rövid időn belül ment el. 

Megbűntettem bűnvádi miatt őket. Begyógyszereztem magam, mert a kislányom 

nagyon beteg volt, és kivették a gyógyszert, terminátorrá változtak, majdnem 

kinyúltam a zárkában szó szerint. Eltettek minket külön. Úgy adta a helyzet, amikor 

történt ez a kis apróság, nem akartam bántani, megdobtam a műanyag csajkával az 

arcát ………..nak. Át akartak tenni olyan zárkába, ahol azok voltak, akiket 

bűnvádival megvádoltam.  



A két tisztelet len magatartás abból származik … én nem vagyok tiszteletle n. 15 ember tudja 

igazolni, megkérdezheti az összes őrt. …………. vizsgálta az ügyet. Szemétládák voltak, de 

segíteni akartam nekik , megmentettem őket . Ki vagyok idegileg. Egy é ven b elül meghalt az 

édesanyám és az  unokahúgom. Ezt sérelmeztem, miért tesznek olyan emberrel össze, aki ellen a 

bűnvádi még le sem zárult. 

 

Egy héten belül másik zárkába tettek. 6 nap elkülönítőbe. Azt mondtam, hogy maguk a nem 

korrektek. Nem azt mondtam, hogy korruptok. Eljárás folyik ellenük, amit most fog lezárni 

a …………... 

 

Elnézést csúnya szavakat használtam, kitörtem. Nem az a tény,  hogy én mit csinált am, hanem ők 

mit csináltak. A zárkafelelős is jelezte, hogy ne tegyenek oda.  

 

 

 

Nem bántottam a ………….ot, meg is beszéltük azóta, nem vagyunk rosszba. Én voltam a 

zárkafelelős, számtalanszor lett neki szólva, hogy mosakodjon meg mielőtt az ételért nyúl 



Vita is úgy alakult ki, kint álltunk ellenőrzés folyamán. Felügyelet is inzultált minket, hogy barátok 

lettünk. Mondták, hogy jó nagy a sarok ott bent.  

 

Inzultáltak a felügyelők, ott lehet verekedni. Miért akartak betenni engem a pörgőbe,  ezért jöttek 

ezek a dolgok. …………. volt, aki engem oda betett, ezt is a felügyelet állította. Ezért tettem rá 

megjegyzést. Sajnálom, de nagyon nem vagyok ember, az idegállapotom miatt és beteg is vagyok.  

 

Legyen úgy, ahogy ők írták le , nem vitatkozom . Itt amúgy sem lehet igaza az embernek.  Nem 

bírták elviselni, hogy az igazamért harcolok. 

 

Nem helyes ez a viselkedés, de az sem, hogy két héten keresztül – mint egy kisgyereket – 

igazgatni kell a …………t. Belenyúl a kajába  a wc és a cigi után mosakodás nélkül. N em vagyok 

agresszív ember. Nem vagyok  a társadalomra veszélyes, megélhetési bűnöző vagyok sajnos. 

Elborult az agyam. Megdobtam csajkával.  

 

Lehet, hogy nem így kellett volna a másik kettőt intéznem, de már máshogy nem leh etett. Engem 

ne akarjanak betenni a pörgőbe. Engem nem szeretnek itt a bv-ben a nevelők.  

 

Kihirdetve a külön íven szövegezett csatolt 

 

  v é g z é s.  



Vita is úgy alakult ki, kint álltunk ellenőrzés folyamán. Felügyelet is inzultált minket, hogy barátok 

lettünk. Mondták, hogy jó nagy a sarok ott bent.  

 

Inzultáltak a felügyelők, ott lehet verekedni. Miért akartak betenni engem a pörgőbe,  ezért jöttek 

ezek a dolgok. …………. volt, aki engem oda betett, ezt is a felügyelet állította. Ezért tettem rá 

megjegyzést. Sajnálom, de nagyon nem vagyok ember, az idegállapotom miatt és beteg is vagyok.  

 

Legyen úgy, ahogy ők írták le , nem vitatkozom . Itt amúgy sem lehet igaza az embernek.  Nem 

bírták elviselni, hogy az igazamért harcolok. 

