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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelete
a villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló  
4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet módosításáról

A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (5)  bekezdés 1. és 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § a)  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  villamos energia rendszerhasználati díjakról és alkalmazásuk szabályairól szóló 4/2013. (X. 16.) MEKH rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök

1. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelethez

 1.  Az R. 1. melléklet I. fejezetének 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az  átviteli vagy az  elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, a  villamosenergia-rendszert 
vételezésre használó rendszerhasználó esetében
a) az átviteli-rendszerirányítási díj      1,221 Ft/kWh,
b) a rendszerszintű szolgáltatások díja     0,674 Ft/kWh.
2.  Az átviteli hálózatra csatlakozó elosztó esetében
a) az átviteli-rendszerirányítási díj     2,878 Ft/kWh,
b) a rendszerszintű szolgáltatások díja    0,674 Ft/kWh.”

 2.  Az R. 1. melléklet II. fejezetének 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az elosztó hálózatra közvetlenül vagy közvetve csatlakozó, az elosztó hálózatból vételező rendszerhasználó, vagy 
az elosztó hálózatról történő kiszállítás esetén az alábbi táblázat szerinti elosztási díjelemeket kell az elosztó részére 
megfizetni:

 A  B  C  D  E  F

Elosztói alapdíj Elosztói 

teljesítmény-díj

Elosztói 

forgalmi díj

Elosztói 

meddő 

energia díj

Elosztói 

veszteség 

díj

Ft/csatlakozási 

pont/év
Ft/kW/év Ft/kWh Ft/kVArh Ft/kWh

1. Nagyfeszültségű csatlakozás 209 820 1 428 0,23 2,17 0,18

2. Nagy/középfeszültségű csatlakozás 104 904 4 176 0,91 2,62 0,28

3. Középfeszültségű csatlakozás 104 904 7 860 1,70 2,62 0,95
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4. Közép/kisfeszültségű csatlakozás

4.1. I. 3 492 – 5,86 3,63 1,82

4.2. II. 1 152 – 1,74 – 1,40

4.3. III. 34 968 7 704 2,62 3,63 1,82

5. Kisfeszültségű csatlakozás

5.1. I. 1 446 – 8,43 3,63 2,79

5.2. II. 474 – 2,79 – 2,08

5.3. III. 34 968 8 424 4,25 3,63 2,79

”

2. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) MEKH rendelethez

Az R. 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„

A B

 1. Elosztó Részarány

 2. EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 16,1% 

 3. ELMŰ Hálózati Kft. 0,0%

 4. ÉMÁSZ Hálózati Kft. 22,2%

 5. E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 21,3%

 6. E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. 21,6%

 7. E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. 18,8%

 8. Összesen 100,0%
             ”
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnökének 12/2014. (XII. 13.) MEKH rendelete
a földgáz rendszerhasználati díjakról, a rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a nyújtott szolgáltatás 
minőségétől függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a rendszerhasználati díjak 
alkalmazásának feltételeiről szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet módosításáról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133/A.  § 1.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 12.  § b)  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  földgáz rendszerhasználati díjakról, a  rendszerüzemeltető által nyújtott szolgáltatás minőségének 
a  rendszerhasználati díjakon keresztül történő ösztönzésének szabályairól, a  nyújtott szolgáltatás minőségétől 
függően alkalmazható rendszerhasználati díjakról, valamint a  rendszerhasználati díjak alkalmazásának feltételeiről 
szóló 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  § (1)  bekezdés f )  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„f ) elosztási alapdíj: az a díj, amelyet a 20 m3/h-nál kisebb névleges kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót 
és a  20 m3/h vagy 20 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező felhasználót ellátó 
földgázkereskedőnek, az  egyetemes szolgáltatónak, illetve a  20–100 m3/h névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználót ellátó földgázkereskedőnek, és az  ilyen 100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 2015. január 31-ig a  kapacitás-lekötési szándékát be nem jelentő rendszerhasználóként eljáró 
felhasználónak a szerződési időszakra vonatkozóan kell fizetnie,”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdés t) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„t) szállítási forgalmi díj: az  a  díj, amelyet az  átadási-átvételi ponton mért földgázmennyiség energiamennyiségre 
átszámított értéke (kWh) alapján kell fizetni,”

 (3) Az R. 2. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„u) szállítási kapacitásdíj: az a díj, amelyet a lekötött legnagyobb kapacitás (betáplálási és kiadási ponton Ft/kWh/h) 
alapján kell fizetni,”

2. §  Az R. 3/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szabványos kapacitástermék a földgázszállító rendszerekben alkalmazott kapacitásallokációs mechanizmusokat 
szabályozó üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról és a  715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet kiegészítéséről szóló 984/2013/EU bizottsági rendelet (a  továbbiakban: 984/2013/EU bizottsági 
rendelet) szerinti 2015. szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan kapcsolt módon történő értékesítésére 
– a  csatlakozó rendszerüzemeltetők előterjesztése alapján – a  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(a továbbiakban: Hivatal) jóváhagyása esetén kerülhet sor.”

3. §  Az R. 7. § (2) bekezdés b) pont bb) és bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó ellátása esetében]
„bb) 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és  
3131–17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználó és
bc) 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-
lekötési igényű felhasználó és”
[szerinti értékesítési kategóriánként állapítja meg.]

4. §  Az R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szabad kapacitást egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók teljes mértékben lekötötték, vagy 
egy adott átadási-átvételi ponton a rendszerhasználók 2015. október 1-től kezdődően a szabad kapacitás legalább 
95%-át szabványos kapacitástermékek formájában lekötötték, vagy amennyiben műszaki okokból indokolt, 
akkor a  szállítási rendszerüzemeltető megszakítható kapacitást köteles felajánlani. Ez  alapján a  rendszerhasználó 
a  megszakítható szállítási kapacitást a  szállítási rendszerüzemeltetővel kötött szerződésben meghatározott 
feltételekkel és mértékben veheti igénybe.”
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5. §  Az R. 12. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  (1)  bekezdés szerinti díjakra vonatkozó számlát a  szállítási rendszerüzemeltető a  szállítási kapacitásdíj 
számlájával egyszerre jogosult kiállítani a rendszerhasználó számára, aki a külön kiállított, a pótdíjakra és utólagos 
kapacitásdíjra vonatkozó számlákat a szállítási kapacitásdíj számlájával együtt köteles kiegyenlíteni.”

6. §  Az R. 13. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a (2) bekezdés szerinti átadási-átvételi pontokon november és december hónapokban –5,0 °C-nál hidegebb, 
a  kiadási ponthoz rendelt mérési ponton mért, 2.  § (1)  bekezdés q)  pontja szerinti középhőmérsékletű gáznapon 
vagy a téli fogyasztási időszakban is földgázt vételeznek, a szállítási rendszerüzemeltető jogosult a téli fogyasztási 
időszakon kívüli időszakra lekötött kapacitás után a  szállítási kapacitásdíjat egész évre érvényesíteni. Az  adott 
átadási-átvételi ponton a  gázévben (szállítási kapacitásdíjban) megfizetett összeg – az  esetleges pótdíjak, 
kötbérek és kártérítések figyelembevétele nélkül – legfeljebb a téli időszakon kívüli időszakra lekötött legnagyobb 
kapacitásra számított éves szállítási kapacitásdíj lehet.”

7. §  Az R. VI. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. A  szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az  átadási-átvételi pontokon történő negyedéves 
szállítási kapacitás-lekötés esetén
14/A.  § (1) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.”

8. §  Az R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15.  § (1) Az  átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának első hónapjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 18%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának első hónapjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 2%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.”

9. §  Az R. VI. Fejezete a következő 4/A. alcímmel egészül ki:
„4/A. A  szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az  átadás-átvételi pontokon történő napon belüli 
szállítási kapacitás-lekötés esetén
16/A.  § (1) Az  átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.
(2) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,2%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,12%-át 
köteles megfizetni a rendszerhasználó.”

10. §  Az R. 5. alcíme helyébe az alábbi 5. alcím helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. A  szállítási kapacitásdíj fizetésének szabályai az  átadási-átvételi pontokon történő szállítási 
megszakítható kapacitás-lekötés esetén
17.  § (1) Azokon a  hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a  szállítási rendszerüzemeltető – az  ÜKSZ-ben 
meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a  megszakítható kapacitás díja minden 
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kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a  2.  melléklet II.  pontjában 
meghatározott szállítási kapacitásdíjjal.
(2) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási 
rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási rendszerüzemeltetési díj csökkentésére
a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott 
éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 300%-ával,
b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet II.  pontjában 
meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 200%-ával,
c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott 
éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 150%-ával,
d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, 2. melléklet II. pontjában meghatározott 
éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 130%-ával.
(3) A  díjcsökkentés maximális mértéke a  kapacitástermék 2.  melléklet II.  pontjában meghatározott szállítási 
kapacitásdíjának 100%-a.
(4) Szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a 2. § (1) bekezdés v) pontjában rögzített 
kapacitás-lekötés időszakában, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles 
a 11. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.”

11. §  Az R. 30. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  átadási-átvételi ponton a  szerződési időszakban és a  téli fogyasztási időszakban is vételeznek földgázt, 
az  elosztási kapacitásdíjat és az  elosztási alapdíjat a  téli fogyasztási időszakra igénybe vett legnagyobb kapacitás 
alapján köteles a  felhasználó után a  rendszerhasználó megfizetni. Igénybe vett kapacitás alatt a  felhasználó 
legnagyobb kapacitású felhasználását mérő gázmérő névleges (össz)kapacitása értendő, ha az  átadási-
átvételi pontonként 20 és 100 m3/h érték között van és a  100 m3/h névleges kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó nem igényelt lekötött kapacitást, és lekötött kapacitás értendő akkor, ha a  felhasználó legnagyobb 
kapacitású felhasználását mérő gázmérő átadási-átvételi pontonként 100 m3/h névleges kapacitású vagy annál 
nagyobb (össz)kapacitású. Az  elosztási kapacitásdíjat, az  elosztási alapdíjat, valamint az  elosztási forgalmi díjat 
a szerződési időszakban igénybe vett legnagyobb kapacitás szerinti felhasználói kategória díjtételei szerint köteles 
a rendszerhasználó megfizetni.”

12. §  Az R. 16. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. Az elosztási megszakítható kapacitás-lekötés szabályai az átadás-átvételi pontokon, 
kapacitáslekötés-típusonként
33.  § (1) Azokon a  hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a  földgázelosztó – az  ÜKSZ-ben meghatározott 
módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék 
(éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a 2. melléklet IV. 1. pontjában meghatározott elosztási 
kapacitásdíjjal.
(2) Amennyiben az  ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a  kapacitás megszakítására kerül sor, 
a földgázelosztó köteles a megfizetett elosztási díj, csökkentésére
a) éves kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 300%-ával,
b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 200%-ával,
c) havi kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 150%-ával,
d) napi kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, 2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 130%-ával.
(3) A  díjcsökkentés maximális mértéke a  kapacitástermék 2.  melléklet IV. 1.  pontjában meghatározott elosztási 
kapacitásdíjának 100%-a.
(4) Földgázelosztó az  ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a  2.  § (1)  bekezdés v)  pontjában rögzített kapacitás-
lekötés időszakában, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 26. §-ban 
rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.”
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13. §  Az R. XIII. fejezete a következő 25. alcímmel egészül ki:
„25. Átmeneti rendelkezések
53. § (1) A 2015. július 1. napjától a 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázév kezdetéig 
terjedő átmeneti időszakra az e szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2)  2015. július 1-től a rendelet 8. mellékletben szereplő díjak alkalmazandóak.
(3) Amennyiben a  984/2013/EU bizottsági rendelet 9.  cikk (2)  bekezdése szerinti gázévre a  rendszerhasználó éves 
kapacitást köt le, úgy a  2015. július 1-től kezdődő átmeneti időszakra legalább ugyanakkora mértékű kapacitást 
köteles lekötni. Éves kapacitás-lekötés esetén a  szállítási kapacitásdíj havi mértéke az  éves díj 1/12-e, amelyet 
a rendszerhasználónak a 10. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott időközönként kell megfizetni.
(4) Amennyiben a  rendszerhasználó a  2015. július 1-től kezdődő átmeneti időszakra alacsonyabb mértékű éves 
kapacitást köt le, mint a következő 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévre, úgy ezen 
egymást követő két időszakra lekötött éves kapacitások különbözetére az  éves kapacitásdíj 1,5-szeresét köteles 
pótdíjként megfizetni. A pótdíjat a rendszerüzemeltető havi egyenlő részletekben jogosult kiszámlázni.
(5) Amennyiben a  rendszerhasználó a  2015. július 1-től kezdődő átmeneti időszakra magasabb mértékű éves 
kapacitást köt le, mint a 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévre, úgy ezen egymást 
követő két időszakra lekötött éves kapacitások különbözetére a  15.  § (5)  bekezdésében meghatározott havi 
kapacitás-lekötésre vonatkozó szabályok az irányadóak.
54. §  2015. július 1-től kezdődően a szállítási és tárolási díjakat kWh-ban, illetve kWh/h-ban kell megfizetni.
55. § (1) 2015. július 1-től kezdődően a 9. § (4) bekezdés a)–c) és e) pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 
0,0486 Ft/kWh nominálás eltérési pótdíjat köteles fizetni a  szállítási rendszerüzemeltetőnek az  ÜKSZ-ben 
meghatározott esetekben és feltételek szerint.
(2) 2015. július 1-től kezdődően a  9.  § (4)  bekezdés a)–c) és e)  pontjában meghatározott díjfizetésre kötelezett 
0,1622 Ft/kWh kiegyensúlyozási pótdíjat köteles fizetni a  szállítási rendszerüzemeltetőnek az  ÜKSZ-ben 
meghatározott esetekben és feltételek szerint.
(3) 2015. július 1-től kezdődően a  kapacitás-túllépés miatti pótdíj és az  utólagos kapacitásdíj kiszámításánál 
a kapacitás betáplálási ponton kWh/h, kiadási ponton kWh/h mértékegységben történő megállapításához az adott 
hálózati ponthoz a Minőségi Elszámolási Rendszer alapján az adott gáznapon rendelt, a szállítóvezetéken mért napi, 
illetve azonos órai tény fűtőértéket kell figyelembe venni.
56. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésének 
szabályai az átadási-átvételi pontokon történő negyedéves szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt 
szabályok szerint alakulnak.
(2) Az átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az ÜKSZ-ben meghatározott 
időpontig kell megtenni.
(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 50%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 5%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
57. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésére 
az átadási-átvételi pontokon történő havi szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni.
(2) Az  átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben meghatározott 
időpontig kell megtenni.
(3) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának első hónapjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 18%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(4) Azon átadási-átvételi pont esetében, amelyen a  téli fogyasztási időszakban nem vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának első hónapjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 2%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
58. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésének 
szabályai az  átadási-átvételi pontokon történő napi szállítási kapacitás-lekötés esetén az  e  szakaszban foglalt 
szabályok szerint alakulnak.
(2) Az  átadási-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai vagy napi kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben 
meghatározott időpontig kell megtenni.
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(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,2%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,12%-át 
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
59. § (1) A 984/2013/EU bizottsági rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti gázévtől a szállítási kapacitásdíj fizetésének 
szabályai az átadás-átvételi pontokon történő napon belüli szállítási kapacitás-lekötés esetén az e szakaszban foglalt 
szabályok szerint alakulnak.
(2) Az  átadás-átvételi pontonként lekötött legnagyobb órai kapacitások bejelentését az  ÜKSZ-ben meghatározott 
időpontig kell megtenni.
(3) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen a  téli fogyasztási időszakban földgázt vételeznek, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a 2. melléklet II. pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1,2%-át köteles 
megfizetni a rendszerhasználó.
(4) Azon átadási-átvételi pont után, amelyen nem a  téli fogyasztási időszakban vételeznek földgázt, a  lekötés 
időtartamának minden napjára a  2.  melléklet II.  pontjában meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 0,12%-át 
köteles megfizetni a rendszerhasználó.
60. § (1) 2015. július 1-től kezdődően a szállítási kapacitásdíj fizetésére az átadási-átvételi pontokon történő szállítási 
megszakítható kapacitás-lekötés típusonként az e szakasz rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Azokon a  hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a  szállítási rendszerüzemeltető – az  ÜKSZ-ben 
meghatározott módon – megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a  megszakítható kapacitás díja minden 
kapacitástermék (éves, negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a  2.  melléklet II.  pontjában 
meghatározott szállítási kapacitásdíjjal.
(3) Amennyiben az ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a kapacitás megszakítására kerül sor, a szállítási 
rendszerüzemeltető köteles a megfizetett szállítási rendszerüzemeltetési díj, a)–d) pont szerinti csökkentésére
a) éves kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott 
éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 300%-ával,
b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet II.  pontjában 
meghatározott éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 200%-ával,
c) havi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, a 2. melléklet II. pontjában meghatározott 
éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 150%-ával,
d) napi kapacitás megszakítása esetén a megszakítással érintett napokra, 2. melléklet II. pontjában meghatározott 
éves szállítási kapacitásdíj 1/365 részének 130%-ával.
(4) A  díjcsökkentés maximális mértéke a  kapacitástermék 2.  melléklet II.  pontjában meghatározott szállítási 
kapacitásdíjának 100%-a.
(5) A szállítási rendszerüzemeltető az ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a 2. § (1) bekezdés v) pontjában rögzített 
kapacitás-lekötés időszakában, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles 
a 11. §-ban rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.
(6) A (2)–(5) bekezdés szabályait kell alkalmazni 2015. január 1-től a rendelet 3/C. § tekintetében.
61. § (1) 2015. július 1-től kezdődően az elosztási megszakítható kapacitás-lekötésre az átadási-átvételi pontokon, 
kapacitáslekötés-típusonként az e szakaszban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Azokon a hálózati pontokon, amelyek vonatkozásában a földgázelosztó – az ÜKSZ-ben meghatározott módon – 
megszakítható kapacitás-lekötést tesz lehetővé, a  megszakítható kapacitás díja minden kapacitástermék (éves, 
negyedéves, havi és napi kapacitás) esetén megegyezik a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában meghatározott elosztási 
kapacitásdíjjal.
(3) Amennyiben az  ÜKSZ-ben rögzített szabályoknak megfelelően a  kapacitás megszakítására kerül sor, 
a földgázelosztó köteles a megfizetett elosztási díj szerinti csökkentésére
a) éves kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 300%-ával,
b) negyedéves kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 200%-ával,
c) havi kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, a  2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 150%-ával,
d) napi kapacitás megszakítása esetén a  megszakítással érintett napokra, 2.  melléklet IV. 1.  pontjában 
meghatározott éves elosztási kapacitásdíj 1/365 részének 130%-ával.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 24211

(4) A  díjcsökkentés maximális mértéke a  kapacitástermék 2.  melléklet IV. 1.  pontjában meghatározott elosztási 
kapacitásdíjának 100%-a.
(5) A  földgázelosztó az  ÜKSZ-ben rögzített szabályok szerint, a  2.  § (1)  bekezdés v)  pontjában rögzített kapacitás-
lekötés időszakában, a szállítási rendszerüzemeltetési díj 100%-kal történő csökkentése esetén is köteles a 26. §-ban 
rögzítettek szerint megszakítható kapacitást biztosítani.”

14. §  Az R.
a) 2. § (1) bekezdés e) pontjában, 10. § (5) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében a „hőmennyiség” szövegrész 

helyébe az „energiamennyiség”,
b) 2.  § (1)  bekezdés c) és l)  pontjában, illetve a  10.  § (1)  bekezdésben a „hőmennyisége” szövegrész helyébe 

az „energiamennyisége”,
c) 45. § (9) bekezdésében a „hőmennyiségre” szövegrész helyébe az „energiamennyiségre”
szöveg lép.

15. §  Az R. 2. § (1) bekezdés c), e), l), n), t) és x) pontjában a „MJ” szövegrész helyébe a „kWh” szöveg lép.

16. § (1) Az R. 3/B. § (3) bekezdés a) pontjában a „45%-a” szövegrész helyébe az „50%-a” szöveg lép.
 (2) Az R. 3/B. § (3) bekezdés b) pontjában a „10%-a” szövegrész helyébe az „5%-a” szöveg lép.
 (3) Az R. 3/B. § (3) bekezdés c) pontjában a „16%-a” szövegrész helyébe a „18%-a” szöveg lép.
 (4) Az R. 3/B. § (3) bekezdés d) pontjában a „4%-a” szövegrész helyébe a „2%-a” szöveg lép.
 (5) Az R. 3/B. § (3) bekezdés e) pontjában az „1%-a” szövegrész helyébe az „1,2%-a” szöveg lép.
 (6) Az R. 3/B. § (3) bekezdés f ) pontjában a „0,25%-a” szövegrész helyébe a „0,12%-a” szöveg lép.

17. § (1) Az  R. 3/C.  §-ában a „10%-a” szövegrész helyébe a „60.  § (6)  bekezdésben meghatározott módon számított értéke” 
szöveg lép.

 (2) Az R. 3/C. §-ában a „60. § (6) bekezdésben” szövegrész helyébe a „17. §-ban” szöveg lép.

18. § (1) Az R. 12. § (5) bekezdésében a „0,015 Ft/MJ” szövegrész helyébe a „0,0487 Ft/kWh” szöveg lép.
 (2) Az R. 12. § (6) bekezdésében a „0,05 Ft/MJ” szövegrész helyébe a „0,1624 Ft/kWh” szöveg lép.
 (3) Az R. 12. § (7) bekezdésében a „MJ/nap, kiadási ponton MJ/h” szövegrész helyébe a „kWh/h, illetve kiadási ponton 

kWh/h” szöveg lép.

19. § (1) Az R. 16. § (4) bekezdésében a „2%-át” szövegrész helyébe az „1,2%-át” szöveg lép.
 (2) Az R. 16. § (5) bekezdésében a „0,5%-át” szövegrész helyébe a „0,12%-át” szöveg lép.

20. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

21. § (1) Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 3. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

22. §  Az R. az 5. melléklet szerinti 8. melléklettel egészül ki.

23. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § (2) és (3) bekezdése, a 10. §, a 12. §, a 14. §, a 15. §, a 17. § (2) bekezdése, a 18. §, a 20. § (2) bekezdése, a 21. § 

(2) bekezdése és a 24. § a) pontja 2015. július 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. §, a 7. §, a 8. §, a 9. §, a 19. § és a 24. § b) pontja 2015. október 1-jén lép hatályba.

24. §  Hatályát veszti az R.
a) 18. §-a, 19. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 53. § (2) bekezdése, 54. §-a, 55. §-a, 60. §-a, 61. §-a és 8. melléklete,
b) 16. § (2) és (3) bekezdése, valamint a XIII. Fejezet 25. Átmeneti rendelkezések alcíme.

  Dr. Dorkota Lajos s. k.,
  elnök
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1. melléklet a …./2014. (…..) MEKH rendelethez 

 
1. Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
„II. 
 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés 
 Szállítási 

kapacitásdíj 
[Ft/(MJ/h)/év] 

 Szállítási 
kapacitásdíj 

[Ft/(MJ/nap)/év] 

 Szállítási forgalmi díj 
(Ft/GJ) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja 
(kiadási pontok) 

258,87  

33,99 

 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 

511,36  

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

229,50  

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont)  19,87 

 a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont)  19,87 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont)  19,87 

 a) pont aa) alpont aak) alpontja 
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont)  19,87 

 a) pont aa) alpont aan) alpontja 
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont)  19,87 

 a) pont aa) alpont aae) alpontja 
(hazai termelés betáplálási pont)  17,88 

 a) pont ac) alpont acb) alpontja 
(tárolói betáplálási pont) 

 7,93 

    ” 

 
2. Az R. 2. melléklet IV. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

23 425  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 740 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 350 33,21 
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b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 21 164  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 766 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 294 33,21 

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

13 405  59,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 365 39,94 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 344 39,05 

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Kft., az OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 14 479  58,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 332 40,43 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

 320 36,07 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

14 588  58,41 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 410 29,50 

 100 m3h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 449 33,29 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 20 369  58,16 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 546 36,35 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 521 31,99 

” 
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2. melléklet a …../2014. (…..) MEKH rendelethez 

 
1. Az R. 2. melléklet II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„II. 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés 
 Szállítási 

kapacitásdíj 
[Ft/(kWh/h)/év] 

 Szállítási forgalmi díj 
(Ft/MWh) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja 
(kiadási pontok) 840,99  

 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 1 661,26  

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

745,58  

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 

1 549,24  

 a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont) 

1 549,24 
110,42 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) 

1 549,24 
 

 a) pont aa) alpont aak) alpontja 
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont) 

1 549,24 
 

 a) pont aa) alpont aan) alpontja 
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) 

1 549,24 
 

 a) pont aa) alpont aae) alpontja 
(hazai termelés betáplálási pont) 

1 394,08  

 a) pont ac) alpont acb) alpontja 
(tárolói betáplálási pont) 

618,29  

                                                                                                                                                                                                                      ” 
 

2. Az R. 2. melléklet III. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 19,23 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,52 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 

 

 

ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)” 

 
  

𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗  ,𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 /𝟏𝟏; 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗
𝐁𝐁
𝐓𝐓
; 𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟏𝟏 ∗

𝐊𝐊
𝐓𝐓
5 +

𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟖𝟖𝟖𝟖

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟖𝟖𝟖𝟖;𝐓𝐓𝐁𝐁:
+

𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟏𝟏;𝐓𝐓𝐊𝐊:
; 
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3. Az R. 2. melléklet IV. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 19,23 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,52 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 
 

 

ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 

     K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap)” 
 
  

𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎, 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟖𝟖 ∗  ,𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 /𝟏𝟏; 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗
𝐁𝐁
𝐓𝐓
; 𝟒𝟒𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏 ∗

𝐊𝐊
𝐓𝐓
5 +

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏, 𝟏𝟏𝟏𝟏;𝐓𝐓𝐁𝐁:
+

𝟒𝟒𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟒𝟒𝟎𝟎, 𝟏𝟏𝟏𝟏;𝐓𝐓𝐊𝐊:
; 
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3. melléklet a …../2014. (….) MEKH rendelethez 

 
1. Az R. 3. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek 

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/MJ 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,337 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,320 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,322 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,307 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,294 

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/MJ 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,186 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,178 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,179 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,172 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,166 

             ” 
2. Az R. 3. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke 

 Elosztói terület  Ft/MJ 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,151 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,142 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,143 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,135 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,128 

” 
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4. melléklet a ……./2014. (……) MEKH rendelethez 

„3. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez 

1. Az ESZ rendelet 6. § (4) bekezdése szerinti fajlagos értékek 

A szállítás díja az R. 4. melléklet 1.1.4.1. pontja szerinti reál hozamtényezővel (8,78%) kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/kWh 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 1,096 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 1,039 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 1,047 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,999 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,954 

A szállítás díja 0%-os reál hozamtényezővel kiszámítva:  

 Elosztói terület  Ft/kWh 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,604 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,578 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,582 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,559 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 0,541 

2. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítés mértéke 

 Elosztói terület  Ft/kWh 
 E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,492 
 E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Gázszolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,461 

 Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság elosztói működési területén 0,465 
 FŐGÁZ Földgázelosztási Korlátolt Felelősségű Társaság, az Ózdi Energiaszolgáltató és Kereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság, az Alpiq Csepeli Erőmű Korlátolt Felelősségű Társaság és az ISD Power 
Energiatermelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,440 

 TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság elosztói működési területén 

0,413 
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3. Az R. 3/A. §-a szerinti visszatérítéshez kapcsolódó adatszolgáltatás 
Visszatérítést igénylő rendszerhasználó neve: 
Adószáma 

I. Rendszerhasználó által közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt 
kedvezmény 

A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai: 

 Zárt számla sorszám intervallum  Számlák 
darabszáma 

 Kedvezmény 

 nyitó számlaszám  záró számlaszám    Alapja (kWh)  Mértéke (Ft/kWh)  Értéke (Ft) 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
 Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:       
 

” 
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II. Rendszerhasználó által nem közvetlenül a felhasználóknak értékesített mennyiség alapján érvényesíteni kívánt kedvezmény 
A visszatérítés alapjául szolgáló számlák adatai: 

 Zárt számla sorszám intervallum  Számlák 
darabszáma 

 Partner engedélyes 
neve  Kedvezmény 

 nyitó számlaszám  záró számlaszám      Alapja (kWh)  Mértéke (Ft/kWh)  Értéke (Ft) 
            
            
            
            
            
            
            
            
 Érvényesíthető kedvezmény alapja és értéke összesen:       

” 
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5. melléklet a ……./2014. (…..) MEKH rendelethez 

„8. melléklet az 1/2013. (VII. 11.) MEKH rendelethez 

A 2015. július 1-től alkalmazandó díjak 

I. 

a) Rendszerirányítási díj: 1 000 000 Ft/év 
b) Szagosítási alapdíj: 4 364 Ft/l 

II. 

