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Jogszabályi háttér 
 

•  2013. évi CCLX. tv  a büntetések az intézkedések 
és egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési 
elzárás végrehajtásáról 

• 9/2018.  (VI.11.) IM  r  a fogvatartott személy 
esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, 
továbbá a büntetőügyekben hozott határozatok 
végrehajtása során a bíróságokra és egyéb 
szervekre háruló feladatokról  

• Büsz. 72.§-75.§  Beisz: speciális szabályok : 155. 
§-157.§  

• Nem szabályozott kérdésekben a Be. az irányadó 

 



Szervezeti elhelyezkedés és felépítés:  

• törvényszékeken:  19+ a főváros 

• tisztviselők, írnokok +bv. bíró irányítása 

mellett végzik feladatokat, önállóan 

• bv. bíró: tvszék elnöke által kijelölt bíró, titkár 

lehet 

• (Ha nem bv. bíró, vagy titkár hoz határozatot, - 

nem jogszabálynak megfelelő, hatályon kívül 

helyezési ok.) 

 



• Speciális helyzet. 

• iroda, lajstrommal, és minden egyéb irodai teendővel, valamint 

a bv. bíró tárgyalást, meghallgatást is tart, ennek megfelelő 

ügyintézés is folyik – jegyzőkönyveket, határozatokat 

készítenek, idézéseket, elővezetéseket adnak ki,  értesítőket is 

állítanak ki.(pl. pénzbüntetés átváltoztatása) 

• Vonatkoznak rá az általános szabályok (pl iktatás, 

lajstromozás, beadványok érkeztetése stb.), de vannak 

speciális szabályok, ezek megelőzik az általános szabályokat. 

• pl felvilágosítás csak olyan mértékben adható, amennyiben 

nem veszélyezteti a büntetés végrehajtását. (ld. elfogató 

parancs kiadása) 

 



Lajstromok: 

• Szv.- szabadságvesztésre. elzárásra történő behívás 

• F.-feltételessel kapcsolatos, kizárás, reintegrációs őrizettel 

kapcsolatos,  

• Bv.- minden más 

 

• Kezdőiratok: 

• Befejezés: 

• Fellebbezett ügyek: törvényszék másodfokú tanács bírálja el, egyéb 

ügyként, Bpkf. –ként 

• Értesítők: szabadságvesztésről kiállított értesítők (+a büntetés 

mellett alkalmazott egyéb büntetésekről kiállított értesítők . 

közügyektől, járművezetéstől eltiltás stb) 

 

Kiállítási problémák: 

• adatok pontosak legyenek : név, születési adatok, előző név, távollét, 

pontos lakcím, tartózkodási hely  



Rendbírság átváltoztatása elzárásra- perbíró 
hatásköre: polgárisokat is érinti 

 

 

• Szab.veszt-ről értesítők+ítélet rend része – BVOP 
hív be. 

• minden más esetben marad a bv. csoport a behívó 
 

• Halasztás és részletfizetés szabályai  

• szabadságvesztés, egyebek 

• jogerős döntés után rögtön - értesítőn feltüntetni 
 

• Külön végzésben – megküldeni bv. csoportnak és 
felfüggesztést kérni 

• Bv. tv. 39.§- tól 

 



………. MEGYEI BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET 

BV ÜGY ELŐTERJESZTÉSE 
Felt.szabads.bocsátás 
Név : ………….. 

Születési idő : ……………. 

Születési hely : ……………. 

Anyja neve : ……….. 

Végrehajtási fok : ………. 

Állandó lakhely : …………….. 

Szab.vesztés kezdete : ………………….. 

Feltételes szabadulás : …………………… 

mértéke : 1/3 feltétellel szabadulás 

Kitöltve szabadulás : ……………… 

Büntetés-végrehajtási adatok : 

Az ítélet sorszáma : 1 

I. fokon eljárt bíróság : ………….. 

I. fokú ítélet száma : ………………  

I. fokú ítélet kelte ……………….. 

Ítélet tartama : ………………. 