 

Nem helyes ez a viselkedés, de az sem, hogy két héten keresztül – mint egy kisgyereket – 

igazgatni kell a …………t. Belenyúl a kajába  a wc és a cigi után mosakodás nélkül. N em vagyok 

agresszív ember. Nem vagyok  a társadalomra veszélyes, megélhetési bűnöző vagyok sajnos. 

Elborult az agyam. Megdobtam csajkával.  

 

Lehet, hogy nem így kellett volna a másik kettőt intéznem, de már máshogy nem leh etett. Engem 

ne akarjanak betenni a pörgőbe. Engem nem szeretnek itt a bv-ben a nevelők.  

 

Kihirdetve a külön íven szövegezett csatolt 

 

  v é g z é s.  



A végzés kihirdetése és a gyakorolható jogokra történt kioktatás után 

 

Elítélt:  

Nem vagyok kíváncsi a süket szövegére. Küldje meg írásban. Maguknak kellene itt lenni a 

börtönben, de majd a jóisten elintézi.  

 

A bíróság megküldi a végzést az ügyészségnek nyilatkozattétel végett. 

 

Meghallgatás berekesztve, jegyzőkönyv lezárva 8 óra 58 perckor azzal, hogy költség nem merült 

fel. 

 

~ kmf ~ 

 

 

……………….       …………………………… 

bv. bíró         jegyzőkönyvvezető  

 



……………. Bv. Csoportja 

………………. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v : 

 

Készült a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában …………… .elítélt büntetés -végrehajtási 

ügyében a ………… Törvényszéken távmeghallgatás  keretében ……………….. napján  8  óra   

30 perckor megkezdett meghallgatáson. 

 

Jelen vannak: 

  
……………….                               …………..                                             ……………………… 

bv. bíró                      bny. előadó              elítélt 

 

……………….      …………………………. 

jegyzőkönyvvezető                                    reintegrációs tiszt  

 

………………..     

ügyész    
 

 

A bíró a meghallgatás megnyitása után megállapítja, hogy az ügyész megjelent, az elítéltet 

a …………… Megyei Bv. Intézet távmeghallgatásra alkalmas helyiségében előállították, aki a 

személyi adatait az intézeti előterjesztéssel megegyezően adja elő. 

 
A bíró ismerteti a bv. intézet előterjesztését. 

 

A bíró figyelmezteti az elítéltet a Be. 185.§ (1) bekezdés b.)-d) pontjaira: 

Feltételes szabadságra bocsátás



……………. Bv. Csoportja 

………………. 

 

 

J e g y z ő k ö n y v : 

 

Készült a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában …………… .elítélt büntetés -végrehajtási 

ügyében a ………… Törvényszéken távmeghallgatás  keretében ……………….. napján  8  óra   

30 perckor megkezdett meghallgatáson. 

 

Jelen vannak: 

  
……………….                               …………..                                             ……………………… 

bv. bíró                      bny. előadó              elítélt 

 

……………….      …………………………. 

jegyzőkönyvvezető                                    reintegrációs tiszt  

 

………………..     

ügyész    
 

 

A bíró a meghallgatás megnyitása után megállapítja, hogy az ügyész megjelent, az elítéltet 

a …………… Megyei Bv. Intézet távmeghallgatásra alkalmas helyiségében előállították, aki a 

személyi adatait az intézeti előterjesztéssel megegyezően adja elő. 

 
A bíró ismerteti a bv. intézet előterjesztését. 

 

A bíró figyelmezteti az elítéltet a Be. 185.§ (1) bekezdés b.)-d) pontjaira: 

Feltételes szabadságra bocsátás



Bíró: 

Miért került sor a bűncselekményekre? 

 

Bíró kérdésére elítélt: 

Édesapám kórházba került, pénzre volt szükség. Alkoholra és szerencsejátékra kellett a pénz, 

szerencsejátékkal kezdtem el játszani, egyre több pénzre volt szükségem a fizetésem mellé. Jármű 

önkényes elvételéért büntettek meg. Otthon laktam, a családban sen ki nem volt büntetve. 