Szállítási díjak 

 2. § (1) bekezdés 
 Szállítási 

kapacitásdíj 
[Ft/(kWh/h)/év] 

 Szállítási forgalmi díj 
(Ft/MWh) 

 a) pont aa) alpont aaa), aaj), aal) és aam) alpontja 
(kiadási pontok) 840,99 

110,42 

 a) pont aa) alpont aaf) alpontja 
(Kiskundorozsma határkeresztező kiadási pont) 1 661,26 

 a) pont aa) alpont aag) alpontja 
(Csanádpalota határkeresztező kiadási pont) 

745,58 

 a) pont aa) alpont aac) alpontja 
(osztrák/magyar határ Baumgarten felőli betáplálási pont) 

1 549,24 

 a) pont aa) alpont aai) alpontja 
(horvát/magyar határ Donji Miholjac felőli betáplálási pont) 

1 549,24 

 a) pont aa) alpont aad) alpontja 
(ukrán/magyar határ Beregovo felőli betáplálási pont) 

1 549,24 

 a) pont aa) alpont aak) alpontja 
(szlovák/magyar határ Vel’ké Zlievce felőli betáplálási pont) 

1 549,24 

 a) pont aa) alpont aan) alpontja 
(román/magyar határ Horia felőli betáplálási pont) 

1 549,24 

 a) pont aa) alpont aae) alpontja 
(hazai termelés betáplálási pont) 

1 394,08 

 a) pont ac) alpont acb) alpontja 
(tárolói betáplálási pont) 

618,29 

III. 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátása érdekében 
történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 395,24    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  179,06 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  15 218 60,59 
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b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 384,59    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  135,59 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 633 60,59 

c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

344,04    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  105,78 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  11 698 20,71 

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Kft., az OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 337,05    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  116,10 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  11 325 20,36 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj  Elosztási alapdíj  Elosztási alapdíj  Elosztási forgalmi díj 
   Ft/GJ  Ft/év  Ft/m3/h/év  Ft/GJ 
 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 

313,3    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  95,17 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 071 20,44 
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f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási átalánydíj 
Ft/GJ 

 Elosztási alapdíj 
Ft/év 

 Elosztási alapdíj 
Ft/m3/h/év 

 Elosztási forgalmi díj 
Ft/GJ 

 Gázmérővel nem rendelkező 
felhasználó 376,86    

 20 m3/h-nál kisebb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

 9 192  143,89 

 20 m3/h vagy annál nagyobb névleges 
kapacitású gázmérővel rendelkező 
felhasználó 

  14 633 45,36 

2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 19,23 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,52 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 
 

 

ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 

IV. 

A rendszerhasználat legmagasabb hatósági díja egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók ellátása 
érdekében történő kapacitás lekötés esetén (általános forgalmi adó nélkül) 

1. Elosztási díjak 

a) Elosztási díjak az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

23 425  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 740 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 350 33,21 

b) Elosztási díjak az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 21 164  58,26 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 766 37,58 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 294 33,21 

𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎, 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗  ,𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 /𝟏𝟏; 𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟖𝟖𝟖𝟖 ∗
𝐁𝐁
𝐓𝐓
; 𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟏𝟏 ∗

𝐊𝐊
𝐓𝐓
5 +

𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟖𝟖𝟖𝟖

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟏𝟏𝟖𝟖𝟖𝟖, 𝟖𝟖𝟖𝟖;𝐓𝐓𝐁𝐁:
+

𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟕𝟕𝟎𝟎, 𝟖𝟖𝟏𝟏;𝐓𝐓𝐊𝐊:
; 
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c1) Elosztási díjak az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 13 405  59,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 365 39,94 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 344 39,05 

c2) Elosztási átszállítási díj: 26,30 Ft/GJ 

d) Elosztási díjak a Főgáz Földgázelosztási Kft., az Alpiq Csepeli Erőmű Kft., az ISD Power Energiatermelő és Szolgáltató 
Kft., az OERG Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

14 479  58,17 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 
3131-17 100 MJ/h kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 332 40,43 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési 
igényű felhasználók 

 320 36,07 

e) Elosztási díjak a Tigáz-DSO Földgázelosztó Kft., Natural Gas Service Ipari és Szolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 14 588  58,41 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 410 29,50 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 449 33,29 

f) Elosztási díjak a Magyar Gázszolgáltató Kft. elosztási területén 

 Értékesítési kategóriák  Elosztási alapdíj  Elosztási 
kapacitásdíj 

 Elosztási forgalmi díj 

   Ft/m3/h/év  Ft/MJ/h/év  Ft/GJ 
 20-100 m3/h közötti névleges kapacitású gázmérővel 
rendelkező felhasználó 

20 369  58,16 

 100 m3/h névleges vagy annál nagyobb névleges 
(össz)kapacitású gázmérővel rendelkező és 3131-17 100 MJ/h 
kapacitás-lekötési igényű felhasználók 

 546 36,35 

 100 m3/h-nál nagyobb névleges (össz)kapacitású gázmérővel 
rendelkező és 17 100 MJ/h feletti kapacitás-lekötési igényű 
felhasználók 

 521 31,99 
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2. Tárolási díjak 
Kitárolási díj: 19,23 Ft/MWh 
Betárolási díj: 123,52 Ft/MWh 
A tárolói kapacitásdíj kiszámítása a következő képlet alapján történik: 
 

 

ahol: 
TM: tárolói kapacitásdíj (Ft/kWh/év) 
M: a rendszerhasználó tárolói mobil lekötése (kWh) 
B: a rendszerhasználó betárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
K: a rendszerhasználó kitárolási kapacitás lekötése (kWh/nap) 
                                                                                                                                                                                                                          „ 

 

𝐓𝐓𝐓𝐓 = 𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟎𝟎𝟎,𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 /𝟏𝟏𝟏 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎
𝐁𝐁
𝐓𝐓
𝟏 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟎

𝐊𝐊
𝐓𝐓
5 +

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐓𝐓𝐁𝐁:
+

𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏

𝐓𝐓𝐌𝐌𝐌𝐌 9𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝐓𝐓𝐊𝐊:
; 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 56/2014. (XII. 13.) MNB rendelete
a „Homoki-Nagy István” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Homoki-Nagy István születésének 100. évfordulója alkalmából – „Homoki-Nagy István” 
megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. december 15.

2. § (1) A fekvő téglalap alakú emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete  
26,4 mm × 39,6 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Homoki-Nagy István által rendezett Cimborák című film főalakjainak 
– Fickó, a magyar vizsla, Pletyka, a tacskó és Nimród, a vadászhéja – ábrázolása látható. Az emlékérme szélén, lent 
a „MAGYARORSZÁG” felirat, fent, jobbra, egymás alatti két vízszintes sorban a „10 000” értékjelzés és a „FORINT” 
felirat olvasható. Az  emlékérme bal és jobb oldalán egy filmszalag perforációjának motívuma látható, amelyben 
– az  emlékérme bal oldali peremével párhuzamosan – a  „BP.” verdejel és a  „2014” verési évszám olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  jobb oldali mezőben Homoki-Nagy István – a filmrendezőt forgatás közben, kamerával 
ábrázoló – portréja látható. A  portré jobb alsó szélén Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. 
A portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban fent a „HOMOKI-NAGY” és az „ISTVÁN”, középen az „1914–1979”, 
lent, kézírással a  „Gyöngyvirágtól” és a  „lombhullásig” felirat olvasható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 3000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba.

  Dr. Balog Ádám s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1. melléklet az 56/2014. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:
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2. melléklet az 56/2014. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 57/2014. (XII. 13.) MNB rendelete
a „Homoki-Nagy István” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Homoki-Nagy István születésének 100. évfordulója alkalmából – „Homoki-Nagy István” 
megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2014. december 15.

2. § (1) A fekvő téglalap alakú emlékérme réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 22,5 gramm, mérete  
26,4 mm × 39,6 mm, széle sima.

 (2) Az emlékérme előlapján, a  középmezőben a  Homoki-Nagy István által rendezett Cimborák című film főalakjainak 
–  Fickó, a  magyar vizsla, Pletyka, a  tacskó és Nimród, a  vadászhéja – ábrázolása látható. Az  emlékérme szélén, 
lent a „MAGYARORSZÁG” felirat, fent, jobbra, egymás alatti két vízszintes sorban a „2000” értékjelzés és a „FORINT” 
felirat olvasható. Az  emlékérme bal és jobb oldalán egy filmszalag perforációjának motívuma látható, amelyben 
–  az  emlékérme bal oldali peremmel párhuzamosan – a  „BP.” verdejel és a  „2014” verési évszám olvasható. 
Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján, a  jobb oldali mezőben Homoki-Nagy István – a filmrendezőt forgatás közben, kamerával 
ábrázoló – portréja látható. A  portré jobb alsó szélén Horváth Andrea tervezőművész mesterjegye látható. 
A portrétól balra, egymás alatti vízszintes sorokban fent a „HOMOKI-NAGY” és az „ISTVÁN”, középen az „1914–1979”, 
lent, kézírással a  „Gyöngyvirágtól” és a  „lombhullásig” felirat olvasható. Az  emlékérme hátlapjának képét 
a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 3000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2014. december 15-én lép hatályba.

  Dr. Balog Ádám s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

	  

	   2/2	  
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1. melléklet az 57/2014. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 57/2014. (XII. 13.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 62/2014. (XII. 13.) BM rendelete
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól 
szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

A katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 81.  § 
d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21. § 10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 
62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete 
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 62/2014. (XII. 13.) BM rendelethez

 1. Az R. 1.  mellékletében a  Kecskemét székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 7. sora helyébe a  következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„7. Dunavecse I.”
 2. Az R. 1. mellékletében a Kecskemét székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 16. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„16. Kiskunfélegyháza I.”
 3. Az R. 1. mellékletében a Kecskemét székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 33. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„33. Tiszaalpár III.”
 4. Az R. 1. mellékletében a Kiskunhalas székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 19. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„19. Kiskunhalas I.”
 5. Az R. 1. mellékletében az Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 10. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„10. Kevermes II.”
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 6. Az R. 1. mellékletében az Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 15. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„15. Medgyesbodzás II.”
 7. Az R. 1. mellékletében az Orosháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 16. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„16. Medgyesegyháza II.”
 8. Az R. 1.  mellékletében a  Debrecen székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 4. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„4. Derecske I.”
 9. Az R. 1.  mellékletében a  Gyöngyös székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 37. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„37. Nagyréde I.”
 10. Az R. 1.  mellékletében az  Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 10. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám)           (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„10. Dunaharaszti I.”
 11. Az R. 1.  mellékletében az  Érd székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 36. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám)           (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„36. Szigethalom II.”
 12. Az R. 1.  mellékletében a  Kaposvár székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 39. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám)      (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„39. Kiskorpád I.”
 13. Az R. 1.  mellékletében a  Siófok székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 1. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám)    (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„1. Ádánd II.”
 14. Az R. 1.  mellékletében a  Kisvárda székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 19. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám)    (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„19. Mándok I.”
 15. Az R. 1. mellékletében a Mátészalka székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 18. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„18. Mátészalka II.”
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 16. Az R. 1. mellékletében a Nyíregyháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 17. sora helyébe a következő 
rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„17. Nagykálló I.”
 17. Az R. 1. mellékletében a Nyíregyháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 24. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„24. Nyírtura I.”
 18. Az R. 1. mellékletében a Nyíregyháza székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 40. sora helyébe a következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„40. Vasmegyer I.”
 19. Az R. 1.  mellékletében a  Pápa székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 39. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

„39. Pápa I.”
 20. Az R. 1.  mellékletében a Veszprém székhelyű katasztrófavédelmi kirendeltség alcím 70. sora helyébe a  következő 

rendelkezés lép:

(Sorszám) (Település) (Katasztrófavédelmi 
osztály)

 „70. Veszprém I.”

A honvédelmi miniszter 16/2014. (XII. 13.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, 
valamint a honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) 
HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 238.  § (2)  bekezdés 18.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R.) 83. alcíme a következő 286. §-sal egészül ki:
„286. § E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a  honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, 
valamint a  honvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) 
HM  rendelet módosításáról szóló 16/2014. (XII. 13.) HM rendelettel megállapított 15.  melléklet 4.  pont 4.2., 4.10., 
4.12. és 4.66. alpontját 2014. október 1-jétől kell alkalmazni.”
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2. §  Az R. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. §  Az R. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R. 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R. 15. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

7. §  Az R.
a) 5.  § (6)  bekezdésében a „HM parlamenti államtitkára” szövegrész helyébe a „HM társadalmi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkára” szöveg,
b) 4.  mellékletében az  „A pénzügyi és számviteli, ingatlan fenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint 

központosított igazgatási feladatot ellátó” szövegrész helyébe az  „A pénzügyi és számviteli, beszerzési, 
ingatlan fenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított igazgatási feladatot ellátó, továbbá 
a nemzeti rendezvények koncepciójának kidolgozását és végrehajtását végző” szöveg

lép.

8. §  Hatályát veszti az R. 15. melléklet 3. pont 3.3–3.5. alpontja és 5. pont 5.8. alpontja.

2. A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a honvédelmi 
ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet 
módosítása

9. §  A honvédek illetményéről, illetményjellegű juttatásairól, jutalmazásáról, valamint a  honvédelmi ágazatban 
foglalkoztatott közalkalmazottak jutalmazásáról szóló 21/2013. (IX. 17.) HM rendelet (a  továbbiakban: 
Illetményrendelet) 2. alcíme a következő 3/C. §-sal egészül ki:
„3/C. § A Hjt. 124. § (4) bekezdése alapján az állománynak a Honvédség beszerzési feladatokat ellátó szervezeténél 
szolgálatot teljesítő felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező tagja a  beosztási illetmény 50%-ának, felsőfokú 
végzettséggel nem rendelkező tagja a beosztási illetmény 15%-ának megfelelő illetménykiegészítésre jogosult.”

10. §  Az Illetményrendelet 3/A.  §-ában a „központi pénzügyi és számviteli feladatokat ellátó szervezeténél” szövegrész 
helyébe a „központi pénzügyi és számviteli, ingatlan fenntartási és üzemeltetési, logisztikai, valamint központosított 
igazgatási feladatokat ellátó szervezeténél (a  továbbiakban: a  Honvédség központi pénzügyi és számviteli 
feladatokat ellátó szervezete)” szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. alcím 2015. február 1-jén lép hatályba.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez

Az R. 4. melléklet B) pontjában foglalt I. táblázat 6. és 7. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Besorolási 

kategória 
Rendszeresített rendfokozat Általános előmeneteli rend Speciális előmeneteli rend)

„6. VI. ezredes főigazgató-helyettes (V) (K);
igazgató (V) (K);
vezető szakreferens (V) (K)

titkár (V)

7. V. alezredes titkár (V)”

2. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez

Az R. 4. melléklet F) pontjában foglalt I. táblázat D:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(Speciális előmeneteli rend)

(7.) irodavezető (V);
kiemelt vezető pénzügyi referens (V)

3. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez

Az R. 5. melléklet A) pontjában foglalt I. táblázat D:4 mezője helyébe a következő mező lép:

(Középszintű és más magasabb szintű parancsnokságok)

(4.) parancsnok (V) (K)
főnök (V) (K)

4. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez

Az R. 5. melléklet A) pontjában foglalt III. táblázat H:7 mezője helyébe a következő mező lép:

(Speciális előmeneteli rend)

(7.) altiszt
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5. melléklet a 16/2014. (XII. 13.) HM rendelethez

 1. Az R. 15. melléklet 2. pontja a következő 2.45–2.48. alponttal egészül ki:
(Ügyeleti szolgálatok)
„2.45. Légtérmegfigyelő és légvédelmi irányító ügyeleti szolgálat
2.46. Katonai légiforgalmi tájékoztató szolgálat
2.47. Meteorológiai ügyeleti szolgálat
2.48. Légi Irányító Központ légtérmegfigyelő, légvédelmi irányító és harcvezető ügyeleti szolgálat”

 2. Az R. 15. melléklet 4. pont 4.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.2. HM Katasztrófavédelmi Készenléti Szolgálat-Védelmi és Közigazgatási Csoport”

 3. Az R. 15. melléklet 4. pont 4.10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.10. Stratégiai Művelet Vezető Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Törzs”

 4. Az R. 15. melléklet 4. pont 4.12. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.12. Mobil Vezetési Elem készenléti szolgálat”

 5. Az R. 15. melléklet 4. pontja a következő 4.66. és 4.67. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.66. Művelet Vezető Csoport-Katasztrófavédelmi Operatív Csoport
4.67. Sajtóreferensi készenléti szolgálat”

Az igazságügyi miniszter 11/2014. (XII. 13.) IM rendelete
a fogvatartott személy esetében a büntetőeljárás lefolytatása során, továbbá a büntetőügyekben hozott 
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról

A büntetések, az  intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a  szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013.  évi 
CCXL.  törvény 434.  § (2)  bekezdés e)  pontjában, és a  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény 604.  § (2)  bekezdés 
l)  pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a  következőket 
rendelem el:

I. FEJEZET 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A bíróság feladata

1. § (1) A  bíróság határozatának végrehajtásáról – a  külön rendelkezésekben megállapított kivételekkel – az  a  bíróság 
gondoskodik, amelynek eljárásában büntetés, intézkedés, szabálysértés miatt, alkalmazott jogkövetkezmény, 
kényszerintézkedés, rendbírság, pénzbírság vagy bűnügyi költség válik végrehajthatóvá.

 (2) E rendelet alkalmazásában járásbíróság a kerületi bíróság is.
 (3) Ha a terhelt vagy az, akire nézve a végrehajtandó határozat rendelkezést tartalmaz, a büntetőeljárásban résztvevők, 

az  igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló 2001.  évi LXXXV.  törvény szerinti Védelmi Program 
hatálya alatt áll, az e rendelet szerinti valamennyi értesítőlapot és határozatkiadmányt, valamint a terheltnek vagy 
egyéb érintettnek kézbesítendő határozatot, idézést vagy értesítést a Tanúvédelmi Szolgálatnak kell – hivatalsegéd 
útján – továbbítani.

 (4) A  fogva lévő személynek kézbesítendő határozatot, idézést vagy értesítést a  fogva tartó büntetés-végrehajtási 
intézet (a  továbbiakban: bv.  intézet), rendőrségi fogda vagy javítóintézet útján kell kézbesíteni (közvetett 
kézbesítés). A  kézbesítés időpontjára a  büntetőeljárásról szóló 1998.  évi XIX.  törvény (a  továbbiakban: Be.) 279.  § 
(3) bekezdése az irányadó.
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 (5) Ha a fogva lévő terheltet több eljárás kapcsán egy időpontra idézték, a bv. intézet valamennyi érintett bíróság felé 
megtett, a  szállítás napját is megjelölő jelzése alapján az  eljáró bíróságok egyeztetést folytatnak le a  tárgyalási 
napok tekintetében, amelynek eredményéről a  jelzést követő három napon belül értesítik a  megkereső 
intézetet. Az  egyeztetéseket a  bv.  intézetek szállítási napjainak figyelembevételével kell végrehajtani. A  határidő 
eredménytelen eltelte után – amennyiben a  további időveszteség az  előállítás teljesítését veszélyezteti  – 
a  bv.  intézet a  magasabb hatáskörű bíróság tárgyalására állítja elő a  terheltet. Ha az  összeütközés ez  alapján sem 
dönthető el, a korábban érkezett előállító utasítást kell teljesíteni.

 (6) Ha a tárgyalás során eljáró bíróság a tárgyalás lefolytatásakor újabb tárgyalási határnapot tűz ki, arról – ha az érintett 
fogvatartottak nagyobb száma vagy más körülmény miatt nem jár aránytalan nehézséggel – új idézés, előállító 
utasítás vagy értesítés készül, amelyet az előállító büntetés-végrehajtási őrnek (a továbbiakban: bv. őr) ad át. Ennek 
tényét a bíróság a jegyzőkönyvben rögzíti.

2. § (1) A  határozat végrehajtásáról gondoskodó bíróság a  határozat jogerőre emelkedésekor, legkésőbb három 
munkanapon belül minden érintettre nézve külön kiállítja a  végrehajtás alapjául szolgáló értesítőlapot, és 
a kezelőiroda vezetőjének adja le, aki azt három napon belül megküldi a végrehajtásra hivatott szervnek.

 (2) Ha a  bíróság jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható határozatával személyi szabadság 
elvonásával vagy korlátozásával járó büntetést, intézkedést, vagy kényszerintézkedést szüntet meg – és az érintett 
a határozat meghozatalakor nincs jelen – az értesítőlapot soron kívül ki kell állítani, és a kezelőirodának le kell adni. 
A kezelőiroda vezetője a végrehajtást foganatosító szervet az értesítőlap telefaxon való megküldésével és rövid úton 
történő megerősítésével soron kívül értesíti.

 (3) Az  értesítőlap pontos és határidőben történő kiállításáért a  tanács elnöke, vagy az  egyesbíró (a  továbbiakban 
együtt: a  tanács elnöke) felelős. Az  értesítőlapot a  tanács elnöke, vagy a  bírósági ügyintéző írja alá, és a  bíróság 
bélyegzőjével látja el. A  bírósági ügyintéző az  értesítőlapra bírói rendelvényt nem vezethet. Az  iratboríték 
belső oldalán az  igazságügyi alkalmazott feljegyzi, hogy melyik terheltről, milyen értesítőlapot állítottak ki. 
Az  értesítőlapok átvételét a  kezelőiroda vezetője a  feljegyzés mellett, az  aláírásával és az  átvétel időpontjának 
megjelölésével igazolja.

 (4) A tanács elnöke megteszi a határozat végrehajtása érdekében szükséges egyéb intézkedéseket.

3. § (1) A büntető határozatról kiállított értesítőlap tartalmazza:
a) a bíróság megnevezését, ügyszámát, a terhelt nevét, személyi adatait, a határozat keltét, számát, jogerejét és 

végrehajthatóságát, vagy a jogerőre tekintet nélküli végrehajthatóságot,
b) a bűncselekménynek a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) – szükség 

esetén az 1978. évi IV. törvény – szerinti megnevezését és minősítését,
c) a  kiszabott büntetést számmal és betűvel kiírva, az  alkalmazott intézkedést, a  rendbírságot, az  előzetes 

fogvatartás vagy a  házi őrizet beszámítását (Btk. 92.  §), a  járművezetéstől eltiltásba beszámítható időre 
vonatkozó rendelkezést, továbbá azokat a végrehajtáshoz szükséges adatokat, amelyeknek az értesítőlapon 
való feltüntetését jogszabály elrendeli,

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 foglalkozástól eltiltás, 
járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától való eltiltás, kiutasítás vagy közügyektől 
eltiltás megnevezését,

e) feltételes szabadság megszüntetése esetén, ha arra az  ítélet jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt 
követően elkövetett bűncselekmény miatt került sor, azt, hogy a feltételes szabadság megszüntetése melyik 
bíróság milyen számú határozata vonatkozásában történt, valamint a feltételes szabadulás napját,

f ) felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén, hogy az  mely bíróság milyen számú 
határozata vonatkozásában történt meg.

 (2) A másodfokú bíróság által kiállított értesítőlapon az első fokon eljárt bíróság, a harmadfokú bíróság által kiállított 
értesítőlapon az első fokon és a másodfokon eljárt bíróság megnevezését, ügyszámát és határozata keltét is fel kell 
tüntetni.

 (3) Ha a tanács elnöke az ügydöntő határozatában részletfizetést [Btk. 50. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntő határozat 
kihirdetése után nyomban előterjesztett kérelemre halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, ezt a  büntető 
határozatról kiállított értesítőlap e célra szolgáló rovatában, vagy „Megjegyzés” rovatában – a halasztás tartamának, 
a részletfizetésre vonatkozó adatoknak a megjelölésével – feltünteti.
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 (4) A tanács elnöke, a (3) bekezdés esetén kívül, a halasztás vagy részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott jogerős 
határozat kiadmányát – ha erről tudomása van, a  büntetés, intézkedés vagy vagyoni jellegű joghátrány előírási 
tételszámára hivatkozással – három napon belül megküldi a  végrehajtásról gondoskodó büntetés-végrehajtási 
csoportnak (a továbbiakban: bv. csoport), illetve a bírósági gazdasági hivatalnak (a továbbiakban: BGH).

4. § (1) Ha a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban: bv. bíró) a hibás formában vagy tartalommal kiállított értesítőlapot 
saját hatáskörben kijavítja, a  javítást a  keltének feltüntetésével, az  aláírásával és a  bíróság bélyegzőjével igazolja, 
egyéb esetben azt a bíróságnak javítás céljából visszaküldi.

 (2) Ha az értesítőlapot a bíróság hibásan állította ki, és azt a bv. csoport vagy a fogva tartó bv.  intézet javítás céljából 
visszaküldte, a tanács elnöke a hibát kijavítja, és az (1) bekezdés szerint jár el.

 (3) Ha a  végrehajtást foganatosító szerv az  értesítőlapot javításra visszaküldte és a  bíróság a  vizsgálatot követően 
a javításról nem intézkedik, annak indokáról átiratban tájékoztatást ad és azzal együtt az értesítőlapot visszaküldi.

 (4) A bíróság a kijavított értesítőlapot vagy a (3) bekezdés szerinti átiratot a visszaküldő szervnek az előírási tételszámra 
hivatkozással, ennek hiányában gyűjtőjegyzéken három napon belül megküldi.

 (5) Ha a  bíróság olyan kérdésben, amelyre nézve az  értesítőlap adatot tartalmaz, utóbb másként határoz, vagy 
a  határozata mulasztását utólag határozattal pótolja, erről újabb értesítőlapot kell kiállítani, és a  végrehajtásban 
érintett hatóságnak, szervnek, szervezetnek három napon belül meg kell küldeni. Ha a  bíróság már állított ki 
értesítőlapot, az  újabb értesítőlap „Megjegyzés” rovatában ezt – amennyiben az  előírási tételszám ismert, az  erre 
való utalással – fel kell tüntetni.

 (6) Ha a  bv.  intézet, a  pártfogó felügyelői szolgálat vagy a  bv.  bíró azt észleli, hogy valamely kérdésről a  bíróság 
nem, vagy nem a  törvénynek megfelelően határozott, a  Be. XXIX. Fejezet I. és II. Címe szerinti különleges eljárás 
lefolytatása érdekében az alapügyben eljáró első fokú bíróságot keresi meg.

 (7) A különleges eljárást a bíróság soron kívül folytatja le, és a (5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
 (8) Ha a bíróság a Be. 575. §-a szerinti eljárásban azt állapítja meg, hogy az összbüntetésbe foglalásnak nem állnak fenn 

a törvényi feltételei, és ezért a korábbi jogerős összbüntetési ítéletet hatályon kívül helyezi, jogerős határozatának 
két kiadmányát megküldi az illetékes bv. csoportnak. Ha a bíróság a Be. 574. § (3) bekezdése alapján a nem jogerős 
összbüntetési ítéletben az  alapítéletek szerinti szabadságvesztések végrehajtását félbeszakítja, határozatának 
egy-egy kiadmányát három napon belül megküldi a bv. csoport és a bv. intézet részére.