Szabadságvesztés fok. : ……………… 

Ítélet státusza : Aktuális töltött ítélet 

Bűncselekmény(ek) : ………………….. 

Mellékbüntetés(ek) : Közügyektől eltiltás 

Az elítélt végrehajtásra váró ítélete(i) : 



Az ítélet sorszáma : 2 

I. fokon eljárt bíróság : …………….. 

I. fokú ítélet száma : ……………….. 

I. fokú ítélet kelte : ………………. 

Ítélet tartama : ………………… 

Szabadságvesztés fok. : ……….. 

Ítélet státusza : Végrehajtásra váró 

Bűncselekmény(ek) : ……………….. 

Vélemények: 

Befogadás napja: …………….... 

Ítélet adatok: 

I.fok: ………… 

Tartama: ………….. 

Mellékbüntetés: 1 év közügyektől eltiltás 

 

Elkövetett bűncselekmény: testi sértés Btk.164.§ (1), (4) bek. c.) 

Visszaesés foka: visszaesőnek nem minősülő bűnismétlő 

Szabadulási adatok: 1/3 fel.: …….., kit.: …………. 

Végrehajtásra váró ítélet,elzárás: ………….. 

6 hónap börtön, - testi sértés btte., - 1/3 felt: ………..., kit.: ………….. 

Folyamatban lévő büntető eljárás: nincs tudomásunk. 

Korábbi bv. ügy: - nincs -. 



A feltételes szabadságra bocsátás elbírálásához az alábbi reintegrációs tiszti véleményt adom: 

1. A végrehajtás során a fogvatartottal kapcsolatos fontosabb események: 

…….. elítélt befogadására …………….-én került sor. Bűncselekménye: testi sértés, ítéletének 

tartama 1 év 5 hónap, amelyet börtön fokozatban rendelt tölteni a bíróság. Elmondása szerint a 

bűncselekményt unokahúga sérelmére követte el. 

Nevezett az intézet szabályrendszerét megismerte. A személyi állomány irányába tisztelettudó 

magatartást tanúsít. Egyéni ápoltsága és körletrendje megfelelő. A zárkában az ágy- és szekrényrendet 

példásan kialakította és azt megtartja. Zárkatársaival kapcsolata jó, beilleszkedett a közösségbe. 

A szabadidős programok iránt nem érdeklődik. 

 

2. Személyisége, egészségi állapota, tanulmányok, munkavégzés: 

A szabályokat követni képes, csendes, visszahúzódó fogvatartott, reintegrációs tisztje felé ritkán 

fordul, de ezen alkalmakkor tanácsait megfogadja. Bv. intézetbe első alkalommal került. 

Nem dohányzik, elmondása szerint börtönbe kerülése előtt alkoholt napi szinten kisebb mennyiségben, 

kábítószert nem fogyasztott. Szakmunkásképzőt végzett, ahol kőműves szakképzettséget szerzett. 

Korábban sírkövesnél dolgozott, majd munkahelye megszűnését követően alkalmi munkák 

elvégzéséből tartotta fent magát. 

Intézetünkben eddigi letartóztatott fokozata okán munkáltatására nem került sor. 

Zárkájában nem törekszik vezető szerepre, a fogvatartotti hierarchiában betöltött szerepe alacsony. 



3. Jutalmazás, fenyítés: 

Jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására nem került sor. 

 

4. Kapcsolattartás: 

Kapcsolattartóval nem rendelkezik. Szülei, testvére meghaltak már. Édesanyja a közelmúltban, 

…… fgt. bv. intézetben tartózkodása alatt halálozott el. Nőtlen, gyermeke nincs. 

Korábban unokatestvérével és sógornőjével szerette volna felvenni a kapcsolatot, azonban ezen 

kérését a rendelkezési jogkör gyakorlója nem engedélyezte. Így, a jogerős ítéletet követően szeretné 

velük felvenni a kapcsolatot. 