Édesanyám özvegyi nyugdíjat kap, bátyám segíti, a  Hartman kft. -nél egy éve  dolgozik, a 

bátyámnak van  élettársa.  Lamba kft. -nél az édesapám dolgozott, és tudnak segíteni nekem, 

szabadulásom után ott tudnék dolgozni. Édesanyám vette fel a kapcsolatot a céggel. 

Szerintem felesleges volt, amit csináltam, megkaptam a büntetésem, és úgy gondolom, nem volt 

szép dolog amit tettem, de a közeljövőben igyekezni fogok hogy véletlenül se kerüljek ilyen 

helyzetbe.  Kártérítést csak ötezer forint ot tudtam fizetni   …….nak, mivel édesanyám nem 

támogat. Szeretném kifizetni a kártérítéseket a sértetteknek. 

Úgy gondolom, hogy a családommal megtudtam beszélni a problémákat. Mivel édesapám 

meghalt, édesanyámat szeretném támogatni. Korábban is volt munk ám, és ott fogok lakni 

édesanyámnál. 

 

Nevelő:  
A személyi körülményeiben pozitív változást állt be, ez betudható annak, hogy édesapja a fogva 

tartása alatt hunyt el. Ipari gépész szakképzettséggel rendelkezik, büntetlen előéletű.  

Szabadulásáig elfognak évülni a többi büntetései, szabálysértések, engedély nélküli vezetés, kisebb 

fokú szabálysértés.  

Fegyelmi fenyítésére nem került sor, jutalmat 1 alkalommal érdemelt ki, munkahelyén tanúsított jó 

teljesítménye, szorgalma okán dicséret jutalomban részesült. 



Ügyész: 

Mikortól tud elkezdeni dolgozni? 

 

Elítélt: 

Július 22. után tudok kezdeni a munkahelyen. 

 

Ügyész: 

A családi kapcsolataiban felmerült korábbi bizonytalanság miatt pártfogó felügyelet elrendelését 

javaslom. 

 

Kihirdetve a külön íven szövegezett csatolt 

 

  v é g z é s . 





……….. Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

……………. szám 

 

 

A ……………….. Törvényszék Bv. Csoportja ………….………... napján tartott távmeghallgatáson 

meghozta és kihirdette a következő 

 

v é g z é s t : 

 

…………… - aki ………………………..  napján született, anyja 

neve: ……………..,  …..lakos jelenlegi tartózkodási 

helye: ……………. Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet  – 

elítéltet 
 

a ………. Járásbíróság ……………. számú jogerős határozatával kiszabott 2 (kettő) év 2 (kettő) 

hónap szabadságvesztés büntetésből feltételes szabadságra bocsátja és elrendeli pártfogó 

felügyeletét. 
 

A feltételes szabadság és a pártfogó felügyelet tartama azonos a büntetés hátralévő részével, de 

legkevesebb egy év. 



I n d o k o l á s : 

 

…………..   elítéltet a …………… Járásbíróság ……….... számú, …………... napján  jogerős 

határozatával jármű önkényes elvételének bűntette és más bűncselekmények miatt halmazati 

büntetésül a rendelkező rész szerinti börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte azzal , hogy az elítélt a 

büntetés kétharmad részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.  

Büntetését ………….. napja óta tölti, letartóztatásban volt …………óta, feltételes 

szabadulása …………….. napján esedékes, kitöltve ………………. napján szabadulna. 

(végrehajtásra vár vele szemben szabálysértési elzárás)  
 

A bíróság az iratok és a meghallgatás alapján megállapította, hogy az elítélt jutalmat összesen 1 

alkalommal kapott. Fegyelmi fenyítésre nem került sor, a magatartá sa minden tekintetben megfelel 

az intézet elvárásainak. Egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat betartotta, szabadidős 

lehetőségek iránt érdeklődik, munkahelyén jól teljesít. 