 (9) Ha perújítás, felülvizsgálat, törvényesség érdekében emelt jogorvoslat, vagy jogegységi eljárás (a  továbbiakban 
együtt: rendkívüli jogorvoslat) folytán a  bíróság az  elítéltet felmenti, a  kényszergyógykezelést mellőzi, vagy 
az  eljárást megszünteti, az  erről szóló határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát 
valamennyi, a  végrehajtásban érintett hatóságnak, szervnek, szervezetnek három napon belül meg kell küldeni, 
amelyek korábban a végrehajtás foganatosítására értesítőlapot vagy határozatot kaptak.

 (10) A  (9)  bekezdésben szabályozott estekben, ha a  terhelt fogva van, a  bíróság határozatának meghozatalával 
egyidejűleg értesítőlapot állít ki a  szabadítás, vagy elbocsátás iránt. Ha a  terheltet előállították, a  tanács elnöke 
az értesítőlapot és a határozat rendelkező részének jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott két kiadmányát 
az előállítást foganatosító bv. őrnek vagy rendőrnek adja át. Ha a terhelt előállítására nem került sor, az értesítőlapot 
azonnal elektronikus úton vagy telefaxon meg kell küldeni a fogvatartást foganatosító szervnek, és azt rövid úton is 
meg kell erősíteni. A bíróság a továbbiakban a 10. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

 (11) Ha rendkívüli jogorvoslat folytán a  bíróság más, vagy más mértékű büntetést szab ki, illetve más, vagy más 
terjedelmű intézkedést alkalmaz, erről újabb értesítőlapot kell kiállítani. Egyebekben a  megállapított büntetés 
vagy intézkedés végrehajtására vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni. Az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában 
a  rendkívüli jogorvoslattal érintett határozatot meghozó bíróság megnevezését és ügyszámát, továbbá azt, ha 
a  bíróság már állított ki értesítőlapot – amennyiben az  előírási tételszám ismert, az  erre való utalással – fel kell 
tüntetni. Azon büntetés vagy intézkedés vonatkozásában, amely a  rendkívüli jogorvoslat folytán nem kerül 
végrehajtásra, a bíróság a (9) bekezdés szerint jár el.

 (12) 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 – három napon belül értesíti az  illetékes bv.  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 és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálatát (a továbbiakban: 
pártfogó felügyelői szolgálat).
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 (13) Ha a Kúria a felülvizsgálati eljárás során [Be. 420. § (1) bekezdés] a fogva lévő terhelttel szembeni jogerős ügydöntő 
határozatot hatályon kívül helyezi, de a  terhelt előzetes letartóztatását vagy ideiglenes kényszergyógykezelését 
rendeli el [Be. 428.  § (5)  bekezdés], a  tanács elnöke az  előzetes letartóztatásról, vagy az  ideiglenes 
kényszergyógykezelésről kiállított értesítőlapot a  terheltet előállító bv.  őrnek, vagy rendőrnek adja át, ha 
a kényszergyógykezelés alatt álló terhelt előállítására állapotánál fogva nem került sor, az Igazságügyi Megfigyelő és 
Elmegyógyító Intézetnek (a továbbiakban: IMEI) küldi meg.

2. A büntetés-végrehajtási csoport feladata

5. § (1) A  bv.  csoport feladatait a  bv.  bíró, a  törvényszék elnöke által kijelölt bírósági titkár, a  tisztviselő (a  továbbiakban: 
bv. előadó) és az írnok látja el.

 (2) A bv. csoporthoz kezelőiroda (a továbbiakban: iroda) tartozik.
 (3) Ha a  törvényszék elnöke a  katonai tanács bíráját a  büntetés-végrehajtási feladatok ellátására kijelölte, a  katonai 

tanácsnál bv. előadó is működhet.

6. § (1) A bv. csoport irodáját a törvényszék elnöke által kijelölt bv. előadó vezeti.
 (2) A bv. előadó önállóan tesz kisebb jelentőségű, nem érdemi intézkedéseket, így különösen

a) a bírói rendelvénnyel ellátott bírósági értesítőlapokat és határozatokat megküldi a fogvatartást foganatosító 
bv. intézetnek, a pártfogó felügyelői szolgálatnak, vagy más szervnek,

b) ellátja a  szabadságvesztésre, elzárásra, vagy a  rendbírságot helyettesítő elzárásra ítéltnek a  bv.  intézetbe 
utalásával kapcsolatos ügyviteli feladatokat,

c) elkészíti az érdemi intézkedések tervezetét.

3. A Bírósági Gazdasági Hivatal feladata

7. § (1) A  bíróságok működésével összefüggő gazdálkodási és pénzügyi teendők ellátására a  törvényszék szervezetében 
működő BGH feladatkörébe tartozik
a) a büntetőeljárás során lefoglalt és a kezelésébe tartozó bűnjelek nyilvántartása,
b) az elkobzott vagy előzetesen értékesíteni rendelt bűnjelek értékesítése és az ellenérték beszedése,
c) a következő követelések előírásával és beszedésével, a beszedés szorgalmazásával kapcsolatos teendők:

ca) a  büntetőeljárás során alkalmazott vagyoni jellegű joghátrány, az  államot illető vagyoni követelés 
(ideértve a rendbírságot és a költségek megfizetésére kötelezést),

cb) a  polgári ügyben eljárt bíróság által kiszabott rendbírság, illetve pénzbírság, alapos végrehajtási 
kifogás esetén a  végrehajtót az  állam felé terhelő befizetési kötelezettségből származó követelés, 
valamint a közjegyző által kiszabott pénzbírság.

 (2) A  BGH illetékessége kiterjed arra a  bíróságra, amelynek szervezetében működik, továbbá a  törvényszék területén 
működő járásbíróságra, közigazgatási és munkaügyi bíróságra, ügyészre, valamint a  törvényszék területén 
székhellyel rendelkező közjegyzőre.

 (3) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  önkéntes teljesítés elmaradása esetén a  BGH az  állam javára fennálló 
követelést bírósági végrehajtás útján érvényesíti.

II. FEJEZET 
A SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSA

4. Az értesítőlap és a bírói rendelvény

8. § (1) A szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítőlap kiállítása előtt a bíróság, bírói rendelvény adása előtt 
bíróság, illetve a bv. bíró a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás 
végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény (a továbbiakban: Bv. tv.) 48. § (1) bekezdésében írtakat megvizsgálja.

 (2) A bíróság a jogerős határozatáról kiállított értesítőlapon a 3. §-ban foglaltakon túlmenően feltünteti
a) a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát (Btk. 37. §, 110. §),
b) ha az  elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra, ezt a  tényt [Btk. 38.  § (4)  bekezdés, 44.  §, 45.  § 

(7) bekezdés],
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c) az előzetes fogvatartás, vagy a házi őrizet beszámítására vonatkozó rendelkezést, és az ítélet kihirdetése után 
az ítélet jogerőre emelkedéséig előzetes letartóztatásban, házi őrizetben töltött időt,

d) ha a  bíróság a  terheltet az  ítélet jogerőre emelkedését megelőzően vagy azt követően elkövetett 
bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, és a  feltételes szabadságot megszüntette, 
az  erről szóló rendelkezést, azzal, hogy a  feltételes szabadságra bocsátás melyik bíróság milyen számú 
határozata alapján történt,

e) ha a bíróság a vádlott távollétében megtartott tárgyaláson hozta meg a határozatát,
f ) ha olyan terheltet ítélt szabadságvesztésre, aki pártfogó felügyelet alatt áll (Btk. 69.  §, 119.  §), annak 

közlésével, hogy a pártfogó felügyeletet melyik pártfogó felügyelői szolgálat hajtja végre,
g) ha az  elítélt visszaeső, különös visszaeső, többszörös visszaeső vagy erőszakos többszörös visszaeső; több 

visszaeső kategória esetén a legsúlyosabbat kell megjelölni,
h) ha a  bíróság felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendeli el, a  felfüggesztett szabadságvesztést 

kiszabó bíróság megnevezését és határozatának számát,
i) ha a  bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben a  korábban felfüggesztett 

szabadságvesztés végrehajtását nem lehet elrendelni [Btk. 86.  § (2)  bekezdés], a  felfüggesztett 
szabadságvesztést kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát,

j) a végrehajtást foganatosító bv. intézetet, ha a bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel szemben 
elzárást hajtanak végre,

k) a  végrehajtást foganatosító javítóintézetet, ha a  bíróság olyan terheltet ítél szabadságvesztésre, akivel 
szemben javítóintézeti nevelést hajtanak végre, valamint a Btk. 122. §-a szerinti átváltoztatás szükségességét,

l) ha a büntetőeljárásban – amelyben a szabadságvesztést kiszabták – óvadék letételére került sor, az óvadék 
megállapítása tárgyában jogerős határozatot hozó bíróság megjelölésével.

 (3) Ha a  bíróság a  szabadlábon lévő terhelttel szemben a  szabadságvesztés azonnali foganatba vételét [Be.  596.  § 
(1)  bekezdés], vagy a  szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedést [Be. 596.  §  
(3)–(4) bekezdés] rendeli el, ezt a tanács elnöke – az intézkedés ellenőrzésére jogosult rendőri szerv megjelölésével – 
az értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti.

 (4) Az  összbüntetésként megállapított szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó értesítőlap kiállítására és 
megküldésére a 8–14. § rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell.

9. § (1) Az értesítőlapra a tanács elnöke a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó bírói rendelvényt vezet, ha az elítélt 
az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést, vagy elzárást tölt, vagy ha 
a bíróság a szabadlábon lévő elítélttel szemben a jogerősen kiszabott szabadságvesztés azonnali foganatba vételét 
rendeli el.

 (2) Ha az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor előzetes letartóztatásban van, de az előzetes fogvatartásban, vagy házi 
őrizetben eltöltött időre figyelemmel feltételes szabadságra lenne bocsátható, a  tanács elnöke ezt a  körülményt 
az értesítőlap „Megjegyzés” rovatában feltünteti. A büntetés végrehajtására ilyenkor is bírói rendelvényt kell adni.

 (3) Ha az  elítélt szabadlábon van, és előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben annyi időt töltött, hogy feltételes 
szabadságra bocsátható, a  tanács elnöke ezt a  körülményt az  értesítőlap „Megjegyzés” rovatában feltünteti. 
Megjelöli azt is, hogy az elítéltet az előzetes fogvatartásból honnan szabadították. Ebben az esetben a tanács elnöke 
az értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki.

 (4) A  szabadságvesztést kiszabó jogerős ítéletről az  értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha az  elítélt által előzetes 
fogvatartásban, vagy házi őrizetben eltöltött idővel a  bíróság a  szabadságvesztést 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) A  bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapot a  határozat jogerőre emelkedésekor kell a  fogvatartást foganatosító 
szervnek megküldeni, vagy a  terheltet előállító bv.  őrnek átadni. A  bv.  őr az  értesítőlap átvételét, az  átvétel 
időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

 (6) Ha a  bíróság az  értesítőlap „Megjegyzés” rovatában azt tünteti fel, hogy az  előzetes fogvatartásban, vagy házi 
őrizetben eltöltött időre figyelemmel a  feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéről való döntés esedékessé 
vált, az elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról soron kívül határozni kell, ennek érdekében a bv.  intézet három 
napon belül megteszi a szükséges intézkedéseket.
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5. A járásbíróság előtt jogerőre emelkedett ítélet

10. § (1) Ha a  végrehajtandó szabadságvesztést megállapító ítélet a  járásbíróság előtt jogerőre emelkedik, és az  elítélt 
szabadlábon van, a tanács elnöke az ítéletről kiállított értesítőlapot a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint eljárva, 
a kezelőiroda vezetőjének adja át.

 (2) A  kezelőiroda vezetője az  értesítőlapok átvételét a  2.  § (3)  bekezdésben írt feljegyzés mellett, az  átvétel 
időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

11. § (1) A  kezelőiroda az  értesítőlapokat összegyűjti, és szükség szerint naponta, de legalább háromnaponként három 
példányban gyűjtőjegyzéket készít, amelyet folyamatosan növekvő sorszámmal lát el.

 (2) A kezelőiroda a gyűjtőjegyzék kiállítása után az értesítőlapokat a gyűjtőjegyzék két példányával három napon belül 
köteles átadni, illetve megküldeni a bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportnak.

 (3) A kezelőiroda a bírói utasítás alapján az értesítőlappal együtt – kivételes esetben pótlólag – átadja, vagy megküldi 
a bv. csoportnak a jogerős ítélet végrehajthatósági záradékkal ellátott rendelkező részének két kiadmányát, továbbá 
a Bv. tv. 36. § (3) bekezdésében szereplő iratok másodpéldányát vagy fénymásolatát.

 (4) Az ügydöntő határozat írásba foglalását követően a bíróság kezelőirodája három napon belül megküldi annak két 
kiadmányát a bv. csoportnak. A bv. csoport az egyik kiadmányt továbbítja a végrehajtást foganatosító szervnek.

 (5) Ha a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását rendelte el, a felfüggesztett szabadságvesztést kiszabó 
jogerős ítélet kiadmányát is át kell adni, vagy meg kell küldeni a bv. csoport részére.

 (6) A  (2) és (3)  bekezdésben, valamint a  10.  §-ban írt rendelkezéseket a  foglalkozástól eltiltásról, járművezetéstől 
eltiltásról, kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról és közügyektől eltiltásról kiállított 
értesítőlap megküldésénél is alkalmazni kell.

 (7) 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.

12. § (1) A  kezelőiroda a  bv.  csoporttól visszaküldött gyűjtőjegyzéket egyezteti a  gyűjtőjegyzéknek a  járásbíróságon 
visszatartott példányával.

 (2) Ha a  gyűjtőjegyzék egyeztetésekor a  kezelőiroda vezetője azt állapítja meg, hogy a  bv.  csoport valamelyik elítélt 
szabadságvesztését nem írta elő, ennek okáról a bv. csoporttól felvilágosítást kér.

 (3) A  gyűjtőjegyzék egyeztetése után a  kezelőiroda a  szabadságvesztés előírási tételszámát a  büntető lajstromba 
feljegyzi.

 (4) A bv. bíró a bármely okból végrehajtásra alkalmatlan, hiányos értesítőlapot és mellékleteit – amennyiben a javítást 
maga nem végzi el – előírási tételszám (nyilvántartásba vétel) nélkül javításra visszaküldi a kiállító bíróságnak, ebben 
az esetben a javított példányt a kezelőiroda gyűjtőjegyzékkel küldi meg.

 (5) A  kezelőiroda az  (1)–(4)  bekezdésben foglaltak teljesítése után a  gyűjtőjegyzéknek a  bv.  csoporttól visszaküldött 
példányát csatolja a  kezelőirodán visszatartott példányhoz, és a  gyűjtőjegyzékeket sorszám szerint rendezve 
megőrzi. Az  év végén a  gyűjtőjegyzékeket az  utolsó lajstromszám alatt a  büntető lajstromba bevezeti, és azokat 
irattárba helyezi.

 (6) Ha a  határozat rendelkező részének megküldésére pótlólag [11.  § (3)  bekezdés] került sor, azt a  bv.  csoport által 
közölt előírási tételszámra hivatkozással küldi meg.

6. A törvényszék, az ítélőtábla, illetve a Kúria előtt jogerőre emelkedett ítélet

13. § (1) Ha a  végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet a  törvényszék első vagy másodfokú eljárásában emelkedett 
jogerőre, és az elítélt szabadlábon van, a bíróság a kiállított értesítőlapot a 2. § (1) bekezdésében foglaltak szerint 
eljárva közvetlenül a bv. csoportnak adja át.

 (2) Az értesítőlap átvételének tényét és idejét a bv. előadó aláírásával igazolja, és feltünteti a szabadságvesztés előírási 
tételszámát.

14. § (1) Ha a végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó ítélet az ítélőtábla vagy a Kúria előtt emelkedett jogerőre, és az elítélt 
szabadlábon van, a tanács elnöke a 10. § (1) bekezdése szerint jár el.

 (2) A kezelőiroda az értesítőlapot gyűjtőjegyzékkel együtt az első fokú bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportnak 
küldi meg.
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15. §  Az ítélet (határozat) rendelkező részének és az egyéb iratok megküldésére a 11. § (3) és (4) bekezdésében, továbbá 
a 12. § (6) bekezdésben meghatározott szabályokat, a szabadságvesztés előírási tételszámának feljegyzésére pedig 
a 12. § (3) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az ítéletet (határozatot) a törvényszék, 
az ítélőtábla, vagy a Kúria hozta.

7. Értesítőlap a fogva lévő terheltről

16. § (1) Ha a bíróság a terheltet jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, és a terhelt akár ebben az ügyben, akár 
más ügyben előzetes letartóztatásban van, vagy szabadságvesztést vagy elzárást tölt, a tanács elnöke a Bv. tv. 34. § 
(1) bekezdésében írtak szerint jár el.

 (2) A  bv.  őr az  értesítőlap átvételét az  átvétel időpontjának feltüntetésével, az  iratboríték belső oldalán aláírásával 
elismeri. Az iratboríték belső oldalán fel kell tüntetni, hogy a terheltet melyik bv. intézetből állították elő.

 (3) A  bírói rendelvénnyel ellátott értesítőlapnak a  bv.  őr részére történő átadását a  bíróság a  bv.  csoporttal az  erre 
rendszeresített értesítőlapon közli.

 (4) Ha a  rendőrségi fogdában előzetes letartóztatásban lévő terheltet az  általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv (a  továbbiakban: rendőrség) állítja elő, a  tanács elnöke az  értesítőlapot a  terheltet előállító 
rendőrnek adja át. Ennek alapján a rendőrség azonnal gondoskodik az elítéltnek a bv. intézetbe szállításáról.

 (5) Ha a  bíróság a  fiatalkorú terheltet végrehajtandó szabadságvesztésre ítéli, és a  fiatalkorú akár ebben az  ügyben, 
akár más ügyben, javítóintézetben foganatosított előzetes letartóztatásban van, vagy javítóintézeti nevelés hatálya 
alatt áll, a tanács elnöke az értesítőlapot a terheltet előállító rendőrnek adja át. Ennek alapján a rendőrség azonnal 
gondoskodik az elítéltnek a bv. intézetbe szállításáról.

8. A szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatba vétele

17. § (1) Ha a  bíróság a  szabadlábon lévő terhelttel szemben a  Bv. tv. 37.  § (1)  bekezdése alapján a  jogerősen kiszabott 
szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendeli el, a  Bv. tv. 37.  § (2)  bekezdése szerint jár el. A  bíróság erről 
a bv. csoportot értesíti.

 (2) Ha a  bv.  intézet közli a  bv.  csoporttal, hogy az  elítélt a  befogadás során úgy nyilatkozott, hogy kiskorú gyermeke 
vagy általa gondozott más személy felügyelet nélkül maradt, vagy intézkedést kér vagyonának, lakásának 
biztonságba helyezéséről, a  bv.  bíró – amennyiben az  azonnali foganatba vételt elrendelő bíróság még nem 
intézkedett – a 29. § szerint jár el.

9. A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása, a feltételes szabadság 
utólagos megszüntetése, a próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos elrendelése, 
az előzetes fogvatartás utólagos beszámítása és utólagos összbüntetésbe foglalás

18. § (1) Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az  a  bíróság, amely a  feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezésről 
utólag határoz (Be. 557. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján 
– gyűjtőjegyzék nélkül – három napon belül megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

 (2) Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely a feltételes szabadság megszüntetéséről utólag határoz 
(Be. 559. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék 
nélkül – három napon belül megküldi az  elítéltet fogva tartó bv.  intézetnek, továbbá a  büntetés-végrehajtási 
pártfogó felügyelőnek, ha az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll.

 (3) Végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés esetén az  a  bíróság, amely a  büntetés végrehajtását 
utólag elrendeli (Be. 572. §), erről értesítőlapot állít ki, egyebekben a szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos 
általános rendelkezések szerint jár el. Ha a bíróság a pártfogó felügyelet alatt álló, felfüggesztett szabadságvesztésre 
elítélt felfüggesztett szabadságvesztésének végrehajtását utólag elrendeli, határozatát három napon belül 
megküldi annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak is, amely az elítélt pártfogó felügyeletét ez  idáig végrehajtotta. 
Ha a  bíróságnak nincs tudomása arról, hogy a  pártfogó felügyeletet melyik pártfogó felügyelői szolgálat hajtotta 
végre, akkor az  elítélt lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatnak küldi meg 
a határozatot.

 (4) Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az  a  bíróság, amely az  összbüntetésbe foglalásról utólag határoz 
(Be. 575. §), az erről kiállított értesítőlapot és a jogerős határozat két kiadmányát a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék 
nélkül – három napon belül megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.
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 (5) Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az  a  bíróság, amely az  előzetes fogvatartás vagy a  házi őrizet 
beszámításáról utólag határoz (Be. 576.  §), az  erről kiállított értesítőlapot és a  jogerős határozat két kiadmányát 
a bv. csoport útján – gyűjtőjegyzék nélkül – három napon belül megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

 (6) Ha az  elítélt szabadlábon van, az  (1)–(2) és a  (4)–(5)  bekezdés szerinti értesítőlapot és határozatkiadmányokat 
a bíróság szerint illetékes bv. csoportnak kell megküldeni.

 (7) Ha az  előzetes fogvatartás, vagy a  házi őrizet utólagos beszámítása folytán az  elítélt feltételes szabadságra lenne 
bocsátható, a 9. § (6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

10. Életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt újabb szabadságvesztésre ítélése

19. § (1) Ha a  határozott ideig tartó szabadságvesztést azért nem lehet végrehajtani, mert az  elítéltet más ügyben 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélték (Bv. tv. 31.  §), a  kiszabott szabadságvesztésről az  értesítőlapot ki kell 
állítani, de annak „Megjegyzés” rovatában ezt a körülményt, valamint a  feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontjának elhalasztását (Btk. 45. §) fel kell tüntetni.

 (2) Az  a  bíróság, amely a  feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztásáról utólag határoz 
(Be. 558. §), jogerős határozatának két kiadmányát – a bv. csoport útján – három napon belül megküldi az elítéltet 
fogva tartó bv. intézetnek.

 (3) Ha az  életfogytig tartó szabadságvesztést azért nem lehet végrehajtani, mert az  elítéltet más ügyben életfogytig 
tartó szabadságvesztésre ítélték [Btk. 45.  § (7)  bekezdés], a  kiszabott szabadságvesztésről az  értesítőlapot ki kell 
állítani, de annak „Megjegyzés” rovatában ezt a körülményt fel kell tüntetni.

11. Halasztás engedélyezése

20. § (1) Ha az  elítélt nem az  ügydöntő határozat kihirdetése után nyomban terjesztett elő kérelmet a  szabadságvesztés 
végrehajtásának elhalasztása engedélyezése iránt, az  első fokon eljárt tanács elnöke rövid úton megkeresi 
az  illetékes bv.  csoportot vagy a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát (a  továbbiakban: BVOP), és 
tájékoztatást kér arról, hogy az  elítéltet felhívták-e a  szabadságvesztés megkezdésére, vagy az  elítéltet bv.  intézet 
időközben befogadta-e.

 (2) Ha a  halasztásra várandósság miatt került sor, azonban a  Bv. tv. 39.  § (5)  bekezdésében foglalt körülmények 
bekövetkeznek, a  tanács elnöke felhívja a  BVOP egészségügyi szakterületét, hogy nyilatkozzon az  elítélt nő 
egészségügyi állapotáról.

 (3) Amennyiben rendelkezésre állnak a megfelelő orvosi dokumentumok a nyilatkozathoz, a BVOP írásban tájékoztatja 
megállapításairól a tanács elnökét.

 (4) Amennyiben a  nyilatkozathoz nem bocsátották rendelkezésére a  megfelelő orvosi dokumentumokat, ennek 
közlésével tájékoztatja a tanács elnökét a nyilatkozat megtételének akadályáról.

12. Intézkedés a szabadságvesztés végrehajtása érdekében

21. § (1) A járásbíróságtól gyűjtőjegyzékkel érkezett értesítőlapot a bv. előadó ellenőrzi, megállapítja, hogy a gyűjtőjegyzék 
első sorszáma az előzőleg küldött gyűjtőjegyzék utolsó sorszámát folyamatosan követi-e, és hogy a gyűjtőjegyzéken 
feltüntetett mellékleteket csatolták-e. A bv. bíró az észlelt hiányok pótlására felhívja a járásbíróságot.

 (2) A  bv.  előadó az  értesítőlap átvételének tényét és idejét aláírásával igazolja, és a  gyűjtőjegyzéken feljegyzi azt 
az  előírási tételszámot, amelyen az  ügyet a  szabadságvesztés végrehajtási lajstromban előírta, és a  gyűjtőjegyzék 
egyik példányát visszaküldi a járásbíróságnak.

 (3) A bv. előadó az (1)–(2) bekezdés szerint jár el akkor is, ha a járásbíróság azt közli, hogy a szabadságvesztésről szóló 
értesítőlapot a bv. őrnek adta át.

 (4) Ha a szabadságvesztésről szóló értesítőlapot a törvényszék közvetlenül a bv. csoportnak küldte meg, a bv. előadó 
a (2) bekezdés szerint jár el.

 (5) Ha a  szabadságvesztés az  ítélőtábla, illetve a  Kúria előtt emelkedett jogerőre az  erről szóló értesítőlapot 
gyűjtőjegyzékkel megküldi a bv. csoportnak.

 (6) A  bv.  előadó a  (3)–(5)  bekezdésben meghatározott esetekben a  szabadságvesztés végrehajtási ügy előírási 
tételszámát átiratban közli az első fokú bírósággal.
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22. § (1) Az értesítőlap és a rendelkezésre álló egyéb iratok alapján a bv. bíró megvizsgálja, hogy
a) a Bv. tv. 48. § (1) bekezdés a) és b) pontjaiban írt okok fennállnak-e, továbbá
b) a fiatalkorú elítélt betöltötte-e a huszonegyedik életévét.

 (2) Ha a  bv.  bíró megállapítja, hogy a  szabadságvesztés végrehajtásának nincs akadálya, erről az  értesítőlap 
másolatának egyidejű megküldésével gyűjtőjegyzéken értesíti a BVOP-t.

 (3) Az  elítéltet a  BVOP felhívja a  szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére. A  felhívás tartalmazza azt, hogy 
az  elítélt a  szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére melyik bv.  intézetben, milyen időpontban jelenjen 
meg. A  felhívás tartalmazza továbbá a  tájékoztatást arról, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra, aki 
a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg.

 (4) Az  elítéltet fel kell hívni arra, hogy gondoskodjon felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekéről vagy más, általa 
gondozott személyről, továbbá intézkedjen vagyonának és lakásának biztonságba helyezése iránt.

23. § (1) A  felhívás megtörténtét követően a  BVOP gyűjtőjegyzékkel írásban – vagy ahol a  feltételek adottak elektronikus 
úton – három napon belül tájékoztatja az  első fokú bíróság székhelye szerint illetékes bv.  csoportot a  felhívás 
tényéről, a szabadságvesztés megkezdésére előírt napról és a végrehajtás megkezdésére kijelölt intézetről.

 (2) A  bv.  intézet a  végrehajtásra behívott elítéltek jegyzékében meghatározott adatokat az  átvételt követően saját 
nyilvántartásába átvezeti.

 (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 három napon belül megküldi 
a végrehajtásra kijelölt bv. intézetnek.

24. § (1) Ha az elítélt a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére nem jelent meg a bv.  intézetben, erről az  intézet soron 
kívül értesíti a  BVOP-t az  elítélt elővezetése, szükség szerint elfogatóparancs kibocsátásának kezdeményezése 
céljából.