 

5. Szabadulás utáni tervei: 

Ezen ítélet töltését követően egy korábbi felfüggesztett, majd végrehajtani rendelt 6 hónap börtön 

letöltését fogja megkezdeni. Tervei szerint szabadulás után, …………………. szám alá fog 

költözni, mely a családja tulajdonában van. Ebben a házban él a sógornője is, a sértett időközben 

otthonba költözött, ő már nem él ott. 

…………. fgt. elmondása szerint a közelmúltban elhunyt édesanyjától örökölt pénzt, ebből illetve 

alkalmi munkákból kívánja fenntartani magát. 



Összefoglalva a véleményt: 

…………. magatartása megfelel az intézeti elvárásoknak, a kapott utasításokat végrehajtja. 

Jutalmazására, fegyelmi felelősségre vonására eddig nem került sor. Intézetünkben eddigi letartóztatott 

fokozata okán munkáltatására nem került sor. Kapcsolattartóval egyenlőre nem rendelkezik, de ezt a 

közeljövőben kívánja bővíteni. Végrehajtásra vár 6 hónap börtön fokozatú büntetése. Ezt követően 

lakhatása, …………….. szám alatt megoldott lesz, örökségéből és alkalmi munkákból 

kívánja fenntartani. 

Nevezett feltételes szabadságra bocsátását fentiek alapján támogatom. 

 

Nevezett elítélt kereteket, viselkedési szabályokat maximálisan tartja. Csendes, visszahúzódó 

fogvatartott, igyekszik büntetését mielőbb, problémamentesen letölteni. Szabadulása utánra tervekkel 

rendelkezik, megpróbál még elhelyezkedni nyugdíjazása előtt. A problémás alkoholfogyasztással 

kapcsolatban belátással rendelkezik, a jövőben igyekszik ezen változtatni. A bv. intézetben tanúsított 

magatartása alapján feltételes szabadságra bocsátását támogatom. 

 

Nevezett fogvatartott bv. intézeti magatartása megfelel az elvárásoknak, azonban bűncselekményét 

hozzátartozója (unokahúga) sérelmére követte el, így a feltételes szabadságra bocsátását nem javaslom 

engedélyezni. 

A szakterületi vélemények alapján - figyelem véve az általa elkövetett bűncselekményt is - nevezett 

feltételes szabadságra bocsátásának engedélyezését nem javaslom. 

_______________________________________ 

bv. alezredes 

bv. tanácsos 

parancsnok 



…. Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

……. szám                  

 

 

J e g y z ő k ö n y v : 

 

 

Készült a reintegrációs  őrizet engedélyezése miatt YF elítélt büntetés -végrehajtási ügyében 

a ……….. Büntetés-végrehajtási Intézetben , a …….. napján ….... órára kitűzött és ……… órakor 

megkezdett meghallgatáson. 

 

 

Jelen vannak: 

 

     

bv. bíró         bv. alezredes    elítélt 

 

       

jegyzőkönyvvezető    bv. pártfogó felügyelő           tolmács 

 

    

bv. ügyész       

          

 

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

elítéltet előállították, aki a személyi adatait az intézeti előterjesztéssel megegyezően adja elő.  

A bíró ismerteti a bv. intézet előterjesztését. 



MML – tolmács 

 

A bíró figyelmezteti a tolmácsot a hamis tolmácsolás törvényes következményeire. 

 

Tolmács:  A figyelmeztetést megértettem. 

 

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

 

Elítélt: A figyelmeztetést megértettem. Válaszolok a kérdésekre. 

 

Bíró kérdésére elítélt: 

Fenntartom a kérelmemet. 

Az állandó lakcímem németországban van. 

Apukámon kívül, anyukám is meglátogatott amióta itt bent tartózkodom. 

Győr, ………… szám alá költöznék szabadulásom után, ez egy bérelt lakás. 

Azért szeretnék kikerülni, mert kettő lányom van 2 éve nem láttam őket, családommal szeretnék 

együtt élni, ha kiszabadulok megtanulnám a magyar nyelvet, már most is elkezdtem a tanulást, 

ahogy belejövök a nyelvbe, utána elhelyezkednék és dolgoznék Magyarországon. A gyermekeim 

3,5 és 6,5 évesek. A nagyobbik Nürnbergben lakik és ott jár iskolába. A feleségem és a kisebbik 

lányom költözne ide hozzám. Az anyósomék apósomék támogatnának, nem lennének anyagi 

gondjaink. 