  

Kapcsolattartása a családjával rendezett és rendszeres, családja támogatja visszailleszkedésében. 

szabadulása után édesanyjával lakna, befogadói és munkáltatói szándéknyilatkozatot csatolt.  

A megítélt kártérítést szeretné megfizetni a sértetteknek.  

 

A 2013. évi CCXL. tv. 188. § (1) bekezdése szerint a szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra 

bocsátható, ha 
a) a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a bíróság által meghatározott részét vagy az 

életfogytig tartó szabadságvesztésnek a bíróság által meghatározott tartamát letöltötte, és 

b) alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. 



I n d o k o l á s : 

 

…………..   elítéltet a …………… Járásbíróság ……….... számú, …………... napján  jogerős 

határozatával jármű önkényes elvételének bűntette és más bűncselekmények miatt halmazati 

büntetésül a rendelkező rész szerinti börtön fokozatú szabadságvesztésre ítélte azzal , hogy az elítélt a 

büntetés kétharmad részének letöltése után feltételes szabadságra bocsátható.  

Büntetését ………….. napja óta tölti, letartóztatásban volt …………óta, feltételes 

szabadulása …………….. napján esedékes, kitöltve ………………. napján szabadulna. 

(végrehajtásra vár vele szemben szabálysértési elzárás)  
 

A bíróság az iratok és a meghallgatás alapján megállapította, hogy az elítélt jutalmat összesen 1 

alkalommal kapott. Fegyelmi fenyítésre nem került sor, a magatartá sa minden tekintetben megfelel 

az intézet elvárásainak. Egyéniesített fogvatartási programtervben foglaltakat betartotta, szabadidős 

lehetőségek iránt érdeklődik, munkahelyén jól teljesít. 

  

Kapcsolattartása a családjával rendezett és rendszeres, családja támogatja visszailleszkedésében. 

szabadulása után édesanyjával lakna, befogadói és munkáltatói szándéknyilatkozatot csatolt.  

A megítélt kártérítést szeretné megfizetni a sértetteknek.  

 

A 2013. évi CCXL. tv. 188. § (1) bekezdése szerint a szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra 

bocsátható, ha 
a) a határozott ideig tartó szabadságvesztésnek a bíróság által meghatározott részét vagy az 

életfogytig tartó szabadságvesztésnek a bíróság által meghatározott tartamát letöltötte, és 

b) alaposan feltehető, hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is elérhető. 



A bíróság a b) pontban meghatározott feltétel szempontjából vizsgálta 

a) az elítélt által elkövetett bűncselekményt, a kiszabott büntetés tartamát és a büntetésből még 

végrehajtásra váró részt, 

b) az elítélt büntetés végrehajtása alatt tanúsított magatartását, 

c) az elítéltnek a bűncselekménnyel okozott hátrány jóvátételét eredményező vagy azt célzó 

magatartását, 

d) az elítélt törvénytisztelő életmód folytatására vonatkozó készségét. 

 

Az elítélt a bűncselekményeit megbánta, magatartása megfelel a bv. intézeti elvárásoknak, családi 

kapcsolatai rendezettek, jövőképe reális, támogató családi kapcsolattokkal rendelkezik, ezért a 

törvényszék …………….   elítéltet a 2013. évi CCXL. tv. (Bv. tv.) 57.§ (1) bekezdése szerinti eljárás 

során feltételes szabadságra bocsátotta, és a Btk.69.§ (1) bekezdés b) pontja  alapján elrendelte  

pártfogó felügyeletét, mivel álláspontja szerint fiatal kora és korábbi életvitele miatt a feltételes 

szabadság eredményes elteltéhez ellenőrzése szükséges.  

 

………………. 

 

 

                 ………………………. 

                 bv. bíró 

 

 

 

Záradék: 

 

A végzés ……………. napján jogerős. 

 

 

………….. 

 

 

 

………………….. 

                 bv. bíró 



………….. Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

Bv…………….  

 

J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült a közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre tárgyában ………… elítélt 

büntetés-végrehajtási ügyében a ………. Törvényszéken a távmeghallgatás  

keretében …………... napján 9 óra 00 percre kitűzött és ugyanekkor megkezdett 

meghallgatáson. 