 (2) A BVOP az elővezetés elrendeléséről értesíti a bv. intézetet és a bv. csoportot feltüntetve az elővezetés határnapját.
 (3) A bv. intézet az elítélt elővezetésének eredményéről azonnal értesíti a BVOP-t.
 (4) Ha a  szabadságvesztés megkezdésére 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, a  megjelölt  címen 
ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre távozott, a Bv. tv. 19. § (2) bekezdése alapján a BVOP az elítélt tartózkodási 
helyének megállapítása érdekében a  személyi adat- és lakcímnyilvántartást, valamint az  elítélt utolsó ismert 
lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságot keresi meg.

 (5) Ha az  elítélt bejelentett lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti illetékes rendőrkapitányságtól kapott 
tájékoztatás alapján a BVOP megállapítja, hogy az elítélt nem lakik vagy nem tartózkodik az általa megadott címen 
és új adat sem merült fel az  elítélt lakó- vagy tartózkodási helyéről, illetve megállapítható, hogy az  elítélt 
a szabadságvesztés végrehajtásának meghiúsítása céljából megszökött, elrejtőzött, a BVOP az  illetékes bv. bírónál 
kezdeményezi az elítélt körözésének elrendelését elfogatóparancs kibocsátásával.

 (6) A  BVOP a  (5)  bekezdésben kezdeményezett elfogatóparancs kiadásának érdekében továbbítja a  bv.  bíró részére 
a  kézbesítéssel kapcsolatos iratokat, a  helyszíni ellenőrzés során készült rendőri jelentést és a  rendőrség által 
szolgáltatott egyéb információkat.

 (7) A  bv.  bíró az  elfogatóparancsban rendelkezik arról, hogy az  elítéltet a  legközelebbi bv.  intézetbe állítsák elő. 
Az elfogatóparancs kibocsátásáról a bv. csoport három napon belül értesíti a BVOP-t.

 (8) A  BVOP a  bv.  intézetek és a  bv.  bíró által közölt, a  szabadságvesztés végrehajtásával kapcsolatos adatot és 
intézkedést nyilvántartásában rögzíti.

 (9) A bv. bíró legalább háromhavonta ellenőrzi az elfogatóparancsok nyilvántartásának szabályszerű vezetését, és azt, 
hogy az elfogatóparancs kibocsátását, illetve visszavonását átvezették-e.

25. § (1) A felhívásban megjelölt napot követően késedelmesen jelentkező elítéltet a bv. intézet a hivatali idejében nyomban 
befogadja.

 (2) Ha a  bv.  intézet a  késedelmesen jelentkező, elővezetett, vagy elfogatóparancs alapján előállított elítélt 
befogadásáról értesíti a  bv.  csoportot, az  értesítés alapján a  bv.  csoport a  23.  § (3)  bekezdésében foglaltak 
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értelemszerű alkalmazásával jár el. Ebben az  esetben a  bv.  bíró a  rendelvény kiállításával egyidejűleg intézkedik 
az elfogatóparancs visszavonásáról.

 (3) Ha az elítélt a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg, a bv. bíró a Bv. tv. 87. § alapján meghozott 
határozatát megküldi az első fokon eljárt bíróságnak.

26. §  Ha az  elítélt nem lakik vagy tartózkodik a  bejelentett lakóhelyen, illetve tartózkodási helyen, de újabb lakóhelye, 
illetve tartózkodási helye ismert, a BVOP a 22. § (3) és (4) bekezdése szerint jár el.

27. § (1) Ha a  bíróság olyan büntetések összbüntetésbe foglalásáról kiállított értesítőlapot küld meg a  bv.  csoportnak, 
amelyek előírása már megtörtént, de a  büntetés végrehajtására még egyik ügyben sem került sor, a  bv.  előadó 
az  összbüntetés előírása után az  összbüntetésbe foglalt ítéletekre vonatkozó büntetés-végrehajtási iratokat 
az összbüntetés végrehajtási ügyének irataihoz csatolja.

 (2) Ha az összbüntetésbe foglalt büntetések egyikét már foganatba vették, a bv. előadó az összbüntetés előírása után 
a  bírói rendelvénnyel ellátott összbüntetési értesítőlapot annak a  bv.  intézetnek küldi meg, amelyben az  elítéltet 
fogva tartják.

 (3) Ha az  összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásában más bv.  csoport is érintett, az  összbüntetést 
kiszabó bíróság szerint illetékes bv. csoport megkeresi ezt a bv. csoportot a szabadságvesztésről kiállított értesítőlap 
és az ítéletkiadmányok megküldése iránt, egyúttal közli, hogy az összbüntetés végrehajtása érdekében a szükséges 
intézkedéseket megteszi.

 (4) Ha a bíróság a nem jogerős összbüntetési ítéletben az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásának 
felfüggesztéséről rendelkezik [Be. 574.  § (3)  bekezdés], határozatának egy-egy kiadmányát három napon belül 
megküldi a bv. csoport és a bv. intézet részére.

 (5) A  bv.  csoport a  szabadlábon levő elítélt esetében az  összbüntetés végrehajtása iránt akkor is intézkedik, ha 
a (3) bekezdésnek megfelelően megkeresett bv. csoport a megkeresésnek még nem tett eleget.

 (6) A  bv.  előadó az  összbüntetésről kiállított értesítőlapot, az  összbüntetési ítélet kiadmányát, valamint 
az összbüntetésbe foglalt büntetésekre vonatkozó értesítőlapokat és határozatkiadmányokat az elítélt befogadását 
követően átadja, vagy pótlólag küldi meg a bv. intézetnek.

 (7) Ha a  (3)  bekezdés szerint megkeresett bv.  csoport azt közli, hogy az  elítéltet a  BVOP már bv.  intézetbe beutalta, 
a megkereső bv. csoport az összbüntetési értesítőlapot, az összbüntetési ítéletet, az összbüntetésbe foglalt ítéletek 
kiadmányait és az  egyéb iratokat az  összbüntetés végrehajtása végett annak a  bv.  intézetnek küldi meg, amelyik 
az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések egyikének a végrehajtását már megkezdte.

 (8) A  bv.  csoport a  szabadságvesztés végrehajtása során figyelemmel kíséri, hogy nincs-e helye összbüntetésbe 
foglalásnak. Ha az  összbüntetésbe foglalás feltételei fennállnak, erről az  összbüntetésbe foglalásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróságot értesíti. Ha a  bv.  intézet észleli a  szabadságvesztés végrehajtása során, hogy 
az összbüntetésbe foglalás feltételei fennállnak, erről értesíti a bv. csoportot.

28. § (1) A  bv.  előadó megkeresi a  bíróságot 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  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 megküldte, az  említett 
iratokat a bv. előadó pótlólag megküldi a bv. intézetnek.

29. § (1) Ha a 22. § (4) bekezdése szerinti felhívás átvételét követően az elítélt közli, hogy a kiskorú gyermeke vagy az általa 
gondozott más személy felügyelet nélkül marad, erről a BVOP az illetékes bv. csoportot értesíti.

 (2) A  bv.  bíró az  értesítést követően a  kiskorú gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi 
kerületi) gyámhivatalt keresi meg, hogy a kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről gondoskodjon.

 (3) A  felügyelet nélkül maradó más személy esetében a  bv.  bíró az  illetékes önkormányzatot keresi meg a  szükséges 
intézkedés megtétele iránt. A megkeresésben a szabadságvesztés tartamát és megkezdésének várható időpontját 
is közli. A bv. bíró, az elítélt kérésére, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat megkeresésével 
intézkedik a vagyonának és a lakásának biztonságba helyezéséről.

 (4) A bv. bíró az intézkedéseiről az elítéltet három napon belül tájékoztatja.
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30. § (1) Ha a  felhívással érintett szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt az  elítéltnek más ügyben elrendelt 
előzetes letartóztatását vagy más ügyben jogerősen kiszabott szabadságvesztését veszik foganatba, a bv. bíró – ha 
a szabadságvesztés végrehajtásának nincs akadálya – a szabadságvesztésről kiállított értesítőlapra bírói rendelvényt 
vezet.

 (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.

31. §  Ha a  fiatalkorú elítélt a  szabadságvesztést kiszabó ítélet jogerőre emelkedése után, de a  szabadságvesztés 
megkezdése előtt betölti a  huszonegyedik életévet, a  bv.  bíró a  Bv. tv. 54.  § (1)  bekezdése szerint jár el. 
A  megállapított büntetés-végrehajtási fokozatot az  értesítőlapon feltünteti, azt keltezéssel, az  aláírásával és 
a bíróság bélyegzőjével látja el. A bv. bíró a határozatát megküldi az első fokon eljárt bíróságnak.

32. § (1) Ha a bv. bíró a Bv. tv. 27. §-a szerint szabadságvesztés végrehajtását kizáró okot észlel, a Bv. tv. 48. § (6) bekezdése 
szerint jár el. Ezt követően azonnal értesíti a  BVOP-t, hogy az  elítélt részére a  büntetés megkezdésére a  felhívást 
ne küldjék ki, vagy – ha az  elítélt nem jelent meg a  megjelölt napon a  bv.  intézetnél – a  kibocsátott elővezető 
parancsot, elfogatóparancsot visszavonja.

 (2) Az  elítélt halála esetén a  bv.  bíró beszerzi a  halotti anyakönyvi kivonatot, majd a  halál tényéről értesíti a  BVOP-t. 
Ilyenkor a szabadságvesztés végrehajthatatlanságáról a bv. bíró nem hoz határozatot.

33. § (1) Ha az  elítélt az  előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben töltött idővel kitöltötte a  jogerősen kiszabott 
szabadságvesztést, a szabadságvesztésről kiállított értesítőlapon a bv. bíró nem ad ki rendelvényt. Ha a bv. bíró ezt 
a körülményt a bírói rendelvény kiadását követően észleli, a bv. csoport erről azonnal értesíti a BVOP-t azzal, hogy 
az elítélt részére a büntetés megkezdésére a felhívást ne küldjék ki.

 (2) A  bv.  bíró az  értesítőlapot, a  határozatkiadmányokat és az  egyéb iratokat annak a  bv.  intézetnek küldi meg, 
amely az  elítéltet az  előzetes fogvatartásból elbocsátotta, vagy amely a  házi őrizetet megelőzően a  fogvatartást 
foganatosította. Ha az  elítélt az  előzetes letartóztatást rendőrségi fogdán vagy a  fiatalkorúak javítóintézetében 
töltötte, az értesítőlapot a szabadságvesztés foganatba vételére kijelölt bv. intézetnek kell megküldeni.

 (3) Ha az  elítélt a  jogerősen kiszabott szabadságvesztést a  házi őrizetben töltött idővel töltötte ki, a  bv.  bíró 
az értesítőlapot, a határozatkiadmányokat és az egyéb iratokat a terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye 
szerint illetékes bv. csoport területén lévő megyei (fővárosi) bv. intézetnek küldi meg.

34. § (1) Ha a bv. bíró azt észleli, hogy az elítélt annyi időt töltött előzetes fogvatartásban, vagy házi őrizetben, hogy feltételes 
szabadságra bocsátása esedékes, az  értesítőlapra nem vezet bírói rendelvényt, és a  bv.  intézetet felhívja, hogy 
a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó intézkedést soron kívül tegye meg. Ha az előzetes letartóztatást nem 
a bv. intézetben foganatosították, vagy az elítélt kizárólag házi őrizetben volt, a bv. bíró a bv. intézet megkeresését 
mellőzi, és a továbbiakban a 38. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak szerint jár el.

 (2) A bv. előadó az (1) bekezdés szerinti felhívást, értesítőlapot – és ha már rendelkezésre áll – a határozatkiadmányokat 
megküldi annak a bv. intézetnek, ahonnan az elítélt az előzetes fogvatartásból szabadult.

 (3) Ha a  bv.  bíró az  elítéltet nem bocsátotta feltételes szabadságra és a  bv.  intézet az  értesítőlapot, valamint 
a határozatkiadmányokat visszaküldte, a bv. csoport az általános szabályok szerint jár el.

35. § (1) A  feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosításáról, a  feltételes szabadság megszüntetéséről, 
az  utólagos összbüntetésről és az  előzetes fogvatartás utólagos beszámításáról érkezett értesítőlapot és 
határozatkiadmányt a bv. bíró soron kívül továbbítja az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

 (2) Ha a  szabadságvesztést még nem vették foganatba, a  bv.  bíró az  utóbb érkezett értesítőlap és a  Bv. tv. 48.  § 
(1)  bekezdés a) és b)  pontja figyelembevételével – amennyiben az  utólagos beszámításra is tekintettel 
ez szükséges – értesíti a BVOP-t a szabadságvesztés végrehajtása iránt.

 (3) Ha az  utólagos összbüntetési eljárás eredményeként a  bíróság korábbi összbüntetési ítéletét hatályon kívül 
helyezte, és ezen ítélet alapján az  elítélt a  szabadságvesztést kitöltve, vagy feltételesen szabadult, a  megküldött 
jogerős határozat alapján a bv. bíró szükség szerint értesíti a BVOP-t a szabadságvesztés végrehajtása iránt.

36. § (1) Halasztás engedélyezése esetén a szabadságvesztés foganatba vétele iránti intézkedéseket a halasztás tartamának 
figyelembevételével kell megtenni.
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 (2) Ha a 23. § (2) bekezdése szerinti jegyzéknek a bv. intézet részére történt megküldése után a jegyzéken feltüntetett 
az  elítélt szabadságvesztése megkezdésében változás, vagy a  bíróság a  büntetés végrehajtását kizáró okot állapít 
meg, azt a bv. előadó három napon belül írásban közli a BVOP-val és a kijelölt bv. intézettel.

 (3) Ha a bíróság a 4. § (12) bekezdése szerint a szabadságvesztés félbeszakításról értesíti a bv. csoportot, a bv. előadó 
ezt azonnal írásban közli a szabadságvesztést végrehajtó bv. intézettel.

13. Pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre

37. § (1) Pénzbüntetésnek szabadságvesztésre átváltoztatása esetén a  szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó 
rendelkezéseket az ezen alcímben megfogalmazott eltérésekkel kell alkalmazni.

 (2) Az értesítőlap és a rendelkezésre álló egyéb iratok alapján a bv. bíró megvizsgálja, hogy
a) nincs-e a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtását kizáró ok (Bv. tv. 27. §, 31. §),
b) az elítélt az előzetes fogvatartásban, illetve házi őrizetben töltött idővel teljesítette-e a pénzbüntetést.

 (3) Ha a  bv.  bíró megállapítja, hogy a  pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtásának nincs akadálya, 
az  elítéltet felhívja a  szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére. A  felhívás tartalmazza azt, hogy az  elítélt 
a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére melyik bv. intézetben, milyen időpontban jelenjen meg.

 (4) A (3) bekezdés szerinti felhívásban a bv. intézeten elsősorban a bv. csoport működési területén lévő megyei (megyei 
jellegű feladatot is ellátó) bv. intézetet kell érteni.

 (5) A  felhívást úgy kell kiadni, hogy azt az  elítélt a  pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtásának 
megkezdésére meghatározott időpont előtt legalább nyolc nappal megkapja.

 (6) Az  elítéltet fel kell hívni arra, hogy gondoskodjon felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekéről vagy más, általa 
gondozott személyről, továbbá intézkedjen vagyonának és lakásának biztonságba helyezése iránt. Ebben 
az esetben a 29. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

 (7) A  bv.  előadó a  pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztésről kiállított értesítőlap másolatával együtt 
az átváltoztató végzést megküldi a bv. intézetnek.

 (8) Ha az  elítélt bv.  intézetben tartózkodik, a  bv.  előadó a  pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztésről kiállított 
értesítőlappal együtt az átváltoztató végzést megküldi a bv. intézetnek.

 (9) Ha a szabadságvesztés foganatba vétele előtt a BGH arról értesíti a bv. csoportot, hogy az elítélt a pénzbüntetést 
részben megfizette, a  bv.  bíró a  szabadságvesztésről kiállított értesítőlapra – a  részbeni megfizetésre tekintettel  – 
vezet bírói rendelvényt.

 (10) A bv. előadó közli – a BVOP vagy a bv. intézet tájékoztatása alapján – a BGH-val a szabadságvesztés megkezdésének 
és kitöltésének napját.

 (11) Az elítélt halála esetén a bv. bíró beszerzi a halotti anyakönyvi kivonatot, majd a halál tényéről értesíti a BGH-t és 
a bv. intézetet. Ilyenkor a pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés végrehajthatatlanságáról a bv. bíró nem hoz 
határozatot.

14. A feltételes szabadságra bocsátás

38. § (1) A bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátásról való döntés során a Bv. tv. 58. § (3)–(4) bekezdései szerint jár el.
 (2) Ha a  bv.  bíró az  elítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzi, de úgy látja, hogy az  elítélt később feltételes 

szabadságra bocsátható, felhívja a  bv.  intézetet, hogy az  általa meghatározott időpontban tegyen újabb 
előterjesztést. Ebben az  esetben a  bv.  bíró elrendelheti büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői vélemény 
beszerzését.

 (3) Ha a bv. bíró az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátását mellőzte, a bv.  intézet 
a feltételes szabadságra bocsátásról a Bv. tv. 57. § (8) bekezdése szerinti időszakonként előterjesztést készít.

15. A feltételes szabadság megszüntetése

39. § (1) A  bv.  bíró a  meghallgatás előkészítése során beszerzi az  elítélt pártfogó felügyelete végrehajtásának iratait, és 
gondoskodik arról, hogy a szükséges egyéb bizonyítékok rendelkezésre álljanak.

 (2) Ha az  elítélt ismeretlen helyen tartózkodik, a  bv.  bíró a  feltételes szabadság megszüntetésére irányuló eljárást 
felfüggeszti, és intézkedik az  elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt, e  körben a  személyi adat- és 
lakcímnyilvántartást, valamint az  elítélt lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságot 
keresi meg. Ennek eredménytelensége esetén, továbbá ha megállapítható, hogy az  elítélt a  szabadságvesztés 
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végrehajtásának meghiúsítása céljából megszökött, elrejtőzött, a  bv.  bíró az  elítélt körözését rendeli el 
elfogatóparancs kibocsátásával.

 (3) A bv. bíró az elfogatóparancsban úgy rendelkezik, hogy az elítéltet állítsák elő. Erről a bv. csoport a BVOP-t három 
napon belül értesíti.

40. § (1) Ha a  bv.  bíró a  Bv. tv. 61.  § (1) és (2)  bekezdése alapján dönt a  szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételéről, 
a végzés rendelkező részében feltünteti, hogy az ideiglenes foganatba vétel mennyi ideig tarthat.

 (2) A  szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételének elrendelése esetén a  bv.  bíró a  végzésének egy kiadmányát 
megkereséssel az  elítélt lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak küldi meg 
az elítéltnek bv. intézetbe való előállítása céljából.

 (3) Ha a  rendőrkapitányság arról értesíti a bv. bírót, hogy az elítéltet a bv.  intézetbe azért nem tudta előállítani, mert 
ismeretlen helyen tartózkodik, a  bv.  bíró az  elítélt körözését rendeli el elfogatóparancs kibocsátásával. A  bv.  bíró 
az elítélt ellen kibocsátott elfogatóparancsról a BVOP-t is értesíti.

 (4) Ha a  szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét az  ügyész rendelte el, és a  bv.  bíró az  elítélt fogvatartását 
fenntartotta vagy megszüntette, a végzését megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek.

 (5) Ha a  bv.  bíró az  elítélt meghallgatásán nem dönt a  feltételes szabadság megszüntetése kérdésében, de elrendeli 
a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét, a végzését – az elítélttel együtt – a bv. intézetnek adja át.

41. § (1) A  feltételes szabadság megszüntetésének nem akadálya, hogy a  feltételes szabadság tartama a  bv.  bíró döntése 
előtt letelt.

 (2) A  bv.  bíró a  feltételes szabadság megszüntetése tárgyában hozott határozatát megküldi az  első fokon eljárt 
bíróságnak.

42. § (1) Ha a  feltételes szabadságot megszüntető végzés a  meghallgatáson jogerőre emelkedik, és az  elítélt fogva van, 
a bv. bíró a határozat egy kiadmányát az elítéltet előállító bv. őrnek adja át.

 (2) Ha a  bv.  bíró a  meghallgatáson a  szabadságvesztés hátralevő részének azonnali foganatba vételét rendelte el, 
a feltételes szabadságot megszüntető végzést – az elítélttel együtt – a bv. intézetnek adja át.

43. § (1) Ha a  feltételes szabadságot megszüntető végzés a  meghallgatáson nem emelkedik jogerőre, a  bv.  bíró dönt 
az  ügyész által elrendelt ideiglenes foganatba vétel meghosszabbításáról vagy megszüntetéséről, továbbá 
elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét.

 (2) Ha a szabadlábon levő elítélttel szemben a feltételes szabadságot megszüntető végzés a meghallgatáson jogerőre 
emelkedik, de a  bv.  bíró nem rendeli el a  szabadságvesztés hátralévő részének azonnali foganatba vételét, 
a  bv.  csoport a  végzés megküldésével értesíti a  BVOP-t a  22.  § (3) és (4)  bekezdésében foglaltak végrehajtása 
érdekében.

 (3) A bv. csoport a (2) bekezdés szerint jár el akkor is, ha a feltételes szabadságot megszüntető végzés a meghallgatást 
követően emelkedik jogerőre.

44. § (1) Az ügyész indítványának elutasítása esetén a bv. bíró a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét megszünteti, 
és az erről szóló végzést a bv. bíró az elítéltet előállító bv. őrnek adja át.

 (2) Ha a  szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét a  törvényszék másodfokú tanácsa rendeli el, a  tanács elnöke 
a 40. § (2)–(3) és (5) bekezdésének értelemszerű alkalmazásával jár el.

45. § (1) A  feltételes szabadságot megszüntető végzést a  tanács elnöke – feltéve, hogy az  elítélt szabadlábon van, és 
a  szabadságvesztés hátralevő részének azonnali foganatba vételét nem rendelték el – a  bv.  csoportnak adja át 
a 43. § (2) bekezdésben meghatározottak végrehajtása céljából. Ha a  fogva lévő elítéltet a másodfokú tárgyalásra 
vagy nyilvános ülésre nem állították elő, a bv. csoportnak adja át.

 (2) Ha a  fogva lévő elítéltet a  másodfokú bíróság tárgyalására előállították, vagy a  tárgyaláson jelenlévő elítélttel 
szemben a szabadságvesztés hátralevő részének azonnali foganatba vételét rendelték el, a tanács elnöke a végzés 
egy kiadmányát az elítéltet előállító bv. őrnek, vagy – az elítélttel együtt – a bv. intézettől kirendelni kért bv. őrnek 
adja át.

 (3) Az (1) bekezdés szerint átadott végzés alapján a bv. csoport a szabadságvesztés végrehajtására vonatkozó szabályok 
értelemszerű alkalmazásával jár el.
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46. §  Ha a  bv.  bíró, vagy a  másodfokú bíróság az  elítélt feltételes szabadságát megszünteti, vagy a  szabadságvesztés 
ideiglenes foganatba vételét rendeli el, a  végzését megküldi a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek, ha 
az elítélt pártfogó felügyelet alatt áll.

16. A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának megváltoztatása

47. § (1) A  bv.  bíró – amennyiben az  ügyben nem az  iratok alapján határoz – a  meghallgatás időpontjáról a  bv.  intézetet 
értesíti.

 (2) Ha a bv. bíró a szabadságvesztés végrehajtási fokozatát megváltoztatja, a szabadságvesztésről szóló értesítőlapon 
az új végrehajtási fokozatot feljegyzi, azt keltezéssel, az aláírásával és a bíróság bélyegzőjével látja el.

 (3) A  bv.  bíró a  végzését megküldi az  ügyben, vagy az  összbüntetési ügyben első fokon eljárt bíróságnak és 
a  bv.  intézetnek, valamint kézbesíti az  ügyésznek, az  elítéltnek és – feltéve, hogy a  büntetés-végrehajtási ügyben 
eljárt – a védőnek.

 (4) A  bv.  bíró az  (1)–(3)  bekezdés szerint jár el akkor is, ha az  elítélt megváltozott magatartására figyelemmel 
a bv. intézet a határozat hatályon kívül helyezésére tesz előterjesztést.

17. A huszonegyedik életévét betöltött fiatalkorú szabadságvesztése végrehajtási fokozatának 
meghatározása

48. § (1) Ha a  bv.  intézet a  huszonegyedik életévét betöltött fiatalkorú szabadságvesztése végrehajtási fokozatának 
meghatározása iránt tesz előterjesztést, a bv. bíró a 47. § értelemszerű alkalmazásával jár el.

 (2) Ha a  bv.  bíró a  fiatalkorú feltételes szabadságát a  huszonegyedik életévének betöltése után megszünteti, 
a szabadságvesztés új végrehajtási fokozatáról is határoz.

18. Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása

49. § (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.

 (2) Ha a  bv.  intézet parancsnoka az  enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának megszüntetése iránt tesz 
előterjesztést, a bv. bíró három napon belül kitűzi az elítélt meghallgatásának időpontját.

19. A magánelzárást kiszabó határozat elleni jogorvoslat elbírálása

50. §  Ha az  elítélt a  bv.  intézet magánelzárást kiszabó határozata ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, 
a bv. bíró az elítélt meghallgatásának időpontját – a bírósági felülvizsgálati kérelemnek a bv. csoporthoz érkezését 
követően – olyan időpontra tűzi ki, hogy a  bírósági felülvizsgálati kérelem elbírálására öt napon belül sor 
kerülhessen.

III. FEJEZET 
AZ ELZÁRÁS VÉGREHAJTÁSA

20. Az értesítőlap és a bírói rendelvény

51. § (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. tv. 27. § és 278. §),
b) az elítélt nem töltötte-e ki az előzetes fogvatartásban, vagy 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, vagy házi őrizetben töltött időt,
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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, valamint 

az elzárást kiszabó bíróság megnevezését és a határozat számát,
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 
vagy 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. tv. 31.  §), 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, vagy a  terheltet előállító bv.  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. § (1) Ha a  bíróság a  fiatalkorú terheltet jogerősen 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 azonnal 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, ennek 
hiányában a javítóintézet képviselőjének 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, valamint ideiglenes 
elbocsátása esetén annak napjával intézkedjék a  rendőrség útján az  elítéltnek a  javítóintézet székhelye szerint 
illetékes megyei bv. intézetbe való átszállítása iránt. A felhívás tartalmazza azt is, hogy ha a Bv. tv. 278. § c) pontjában 
meghatározott ok áll fenn, a  javítóintézet igazgatója ezen ok megjelölésével és a  végrehajtásra vonatkozó 
iratok megküldésével azonnal értesítse az  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, vagy a fiatalkorú előzetes letartóztatásának megszüntetésére tárgyaláson került sor 
és a fiatalkorút a javítóintézetbe nem szállítják vissza, a javítóintézet erről három napon belül értesítse az első fokon 
eljárt bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportot.
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 (4) Ha a (3) bekezdésben foglaltak szerint a fiatalkorú átszállítása szükséges, a javítóintézet igazgatója aziránt a bíróság 
felhívásának a  rendőrség részére történő megküldésével intézkedik. Az  elzárás végrehajtása céljából a  fiatalkorú 
bv. intézetbe való átszállításáról a rendőrség gondoskodik.

53. §  Az  értesítőlap, a  határozatkiadmányok és az  egyéb iratok megküldésére és a  kezelőiroda eljárására a  10–15.  § és 
a 18. § (5) és 6) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

21. Halasztás engedélyezése

54. § (1) Ha az  elítélt nem nyomban az  ügydöntő határozat kihirdetése után terjesztett elő kérelmet, a  halasztás 
engedélyezésekor a bíróság a 20. § alkalmazásával jár el.

 (2) A  várandósság igazolására szakorvosi igazoláson kívül az  elítéltről vezetett terhességi könyv bemutatása is 
elfogadható.