Nagyon nagy hibát követtem el, csak segíteni szerettem volna, de már belátta m, hogy ez nagy hiba 

volt. Nem tudtam, hogy ez nagyon nagy bűncselekmény, mármint az embercsempészet.  



A kábítószerrel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy én nem drogozom, egy partin vettem 

részt és ott tettem zsebre a kábítószert, ez nagy hiba volt, a parti alatt be is vettem a drogot. 

Feleségemmel mindennap, minden második nap telefonálok. 50 percet beszélhetek hetente a 

feleségemmel, ezt az időt ki is használom. 

Csak annyit szeretnék elmondani, hogy szeretnék a családommal élni.  

A vállalkozásom jelenleg szüneteltetve van, de ha hazamegyek, akkor majd folytatom, a gépek és 

az autók ott vannak és a rendelkezésemre állnak. 

 

Ügyész kérdésére elítélt: 

Ha megkapom a reintegrációs őrizetet akkor iskolába fogok járni, majd dolgozni akarok, nem 

akarok otthon ülni. 

Találtam egy céget ahol dolgozhatnék, ez egy fólia gyártó cég, csomagolnék, a cég neve: ERGA  

Kft., hogy mikor kezdhetek, azt még meg kell beszélnem a cég vezetőjével, aki beszél németül, 

így nem jelent számomra problémát. 

 

Pártfogó felügyelő: 

Úgy terveztük, hogy az első időben járjon nyelvtanfolyamra, és az ERGA  Kft -nél kezdjen 

dolgozni, de ha a szakmájába találok munkát, akkor szeretném, hogy abban dolgozzon, és tanulja a 

nyelvet. Most is mindennap meg kell tanulnia 10 magyar szót.  

A felesége távmunkából is tud dolgozni. 



Ügyész kérdésére elítélt: 

A feleségem irodai kommunikációs teljesítményt végez, ő adminisztrátor. 

A magyar nyelv tanfolyam Győrben lenne, az iratok között megtalálható az iskola neve, de nem 

tudom a nevét. 

 

Bíró kérdésére elítélt: 

A reintegrációs őrizet azt jelenti szerintem, hogy újra normál módon beletartozhatok a 

társadalomba. 

 

A bíró tájékoztatja az elítéltet a reintegrációs őrizet jelentéséről. 

 

Elítélt: 

Az előírásoknak megfelelően fogok viselkedni. 

 

Bíró kérdésére elítélt: 

Szeretnék iskolába járni, családommal, gyermekemmel időt eltölteni, hétvégén valami közös 

programot a családdal, és szeretnék dolgozni is. 

 

Ügyész: 

Győr területére 8 -16 óráig mehet el otthonról, az ígért a munkával kapcsolatban el kell mennie 

megbeszélni az ezzel kapcsolatod dolgokat, ez Kismegyeren van. 

 

Ügyész kérdésére elítélt: 

A feleségemnek van autója. 

 

Pártfogó 

Versenyszerűen úszik a pici gyermeke, szeretné majd elhordani úszásra, de nem meri megkérdezni. 



Bírós kérdésére elítélt: 

Igen, versenyszerűen úszik a kicsi. 

 

Bíró: 

Hétfőtől-vasárnapig 8-17-ig lehet kint tartózkodnia, de Győr közigazgatási területén kell maradnia.  

Az úszóiskolák szeptembertől indulnak, van belőlük több, majd elviheti oda a gyermekét. Amikor 

tudja, hogy mikor van pontosan az úszásoktatás, akkor kell beadni egy kérelmet. 

De úgy tudom, hogy ön nem úszhat, mert a jeladó hatékonyságát korlátozza a víz.  