 

J e l e n    v a n n a k: 

 

………………….     …………..                      ……………… 

bv. bíró                                                bny. előadó                        elítélt              

 

…………… 

jegyzőkönyvvezető  

 

…………………. 

ügyész 

Átváltás



A bíró a meghallgatás megnyitása után megállapítja, hogy az ügyész megjelent, az elítéltet a 

győri bv. intézet a távmeghallgatásra alkalmas helyiségébe előállította.  

 

A bíró ismerteti a …………. Megyei Főügyészség Bv …………….. számú indítványát, majd 

az elítélt személyi adatait az alábbiak szerint rögzíti: 

 

………….  – aki …… született …… napján, anyja neve: ……... szám alatti 

lakos – elítélt.    
 

A bíró figyelmezteti az elítéltet a Be. 185.§ (1) bekezdés a)-d) pontjaira. 

 

Elítélt:  
Megértettem a figyelmeztetést.   
 

A bíró ismerteti a főügyészségi indítványhoz csatolt pártfogó felügyelői összefoglaló 

jelentést, …………... számú iratokat, valamint a Bv………….. számú és a Bv……………. számú 

eljárás során keletkezett iratokat, majd kérdésére 



Elítélt: 

Jelenleg 25 nap elzárást töltök. Tisztában voltam mindennel, de nem tudtam megcsinálni a 

közérdekű munk át. Visszaköltöztem Sopronba, utána Ausztriában tartóztattak le. 2015 -ben 

bekerültem börtönbe, onnantól 3 hónapig voltam bent, majd egy hónapig, azután meg 14 

hónapig. 2016-ban pedig 4 évet kaptam. Miután kiszabadultam hazajöttem és elfogtak itthon. 

Lopási szándékkal mentem ki Ausztriába. Nem laktam Ausztriában, én oda csak kimentem, de 

vissza is jöttem. A soproni címről nem költöztem el, tartózkodási hellyel voltam ott, mikor 

Ausztriában elfogtak, akkor jelentettek ki onnan.  

 

 

 

Ügyész:    Mikor követte el az ausztriai bűncselekményeket? 
 

Ügyész kérdésére elítélt: 

2015-ben kezdtem el, nyár előtt, valahogy így. 

 

Bíró:     Nem gondolt arra, hogy Ausztriából a pártfogónak ír egy levelet?  
 

Elítélt: 
Kértem ott a tisztet, hogy írni szeretnék, de azt mondták akkor jobban megszívom. 

Megadom azt a címet, amelyre szabadulásom után küldhetnek levelet. A nővérem lakik itt, ő 

engem fog értesíteni.  



Előadó:    …………….. napján fog szabadulni. 
 

Ügyész: 

Az elítélt tisztában volt kö telezettségével, ennek ismeretébe ment el Ausztriába, ahol 

bűncselekményeket követett el. Elsődleges kötelezettsége lett volna, hogy itthon maradjon, 

tartsa a kapcsolatot a pártfogóval, és teljesítse büntetését. Az által utoljára megadott címről 

úgy távozott el, hogy elérhetőségét nem hagyta meg, a pártfogó felé nem jelezte, hogy hova 

megy, ezért álláspontom szerint önhiba terheli abban, hogy  a büntetést nem lehetett 

végrehajtani, még akkor is, ha a későbbiekben Ausztriában börtönbe került. Mindezek alapjá n 

az indítványom fenntartom a közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása 

iránt. 

 

Kihirdetve a külön íven szövegezett, csatolt 

 

v é g z é s. 



A végzés kihirdetése és a gyakorolható jogokra történt kioktatás után 

 

Ügyész:  Tudomásul veszem a végzést.  
 

Elítélt:  Fellebbezni szeretnék. 
 

A bíróság az ügy iratait felterjeszti a …………….. Törvényszék másodfokú tanácsához. 

Kioktatja az elítéltet lakcím bejelentési kötelezettségére és a halasztás szabályaira.  