22. Intézkedés az elzárás végrehajtása érdekében

55. § (1) Az elzárás végrehajtása érdekében a bv. bíró, a bv. csoport, illetve a bv. előadó a 21–25. §, a 28–29. §, a 32−33. § és 
a 36. § 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. tv. 27. §, 31. §, 278. § a) és b) pont],
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 megállapítja, hogy az  elzárás végrehajtásának nincs akadálya, az  elítéltet felhívja az  elzárás 
végrehajtásának megkezdésére. A felhívás tartalmazza azt, hogy az elítélt az elzárás végrehajtásának megkezdésére 
melyik bv.  intézetben, milyen időpontban jelenjen meg. Ha az  elítélt más törvényszék területén, vagy olyan 
helyen lakik vagy tartózkodik, ahonnan a  távolság miatt megjelenése, illetőleg az  elővezetése jelentős költséggel 
járna, a  bv.  csoport az  elzárást előírja, de a  jelentkezésre felhívást mellőzi. Ebben az  esetben az  értesítőlapot, 
a rendelkezésére álló határozatkiadmányokat és az egyéb iratokat az elítélt elzárásának megkezdésére való felhívása 
végett megküldi az elítélt lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes bv. csoportnak.

 (4) A (3) bekezdés szerinti felhívásban a bv. intézeten elsősorban a bv. csoport működési területén lévő megyei (megyei 
jellegű feladatot is ellátó) bv. intézetet kell érteni.

 (5) A felhívást úgy kell kiadni, hogy azt az elítélt az elzárás végrehajtásának megkezdésére meghatározott időpont előtt 
legalább nyolc nappal megkapja.

 (6) Az  elítéltet fel kell hívni arra, hogy gondoskodjon felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekéről vagy más, általa 
gondozott személyről, továbbá intézkedjen vagyonának és lakásának biztonságba helyezése iránt. A továbbiakban 
a 29. § rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

 (7) Ha az elítélt a szabályszerűen kézbesített felhívás ellenére sem jelent meg a bv. intézetben, a bv. bíró három napon 
belül intézkedik az elítélt elővezetése iránt, és az intézkedéséről a bv. intézetet is értesíti.

 (8) A  bv.  előadó az  elővezetés elrendeléséről oly módon értesíti a  bv.  intézetet, hogy a  behívott elítéltekről szóló 
következő jegyzékbe az elítéltet újból bevezeti, feltüntetve az elővezetés határnapját.

 (9) Ha az  elzárás megkezdésére 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, illetőleg a  megjelölt  címen 
ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre távozott, a bv. bíró intézkedik az elítélt tartózkodási helyének felkutatása 
iránt, e  körben az  elítélt tartózkodási helyének megállapítása érdekében lakcímfigyelést rendelhet el. Ennek 
eredménytelensége esetén, továbbá ha megállapítható, hogy az  elítélt az  elzárás végrehajtásának meghiúsítása 
céljából megszökött, elrejtőzött, a bv. bíró az elítélt körözését elfogatóparancs kibocsátásával elrendeli.

 (10) A  bv.  bíró az  elfogatóparancsban úgy rendelkezik, hogy az  elítéltet a  legközelebbi bv.  intézetbe állítsák elő. Erről 
a bv. csoport székhelyén működő megyei (fővárosi) bv. intézetet három napon belül értesíti.

 (11) A  bv.  bíró legalább háromhavonta ellenőrzi az  elfogatóparancsok elektronikus nyilvántartásának szabályszerű 
vezetését, és azt, hogy az elfogatóparancs kibocsátását, illetve visszavonását átvezették-e.

 (12) 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. tv. 70.  § (1)  bekezdés szerinti eljárásban határoz, az  elzárás végrehajthatóságának a  Bv. tv. 278.  § a), illetve 
b) pontjában meghatározott okból való megszűnése esetén határozatot hoz, egyéb esetben a végrehajtást kizáró 
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ok megállapításáról hivatalos feljegyzést készít. A bv. bíró a végrehajtást kizáró ok megállapításáról szóló határozatát 
megküldi az első fokon eljárt bíróságnak.

 (13) Ha a  bv.  bíró az  elzárás végrehajtását kizáró okot [Bv. tv. 27.  §, 31.  § és 278.  § a), b), c)  pont] a  bírói 
rendelvény kiadását követően állapítja meg, a  (12)  bekezdésben foglaltak szerint jár el azzal, hogy az  elzárás 
végrehajthatóságának a  Bv. tv. 278.  § c)  pontjában 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 azonnal intézkedik az  elítélt 

szabadon bocsátása iránt, egyéb esetben annak a bv. intézetnek, amelynek az értesítőlapot megküldték,
b) az első fokon eljárt bíróságnak.

 (14) 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.

56. § (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. tv. 278. § c) pontjában 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. tv. 278. § c) pontjában 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.  § (3)  bekezdése szerint hívja fel intézkedésre, és a  felhívást az  elzárás 
végrehajtására kiállított értesítőlap másolatával az előzetes letartóztatást, vagy javítóintézeti nevelést foganatosító 
javítóintézetnek küldi meg.

IV. FEJEZET 
A KÖZÉRDEKŰ MUNKA VÉGREHAJTÁSA

23. Általános rendelkezések

57. §  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, 

valamint
c) az elítélt arra irányuló kérelmét, hogy a büntetést a tartózkodási helyén hajtsák végre.
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58. §  Ha a  közérdekű munkát kiszabó ítélet a  járásbíróság előtt emelkedik jogerőre, a  tanács elnöke a  10.  § megfelelő 
alkalmazásával jár el.

59. § (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, Budapest Főváros Kormányhivatala 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  12.  § (2)–(6)  bekezdésének megfelelő alkalmazásával jár el úgy, hogy 

megjelöli azt a pártfogó felügyelői szolgálatot is, amely a büntetést előírta.

60. §  Ha a  törvényszék első fokon jogerős ítéletével szab ki közérdekű munkát, az  értesítőlap átadása, átvétele 
tekintetében a tanács elnöke és a kezelőiroda vezetője a 10. § megfelelő alkalmazásával jár el.

61. § (1) A  törvényszék kezelőirodája az  értesítőlapot – gyűjtőjegyzék, illetve részjegyzék készítése nélkül – postai 
küldeményként küldi meg az 59. § (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 59. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

62. § (1) Ha a  közérdekű munkát kiszabó ítélet a  törvényszék másodfokú eljárásában emelkedik jogerőre, az  értesítőlap 
átadására, átvételére és megküldésére a 60. § és a 61. § (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  első fokú 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  első fokú 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 első fokú 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 első fokú bíróság kezelőirodája az előírási 
tételszámot az  iratborító belső oldalán feljegyzi és a  büntető lajstromba bejegyzi, megjelölve azt a  pártfogó 
felügyelői szolgálatot is, amely 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.
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63. § (1) Ha a közérdekű munkát jogerősen az ítélőtábla, illetve a Kúria szabta ki, az értesítőlap kiállítása, átadása, átvétele és 
megküldése tekintetében az ítélőtábla a 60. §, a 61. § (1) bekezdése és a 62. § (2) bekezdése szerint jár el.

 (2) A  továbbiakban az  ítélőtábla, illetve a  Kúria határozatának végrehajtásáról gondoskodó pártfogó felügyelői 
szolgálat és a bíróság a 62. §-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.

64. §  A  bíróság nem állít ki értesítőlapot, ha a  kiszabott közérdekű munka a  Bv. tv. 31.  §-a, illetve a  Bv. tv. 41.  § 
(3) bekezdése alapján nem hajtható végre.

24. A közérdekű munka végrehajtásának előkészítése

65. § (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 három napon 
belül felhívja.

 (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.

66. § (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.

67. §  Ha a  munkahely kijelöléséről szóló határozat – amely tartalmazza a  közérdekű munka végrehajtására szóló 
felhívást  – az  elítéltnek azért nem volt kézbesíthető, mert a  kézbesítő jelentése szerint az  elítélt a  felhívást 
a  kézbesítés kétszeri megkísérlése után sem vette át, vagy a  megjelölt  címen ismeretlen, vagy onnan ismeretlen 
helyre távozott, a  Be. 590.  § (3)  bekezdése és a  Bv. tv. 19.  § (3)  bekezdés c)  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 a közérdekű 
munka szabadságvesztésre történő átváltoztatása iránt intézkedik.

25. A közérdekű munka végrehajtásának félbeszakítása

68. § (1) A bv. bíró a közérdekű munka végrehajtását
a) a Bv. tv. 288. § (1) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott ideig félbeszakíthatja,
b) a Bv. tv. 288. § (2) bekezdése szerinti esetekben az ott meghatározott ideig félbeszakítja.

 (2) Ha az elítéltet más ügyben – a Btk. 49. §-át kivéve – végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték, vagy vele szemben 
előzetes letartóztatást rendelnek el, a  közérdekű munka a  szabadságvesztés végrehajtásának befejezéséig vagy 
az előzetes letartóztatás megszüntetéséig megszakad. Erről a bv. bíró nem hoz határozatot.

69. § (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 három napon belül közöljék a bv. csoporttal, ha a közérdekű munka 
végrehajtásának félbeszakítását eredményező ok a Bv. tv. 288. § (3) bekezdése alapján megszűnt.

26. A közérdekű munka szabadságvesztésre átváltoztatása

70. § (1) A  bv.  bíró a  közérdekű munkának szabadságvesztésre való átváltoztatása iránti ügyészi indítvány alapján 
– a Btk. 49. §-át kivéve – 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. tv. 291. § (1) bekezdés, 292. § (6) 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 fogva lévő elítélt esetén a  végzés jogerőre emelkedésekor helyben kell 
a bv. őrnek átadni, szabadlábon lévő elítélt esetén pedig akkor kell három napon belül 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.

 (7) A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtására a 37. § (2)–(6) bekezdései irányadóak.
 (8) Az elítélt halála esetén a bv. bíró beszerzi a halotti anyakönyvi kivonatot, majd a halál tényéről értesíti a pártfogó 

felügyelői szolgálatot. Ilyenkor a  közérdekű munka, illetve a  közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztés 
végrehajthatatlanságáról nem kell határozatot hozni.

27. Pénzbüntetés átváltoztatása közérdekű munkára

71. §  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.

28. A közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnése

72. § (1) A  pártfogó felügyelő a  Bv. tv. 289.  §-ában meghatározott okok valamelyikének fennállása esetén az  iratokat 
a közérdekű munka végrehajthatósága megszűnésének megállapítása végett bemutatja a bv. bírónak. A pártfogó 
felügyelő beszerzi a határozat meghozatalához szükséges iratokat.

 (2) Ha a bv. bíró végzésben megállapítja a közérdekű munka végrehajthatóságának megszűnését, határozatát megküldi 
a pártfogó felügyelőnek és a bűnügyi nyilvántartó szervnek.

V. FEJEZET 
A PÉNZBÜNTETÉS, A VAGYONELKOBZÁS, AZ ELKOBZÁS, A RENDBÍRSÁG, AZ ÁLLAMOT ILLETŐ BŰNÜGYI 
KÖLTSÉG, A BIZTOSÍTÉK ÉS A BÍRÓSÁG ÁLTAL SZABÁLYSÉRTÉS MIATT ALKALMAZOTT JOGKÖVETKEZMÉNY 
VÉGREHAJTÁSA

29. Általános rendelkezések

73. § (1) A bíróság a határozata erre vonatkozó részének jogerőre emelkedésekor egységes értesítőlapot állít ki
a) a pénzbüntetésről,
b) a vagyonelkobzásról,
c) a büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról (kiadásáról, átadásáról),
d) az államot illető bűnügyi költségről,
e) a rendbírságról, a polgári ügyben eljárt bíróság által kiszabott rendbírságról, vagy pénzbírságról,
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f ) az elővezetés végrehajtásával és a terhelt elfogása, megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával 
felmerült költségről.

 (2) Az  (1)  bekezdésben írt egységes értesítőlapot akkor is ki kell állítani, ha a  bíróság más büntetésről vagy 
intézkedésről már állított ki értesítőlapot.

 (3) A  lefoglalt dolog elkobzásáról, visszaadásáról (kiadásáról, átadásáról) külön egységes értesítőlapot kell kiállítani. 
A kiállítandó egységes értesítőlapot pótolja a vonatkozó ítélet (határozat), illetve rendelkező részének bírói aláírással 
ellátott kiadmánya. A  büntetőeljárás során lefoglalt dolog elkobzását vagy a  jogosult részére kiadását, átadását 
elrendelő bírósági határozat végrehajtására a külön jogszabályok rendelkezéseit is alkalmazni kell.

 (4) A  tanács elnöke az  iratboríték belső oldalán feljegyzi, hogy melyik elítéltről, milyen büntetésre, intézkedésre vagy 
rendbírságra, bűnügyi költségre, valamint hogy a  magánvádlóval, vagy a  pótmagánvádlóval szemben milyen 
bűnügyi költségre állított ki egységes értesítőlapot, vagy készített a (3) bekezdés szerinti határozatkiadmányt.

 (5) Ha a tanács elnöke az (1) bekezdés c) pontja alapján egységes értesítőlapot állít ki, annak a kiadni rendelt bűnjelre 
vonatkozó rovatában fel kell tüntetni, hogy a kiadni rendelt dologról (letétről) külön egységes értesítőlapot, vagy azt 
pótló határozatkiadmányt küldött meg a BGH-nak vagy a bűnjelkezelőnek.

 (6) Ha a  rendkívüli jogorvoslat folytán hozott határozat a  pénzbüntetést vagy a  bűnügyi költség megfizetésére 
kötelezést, a vagyonelkobzást vagy az elkobzást mellőzi, vagy ilyen kötelezést alacsonyabb mértékben állapít meg, 
a  visszatérítésről történő (Be. 585.  §) rendelkezés végrehajtása iránt azt a  BGH-t, bűnjelkezelőt, vagy törvényszéki 
bírósági végrehajtói irodát kell megkeresni, amelynek az  egységes értesítőlapot, vagy a  (3)  bekezdés szerinti 
határozatot megküldték.

74. § (1) Nem kell egységes értesítőlapot kiállítani a  pénzbüntetésről, ha a  pénzbüntetést az  előzetes fogvatartással, vagy 
házi őrizettel teljes egészében lerovottnak nyilvánította.

 (2) Ha a bíróság az államot megillető bűnügyi költség megfizetésére egyetemleges kötelezettséget állapít meg, az erre 
vonatkozó adatokat csak az  első helyen megnevezett elítélttel szemben kiállított egységes értesítőlapon kell 
feltüntetni, egyben a  jogerős határozatot meg kell küldeni a  BGH részére. A  további elítéltek tekintetében egyéb 
okból kiállított egységes értesítőlapon csupán az  egyetemleges kötelezettséget előíró jogerős határozat számára 
kell utalni.

75. § (1) A  tanács elnöke az  egységes értesítőlapot, illetve a  lefoglalt dolgokról rendelkező határozat rendelkező részének 
kiadmányát a kezelőiroda vezetőjének adja át, aki az átvételt – idejének feltüntetésével – az iratboríték belső oldalán 
aláírásával ismeri el. A  polgári ügyben eljárt bíróság az  általa kiszabott pénzbírságról, vagy rendbírságról kiállított 
értesítőlapot a területileg illetékes BGH-nak küldi meg.

 (2) A  kezelőiroda az  egységes értesítőlapokat összegyűjti és azokról legfeljebb háromnaponként, szükség esetén 
naponta három példányban gyűjtőjegyzéket készít, amelyet folyamatosan növekvő sorszámmal lát el.

 (3) A  kezelőiroda a  gyűjtőjegyzék két példányával az  egységes értesítőlapokat a  bíróság székhelye szerint illetékes 
BGH-nak adja át, illetve küldi meg. Ha a bűnjelet nem a BGH kezeli vagy tartja nyilván, az egységes értesítőlapot, 
vagy a  73.  § (3)  bekezdése szerinti határozatkiadmányt a  kezelőiroda a  bűnjelkezelőnek – ez  utóbbinak 
gyűjtőjegyzék nélkül – küldi meg vagy adja át.

 (4) A  gyűjtőjegyzékkel megküldött vagy átadott egységes értesítőlapok érkezését követően a  BGH ellenőrzi, hogy 
a gyűjtőjegyzék tételszámai folytatólag követik-e az előző sorszámú gyűjtőjegyzék utolsó tételszámát, valamint azt, 
hogy az értesítőlap adatai a gyűjtőjegyzékben feltüntetett adatokkal megegyeznek-e.

 (5) A BGH az egységes értesítőlap alapján az államot illető követeléseket előírja, és az előírás tételszámát az egységes 
értesítőlapon feljegyzi. Az  előírás megtörténtét az  előírási tételszámoknak a  gyűjtőjegyzéken való feltüntetésével 
igazolja, és a gyűjtőjegyzék egyik példányát a járásbíróságnak visszaküldi vagy a kezelőirodának visszaadja.

 (6) A  bíróság kezelőirodája a  BGH-tól visszaküldött gyűjtőjegyzék alapján a  szabadságvesztés esetére rendszeresített 
gyűjtőjegyzékkel kapcsolatos rendelkezések megfelelő alkalmazásával jár el.

76. §  Az  ítélőtábla, vagy a  Kúria az  általa kiállított egységes értesítőlapot, illetve a  73.  § (3)  bekezdésében írt 
határozatkiadmányt az első fokon eljárt bíróság szerint illetékes BGH-nak – gyűjtőjegyzék nélkül – küldi meg.
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30. A pénzbüntetés megfizetése

77. § (1) A  felnőttkorúval szemben kiszabott pénzbüntetés megfizetésére a  BGH azzal hívja fel az  elítéltet, hogy 
a  pénzbüntetést a  felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül fizesse be a  bíróság előirányzat-
felhasználási keret számlájára. A felhívásban feltünteti az ítélet jogerőre emelkedésének napját.

 (2) Ha a tanács elnöke az ügydöntő határozatában részletfizetést [Btk. 50. § (4) bekezdés] vagy az ügydöntő határozat 
kihirdetése után nyomban előterjesztett kérelemre a  pénzbüntetés megfizetésére halasztást vagy részletfizetést 
engedélyezett, a  BGH az  (1)  bekezdésben írt felhívásban a  tanács elnöke által meghatározott időpontot vagy 
időpontokat jelöli meg a befizetés határidejéül.

 (3) Amennyiben az  első fokon eljárt bírósághoz a  (2)  bekezdésben írt időpontot követően érkezik a  pénzbüntetés 
megfizetésére halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránti kérelem, erről a  tanács elnöke soron kívül értesíti 
a BGH-t és a bv. csoportot.

 (4) A  fiatalkorú elítéltet a  BGH a  bírósági végrehajtásról szóló jogszabályok alapján az  önkéntes teljesítésre utalva 
hívja fel a pénzbüntetés megfizetésére. Ezt a  felhívást a BGH-nak az a dolgozója írja alá, akit a törvényszék elnöke 
e feladattal megbízott. Ugyanígy kell eljárni a kegyelmi határozattal megállapított pénzbüntetés esetében.

 (5) A BGH a felhíváshoz postai befizetési lapot csatol, amelyen az előírási tételszámot feltünteti.
 (6) Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a  (4)  bekezdésben írt felhívást olyan időben kell kibocsátani, 

hogy a kötelezett a fizetési kötelezettségét a halasztás vagy a részletfizetés határidejéig teljesíteni tudja.
 (7) Ha az  elítélt a  halasztás vagy a  részletfizetés iránti kérelmében arra hivatkozik, hogy befizetést részben már 

teljesített, a tanács elnöke – szükség esetén – a befizetés adatainak közlése végett megkeresi a BGH-t.

78. § (1) A BGH a pénzbüntetés előírása és az elítélt fizetésre felhívása után az iratokat határidős nyilvántartásba helyezi.
 (2) A BGH a pénzbüntetést megfizetettnek tekinti, ha a pénzbüntetés postai befizetését igazoló szelvényt bemutatták, 

és megállapítható, hogy a befizetés nem más tartozás fejében történt. A befizetés igazolásának átvételéről a BGH 
az átvétel napján elismervényt ad.

 (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 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  első fokú bíróságtól a  pénzbüntetést jogerősen kiszabó határozatot, és 
ha annak feltételei fennállnak, továbbá nincs a büntetés végrehajtását kizáró ok, 15 napon belül dönt a meg nem 
fizetett pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról.

 (4) A bv. bíró a pénzbüntetést helyettesítő közérdekű munkáról, illetve szabadságvesztésről értesítőlapot állít ki, és azt 
az átváltoztató végzéssel a bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát a BGH-nak küldi meg, vagy adja 
át. Az erről szóló végzést megküldi továbbá a pénzbüntetést kiszabó bíróságnak és a bűnügyi nyilvántartást vezető 
szervnek is.

 (5) A közérdekű munkáról, illetve szabadságvesztésről kiállított értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy a közérdekű munka, 
illetve a szabadságvesztés a BGH által milyen tételszám alatt előírt pénzbüntetést helyettesít.

79. § (1) Ha a  fiatalkorú elítélt a  pénzbüntetést a  felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, halasztás vagy 
részletfizetés engedélyezése esetén a befizetésre meghatározott határnapot, vagy részlet befizetését elmulasztotta, 
a  BGH a  pénzbüntetés, vagy a  pénzbüntetésből meg nem fizetett összeg behajtása végett – az  eddigi befizetés 
adatainak közlése és az  egységes értesítőlap hiteles másolatának, vagy az  ügydöntő határozat rendelkező 
részének végrehajtási záradékkal és eredeti bírói aláírással ellátott két példányának egyidejű megküldése mellett – 
közvetlenül a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg. Az egységes értesítőlap eredeti példányát a BGH 
iratainál kell elhelyezni.

 (2) Ha a  fiatalkorú által meg nem fizetett pénzbüntetés behajtására irányuló eljárás eredménytelen maradt, a  BGH 
a bv. bírót megkeresi a pénzbüntetés, vagy a pénzbüntetés meg nem fizetett vagy be nem hajtható részének – ha 
annak feltételei fennállnak – közérdekű munkára vagy szabadságvesztésre átváltoztatása iránt.

 (3) A pénzbüntetésnek a (2) bekezdésben, illetve a 78. § (3) bekezdésében írt megkeresést követő teljes vagy részbeni 
megfizetéséről a BGH a bv. bírót értesíti, feltéve, hogy a közérdekű munkára vagy a szabadságvesztésre átváltoztató 
végzés kiadmányát a bv. bírótól még nem kapta meg. Ellenkező esetben a BGH a 80. § (1) bekezdése szerint jár el. 
A 78. § (2) bekezdése ebben az esetben is irányadó.
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80. § (1) Ha a BGH azt követően értesül a pénzbüntetés teljes vagy részbeni megfizetéséről, hogy a bv. bírótól az átváltoztató 
végzés kiadmányát megkapta, a befizetésről azonnal értesíti a bv. csoportot.

 (2) Ha a  pénzbüntetés megfizetése vagy részbeni megfizetése az  elítéltnek a  bv.  intézetbe való beutalása, vagy 
a  pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munka vagy szabadságvesztés végrehajtása alatt történt, a  pártfogó 
felügyelő, a bv. csoport, illetve a bv. intézet a nála bemutatott befizetést tanúsító szelvényt az erről kiadott igazolás 
ellenében átveszi, és – a pártfogó felügyelő, vagy a bv.  intézet a bv. csoport útján – azonnal megküldi a BGH-nak. 
A BGH a befizetés azonosítását követően azonnal értesíti a bv. csoportot vagy a terheltet fogva tartó bv.  intézetet 
a terhelt szabadítása végett, a bv. csoport egyidejű értesítése mellett.

 (3) Ha a  pénzbüntetés megfizetését tanúsító szelvény bemutatása hétköznap munkaidőben történt, a  befizetést 
tanúsító szelvény igazolás ellenében történő átvételét követően a  bv.  intézet azonnal rövid úton (szükség szerint 
faxon) megkeresi a  BGH-t, annak tisztázása érdekében, hogy a  befizetés valóban az  adott pénzbüntetés fejében 
történt-e. Ha az előírási tételszám és a befizetési szelvény alapján a beazonosítás elvégezhető, és a BGH a befizetést 
visszaigazolja, a bv. intézet a terheltet azonnal szabadítja. Ha a befizetés azonosítása ily módon nem végezhető el, 
a bv. intézet a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

 (4) Ha a  pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munka vagy szabadságvesztés végrehajtása alatt – a  bv.  csoportnak 
az  elvégzett közérdekű munka óráinak vagy a  szabadságvesztésben töltött napok számáról küldött tájékoztatása 
alapján – a  pénzbüntetést egészben vagy részben megfizették, ennek figyelembevételével a  pénzbüntetésből 
kifizetettnek tekintendő összeget a BGH visszafizeti.

81. § (1) Ha a  77.  § szerinti felhívás az  elítélt részére azért nem volt kézbesíthető, mert a  megadott  címen ismeretlen, 
vagy ismeretlen helyre távozott, az  elítélt lakóhelyének vagy tartózkodási helyének megállapítása végett a  BGH 
a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által vezetett, a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartását kérdezi le.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben írt eljárás nem vezetett eredményre, a  BGH a  bv.  bírót keresi meg az  ismeretlen helyen 
tartózkodó terhelt lakóhelyének felkutatása körében lakcímfigyelés, vagy körözés elrendelése végett.

31. Az előírt pénzbüntetés nyilvántartása és törlése

82. § (1) A  BGH a  pénzbüntetést – az  elévülési időn belül – a  megfizetésig, fiatalkorú esetén a  törvényszéki bírósági 
végrehajtói iroda által az eljárás befejezéséről küldött értesítésig, vagy mindaddig nyilvántartja, amíg a bv. csoport 
nem közli, hogy a pénzbüntetés helyébe lépő közérdekű munkát vagy szabadságvesztést végrehajtották.

 (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. tv. 28.  § (2)  bekezdésében megállapított elévülési idő 
bekövetkeztéig nyilvántartja.

 (3) A  BGH a  pénzbüntetést abban az  esetben is törli, ha a  bv.  bíró a  pénzbüntetés végrehajthatóságát kizáró okot 
állapított meg (Bv. tv. 27.  §) vagy a  kegyelem folytán megállapított pénzbüntetés az  elévülési időn belül nem 
hajtható be.

32. A vagyonelkobzás végrehajtása

83. § (1) Vagyonelkobzás esetén az egységes értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy a bíróság a vagyonelkobzást az elítélt, vagy 
a vagyonelkobzással érintett egyéb érdekelt egész vagyonára, milyen meghatározott vagyontárgyaira, vagy milyen 
nagyságú pénzösszegre rendelte el.

 (2) Ha a  büntetőeljárás során a  terhelt akár ingó, akár ingatlan vagyonának zár alá vételét rendelték el, 
az  (1)  bekezdésben meghatározott adatokon kívül az  egységes értesítőlapon a  zár alá vételt elrendelő hatóság 
megnevezését, határozatának számát és keltét is fel kell tüntetni. Ha a  zár alá vételt nem foganatosították, 
az egységes értesítőlapon erre a körülményre utalni kell.

 (3) A  BGH a  vagyonelkobzás előírása után az  egységes értesítőlap hiteles másolatának, vagy az  ügydöntő határozat 
rendelkező részének végrehajtási záradékkal és eredeti bírói aláírással ellátott két példányának egyidejű 
megküldésével a  vagyonelkobzás foganatosítása végett a  törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg. 
Az egységes értesítőlap eredeti példányát a BGH iratainál kell elhelyezni.

 (4) A BGH a behajtás iránti intézkedést követően az iratokat határidős nyilvántartásba helyezi. A BGH a vagyonelkobzást 
a  törvényszéki bírósági végrehajtói iroda által az  eljárás befejezéséről küldött értesítés alapján törli 
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a  nyilvántartásból, ha a  meghatározott vagyontárgyra vagy a  meghatározott pénzösszegre vezetett végrehajtás 
eredményes volt.

 (5) A  BGH a  vagyonelkobzást, a  törvényszéki bírósági végrehajtói irodának az  eljárás befejezéséről küldött értesítése 
alapján, ha a vagyonelkobzást a bíróság a terhelt egész vagyonára rendelte el, vagy a meghatározott vagyontárgyra 
vezetett végrehajtás nem járt eredménnyel, továbbra is nyilvántartásban tartja.