 

Egy kérésem lenne, vagyis szeretném tudatni a bírósággal, hogy a nagylányom szeretne havi 1 

vagy 2 alkalommal meglátogatni. 

 

Ügyész: 
Felmerült, hogy a nagylánya látogatná, havonta 1 -2 alkalommal, mivel  8 -17 óráig tartózkodhat 

lakáson kívül Győr területén, ez a kapcsolattartás a nagyobbik lányával megoldható?  

 

Elítélt: 

Ezt tudomásul veszem, meg kell tartanom ezt az időhatá rt, a nagylányommal így is meg tudom 

oldani a kapcsolattartást. 

 

Ügyész: 

A 8 -17 óráig való időtartamnak kérheti a módosítását, akár egy -egy napra is kérheti az idő 

módosítását. 

 

Elítélt: 

Ezt később is megtehetem? 

 

Bíró: 

Igen. 



Kihirdetve a következő 

v é g z é s: 

 

A törvényszék az ISZM Bt. részére ……………………………..forintot megállapít. A 

költségjegyzék 1-es tétel alatt bejegyez. Felhívja a Győri Törvényszék Gazdasági Hivatalát, hogy a 

tolmács díját utalja át az ellátmány terhére a végzés jogerőre emelkedését köve tően. 

 

A végzést a tolmács és az ügyész tudomásul veszik. 

 

A bíró megállapítja, hogy a végzés jogerőre emelkedett, a tolmács díja kifizethető. 

 

 

 

 

Kihirdetve a külön íven szövegezett, csatolt 

 

v é g z é s : 

 

Ügyész: Tudomásul veszem a végzést. 

 

Elítélt: Tudomásul veszem a végzést. 

 

A bíró megállapítja, hogy a végzés 2019. július 17. napján jogerőre emelkedett. 

 

Meghallgatás berekesztve, jegyzőkönyv lezárva 9 óra 50 perckor azzal, hogy megtartásával 10 160 

forint költség merült fel, melyet a törvényszék a  költségjegyzék 1-es tételszáma alatt bejegyzett. 

 

 

~ kmf ~ 

 

Dr. Boros Katalin                                                                             Tompos Ramóna 

         bíró                                                                                                    jegyzőkönyvvezető  

 



Győri Törvényszék Bv. Csoportja 

F.130/2019/2. szám 

 
A Győri Törvényszék Győrben, a 2019. július 17. napján tartott meghallgatás alapján meghozta és 

kihirdette a következő 

 

v é g z é s t: 

 

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

neve: ……………………, Németország, Nürnberg, 90443 Gugel str. 6., 

jelenlegi tartózkodási helye: Győr -Moson-Sopron Megyei Büntetés -

végrehajtási Intézet - elítéltet - 

 

a Komáromi Járásbíróság 5.B.68/2018/39. számú ítéletével és a Tatabány ai Törvényszék 

2Bv.245/2018/20. számú ítéletével kiszabott 4 (négy) börtönbüntetésből reintegrációs őrizetbe 

helyezi. 

 

A reintegrációs őrizet kezdő napja 2019. augusztus 5. napja, befejező napja 2020. június 3. 

napja. 

 

A bíróság az elítélt tartózkodási hel yéül kijelöli a  9022 Győr,…………………….szám alatti 

ingatlant, amelyet nyelvtanulás, munkavégzés, családi kapcsolatok erősítése és a mindennapi élet 

szokásos szükségleteinek kielégítése céljából hétfőtől vasárnapig 08:00 órától 17:00 óráig, 

elhagyhat azzal, hogy ezen időtartam alatt Győr közigazgatási területét nem hagyhatja el.  

 

Az elítélt a kijelölt ingatlant egyebekben csak külön bv. bírói engedéllyel hagyhatja el.  

 

Felhívja az elítélt figyelmét, amennyiben a magatartási szabályokat megszegi, az elektronikus 

távfelügyeleti eszközt megrongálja vagy használhatatlanná teszi a bíróság a reintegrációs őrizetét 

megszünteti. 

 

A felmerült 10 160 forint felmerült bűnügyi költséget az állam viseli. 