Meghallgatás berekesztve,  jegyzőkönyv lezárva 9 óra 20 perckor azzal, hogy megtartásával 

költség nem merült fel. 

 

~ kmf ~ 

 

 

…………………..         …………………………….. 

bv.bíró                             jegyzőkönyvvezető  



…………..Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

Bv………………. szám 

 

 

A G …………..Törvényszék Büntetés -végrehajtási csoportja ……………... napján tartott 

távmeghallgatás alapján meghozta a következő 

 

v é g z é s t: 

 

A közérdekű munka büntetés szabadságvesztésre átváltoztatása tárgyában   

 

………………..                                       – aki ………….. született, anyja neve: …………….., 

értesítési címe: ……………  - elítélt    
 

vonatkozásában a …………… Járásbíróság B…………... számú h atározatával kiszabott 180 

(egyszáznyolcvan) óra közérdekű munka közérdekű munka büntetést 30 (harminc) nap 

fogházra változtatja át. 



I n d o k o l á s: 

 

A fenti bíróság a …………….. napján jogerős határozatával ………………t lopás vétsége és 

más bűncselekmény miatt halmazati büntetésül 180 óra –  fizikai munkakörben végzendő – 

közérdekű munkára ítélte. 

 

A …………….. Megyei Főügyészség Bv ………….. számon indítványozta a közérdekű 

munka szabadságvesztésre történő átváltoztatását. 
 

Az indítvány alapos. 

 

Az elítélt a határozat jogerőre emelkedését követően …………. napján  megjelent a pártfogó 

felügyelő előtt, ahol a büntetés végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 

megismerte, az erről szóló tájé koztatásokat tartalmazó jegyzőkönyvet aláírta. Ezt követően a 

közérdekű munka büntetés végrehajtása érdekében nem történt intézkedés, mivel a kötelező 

foglalkoztathatósági vizsgálat elrendelésére nem volt lehetőség. A vizsgálat lehetőségének 

megnyíltakor ( ……….) felhívást küldtek részére az egészségügyi vizsgálaton történő 

részvétel érdekében …………. napjára, azonban a felhívás címzett ismeretlen jelzéssel 

érkezett vissza. A pártfogó személyesen is kereste a megadott címen  az elítéltet, ahol rokonai 

azt a tájékoztatást adták, hogy az elítélt elköltözött Sopronba, pontos címét nem tudják,  talán 

a Sopronban tartózkodó testvérük tudja az elérhetőségét. A pártfogó így fel  tudta venni a 

kapcsolatot az elítélttel, és felhívta a figyelmét, hogy nyi latkozatot kell tenni tartózkodási 

helyének megváltozásáról. 

Az elítélt ………… napján bejelentette soproni tartózkodási helyét, azonban a …………….. 

napjával kiküldött levél már címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza. A pártfogó 

személyesen is felkereste a megadott címet, ahol …………….. napján azt a tájékoztatást 

adták, hogy az elítélt ……………. napján elhagyta a szállást, és nem adott meg elérhetőséget.  



I n d o k o l á s: 

 

A fenti bíróság a …………….. napján jogerős határozatával ………………t lopás vétsége és 

más bűncselekmény miatt halmazati büntetésül 180 óra –  fizikai munkakörben végzendő – 

közérdekű munkára ítélte. 

 

A …………….. Megyei Főügyészség Bv ………….. számon indítványozta a közérdekű 

munka szabadságvesztésre történő átváltoztatását. 
 

Az indítvány alapos. 