33. A bűnügyi költség megfizetésére kötelezés

84. § (1) Ha a  bíróság az  elítéltet az  állam javára bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, az  egységes értesítőlapon 
feltünteti, hogy a határozat jogerőre emelkedéséig felmerült bűnügyi költségből az elítélt milyen összeget tartozik 
megfizetni.

 (2) Ha a  bíróság a  jogerős határozatban a  bűnügyi költség viseléséről nem határozott, és az  elítéltet a  Be. 578.  § 
(1)  bekezdése alapján utólag kötelezte az  állam javára bűnügyi költség megfizetésére, erről akkor is egységes 
értesítőlapot kell készíteni és meg kell küldeni az  első fokú bíróság szerint illetékes BGH-nak, ha egyébként 
a büntető határozatról már egységes értesítőlapot állított ki (küldött meg). Az újabb egységes értesítőlapon fel kell 
tüntetni, hogy a bíróság az elítéltről korábban milyen ügyszámra hivatkozással küldött egységes értesítőlapot.

 (3) Ha a bíróság a bűnügyi költségnek az állam javára történő megfizetéséről a Be. 578. § (1) bekezdése alapján utólag 
másként rendelkezik, a 4. § rendelkezései szerint jár el.

 (4) Ha a  bíróság az  egységes értesítőlap megküldését követően felmerült bűnügyi költség megfizetésére kötelezi 
az elítéltet, újabb egységes értesítőlapot állít ki, és küld meg az első fokú bíróság szerint illetékes BGH-nak.

 (5) Ha a  bűnügyi költséget az  ügyész állapította meg, végrehajtható határozatának egy kiadmányát megküldi 
az illetékes BGH-nak. A BGH a végrehajtás foganatosítása érdekében a határozatot olyan záradékkal látja el, amely 
szerint a  határozat a  bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Vht.) 10.  §-a szerinti 
végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes végrehajtónak.

85. § (1) A  BGH az  elítéltet a  bűnügyi költség megfizetésére önkéntes teljesítésre utalással hívja fel, a  felhíváshoz postai 
befizetési lapot csatol, amelyen az  előírási tételszámot feltünteti, és a  továbbiakban a  78.  § (1)  bekezdése szerint 
jár el.

 (2) Halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a  felhívást a  77.  § (5)  bekezdése szerinti időpontban kell 
kibocsátani.

 (3) Ha az  elítélt a  felhívás ellenére fizetési kötelezettségének nem tett eleget, halasztás vagy részletfizetés 
engedélyezése esetén a  befizetésre meghatározott határnapot, vagy a  részlet befizetését elmulasztotta, a  BGH 
a  – tízezer forintot meghaladó – bűnügyi költség, vagy a  bűnügyi költségből meg nem fizetett összeg behajtása 
végett – az  eddigi befizetés adatainak közlése és az  egységes értesítőlap hiteles másolatának, vagy az  ügydöntő 
határozat rendelkező részének végrehajtási záradékkal és eredeti bírói aláírással ellátott két példányának egyidejű 
megküldése mellett – a törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg.

 (4) Az  egységes értesítőlap eredeti példányát a  BGH iratainál kell elhelyezni. A  BGH a  behajtás iránti intézkedést 
követően az  iratokat határidős nyilvántartásba helyezi. A  BGH az  államot illető bűnügyi költséget a  törvényszéki 
bírósági végrehajtói iroda értesítéséig, de legfeljebb a Vht. értelmében a követelés elévüléséig tartja nyilván.

 (5) Ha a  bűnügyi költség megfizetésére kötelezettet a  bíróság kiutasította, a  BGH a  bűnügyi költség megfizetéséről 
az idegenrendészeti központi adatkezelő szervet értesíti.

 (6) Az  ügyész által megállapított bűnügyi költség esetén az  (1)–(4)  bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen kell 
alkalmazni azzal, hogy halasztás vagy részletfizetés nem engedélyezhető.

86. § (1) Ha a  bíróság a  Be. 514.  §-a alapján a  magánvádlót, vagy a  Be. 344.  §-a alapján pótmagánvádlót bűnügyi költség 
megfizetésére kötelezi, az  egységes értesítőlapon feltünteti, hogy a  határozat jogerőre emelkedéséig felmerült 
bűnügyi költségből a magánvádló, vagy a pótmagánvádló milyen összeget tartozik megfizetni. A magánvádlóval, 
vagy a pótmagánvádlóval szemben megállapított bűnügyi költségre vonatkozó egységes értesítőlap kiállítására és 
megküldésére a 84. § (2)–(4), és a 85. § (1)–(4) bekezdései alkalmazandók.

 (2) Ha a  bíróság a  Be. 344.  §-a alapján a  pótmagánvádlót a  bűnügyi költség megfizetésére kötelezi, a  határozatában 
felhívja a  pótmagánvádlót, hogy a  büntetőeljárás során keletkezett iratokról kiadott másolat illetékét a  határozat 
jogerőre emelkedésétől számított tizenöt napon belül, leletezés terhe mellett rója le.
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34. Egyetemleges kötelezettség

87. § (1) Ha a  bíróság az  államot illető bűnügyi költség megfizetésére egyetemleges kötelezettséget állapított meg, vagy 
a terheltet, a védőt, a szakértőt, a tanút, vagy a kiskorú gondozóját [Be. 69. § (3), (5) bekezdés, 281. § (3) bekezdés] 
a tárgyalás elhalasztásával felmerült költségek megfizetésére egyetemlegesen kötelezte, és a tartozást a felhívásban 
meghatározott idő alatt egyik kötelezett sem fizette meg, vagy csak részletfizetést teljesítettek, a  tízezer forintot 
meg nem haladó tartozás behajtását – a  végrehajtási eljárást – elsősorban azzal a  kötelezettel szemben kell 
megkísérelni, akinél feltehetőleg vagy a  bírósági iratok adataiból megállapíthatóan a  behajtás leginkább 
biztosítottnak látszik. A  tízezer forintot meghaladó tartozás behajtását mindegyik egyetemlegesen kötelezettel 
szemben egyszerre kell megkísérelni.

 (2) A  végrehajtási eljárást az  egyetemlegesen kötelezettekkel szemben mindaddig folytatni kell, amíg a  tartozást 
teljesen ki nem egyenlítették.

 (3) A tartozás teljes kiegyenlítése után esetleg behajtott vagy befizetett összeget a túlfizető részére kell visszafizetni, ha 
vele szemben nem áll fenn egyéb igazságügyi követelés.

35. A biztosíték

88. § (1) A biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén [Be. 586. § (1) bekezdés], a bíróság a BGH-t az engedélyező 
végzés két példányának megküldésével értesíti.

 (2) A bíróság az eljárás jogerős befejezése után a biztosíték elszámolásáról rendelkező határozat kiadmányát megküldi 
a biztosítékot kezelő BGH-nak.

 (3) Ha az  eljárás jogerős befejezésekor a  pénzbüntetésről, a  vagyonelkobzásról, vagy az  államot illető bűnügyi 
költségről egységes értesítőlapot kell kiállítani, ezen a tanács elnöke feljegyzi a letétbe helyezett biztosíték összegét, 
és azt, hogy a biztosítékot a BGH milyen számlaszámon kezeli.

89. § (1) Biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén a BGH a biztosítékot a befizetéskor előírja.
 (2) A  BGH a  biztosíték letétbe helyezéséről az  engedélyező határozattal és a  letétbe helyezés igazolásával értesíti 

az idegenrendészeti központi adatkezelő szervet, és – a számlaszám közlésével – az ügyben eljáró bíróságot.
 (3) A  BGH a  biztosítékot a  bíróság határozatának rendelkezése szerint számolja el. Ha a  biztosíték összege nem 

elegendő a  pénzbüntetés, a  vagyonelkobzás, vagy a  bűnügyi költség elszámolására, a  biztosíték összegét 
meghaladó rész végrehajtása iránt nem lehet intézkedni, azt törölni kell.

 (4) Ha a biztosíték a terheltnek visszajár [Be. 587. § (4) és (5) bekezdés], a BGH az erről rendelkező határozatkiadmány 
beérkezése után a visszafizetést teljesíti.

 (5) Végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén [Be. 587.  § (3)  bekezdés] a  BGH, a  bv.  intézetnek az  elítélt 
szabadításáról történő értesítése és a biztosíték elszámolásáról rendelkező határozat alapján, a visszafizetést teljesíti.

 (6) Ha rendkívüli jogorvoslat folytán hozott határozat alapján a  biztosíték a  terheltnek visszajár, az  erről rendelkező 
határozatkiadmányának megküldésével az  első fokú bíróság értesíti azt a  BGH-t, amelyik a  biztosítékot 
az alapeljárásban kezelte.

90. §  Ha a  biztosíték letétbe helyezését az  ügyész engedélyezte [Be. 586.  § (1)  bekezdés] és a  határozat ellen nem 
jelentettek be panaszt, vagy azt a  felettes ügyész elutasította, az  ügyész a  határozatát megküldi a  BGH-nak. 
A biztosíték kezelésére a 89. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

36. Szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény

91. § (1) Ha a  bíróság a  felmentő ítéletében a  Be. 337.  § (1)  bekezdése alapján szabálysértés miatt jogkövetkezményt 
alkalmaz, a  határozat jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott példányát, 
a  végrehajtás végett az  ügyben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szabálysértési hatóságnak, 
vagy rendőri szervnek küldi meg, amely a külön jogszabály szerint a határozat végrehajtása iránt intézkedik.

 (2) Ha a  bíróság a  büntetőeljárás során lefoglalt dolognak szabálysértés miatt való elkobzását rendelte el, 
a  határozatának jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott egy példányát a  bírósági 
bűnjelkezelőnek is megküldi.

 (3) Ha a bíróság a szabálysértéssel kapcsolatban lefoglalt dolog kiadását, vagy az elkobzott dolognak más szerv részére 
való átadását vagy megsemmisítését rendelte el, határozatának jogerős, eredeti bírói aláírással és végrehajthatósági 
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záradékkal ellátott példányát a  bűnjelkezelőnek megküldi. A  bíróság akkor is így jár el, ha a  lefoglalt és kiadni 
rendelt dolgot már előzetesen értékesítették.

37. A védő, a szakértő, a tanú és a kiskorú gondozójának kötelezése a költségek megfizetésére

92. § (1) Ha a bíróság a terheltet, a védőt, a szakértőt, a tanút vagy a kiskorú gondozóját [Be. 69. § (3), (5) bekezdés, 281. § 
(3) bekezdés] a tárgyalás elhalasztásával felmerült költségek megfizetésére kötelezte, az erről szóló jogerős, eredeti 
bírói aláírással és végrehajthatósági záradékkal ellátott határozatát két példányban a BGH-nak küldi meg.

 (2) A BGH a bíróság határozata alapján a követelést előírja, a kötelezettet a felmerült költségek megfizetésére önkéntes 
teljesítésre utalással hívja fel, a felhíváshoz postai befizetési lapot csatol, amelyen az előírási tételszámot feltünteti, 
és a továbbiakban a 78. § (1) bekezdése szerint jár el.

 (3) Ha a  terhelt, a  védő, a  szakértő, a  tanú vagy a  kiskorú gondozója a  felhívás ellenére nem tett eleget fizetési 
kötelezettségének, a  BGH az  összeg behajtása végett a  bíróság határozatának hiteles másolata két példányát 
– az addig teljesített részbeni befizetés adatainak közlése mellett – a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói irodának 
küldi meg.

38. A rendbírság, a pénzbírság és az elővezetés költségének megfizetése

93. § (1) A  büntetőügyben a  bíróság által alkalmazott rendbírság [Be. 161.  § (1)  bekezdés], az  elővezetéssel [Be. 69.  § 
(1) bekezdés és 162. §], a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság elé állításával kapcsolatban 
felmerült költség, valamint a  polgári eljárás során kiszabott pénzbírság és az  alapos végrehajtási kifogás esetén 
a  végrehajtót az  állam felé terhelő befizetési kötelezettség, a  polgári eljárásban a  fél és a  szakértő elővezetésével 
felmerült költség esetén az egységes értesítőlapot az illetékes BGH-nak kell megküldeni. A BGH eljárására a 77. § (1), 
(3) és (4) bekezdésében és a 79. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

 (2) Ha a  bíróság a  büntetőügyben rendbírságot alkalmazott, az  egységes értesítőlapon azt is feltünteti, ha 
a rendbírság meg nem fizetése esetén elzárásra átváltoztatásnak van helye [Be. 161. § (5) bekezdés]. Ha a kötelezett 
a  rendbírságot a  felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, a  BGH értesíti azt a  bíróságot, amelynek 
eljárásában a  rendbírság végrehajthatóvá vált [Be. 590.  § (1)  bekezdés]. A  bíróság a  rendbírság elzárásra történő 
átváltoztatásáról határoz.

 (3) A bíróság a rendbírságot helyettesítő elzárásról értesítőlapot állít ki, és azt az átváltoztató végzés egy kiadmányával 
a bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát a BGH-nak küldi meg. A bv. csoport a továbbiakban a 37. § 
értelemszerű alkalmazásával jár el.

 (4) A  büntetőügyben az  ügyész, illetve a  nyomozó hatóság az  általa alkalmazott elővezetéssel, valamint a  terhelt 
elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, vagy nyomozó hatóság elé állításával kapcsolatban felmerült 
költség megfizetésére a  terheltet az  önkéntes teljesítésre utalva hívja fel. Ha a  terhelt az  elővezetéssel, vagy 
elfogása és megtalálása esetén meghatározott ügyész, vagy nyomozó hatóság elé állításával felmerült költséget 
a  felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, a  végrehajtható határozat egy kiadmányát az  illetékes 
BGH-nak kell megküldeni. A  BGH a  végrehajtás foganatosítása érdekében a  határozatot olyan záradékkal látja 
el, amely szerint a határozat a Vht. 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a 
szerint illetékes végrehajtónak. A  BGH eljárására a  77.  § (1)  bekezdésében és a  79.  § (1)  bekezdésében foglalt 
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

 (5) Ha a  rendbírságot az  ügyész szabta ki [Be. 161.  § (3)  bekezdés], annak megfizetésére a  kötelezettet az  önkéntes 
teljesítésre utalva hívja fel. Ha a  kötelezett a  rendbírságot a  felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, 
és a  Be. 161.  § (6)  bekezdése szerint elzárásra átváltoztatásnak van helye, az  ügyész indítványozza a  bíróságnál 
a  rendbírság elzárásra történő átváltoztatását. A  bíróság a  rendbírság elzárásra történő átváltoztatásáról határoz, 
a továbbiakban pedig a (3) bekezdés szerint jár el.

 (6) Ha az  ügyész által kiszabott rendbírságot a  kötelezett a  felhívásban megjelölt határidőben nem fizette meg, és 
a Be. 161. § (5) bekezdése alapján nincs helye elzárásra átváltoztatásnak, az ügyész a végrehajtható határozat egy 
kiadmányát megküldi az  illetékes BGH-nak. A  BGH a  végrehajtás foganatosítása érdekében a  határozatot olyan 
záradékkal látja el, amely szerint a határozat a Vht. 10. §-a szerinti végrehajtható okiratnak minősül, és azt megküldi 
a Vht. 32. §-a szerint illetékes végrehajtónak.

 (7) A  közjegyző az  általa kiszabott pénzbírságnak a  székhelye szerint illetékes törvényszék bevételi számlája javára 
–  a  pénzbírságot kiszabó határozat ügyszámára hivatkozással – történő megfizetésére a  kötelezettet önkéntes 
teljesítésre utalva hívja fel. Ha a  kötelezett a  pénzbírság megfizetését a  megjelölt határidő lejártától számított 
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30  napon belül a  közjegyzőnél nem igazolta, a  közjegyző a  végrehajtható határozat egy kiadmányát megküldi 
annak a  BGH-nak, amelynek a  területén a  székhelye található. A  BGH a  végrehajtás foganatosítása érdekében 
a  határozatot olyan záradékkal látja el, amely szerint a  határozat a  Vht. 10.  §-a szerinti végrehajtható okiratnak 
minősül, és azt megküldi a Vht. 32. §-a szerint illetékes törvényszéki végrehajtónak.

39. Halasztás és részletfizetés engedélyezése rendbírság és az államot illető bűnügyi költség 
megfizetésére

94. § (1) A rendbírság és az államot illető bűnügyi költség megfizetésének elhalasztása vagy részletekben történő fizetésének 
engedélyezése iránti kérelem beérkezését követően a  bíróság – BGH útján, az  egységes értesítőlap egyidejű 
megküldésével, vagy ha a  kérelmet az  egységes értesítőlap megküldését követően terjesztették elő, az  előírási 
tételszámra vagy gyűjtőjegyzékre hivatkozással – az  illetékes törvényszéki bírósági végrehajtói irodát keresi meg 
a fedezet biztosítása érdekében a foglalás foganatosítása végett. A foglalás foganatosítására a bírósági végrehajtásra 
vonatkozó külön jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.

 (2) A bíróság a halasztás és részletfizetés engedélyezéséről szóló határozatát eredeti bírói aláírással két példányban és 
a foglalási jegyzőkönyv másolatát – amennyiben ismert az előírási tételszámra hivatkozással – a BGH-nak küldi meg. 
A  bíróság halasztást, vagy részletfizetést engedélyező határozatának egyik példányát a  BGH megküldi az  illetékes 
törvényszéki bírósági végrehajtói irodának.

40. A bűnügyi költség és a rendbírság elengedése

95. §  Ha az államot illető bűnügyi költség és a  rendbírság megfizetésének elengedésére irányuló kérelmet terjesztenek 
elő, a  bíróság az  igazságügyért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) döntéséig, az  előírási tételszámra 
hivatkozással megkeresi a  BGH-t a  végrehajtás függőben tartása végett, kivéve azt az  esetet, ha a  bűnügyi 
költséggel kapcsolatosan már foglalásra került sor a halasztás és részletfizetés engedélyezése körében.

VI. FEJEZET 
A FOGLALKOZÁSTÓL ELTILTÁS ÉS A JÁRMŰVEZETÉSTŐL ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA

41. A foglalkozástól eltiltásról és a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma

96. § (1) A bíróság a foglalkozástól eltiltásról és a járművezetéstől 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 foglalkozástól eltiltás és a járművezetéstől eltiltás lejáratának napját is, ha azt a bíróság
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy 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) Az értesítőlapon a (2) bekezdésben írtakon kívül fel kell tüntetni
a) a foglalkozás gyakorlásához vagy a járművezetéshez szükséges jártasság igazolására vonatkozó rendelkezést,
b) a  járművezetéstől eltiltásnál annak a járműfajtának és járműkategóriának a megjelölését, amelyre az eltiltás 

vonatkozik,
c) foglalkozástól eltiltás esetén az eltiltással érintett tevékenység megnevezését.

 (4) A  foglalkozástól eltiltásról kiállított értesítőlapot a  bíróság megküldi a  bv.  csoportnak. Az  értesítőlapok alapján 
a bv. bíró intézkedik a Bv. tv. 297. § (1) bekezdésében foglaltak teljesítése végett.

 (5) Ha a bíróság az egészségügyről szóló törvény szerinti egészségügyi dolgozót egy évet meghaladó végrehajtandó 
szabadságvesztésre, vagy akár a szabadságvesztés mellett, akár önállóan az egészségügyi tevékenység folytatását 
kizáró foglalkozástól eltiltásra ítélte, a  bíróság jogerős határozatáról – a  terhelt működési nyilvántartásból, 
illetve a  kamarai tagságának felfüggesztése vagy a  kamarai névjegyzékből való törlése végett – két példányban 
értesítőlapot állít ki. A bv. bíró az értesítőlap egy-egy példányának megküldésével értesíti az egészségügyi dolgozók 
működési nyilvántartását vezető szervet, valamint az illetékes egészségügyi szakmai kamarát.

 (6) Ha a  bíróság az  elkövetőt a  Btk. 54.  §-a alapján tiltja el foglalkozásától, a  bv.  bíró az  értesítőlap egy példányát 
megküldi a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése végett.
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42. Az előzetes fogva tartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett szabadságvesztés, a felfüggesztett 
szabadságvesztés vagy más büntetés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől 
eltiltás, illetve az önállóan kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás

97. § (1) A  bíróság az  értesítőlapot két példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a  foglalkozástól eltiltást vagy 
járművezetéstől eltiltást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy 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  foglalkozástól eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az  elítélt lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak. Amennyiben az  elítélt Magyarországon lakóhellyel 
vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a bíróság az értesítőlapot az első fokon eljárt bíróság székhelye szerint 
illetékes rendőrkapitányságnak küldi meg.

 (3) A  bíróság a  járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi az  elítélt lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának. 
Amennyiben az  elítélt Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a  bíróság 
az  értesítőlapot az  első fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal járási 
(fővárosi kerületi) hivatalának küldi meg.

43. Végrehajtandó szabadságvesztés mellett kiszabott foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől 
eltiltás

98. § (1) A bíróság az értesítőlapot – büntetésenként külön-külön – két példányban állítja ki, ha a foglalkozástól eltiltást vagy 
járművezetéstől eltiltást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelyet az előzetes fogvatartással, vagy 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.
 (4) Ha a  bíróság az  elítéltet a  foglalkozás gyakorlásától, a  járművezetéstől végleges hatállyal eltiltotta, a  I. jelzésű 

foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a 97. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti 
hatóságnak küldi meg, és a  bv.  csoportnak csak II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról 
kiállított értesítőlapot küld.

99. § (1) A  bv.  előadó a  II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől 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  foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstől eltiltás tartamába beszámítható 
időt.

 (2) Ha a bíróság a fogva lévő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek 
adta át, a  bv.  előadó a  II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot 
az (1) bekezdésben írt feljegyzés nélkül három napon belül adja át a bv. intézetnek.

 (3) A  bv.  előadó a  I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot a  97.  § 
(2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.

 (4) Az elítélt szabadításával egyidejűleg a bv. intézet a II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról 
kiállított értesítőlapot – a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően – a 97. § (2) vagy (3) bekezdésében 
megjelölt hatóságnak küldi meg.

44. Foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén

100. § (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú foglalkozástól 
eltiltásokat vagy járművezetéstől eltiltásokat szabtak ki, a  bíróság az  összbüntetésről kiállított értesítőlapon 
megjelöli, hogy a foglalkozástól eltiltások vagy járművezetéstől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani.
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 (2) Összbüntetésbe foglalás esetén a foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról újabb értesítőlapot nem 
kell kiállítani.

 (3) Ha a  bíróság az  összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a  foglalkozástól eltiltások vagy 
járművezetéstől eltiltások közül melyiket kell végrehajtani, a  bv.  előadó – amennyiben ez  szükséges  – 
a bv.  intézettől megkéri a  II. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot, 
és a  végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra 
feljegyzi azt az összbüntetési ítéletet, amelynek alapján a foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást végre 
kell hajtani.

 (4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű 
értesítőlapra feljegyzi, hogy a  foglalkozástól eltiltást vagy járművezetéstől eltiltást milyen összbüntetési ítélet 
alapján nem kell végrehajtani.

 (5) A bv. előadó az összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a végrehajtásra kerülő foglalkozástól eltiltásra vagy 
járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a  bv.  intézetnek, a  végre nem hajtandó foglalkozástól 
eltiltásra vagy járművezetéstől eltiltásra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a  97.  § (2) vagy (3)  bekezdésében 
megjelölt hatóságnak küldi meg.

45. Foglalkozástól eltiltás és járművezetéstől eltiltás végrehajtása pénzbüntetés vagy közérdekű 
munka átváltoztatása és felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén

101. § (1) Az  a  bv.  csoport, amely a  pénzbüntetést vagy a  közérdekű munkát szabadságvesztésre változtatta át, valamint 
az  a  bíróság, amely a  próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, a  foglalkozástól 
eltiltásról, illetve a  járművezetéstől eltiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel 
értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a foglalkozástól eltiltás, vagy a  járművezetéstől eltiltás tartama még nem telt le. 
Ha a bíróság az elítéltet a  foglalkozás gyakorlásától, vagy a  járművezetéstől végleges hatállyal tiltotta el, II. jelzésű 
értesítőlapot kiállítani nem kell.

 (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. A bíróság megjelöli továbbá, hogy korábban a I. jelzésű foglalkozástól eltiltásról vagy a járművezetéstől 
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 97. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek a I. jelzésű értesítőlapot megküldték. A II/B. lapot 
a 99. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.

 (4) Ha az  elítélt a  pénzbüntetést az  azt helyettesítő szabadságvesztés foganatba vétele előtt megfizeti, a  bv.  előadó 
ennek feltüntetésével a II. (/A és /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 97. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti illetékes hatóságnak küldi meg.

46. Eljárás járművezetéstől eltiltás utólagos beszámítása esetén

102. §  Ha a  bíróság a  Be. 564.  §-a alapján a  járművezetéstől eltiltás időtartamába való beszámításról utólag határoz, 
új értesítőlapot kell kiállítani, és valamennyi hatóságnak és szervnek meg kell küldeni, ahová korábban 
a járművezetéstől eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldték.

47. Mentesítés végleges hatályú foglalkozástól eltiltás vagy járművezetéstől eltiltás alól

103. §  Ha a  bíróság a  foglalkozástól, a  járművezetéstől véglegesen eltiltott elítéltet a  Be. 565.  §-a szerinti eljárásban 
mentesíti, erről a  97.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerinti illetékes hatóságokat határozatának jogerős kiadmányával 
értesíti.
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VII. FEJEZET 
A KIUTASÍTÁS VÉGREHAJTÁSA

48. A kiutasításról kiállított értesítőlap tartalma

104. § (1) A bíróság a kiutasításról külön értesítőlapot állít ki.
 (2) Az  értesítőlapnak a  3.  § (1)  bekezdésének a)–c)  pontjaiban, valamint a  3.  § (2)  bekezdésében meghatározott 

adatokon felül tartalmaznia kell kiutasítás lejáratának napját is, ha azt a bíróság
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy 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.

49. Az előzetes fogvatartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett szabadságvesztés, a felfüggesztett 
szabadságvesztés vagy más büntetés mellett kiszabott kiutasítás, illetve az önállóan kiszabott 
kiutasítás

105. § (1) A bíróság az értesítőlapot egy példányban állítja ki, és azt I–II. jelzéssel látja el, ha a kiutasítást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy 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 kiutasításról kiállított értesítőlapot megküldi – a  jogerős és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói 
aláírással ellátott határozatának két példányát egyidejűleg mellékelve – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, 
bíróság székhelye szerint illetékes területi szervének (a továbbiakban: területi idegenrendészeti hatóság).

106. § (1) A  105.  § (1)  bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén a  bíróság rendelkezik a  terheltnek az  illetékes 
területi idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása iránt [Bv. tv. 38.  § (8)  bekezdés] a  terhelt lakóhelye vagy 
tartózkodási helye, ennek hiányában a bíróság székhelye szerint illetékes rendőrkapitányság útján és a kiutasításról 
kiállított értesítőlapot, valamint a jogerős és végrehajthatósági záradékkal, eredeti bírói aláírással ellátott határozatát 
két példányban – amennyiben az  írásba foglalásra később kerül sor, a  határozat rendelkező részét – az  előállítást 
foganatosító rendőrnek adja át.

 (2) A 105. § (1) bekezdése szerint alkalmazott kiutasítás esetén, ha a terheltet az ügydöntő határozat meghozatalakor 
a  tárgyalásra a  rendőrség útján előállították, a  bíróság az  (1)  bekezdés szerinti értesítőlapot és határozatát két 
példányban az  előállító rendőrnek adja át, és egyúttal rendelkezik a  terheltnek a  bíróság székhelye szerint 
illetékes területi idegenrendészeti hatósághoz történő előállítása iránt [Bv. tv. 38.  § (8)  bekezdés]. Ha a  terheltet 
a bv. intézetből állították elő, a bíróság az (1) bekezdés szerint jár el.