I n d o k o l á s: 

 

A Győri Bv. Intézet előterjesztést tett YF elítélt reintegrációs őrizet engedélyezése tárgyában.  

 

YF elítéltet kábítószer birtoklásának bűntette, embercsempészés bűntette és bódult járművezetés 

vétsége miatt ítélték el a rendelkező részben írt bíróságok 2018. október 10. napján jogerős 

ítéletükkel 4 év bör tönbüntetésre azzal, hogy a büntetés kettőharmad részének letöltése után 

feltételes szabadságra bocsátható. Az elítélt Németországban élő török állampolgár, 

Magyarországon büntetlen előéletű.  

 

Folyamatban  lévő ügye, végrehajtásra váró ítélete nincs.  

Az elítélt büntetésének töltése alatt 1 jutalmat szerzett, 2 jutalma folyamatban van, fenyítése nincs. 

Az intézet szabályokat minden tekintetben betartotta. Kapcsolattartása családtagjaival  rendezett és 

rendszeres. A bv. intézet szabályait minden tekintetben b etartotta, jelenleg foglalkoztatják az 

intézetben. 

A bv. intézetbe kerülése előtt Németországban saját, takarítással foglalkozó vállalkozása volt. 

 

A rendelkezésre álló környezettanulmány szerint a reintegrációs őrizet helyéül megjelölt ingatlan a 

reintegrációs őrizet végrehajtására alkalmas. 

 

 

A 2003. évi CCXL. törvény 187/A. § (1a) bekezdés b) pontja alapján  ha a szabadságvesztés 

céljának megvalósulása ilyen módon is biztosítható, a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége, 

illetve ennek kizárása vagy  kizártsága esetén a szabadulás várható időpontja előtt legfeljebb tíz 

hónappal reintegrációs őrizetbe helyezhető az az elítélt. 



A Bv. tv. 187/D. § (1) bekezdése alapján a reintegrációs őrizetben töltött tartam a 

szabadságvesztésbe beleszámít. 

 

A törvényszék az elítélt kérelmének elbírálása során megállapította, hogy az elítélt vonatkozásában 

törvényben rögzített kizáró okok nem állnak fent. Az elítélt büntetése az 5 évet nem haladja meg, 

végrehajtási fokozata börtön, és az elítélt vállalta a reintegrációs őrizetet. 

 

Az elítélt kérte, hogy munkavégzés, családi kapcsolatai erősítése és a mindennapi élet 

szükségleteinek biztosítása céljából az ingatlant elhagyhassa.  

Az elítélt elmondta, hogy szabadulása után felesége és gyermeke Magyarországra költözne, csalá dja 

a megélhetésben támogatná, de szeretne minél előbb munkába állni. 

 

A bíróság álláspontja szerint az elítélt eddigi életvezetésére, személyi és családi kapcsolataira 

tekintettel a reintegrációs őrizettel elérhetőek a büntetési célok, ezért a Bv.tv. 61/A . § (1) bekezdése 

alapján lefolytatott eljárásban az elítéltet a Bv. tv. 187/A. § (1) bekezdése alapján reintegrációs 

őrizetbe helyezte. 

A Bv. tv. 61/A. § (3) bekezdése alapján meghatározta az elítélt tartózkodási helyéül szolgáló 

ingatlant, és az általános kialakult gyakorlatnak megfelelően engedélyezte az ingatlan elhagyását.  

 

A bíróság a 9/2014. (XII. 12.) IM rendelet 9/A. § -a alapján rendelkezett a reintegrációs őrizet kezdő 

és befejező napjáról. 

 

A felmerült bűnügyi költséget Be. 576. § (1) bekezdés bekezdésére figyelemmel az állam viseli. 

 

Győr, 2019. július 17.                                                                 

 

             Dr. Boros Katalin s.k. 

                                                                                                                       bv. bíró          

 

Záradék: 

 

A végzés mai napon jogerőssé vált. 

 

Győr, 2019. július 17. 

 

         Dr. Boros Katalin s.k. 

          bv. bíró 