 

Az elítélt a határozat jogerőre emelkedését követően …………. napján  megjelent a pártfogó 

felügyelő előtt, ahol a büntetés végrehajtásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit 

megismerte, az erről szóló tájé koztatásokat tartalmazó jegyzőkönyvet aláírta. Ezt követően a 

közérdekű munka büntetés végrehajtása érdekében nem történt intézkedés, mivel a kötelező 

foglalkoztathatósági vizsgálat elrendelésére nem volt lehetőség. A vizsgálat lehetőségének 

megnyíltakor ( ……….) felhívást küldtek részére az egészségügyi vizsgálaton történő 

részvétel érdekében …………. napjára, azonban a felhívás címzett ismeretlen jelzéssel 

érkezett vissza. A pártfogó személyesen is kereste a megadott címen  az elítéltet, ahol rokonai 

azt a tájékoztatást adták, hogy az elítélt elköltözött Sopronba, pontos címét nem tudják,  talán 

a Sopronban tartózkodó testvérük tudja az elérhetőségét. A pártfogó így fel  tudta venni a 

kapcsolatot az elítélttel, és felhívta a figyelmét, hogy nyi latkozatot kell tenni tartózkodási 

helyének megváltozásáról. 

Az elítélt ………… napján bejelentette soproni tartózkodási helyét, azonban a …………….. 

napjával kiküldött levél már címzett ismeretlen jelzéssel érkezett vissza. A pártfogó 

személyesen is felkereste a megadott címet, ahol …………….. napján azt a tájékoztatást 

adták, hogy az elítélt ……………. napján elhagyta a szállást, és nem adott meg elérhetőséget.  



Mivel újabb elérhetősége nem volt az elítéltnek, a kapcsola tot pedig nem vette fel a 

pártfogóval, ezért kezdeményezték az átváltoztatást.  

 

Az elítélt a ………….. napján tartott meghallgatáson elmondta, hogy ……. nyarán elment 

Ausztriába, több bűncselekményt is elkövetett, ezért börtönbe került. Amikor haz ajött 

(……….) akkor fogták el , előtte börtönben volt. A soproni lakcíméről nem elköltött, hanem 

kiment Ausztriába, amikor lefogták, akkor jelentették ki. Elismerte, hogy tisztában volt a 

kötelezettségével, de arra hivatkozott, hogy börtönbüntetése miatt nem tudta teljesíteni.  

Arra nem tudott elfogadható magyarázatot adni, hogy miért nem jelezte a pártfogónak azt, 

hogy börtönben van.  

 

A közérdekű munka egy olyan büntetés, amely az elítéltre ró kötelezettséget, így 

kötelezettsége az eljáró hatóság okkal való együttműködés , a tartózkodási helye 

megváltozásának, a közérdekű munka végrehajtását érintő valamennyi körülménynek a 

bejelentése a pártfogó felé. 

Az elítélt kioktatása kötelezettségeire szabályszerűen megtörtént. 





Az elítélt a közérdekű munka végzés szabályaival, kötelezettségeivel tisztában volt , ennek 

ellenére nem jelezte, hogy elhagyta tartózkodási helyét, Ausztriába ment, továbbá a büntetés 

végrehajtása alatt újabb bűncselekményeket követett el, amely miatt el is ítélték .  

Arra vonatkozóan, hogy ezeket a körülményeket miért nem jelezte a pártfogónak, érdemi, az 

önhiba alól mentesítő körülményt nem tudott megjelölni, magyarázatát a bíróság vé dekezése 

körében értékelte. (Az nem mentesító ok, hogy „lopni megyek Ausztriába”.)  

 

 Az eljárás adatai alapján nem merült fel olyan körülmény, amely az elítéltet a  

kapcsolattartási kötelezettség elmulasztása tekintetében az önhiba alól mentesítené, ezért  a 

bíróság a le nem töltött közérdekű munka büntetést a jogerős ítéletben foglaltaknak 

megfelelően az 1978. évi IV.tv.( Btk.) 49-50.§-a alapján, a 2013. évi CCXL. tv.(Bv. tv) 50. §-a 

és a 64. § (3) bekezdésében leírt eljárás során fogházban letöltendő szabadságvesztésre 

változtatta át a Bv. törvény 291. §  (1), (2)  bekezdés alapján. ( Megjegyzi a bíróság, hogy a 

közérdekű munka szabadságvesztésre történő átváltoztatására az  is alapot ad, ha a közérdekű 

munkára ítélés után elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik a 

terheltet. )  

 

……………….. 

 
 

 

                                                                                       ……………………. 
    bv bíró 