 (3) Ha a bíróság a kiutasítást önálló büntetésként alkalmazta, a kiutasításról kiállított értesítőlap „Megjegyzés” rovatában 
ezt feltünteti.

 (4) Ha az érdemi határozatban a bíróság a kiutasított terheltet bűnügyi költség megfizetésére kötelezte, az értesítőlap 
„Megjegyzés” rovatában ezt feltünteti.

 (5) Ha a bíróság a kiutasítás végrehajtását a terhelt kikísérésével (kitoloncolás) rendelte el, az értesítőlap „Megjegyzés” 
rovatában ezt feltünteti.

 (6) A bv. bíró a kiutasítás végrehajthatósága (Bv. tv. 67. §) tárgyában hozott jogerős határozatát megküldi az  illetékes 
területi idegenrendészeti hatóságnak.

50. Végrehajtandó szabadságvesztés mellett kiszabott kiutasítás

107. § (1) A bíróság az értesítőlapot két példányban állítja ki, ha a kiutasítást olyan szabadságvesztés mellett szabta ki,
a) amelynek a végrehajtását nem függesztette fel,
b) amelyet az előzetes fogvatartással, vagy házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre 

emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
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 (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.
 (4) Ha a  bíróság az  elítéltet végleges hatállyal kiutasította, a  I. jelzésű értesítőlapot a  területi idegenrendészeti 

hatóságnak küldi meg, és a bv. csoportnak csak II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot küld.

108. § (1) A  bv.  előadó a  II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a  szabadságvesztésről szóló értesítőlappal, valamint 
az ítélet két kiadmányával együtt adja át a bv. intézetnek vagy az ítéletkiadmányt pótlólag megküldi.

 (2) Ha a bíróság a fogva levő terheltre vonatkozó szabadságvesztésről szóló értesítőlapot közvetlenül a bv. intézetnek 
adta át, a bv. előadó a II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot három napon belül adja át a bv. intézetnek.

 (3) A bv. előadó a I. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.
 (4) A  bv.  előadó a  I. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapon feljegyzi, hogy az  elítéltnek a  szabadságvesztés 

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

109. §  A  bv.  intézet a  II. jelzésű kiutasításról kiállított értesítőlapot az  elítélt várható szabadulása napját harminc nappal 
megelőzően megküldi az  ügydöntő határozatot hozó bíróság székhelye szerint illetékes területi idegenrendészeti 
hatóságnak. Ha a várható szabadulásig már nincs harminc nap, vagy a várható szabadulás időpontja ezt követően 
megváltozik, a bv. intézet erről három napon belül értesíti az illetékes területi idegenrendészeti hatóságot.

51. Kiutasítás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén

110. § (1) Olyan szabadságvesztések összbüntetésbe foglalása esetén, amelyek mellett azonos tartamú kiutasításokat 
szabtak ki, a  bíróság az  összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelöli, hogy a  kiutasítások közül melyiket kell 
végrehajtani.

 (2) Összbüntetésbe foglalás esetén a kiutasításról újabb értesítőlapot nem kell kiállítani.
 (3) Ha a  bíróság az  összbüntetésről kiállított értesítőlapon megjelölte, hogy a  kiutasítások közül melyiket kell 

végrehajtani, a bv. előadó – amennyiben ez szükséges – a bv.  intézettől megkéri a  II. jelzésű kiutasításról kiállított 
értesítőlapot, és a végrehajtásra kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi azt az összbüntetési 
ítéletet, amelynek alapján a kiutasítást végre kell hajtani.

 (4) A bv. előadó a végrehajtásra nem kerülő kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapra feljegyzi, hogy a kiutasítást 
milyen összbüntetési ítélet alapján nem kell végrehajtani.

 (5) A  bv.  előadó az  összbüntetésről kiállított értesítőlappal együtt a  végrehajtásra kerülő kiutasításra vonatkozó 
II.  jelzésű értesítőlapot a  bv.  intézetnek, a  végre nem hajtandó kiutasításra vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot 
a területi idegenrendészeti hatóságnak küldi meg.

52. Mentesítés a végleges hatályú kiutasítás alól

111. §  Ha a  bíróság a  végleges hatállyal kiutasított elítéltet a  Be. 565.  §-a szerinti eljárásban mentesíti, erről a  területi 
idegenrendészeti hatóságot határozatának jogerős kiadmányával értesíti.

VIII. FEJEZET 
A KITILTÁS ÉS A SPORTRENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSÁTÓL VALÓ ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA

53. A kitiltásról és a sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma

112. § (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, vagy 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.
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 (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.

54. Az előzetes fogvatartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett szabadságvesztés, a felfüggesztett 
szabadságvesztés vagy más büntetés mellett kiszabott kitiltás, illetve az önállóan kiszabott kitiltás és 
sportrendezvények látogatásától való eltiltás

113. § (1) A  bíróság az  értesítőlapot három példányban állítja ki és azt I–II–III. jelzéssel látja el, ha a  kitiltást vagy 
a sportrendezvények látogatásától való eltiltást
a) olyan szabadságvesztés mellett alkalmazta, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy 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. Amennyiben az  elítélt Magyarországon lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, a  bíróság 
az értesítőlapot az első fokon eljárt bíróság székhelye szerint illetékes rendőrkapitányságnak küldi meg.

 (3) A  bíróság a  sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított értesítőlapot megküldi a  rendőrség 
sportrendészeti nyilvántartást vezető szervének.

55. Végrehajtandó szabadságvesztés mellett kiszabott kitiltás és sportrendezvények látogatásától 
való eltiltás

114. § (1) A  bíróság az  értesítőlapot – büntetésenként külön-külön – három 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, vagy házi őrizettel kitöltöttnek vett, azonban a terhelt a határozat jogerőre 

emelkedésekor akár abban, akár más ügyben fogva van.
 (2) A bíróság az értesítőlap példányait I., II., III. jelzéssel látja el.
 (3) A bíróság az I. és a II. jelzésű értesítőlapot az illetékes bv. csoportnak küldi meg, a III. jelzésű értesítőlap tekintetében 

pedig a 113. § (3) bekezdésében írtak szerint jár el.

115. § (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 három napon belül átadja a bv. intézetnek.

 (3) A  bv.  előadó a  kitiltásról kiállított I. jelzésű értesítőlapot a  113.  § (2)  bekezdésében, a  sportrendezvények 
látogatásától való eltiltásról kiállított I. jelzésű értesítőlapot a 113. § (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi 
meg.

 (4) Az  elítélt szabadításával egyidejűleg a  bv.  intézet a  kitiltásról kiállított II. jelzésű értesítőlapot a  113.  § 
(2)  bekezdésében, a  sportrendezvények látogatásától való eltiltásról kiállított II. jelzésű értesítőlapot a  113.  § 
(3) bekezdésében meghatározott hatóságnak küldi meg a beszámításra vonatkozó adatok kitöltését követően.

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

116. § (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  113.  § 
(2) vagy (3) bekezdésében megjelölt hatóságnak küldi meg.

57. A kitiltás és a sportrendezvények látogatásától való eltiltás végrehajtása pénzbüntetés vagy 
közérdekű munka átváltoztatása és felfüggesztett szabadságvesztés elrendelése esetén

117. § (1) Az a bíróság, amely a pénzbüntetést vagy a közérdekű munkát szabadságvesztésre változtatta át vagy a próbaidőre 
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását elrendelte, a kitiltásról, vagy a sportrendezvények látogatásától való 
eltiltásról – két példányban – II. jelzéssel, /A és /B megkülönböztetéssel értesítőlapot állít ki, feltéve, hogy a kitiltás, 
vagy 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  113.  § (2) vagy (3)  bekezdése szerinti hatóságnak, amelynek az  I. jelzésű értesítőlapot megküldték. 
A II/B. lapot a 115. § (1) bekezdés alkalmazásával a bv. intézetnek küldi meg.

 (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 113. § (2) vagy (3) bekezdése szerint illetékes hatóságnak küldi meg.

IX. FEJEZET 
A KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS VÉGREHAJTÁSA

58. A közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlap tartalma

118. § (1) A bíróság a közügyektől 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  közügyektől eltiltás lejáratának napját is, ha azt a  bíróság olyan szabadságvesztés mellett 
alkalmazta, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy házi őrizettel teljes egészében kitöltöttnek vett, és az  elítélt 
az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van.
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59. Az előzetes fogvatartással, házi őrizettel kitöltöttnek vett szabadságvesztés mellett kiszabott 
közügyektől eltiltás

119. § (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, vagy házi őrizettel teljes egészében 
kitöltöttnek vett, és az elítélt az ítélet jogerőre emelkedésekor szabadlábon van.

 (2) 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,
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,
f ) az illetékes ügyvédi kamarának.

 (3) 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) nyugállományú és kiképzett tartalékos személy esetén a  Honvédség katonai igazgatási és központi 

adatfeldolgozó szervének,
b) a  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

elítélt esetén az állományilletékes parancsnok, vagy a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
elítélt esetén a munkáltatói jogkört gyakorló (a továbbiakban együtt: állományilletékes parancsnok) részére 
kell megküldeni.

60. Végrehajtandó szabadságvesztés mellett kiszabott közügyektől eltiltás

120. § (1) A bíróság az értesítőlapot két példányban állítja ki, ha a közügyektől eltiltást olyan szabadságvesztés mellett szabta 
ki, amelyet az  előzetes fogvatartással, vagy 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.

121. § (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 
három napon belül adja át a bv. intézetnek.

 (3) Az I. jelzésű közügyektől eltiltásról kiállított értesítőlapot a bv. csoport kezeli.
 (4) Ha a  119.  § (2) és (3)  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 119. § (2) és (3) bekezdésben megjelölt személynek, szervnek, szervezetnek küldi meg.

61. Közügyektől eltiltás végrehajtása összbüntetésbe foglalás esetén

122. § (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.
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 (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 küldi meg. A  végre nem hajtandó közügyektől eltiltásra 
vonatkozó II. jelzésű értesítőlapot a bv. csoport kezeli.

X. FEJEZET 
ELJÁRÁS KEGYELEM ESETÉN

123. § (1) Ha a  bíróságnál előterjesztett kegyelmi kérelem tartalma nem egyértelmű, a  bíróság – a  szükséges felvilágosítást 
megadva – a kérelmezőt nyilatkozattételre hívja fel annak tisztázására.

 (2) Hivatalbóli eljárás esetén, illetve ha a védő vagy a terhelt hozzátartozója nyújtotta be a kegyelmi kérelmet, a bíróság 
beszerzi a terhelt kegyelmi kérelem benyújtására vonatkozó meghatalmazását, illetve nyilatkozatát.

 (3) A bíróság a kegyelmi kérelem felterjesztése előtt különösen a következő iratokat szerezheti be:
a) pártfogó felügyelői környezettanulmány,
b) rendőri jelentés,
c) büntetés-végrehajtási intézet értékelő véleménye,
d) BGH igazolása a pénzbüntetés fennálló részéről.

 (4) A  bíróság a  kegyelmi kérelmet, a  büntetőügy résziratait – különösen a  vádiratot, a  büntetést kiszabó határozatot, 
az  intézkedést alkalmazó határozatot, a  részletfizetésre, halasztásra és félbeszakításra vonatkozó határozatot, 
a szabadságvesztésre vagy közérdekű munkára átváltoztató határozatot, a foganatba vételről és szabadításról szóló 
értesítést, a rendelkezésre álló orvosi iratokat és orvosszakértői véleményt –, valamint a további beszerzett adatokat, 
iratokat azok beérkezését, vagy ha az szükséges volt, az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozat beérkezését követően 
a  34.  melléklet szerinti kegyelmi felterjesztőlappal soron kívül, de legkésőbb harminc napon belül felterjeszti 
a miniszterhez. A kérelemhez kizárólag a büntetőügyben keletkezett azon iratokat kell csatolni, amelyek a kegyelmi 
kérelem elintézéséhez szükségesek.

124. § (1) Ha az  elítéltet több összbüntetésbe foglalt vagy foglalható büntetésre ítélték, a  bíróság a  kegyelmi kérelmet 
a  büntetések összbüntetésbe foglalása után a  büntetőügy résziratával, az  összbüntetési ítéletekkel és 
az alapítéletekkel, valamint a 123. § (3) és (4) bekezdése szerinti iratokkal terjeszti fel.

 (2) Az (1) bekezdés esetén a felterjesztés akkor is az összbüntetési ügyben első fokon eljárt bíróság feladata, ha az elítélt 
több ítélethez fűződő hátrányos következmény alól kegyelemből történő mentesítését kéri.

 (3) Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a  bíróság a  szabadságvesztést kiszabó és 
annak végrehajtását elrendelő ügydöntő határozatokat is felterjeszti a miniszterhez.

125. § (1) Ha a  miniszter a  Bv. tv. 46.  § (1)  bekezdésének rendelkezése alapján a  szabadlábon lévő elítéltnek a  Büntetés-
végrehajtás Központi Kórházában vagy az  IMEI-ben történő szakorvosi vizsgálatát rendelte el, a  miniszter erről 
írásban értesíti a Büntetés-végrehajtás Központi Kórházát vagy az IMEI-t.

 (2) Eljárási kegyelmi kérelem esetén a  bíróság a  kegyelmi felterjesztésben megjelöli a  kitűzött tárgyalás időpontját. 
A  bíróság az  ügydöntő határozat meghozataláról a  rendelkező rész megküldésével három napon belül értesíti 
a  minisztert. Az  ügydöntő határozat jogerőre emelkedése esetén a  bíróság nyilatkozattételre hívja fel a  terheltet 
vagy az egyéb kérelmezőt, hogy fenntartja-e a kegyelmi kérelmet.

126. § (1) Ha a  köztársasági elnök az  elítélt büntetését kegyelemből egészben vagy részben elengedte vagy 
a  szabadságvesztés végrehajtását próbaidőre felfüggesztette, az  első fokon eljárt bíróság azonnal 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, 
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kitiltásról, sportrendezvények látogatásától való eltiltásról, kiutasításról vagy közügyektől eltiltásról kiállított 
értesítőlapot közvetlenül megküldte.

 (2) Ha a  köztársasági elnök kegyelemből enyhébb büntetést állapított meg, az  első fokon eljárt bíróság erről 
a büntetésről állít ki értesítőlapot, feltüntetve azon a kegyelmi határozat számát és keltét is.

 (3) Az (1) és a (2) bekezdés szerinti szöveges értesítéseket és értesítőlapokat soron kívül kell továbbítani, egyebekben 
a kegyelmi határozatban megállapított büntetés végrehajtására vonatkozó rendelkezések szerint kell eljárni.

127. § (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 97. § (2) és (3) bekezdésben, a 105. § (2) bekezdésében, a 113. § (2) és (3) bekezdésében, vagy a 119. § 
(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 97. § (2) és (3) bekezdésben, 105. § (2) bekezdésében, 113. § (2) és (3) bekezdésében, vagy 119. § 
(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 97. § (2)–(3) bekezdésben, 105. § (2) bekezdésében, 113. (2) és 
(3) bekezdésében, vagy 119. § (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.

128. § (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  97.  §  
(2)–(3) bekezdésben, a 105. § (2) bekezdésében, a 113. § (2) és (3) bekezdésében, vagy a 119. § (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  97.  § (2)–(3)  bekezdésében, a  105.  § 
(2) bekezdésében, a 113. § (2) és (3) bekezdésében, vagy a 119. § (2) bekezdésében megjelölt érintett hatóságoknak.

XI. FEJEZET 
A KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS, A JÓVÁTÉTELI MUNKA ÉS A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET VÉGREHAJTÁSA

62. A kényszergyógykezelés

129. § (1) A kényszergyógykezelésről a bíróság az ítéletének jogerőre emelkedésekor értesítőlapot állít ki.
 (2) Az  értesítőlap tartalmazza a  3.  § (1)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott adatokat, – ideértve a  3.  § 

(1) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekmény büntetési tételének felső határát is – a bírói rendelvényt 
és az ideiglenes kényszergyógykezelés kezdetének a napját.

 (3) A  bíróság kényszergyógykezelésről hozott határozatának jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott 
kiadmányát megküldi az IMEI részére.

 (4) Az  értesítőlaphoz mellékelni kell az  igazságügyi elmeorvos-szakértői vélemény másolatát, továbbá ha a  beteg 
fekvőbeteg-intézmény kezelése alatt áll, a kórrajz kivonatát is.
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130. § (1) Ha a  beteg az  ítélet jogerőre emelkedésekor ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll, és a  tárgyalásra, vagy 
a  nyilvános ülésre előállították, a  bíróság a  kényszergyógykezelés elrendeléséről szóló értesítőlapot és a  129.  § 
(4) bekezdésében meghatározott iratokat a beteget előállító kísérőnek adja át.

 (2) Ha a beteget a tárgyalásra, vagy a nyilvános ülésre nem állították elő, a bíróság az értesítőlapot és az iratokat három 
napon belül az IMEI-nek küldi meg.

131. §  Ha a  kényszergyógykezelés elrendelésekor a  beteg szabadlábon van, az  értesítőlapot és az  iratokat az  Országos 
Mentőszolgálatnak kell megküldeni azzal, hogy a  beteget – szükség esetén a  rendőrség közreműködésével – 
szállítsák be az IMEI-be.

132. § (1) Ha a  bíróság a  Be. 566.  §-a szerint lefolytatott eljárásban a  beteg kényszergyógykezelését nem szünteti meg, 
határozatának jogerős kiadmányát és az újabb orvosszakértői vélemény másolatát az IMEI-nek küldi meg.

 (2) A bíróság a kényszergyógykezelés megszüntetéséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít 
ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozat jogerőre emelkedett-e.

 (3) Ha a bíróság a határozatának végrehajtását felfüggesztette [Be. 347. § (3) bekezdés], értesítőlapot kiállítani nem kell.
 (4) A  (3)  bekezdés esetében az  értesítőlapot a  kényszergyógykezelés megszüntetéséről jogerős határozatot hozó 

bíróság állítja ki.
 (5) Az értesítőlap tartalmazza a 3. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 3. § (2) bekezdésében meghatározott adatokon 

kívül azt is, hogy a beteg kényszergyógykezelését korábban melyik bíróság, milyen számú határozatával rendelte el.
 (6) Az  értesítőlapot a  beteget előállító személynek kell átadni, csatolva az  újólag beszerzett orvosszakértői vélemény 

másolatát is.
 (7) Ha a  másodfokú vagy a  harmadfokú bíróság a  kényszergyógykezelést nem szünteti meg, az  (1)  bekezdésben 

foglaltak szerint jár el, és ha időközben a beteget az intézetből elbocsátották, a beteg IMEI-be történő beszállítása 
érdekében az Országos Mentőszolgálatot keresi meg.

63. A jóvátételi munka

133. § (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:
a) az elítélt személy családi és utóneve, születési családi és utóneve, 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. § 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.

64. A pártfogó felügyelet

134. § (1) A bíróság a Btk. 65. § (4) bekezdése vagy 86. § (6) bekezdése, fiatalkorú esetében 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.
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 (2) Az értesítőlap a 3. §-ban felsoroltakon kívül tartalmazza a bíróság által megállapított külön magatartási szabályokat 
is, továbbá ha a  vádemelés elhalasztása mellett az  ügyész által megállapított pártfogó felügyelet végrehajtására 
került sor, az erre való utalást az eljáró ügyészség megjelölésével és ügyszámra hivatkozással.

 (3) A  pártfogó felügyeletet jogerősen elrendelő bíróság kezelő irodája a  pártfogó felügyeletről szóló értesítőlapokat 
összegyűjti, és azokról ötnaponként gyűjtőjegyzéket készít. A  kezelőiroda a  gyűjtőjegyzéket, a  hozzájuk tartozó 
értesítőlapokkal postai küldeményként megküldi az  elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői 
szolgálatnak.

 (4) Ha a bíróságtól a pártfogó felügyelet elrendeléséről érkezik értesítőlap, a pártfogó felügyelői szolgálat a 65–66. §-ok 
rendelkezéseinek értelemszerű alkalmazásával jár el.

 (5) Ha a pártfogó felügyeletet a bv. bíró rendelte el, és erről a bv. intézet a határozat egy kiadmányának megküldésével 
értesítette a bv. csoportot, a bv. előadó a pártfogó felügyeletet a végrehajtási ügykönyvben előírja.

 (6) A bv. előadó a pártfogó felügyelet végrehajtására az iratokat a pártfogó felügyelőnek adja át.
 (7) A  kezelőiroda a  bírói utasítás alapján az  értesítőlappal együtt, vagy pótlólag, a  pártfogó felügyeletet elrendelő 

határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát, valamint a  pártfogó felügyelet 
végrehajtásához szükséges és rendelkezésre álló egyéb iratokat – így különösen környezettanulmányt, pártfogó 
felügyelői véleményt, rendőri információt, munkahelyi véleményt – is megküldi annak a  pártfogó felügyelői 
szolgálatnak, amelynek az értesítőlapot megküldi, illetve megküldte.

65. Eljárás próbára bocsátás meghosszabbítása vagy megszüntetése esetén

135. § (1) Ha a bíróság pártfogó felügyelet alatt álló személlyel szemben a próbaidő tartamát meghosszabbítja, vele szemben 
büntetést szab ki, vagy intézkedést alkalmaz [Be. 568.  § (1)  bekezdés] – a  szükséges értesítőlapok kiállítása és 
megküldése mellett – a  határozat jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát annak a  pártfogó 
felügyelői szolgálatnak küldi meg, amely a pártfogó felügyeletet végrehajtja.

 (2) Ha az  (1)  bekezdésben írt rendelkezést tartalmazó határozat a  Kúria előtt emelkedik jogerőre, a  határozatot 
az ügyben első fokon eljárt bíróság küldi meg.

66. A bv. bíró feladatai a pártfogó felügyelet végrehajtása kapcsán

136. § (1) A  bv.  bírónak a  fiatalkorú feltételes szabadságra bocsátására, vagy a  javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra 
vonatkozó határozata a pártfogó felügyelet alá helyezés tényét is tartalmazza (Btk. 119. §).

 (2) Fiatalkorú esetében magatartási szabályok előírása csak akkor mellőzhető, ha a  fiatalkorú személyiségére és 
környezetére vonatkozó adatok szerint ez feleslegesnek mutatkozik. A külön magatartási szabályokra a bv. intézet és 
az intézeti tanács az előterjesztésben, illetve a pártfogó felügyelő tehet javaslatot.

137. § (1) A bv. intézet a felnőttkorú elítélt feltételes szabadságra bocsátásáról való döntéshez készített előterjesztésben arra is 
kitér, hogy szükségesnek tartja-e a pártfogó felügyelet elrendelését.

 (2) A bv. bíró a feltételes szabadságra bocsátás kérdésében tartott meghallgatáson vizsgálja
a) az elítélt személyiségére,
b) a személyi, családi körülményeire, vagyoni helyzetére,
c) volt és leendő környezetére,
d) korábbi életfelfogására, életvezetésére vonatkozó adatokat,
e) és hogy az elítélt ellen van-e újabb büntetőeljárás folyamatban.

 (3) Ha a  bv.  bíró a  rendelkezésre álló adatok alapján a  feltételes szabadságra bocsátást engedélyező határozatában 
elrendeli az elítélt pártfogó felügyeletét (Btk. 69. §), szükség esetén külön magatartási szabályokat határoz meg.

138. §  A  pártfogó felügyelet alá helyezés ügyében tartott meghallgatásról a  jegyzőkönyvet három példányban kell 
elkészíteni. A bv. bíró határozatát jegyzőkönyvbe foglalja. Egy példányt a  javaslathoz csatolt mellékletekkel együtt 
a  bv.  intézetnek, vagy a  javítóintézetnek, egy példányt pedig a  büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek küld 
meg.

139. § (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].
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 (2) A  bv.  bíró a  határozatát megküldi az  elítéltnek, az  ügyésznek és a  végrehajtásra illetékes pártfogó felügyelői 
szolgálatnak vagy a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelőnek.

67. A pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megváltoztatása

140. § (1) Ha az  ügyész, a  pártfogó felügyelő vagy a  rendőrség javaslatot tesz a  bíróság határozatában előírt magatartási 
szabályok megváltoztatására, vagy azt a  pártfogolt kéri, a  bv.  bíró harminc napon belül határoz. A  meghallgatás 
időpontjáról értesíti az ügyészt és a pártfogó felügyelőt. A pártfogoltat idézi vagy értesíti, a fiatalkorú pártfogoltat, 
és pártfogó felügyelőjét, valamint a meghallgatni kívánt más személyeket megidézi.

 (2) Ha a  bv.  bíró a  bíróság határozatában előírt magatartási szabályokat megváltoztatja, a  határozatát az  első fokon 
eljárt bíróságnak megküldi.

 (3) A  bv.  bíró a  határozatát a  meghallgatáson jelenlevők előtt kihirdeti és indokolja. A  határozat egy kiadmányát 
a pártfogoltnak, a pártfogó felügyelőnek és az érdekelt szerveknek megküldi.

 (4) Ha a bíróság a Be. 572. §-a szerinti eljárásban a büntetés végrehajtását nem rendeli el, de a magatartási szabályokat 
módosítja [Bv. tv. 314.  § (3)  bekezdés d)  pont], határozatának jogerős és végrehajthatósági záradékkal ellátott 
kiadmányát annak a pártfogó felügyelői szolgálatnak küldi meg, amely a pártfogó felügyeletet végrehajtja.

68. Egyéb rendelkezések

141. § (1) A  bv.  bíró, ha a  feltételes szabadságra bocsátás, vagy az  ezzel kapcsolatos pártfogó felügyelet alá helyezés 
kérdésében dönt, az elítéltet – amennyiben fogva van – a bv. intézetben hallgatja meg.

 (2) A  feltételes szabadságnak a  magatartási szabályok megszegése miatti megszüntetése, a  javítóintézeti nevelés 
folytatásának elrendelése, feltételes szabadságra bocsátás, vagy az  ezzel kapcsolatos pártfogó felügyelet alá 
helyezés kérdésében, ha a  terhelt szabadlábon van, valamint a  pártfogó felügyelet módosítása iránti eljárásban 
a bv. bíró az elítéltet, vagy a pártfogoltat a bíróságon hallgatja meg.

XII. FEJEZET 
AZ ELEKTRONIKUS ADAT VÉGLEGES HOZZÁFÉRHETETLENNÉ TÉTELÉNEK VÉGREHAJTÁSA

69. Általános rendelkezések

142. § (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
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 fejezet 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.
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 (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.

70. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat eltávolításával

143. § (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 142. § (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  bíróság a  végrehajtási értesítőlap harmadik példányát 
a bíróság székhelye szerint illetékes bv. csoportnak küldi meg.

 (3) A  tanács elnöke az  iratboríték belső oldalán feljegyzi, hogy az  elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné 
tételének az elektronikus adat eltávolításával történő végrehajtása érdekében kiállított végrehajtási értesítőlapokat 
hány példányban, mikor és hová küldte meg.

144. § (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 három napon belül 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 93. § 
(1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a 94. § szerint jár el.

 (3) A  törvényszéki végrehajtó a  pénzbírság kiszabásáról szóló jogerős határozat alapján elvégzett, a  kötelezettség 
teljesítésének ismételt ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet három napon belül 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 három napon belül 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 kötelezettség teljesítésének megállapítása 
esetén a  bv.  bíró erről három napon belül értesíti az  ügyben első fokon eljárt bíróságot és a  törvényszéki 
végrehajtót.

 (6) Ha az  ügyben első fokon eljárt bíróság korábban az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges 
megakadályozását rendelte el, az  (5)  bekezdés szerinti értesítés alapján beszerzi az  ügyész indítványát 
az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásának megszüntetése tárgyában.
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71. Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adathoz való hozzáférés 
megakadályozásával

145. § (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 142. § (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.

 (2) A  bíróság az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő határozatot és 
az értesítőlapot elektronikus úton küldi meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnak (a továbbiakban: NMHH). 
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 határozatok adatbázisából (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 három napon belül megküldi 
az NMHH-nak.

 (4) Ha a  fellebbezés elbírálásakor a  másodfokú bíróság az  első fokú határozatot hatályon kívül helyezi, erről 
értesítőlapot állít ki, és azt a  határozatával együtt elektronikus úton három napon belül megküldi az  NMHH-nak. 
A  bíróság az  értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti, hogy az  első fokú határozat hatályon kívül helyezése 
folytán az elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását a KEHTA-ból törölni kell.

 (5) A  bíróság az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozását elrendelő jogerős határozatát 
megküldi a törvényszéki végrehajtói irodának és a bv. csoportnak.

 (6) Az  ügyben első fokon eljárt bíróság, ha a  kijavítás érinti a  142.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokat, 
a kijavítást elrendelő határozat jogerőre emelkedését követően új értesítőlapot állít ki és azt a határozatával együtt 
elektronikus úton három napon belül 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.

 (7) 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 
három napon belül megküldi az NMHH-nak.

 (8) 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  93.  § 
(1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a 94. § szerint jár el.

 (9) A  bíróság az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával kapcsolatos értesítőlapot 
számítógépes program 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 kijavítása esetén is az előbbiek szerint jár el.

146. § (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.
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 (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.

XIII. FEJEZET 
A JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS VÉGREHAJTÁSA

72. Általános rendelkezések

147. § (1) A javítóintézeti nevelés elrendeléséről a bíróság két példányban értesítőlapot állít ki.
 (2) Az értesítőlap a 3. §-ban írtakon túlmenően tartalmazza

a) a befogadó javítóintézet megjelölését és a javítóintézetbe szállítás módját,
b) az intézkedés esetleges felfüggesztésére, elhalasztására vonatkozó rendelkezést,
c) a határozat jogerejét,
d) bírói rendelvényt a javítóintézet igazgatójának a javítóintézeti nevelés végrehajtására.

 (3) Ha a  jogerősen javítóintézeti nevelésre ítélt fiatalkorú az  előzetes fogvatartásban töltött idővel az  elrendelt 
javítóintézeti nevelést letöltötte, a  bíróság értesítőlapot állít ki, de az  értesítőlapon bírói rendelvényt nem ad ki. 
Az  értesítőlapon fel kell tüntetni, hogy az  elítéltet az  előzetes fogvatartásból honnan szabadították. A  bíróság 
jogerős határozatát tájékoztatásul megküldi az  illetékes szociális és gyámhivatalnak az  esetleges szükséges 
intézkedések megtétele érdekében.

148. § (1) Javítóintézeti nevelés elrendelése esetén a  bíróság azonnal intézkedik, hogy a  fiatalkorút a  (2)  bekezdésben 
foglaltak szerint szállítsák a  gyermekek és az  ifjúság védelméért felelős miniszter által működtetett és 
a javítóintézetek rendtartásáról szóló külön jogszabály szerint illetékes javítóintézetébe.

 (2) A fiatalkorúnak a javítóintézetbe szállításáról
a) a bíróság megkeresése alapján a rendőrség,
b) ha a fiatalkorú előzetes letartóztatását a bíróság bv. intézetben rendelte végrehajtani, a bv. intézet,
c) a bíróság megbízása alapján, a bíróság által megjelölt határidőn – legfeljebb nyolc napon – belül, halasztás 

vagy a végrehajtás felfüggesztésének engedélyezése esetén a halasztás lejáratát, illetve a  jogerős határozat 
kézhezvételét követő napon a törvényes képviselő

gondoskodik.
 (3) Ha a javítóintézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a törvényes képviselő nem szállította be, 

az első fokú bíróság a rendőrség útján gondoskodik a fiatalkorú beszállításáról.

149. § (1) A bíróság a 148. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában megjelölt esetekben az értesítőlap egy példányát, valamint 
a  környezettanulmány, az  iskolai bizonyítvány, az  iskolai vagy munkahelyi jellemzés, a  szakértői vélemény és 
az  orvosi bizonyítvány másodpéldányát vagy fénymásolatát a  fiatalkorút beszállító személynek adja át, vagy 
a fiatalkorút beszállító hatóságnak küldi meg.

 (2) A  148.  § (2)  bekezdésének c)  pontja esetében a  bíróság az  értesítőlap egyik példányát – zárt borítékban  – 
a törvényes képviselőnek adja át.

 (3) A  bíróság az  értesítőlap másik példányát – a  (2)  bekezdés esetében, az  (1)  bekezdésben megjelölt iratokkal 
együtt – a 148. § (1) bekezdésében megjelölt javítóintézetnek három napon belül megküldi, ennek megtörténtét 
az iratborítón feltünteti.
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73. Ideiglenes elbocsátás a javítóintézetből

150. § (1) A feltételes szabadságra bocsátás szabályait a javítóintézetből ideiglenes elbocsátásra a következő eltérésekkel kell 
értelemszerűen alkalmazni.

 (2) A  bv.  bíró a  meghallgatás időpontjáról értesíti a  javítóintézet igazgatóját, a  fiatalkorú törvényes képviselőjét, 
az elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot és az ügyészt.

 (3) A bv. bíró a végzésének három példányát átadja a javítóintézetnek.

74. A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése

151. § (1) A  feltételes szabadság megszüntetésének szabályait a  javítóintézetből való ideiglenes elbocsátásra a  következő 
eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni.

 (2) A  bv.  bíró a  meghallgatásról a  fiatalkorú törvényes képviselőjét és az  elítélt lakóhelye szerint illetékes pártfogó 
felügyelői szolgálatot is értesíti.

 (3) Ha a határozat meghozatalának időpontjáig a fiatalkorú a huszonegyedik életévét betöltötte, a bv. bíró az eljárást 
megszünteti.

 (4) A  bv.  bíró jogerős határozatát a  fiatalkorú lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes pártfogó felügyelői 
szolgálatnak és annak az intézetnek küldi meg, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják.

152. § (1) Ha a bv. bíró a  javítóintézetből való ideiglenes elbocsátást megszüntette, a fiatalkorúnak a javítóintézetbe történő 
szállítása iránt a  végzésének megküldésével értesíti a  fiatalkorú törvényes képviselőjét és az  illetékes pártfogó 
felügyelői szolgálatot.

 (2) Ha a javítóintézet tájékoztatása szerint a fiatalkorút a megjelölt időpontban a törvényes képviselő nem szállította be, 
a bv. bíró a rendőrség útján gondoskodik a fiatalkorúnak a javítóintézetbe beszállításáról.

XIV. FEJEZET 
EGYES KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK VÉGREHAJTÁSA

75. Az őrizetbe vétel

153. §  Ha a bíróság
a) a  tárgyalás rendjének fenntartása körében a  vádlott őrizetbe vételét rendelte el (Be. 249.  §), ennek 

foganatosítására, tekintet nélkül arra, hogy a  határozat jogerőre emelkedett-e – a  határozatának 
megküldésével vagy szükség esetén rövid úton –, a bíróság székhelye szerinti rendőrkapitányságot,

b) a  tárgyalás során meg nem jelent vádlott tárgyalási őrizetét rendelte el [Be. 281.  § (6)  bekezdés], ennek 
foganatosítására, tekintet nélkül arra, hogy a  határozat jogerőre emelkedett-e – a  határozatának 
megküldésével vagy szükség esetén rövid úton –, a  terhelt lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerinti 
rendőrkapitányságot

keresi meg.

76. Az előzetes letartóztatás

154. § (1) A  bíróság a  terhelt előzetes letartóztatásának elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról vagy 
megszüntetéséről szóló határozata meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy 
határozata jogerőre emelkedett-e. Ha a  bíróság óvadék megállapítása mellett – az  óvadék letétele esetén  – 
szüntette meg az előzetes letartóztatást, az értesítőlapot csak az óvadék befizetésének igazolását követően állítja ki.

 (2) Ha az előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló határozat ellen az ügyész halasztó hatályú fellebbezést jelentett 
be [Be. 215. § (5) bekezdés], értesítőlapot kiállítani nem kell.

 (3) A  (2)  bekezdés esetében az  értesítőlapot az  a  bíróság állítja ki, amelynek eljárásában a  határozat jogerőre 
emelkedett. Ha az  óvadék megállapításáról és az  előzetes letartóztatás megszüntetéséről rendelkező határozat 
jogerőre emelkedett, a bíróság az értesítőlapot csak az óvadék befizetésének igazolását követően állítja ki.

 (4) Fiatalkorú terhelt előzetes letartóztatásának javítóintézetben történő végrehajtása esetén a  XI., XII. és XIII. Fejezet 
rendelkezései tekintetében bv. intézeten javítóintézetet, bv. őrön rendőrt is érteni kell.
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155. § (1) Az értesítőlap tartalmazza:
a) a bíróság megnevezését, ügyszámát, az előzetes letartóztatásról szóló határozat keltét és számát,
b) a terhelt nevét és a Be. 117. § (1) bekezdésében felsorolt személyi adatait,
c) ha a terhelt fiatalkorú, ezt a tényt,
d) annak a bűncselekménynek a Btk. szerinti minősítését (a törvényhely megjelölésével), amely miatt a terhelt 

ellen az eljárás folyik,
e) rendelkezést az  előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, illetve megszüntetéséről, és azt, hogy 

az elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás mennyi ideig tarthat,
f ) az előzetes letartóztatás végrehajtásának helyét,
g) a bíróság esetleges rendelkezését a terhelt fokozott őrzéséről, levelezésének és látogatásának ellenőrzéséről, 

a  levelezés, látogató fogadása és csomagküldemény korlátozásáról, a  terhelt részére távbeszélő 
használatának engedélyezéséről, az  ugyanabban az  eljárásban letartóztatottaktól való elkülönítéséről, 
a nyomozó hatóság részére való kiadásáról, más bv. intézetbe szállításáról,

h) az eljáró ügyészség megjelölését és ügyszámát,
i) ha a terhelt más ügyben szabadságvesztést tölt, vagy előzetes letartóztatásban van, ennek a körülménynek 

és a másik ügynek (eljáró hatóság és ügyszám), valamint a fogva tartó bv. intézetnek a megjelölését,
j) ha a  terhelttel szemben más ügyben házi őrizetet rendeltek el, ennek a  körülménynek és a  másik ügynek 

(eljáró hatóság és ügyszám), valamint a  terhelt házi őrizet céljára kijelölt lakásának helye szerint illetékes 
rendőrkapitányság megjelölését,

k) bírói rendelvényt az előzetes letartóztatás végrehajtására vagy a terhelt szabadon bocsátására,
l) a bíróság bélyegzőjét és a tanács elnökének saját kezű aláírását.

 (2) Ha a  bíróság az  ítélet meghozatala után határoz az  előzetes letartóztatás kérdésében, az  értesítőlap 
az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza a kiszabott büntetést, az előzetes fogvatartás, vagy a házi őrizet 
beszámítását és a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségét.

 (3) Ha a  bíróság az  előzetes letartóztatás megszüntetéséről óvadék megfizetése mellett határoz, az  értesítőlap 
az  (1)  bekezdésben felsoroltakon kívül tartalmazza az  óvadék befizetésének tényét, valamint az  óvadék 
megállapítása tárgyában jogerős határozatot hozó bíróság megjelölését.

 (4) A  másodfokú bíróság által kiállított értesítőlapon az  első fokon eljárt, a  harmadfokú bíróság által kiállított 
értesítőlapon az első fokon, és a másodfokon eljárt bíróság megnevezését, határozatának keltét és számát is fel kell 
tüntetni.

156. § (1) Ha a Be. 131. § (1) bekezdése szerinti bíróság az előzetes letartóztatás elrendeléséről, illetve meghosszabbításáról 
a  Be. 210–211.  §-a szerinti eljárásban dönt, az  értesítőlapot és a  határozatának két kiadmányát a  gyanúsítottat 
előállító rendőrnek vagy bv.  őrnek adja át, aki az  átvételt, az  átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával 
elismeri.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti bíróság az  előzetes letartóztatás meghosszabbításáról meghallgatáson kívül határoz, 
az  értesítőlapot és határozatának két kiadmányát a  kezelőiroda vezetőjének adja át, aki az  átvételt, az  átvétel 
időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

 (3) Ha az  értesítőlapot a  kezelőiroda vezetője veszi át, azt az  érkezés napján azonnal a  terheltet fogva tartó 
bv.  intézetnek küldi meg. Ha az  előzetes letartóztatást rendőrségi fogdában hajtják végre, az  értesítőlapot 
a fogvatartás helye szerinti rendőri szervnek kell megküldeni. Ha az előzetes letartóztatást javítóintézetben hajtják 
végre, az értesítőlapot a terheltet fogva tartó javítóintézetnek kell megküldeni.

 (4) Ha a  határozat ellen fellebbezést jelentettek be, a  másodfokú bíróság határozatát a  kezelőiroda útján küldi meg 
az  előzetes letartóztatást foganatosító rendőrségi fogdának, javítóintézetnek, vagy bv.  intézetnek és az  első fokú 
bíróságnak.

 (5) A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás megszüntetése esetén, ha az ügyész fellebbezést jelentett 
be, az értesítőlapot a másodfokú bíróság állítja ki, és a (4) bekezdés szerint jár el.

157. § (1) Ha a  bíróság a  vádirat benyújtását követően az  előzetes letartóztatást az  elfogatóparancs alapján előállított 
vádlottal szemben rendeli el, az értesítőlapot az előállító rendőrnek adja át, aki az átvételt, az átvétel időpontjának 
feltüntetésével, aláírásával elismeri. A  bíróság a  határozatának két kiadmányát is átadja az  előállító rendőrnek, 
vagy ha az  írásba foglalásra később kerül sor, a kezelőiroda útján megküldi az előzetes letartóztatást foganatosító 
bv. intézetnek. A másodfokú bíróság határozatát is az első fokú bíróság kézbesíti.



24278 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 

 (2) Ha a  bíróság a  vádirat benyújtását követően tárgyaláson rendeli el a  terhelt előzetes letartóztatását, a  bíróság 
a  székhelyén működő bv.  intézet parancsnokától bv.  őr kirendelését kéri, és a  terheltet, valamint az  értesítőlapot 
a 16. § (1)–(2) bekezdésében foglaltak szerint a bv. őrnek adja át.

 (3) Ha a  bíróság székhelyén nincs bv.  intézet, vagy a  bv.  őr kirendelésének akadálya van, az  előzetes letartóztatás 
foganatosítása végett a terhelt bv. intézetbe történő kísérése iránt a bíróság székhelye szerinti rendőrkapitányságot 
keresi meg.

 (4) Ha a bíróság a büntetőügy áttételéről vagy büntetőügyek egyesítéséről rendelkezett, erről értesíti a terheltet fogva 
tartó bv. intézetet.

158. §  Ha a  terhelt előzetes letartóztatásának elrendelését a  Be. 139.  §-a alapozza meg, a  bíróság, ha a  határozat 
meghozatalára a  vádirat benyújtása előtt kerül sor, a  156.  §, ha a  vádirat benyújtását követően kerül sor, a  157.  § 
értelemszerű alkalmazásával jár el.

159. § (1) Ha a  bíróság az  előzetes letartóztatást fenntartja vagy megszünteti, a  tanács elnöke az  értesítőlapot a  terheltet 
előállító bv. őrnek, ha pedig a terhelt előállítására nem került sor, a kezelőiroda vezetőjének adja át. Az értesítőlap 
átvételét a bv. őr, vagy a kezelőiroda vezetője, az átvétel időpontjának feltüntetésével, aláírásával elismeri.

 (2) Az  előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló értesítőlapot az  (1)  bekezdés szerint akkor is át kell adni, illetve 
meg kell küldeni, ha a másodfokú, vagy a harmadfokú bíróság a terheltet nem végrehajtandó szabadságvesztésre 
ítélte vagy felmentette, illetve az ellene indított eljárást megszüntette, és erről külön határozatkiadmányt küld meg 
a bv. intézetnek.

160. § (1) Ha a  bíróság az  előzetes letartóztatást a  tárgyaláson szünteti meg, és a  terhelt a  bv.  intézetbe vagy a  rendőrségi 
fogdára visszaszállítását nem kéri, a bíróság a terhelt részére igazolást állít ki, amely tartalmazza
a) a bíróság megjelölését és ügyszámát,
b) az előzetes letartóztatás megszüntetését, a határozat számát és keltét,
c) a terhelt nevét, születési helyét, anyja nevét és lakóhelyét.

 (2) Az  (1)  bekezdésben szabályozott esetben, ha a  terhelt a  tizennyolcadik életévét még nem töltötte be, és 
a javítóintézetbe való visszaszállítását nem kéri, de törvényes képviselője jelen van, a kiskorú terheltet és a kiállított 
igazolást a bíróság a törvényes képviselőnek adja át. E feltételek hiányában a bíróság a gyermekek védelméről szóló 
törvény értelmében a  felügyelet nélkül maradó kiskorú terheltnek a  javítóintézetbe történő visszaszállítása iránt 
intézkedik, azzal, hogy az intézetnek huszonnégy órán belül gondoskodni kell a hazajuttatásáról.

161. § (1) Ha az  előzetes letartóztatás tartama a  vádirat benyújtása után az  elrendeléstől vagy a  fenntartástól számítva 
egy évet meghalad, a  bíróság a  határidő lejárta előtt egy hónappal az  ügy iratait az  előzetes letartóztatás 
indokoltságának felülvizsgálata végett a másodfokú bíróságnak küldi meg. [Be. 132. § (1) bekezdés b) pont]

 (2) Ha az  iratok megküldése a  büntetőeljárás befejezését jelentősen késleltetné, csak az  előzetes letartóztatás 
felülvizsgálathoz szükséges iratokat vagy ezek másolatát kell megküldeni.

 (3) A  másodfokú bíróság az  előzetes letartóztatás felülvizsgálata alapján hozott határozatról értesítőlapot állít ki, 
amelyet a bv. intézetnek küld meg.

 (4) Ha az  előzetes letartóztatás felülvizsgálata a  harmadfokú bíróság feladata [Be. 132.  § (2)  bekezdés], a  bíróság 
a (3) bekezdés szerint jár el.

162. §  Ha a  bíróság arról kap értesítést a  bv.  intézettől, hogy az  előzetes letartóztatásban levő terhelt korábban közölt 
fogvatartási helyét megváltoztatták, ezt az  iratboríték belső oldalán feljegyzi. Ha időközben az  iratok másik 
bírósághoz kerültek, a bv. intézettől érkezett értesítést oda továbbítja.

163. § (1) A tanács elnöke engedélyezheti, hogy az előzetesen letartóztatott a hozzátartozójával a tárgyalás szünetében vagy 
a tárgyalás befejezése után az ügyre nem tartozó kérdésben beszélgetést folytasson. A tanács elnöke a beszélgetést 
akár a  tárgyalás szünetében, akár a  tárgyalás befejezése után kizárólag a  tárgyalóteremben vagy kifejezetten 
erre a  célra kialakított más helyiségben engedélyezheti 15 percnél nem hosszabb időtartamra. Az  előzetesen 
letartóztatott az  előállítást foganatosító kísérő jelenlétében legfeljebb két olyan hozzátartozójával folytathat 
beszélgetést, akivel a kapcsolattartást az ügyben korábban engedélyezték. Az engedélyt a tanács elnöke adja meg 
a hozzátartozók személyazonosságának ellenőrzését követően.
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 (2) A tanács elnöke a tárgyalás alatt a letartóztatott terhelt részére jegyzet készítésére alkalmas üres papír és íróeszköz 
átadását is engedélyezi.

 (3) A  tanács elnöke az  előzetesen letartóztatott előéletére, a  vád tárgyává tett bűncselekményre és a  bv.  őr által 
jelentett biztonsági csoportba sorolásra figyelemmel ad utasítást arra, hogy a  bv.  őr, vagy az  előállító rendőr 
a tárgyalóteremben az előzetesen letartóztatottról a bilincset levegye.

 (4) Ha a tanács elnöke úgy rendelkezik, hogy az alkalmazott mozgást korlátozó eszközt az előzetesen letartóztatottról el 
kell távolítani, a bv. őr, vagy az előállító rendőr az erre vonatkozó rendelkezést köteles végrehajtani.

 (5) A mozgást korlátozó eszköz alkalmazása a tanács elnökének rendelkezésére úgy enyhíthető, hogy a vezető bilincs 
az előzetesen letartóztatott kezén marad, de az írásban ne akadályozza.

 (6) A  kettős bilincsben előállított, különösen veszélyes, vagy fokozott őrzés alatt álló előzetesen letartóztatottról 
a vezető bilincs biztonsági okból nem távolítható el.

164. § (1) Ha a  bíróság a  szabadlábon levő terhelt előzetes letartóztatását rendeli el, megvizsgálja, hogy a  terheltnek 
nincs-e felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermeke, vagy nincs-e más olyan személy, akinek gondozását a  terhelt 
látja el. A  terheltet nyilatkoztatni kell, hogy a  kiskorúról, illetve az  általa gondozott más személyről hogyan kíván 
gondoskodni.

 (2) Ha a terhelt kiskorú gyermeke felügyelet nélkül marad, a bíróság erről értesíti a terhelt által megjelölt, arra alkalmas 
hozzátartozót vagy más személyt. Ilyen személy hiányában a kiskorú gyermek lakó- vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes járási (fővárosi kerületi) gyámhivatalt keresi meg, hogy a kiskorú gyermek ideiglenes hatályú elhelyezéséről 
gondoskodjon. A terhelt által gondozott más személyről az illetékes helyi önkormányzatot kell értesíteni.

 (3) Szabadlábon levő terhelt előzetes letartóztatása esetén a  tanács elnöke a  terhelt lakó- vagy tartózkodási helye 
szerint illetékes önkormányzat megkeresésével gondoskodik a  terhelt vagyonának és lakásának biztonságba 
helyezéséről is.

 (4) A  tanács elnöke a  (2) és (3)  bekezdés alapján tett intézkedésről és annak eredményéről a  terheltet három napon 
belül értesíti.

165. §  Ha a bíróság a védőt a Be. 135. § (4) bekezdése alapján az eljárásból kizárja, a bíróság határozatának két kiadmányát 
azonnal megküldi a fogvatartást foganatosító szervnek.

77. Eljárás ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése, fenntartása, meghosszabbítása vagy 
megszüntetése esetén

166. § (1) Ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése, fenntartása vagy megszüntetése esetén a  bíróság határozatának 
meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy határozata jogerőre emelkedett-e vagy 
sem.

 (2) Az értesítőlap kiállítására a 154. § (2) és (3) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell.
 (3) Az értesítőlap a 129. § (2) bekezdésében felsorolt adatokat tartalmazza. Az értesítőlaphoz mellékelni kell a betegre 

vonatkozó kórrajz és orvosszakértői vélemény másolatát. Ha a  terhelt az  ideiglenes kényszergyógykezelés 
elrendelésekor előzetes letartóztatásban, vagy házi őrizetben van, a bíróság az értesítőlapon rendelkezik az előzetes 
letartóztatás, vagy a házi őrizet megszüntetéséről.

 (4) Ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése esetén bv. őrön a betegkísérőt is, bv. intézeten az IMEI-t kell érteni.
 (5) Ha a bíróság az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről a vádirat benyújtását megelőzően dönt, a 156. §, ha 

a vádirat benyújtását követően dönt, a 157. § értelemszerű alkalmazásával jár el.
 (6) Az  ideiglenes kényszergyógykezelés Be. 145.  § (2)  bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a  bíróság 

határozatának meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki. Az értesítőlap megküldésére a 156. § rendelkezéseit 
kell alkalmazni.

 (7) A  terheltnek az  IMEI-be szállítása tekintetében a  kényszergyógykezelés végrehajtásának szabályai irányadók 
azzal az  eltéréssel, hogy ha a  terhelt előzetes letartóztatását rendőrségi fogdán foganatosították, a  bíróság 
az értesítőlapot és határozatának két kiadmányát – a betegnek az intézetbe szállítás végett – a rendőrségi fogdának 
küldi meg.
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78. Elmeállapot megfigyelésének elrendelése

167. § (1) A  bíróság, ha a  Be. 107.  §-a alapján a  fogva lévő terhelt elmeállapotának megfigyelését rendeli el, vagy 
a megfigyelést meghosszabbítja, határozatáról értesítőlapot állít ki.

 (2) Ha a  terhelt fogva van, a  bíróság az  értesítőlapot és a  határozatának két kiadmányát a  fogvatartást foganatosító 
rendőrségi fogdának, vagy bv. intézetnek küldi meg, a terheltnek az IMEI-be történő átszállítása végett.

 (3) Ha a  terhelt szabadlábon van, a bíróság a terhelt beutalása iránt a  lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye 
szerint illetékes idegbeteg-gondozó intézetet keresi meg, a  jogerős, végrehajthatósági záradékkal és eredeti bírói 
aláírással ellátott határozatának, valamint a szükséges iratoknak a megküldésével.

79. A lakhelyelhagyási tilalom

168. § (1) Lakhelyelhagyási tilalom elrendelése, fenntartása, vagy megszüntetése esetén a  bíróság – a  határozatának 
meghozatalával egyidejűleg – értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre emelkedett-e.

 (2) Ha a  bíróság a  vádirat benyújtása előtt az  előzetes letartóztatás vagy a  házi őrizet megszüntetése mellett 
lakhelyelhagyási tilalmat rendel el, és a  határozat ellen az  ügyész fellebbezést jelentett be, a  lakhelyelhagyási 
tilalomról értesítőlapot kell kiállítani. Az  értesítőlap „Megjegyzés” rovatában fel kell tüntetni a  megszüntetett 
előzetes letartóztatás vagy házi őrizet lejártának napját. A  bíróság az  értesítőlapot és a  határozatát megküldi 
a (4) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányságnak.

 (3) A  lakhelyelhagyási tilalmat elrendelő, annak fenntartásáról, illetve a  lakhelyelhagyási tilalmat megszüntető 
határozatról kiállított értesítőlapot és határozatának két kiadmányát a bíróság azonnal megküldi a terhelt lakóhelye 
szerint illetékes rendőrkapitányságnak.

 (4) A  lakhelyelhagyási tilalom Be. 137.  § (9)  bekezdése szerinti meghosszabbítása esetén a  bíróság határozatának 
meghozatalával egyidejűleg értesítőlapot állít ki, amelyet három napon belül megküld a (4) bekezdésben megjelölt 
rendőrkapitányságnak.

 (5) Ha a vádirat benyújtását követően a bíróság a  lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldása körében a  tartózkodási 
hely vagy a lakóhely megváltoztatását engedélyezte, és ennek következtében más rendőrkapitányság lesz illetékes 
a végrehajtásra, a bíróság a határozatát azonnal megküldi a korábban eljáró rendőrkapitányságnak és az engedély 
alapján a végrehajtásra illetékes rendőrkapitányságnak.

80. A házi őrizet

169. § (1) A  terhelt házi őrizetének elrendelése, meghosszabbítása, fenntartása és megszüntetése esetén a  bíróság 
– a határozatának meghozatalával egyidejűleg – értesítőlapot állít ki, tekintet nélkül arra, hogy a határozata jogerőre 
emelkedett-e. Az értesítőlapot és a határozatát megküldi – lehetőleg telefax útján is – a  terhelt házi őrizet céljára 
kijelölt lakásának helye szerint illetékes rendőrkapitányságnak, egyebekben a házi őrizet végrehajtásáról szóló külön 
jogszabály szerint jár el.

 (2) Ha a  bíróság a  vádirat benyújtása előtt az  előzetes letartóztatás megszüntetése mellett házi őrizetet rendel el, és 
a  határozat ellen az  ügyész fellebbezést jelentett be, értesítőlapot kell kiállítani. Az  értesítőlap „Megjegyzés” 
rovatában fel kell tüntetni a  megszüntetett előzetes letartóztatás lejáratának napját. A  bíróság az  értesítőlapot és 
a határozatát megküldi a (1) bekezdésben megjelölt rendőrkapitányságnak.

81. Távoltartás

170. § (1) Ha a  bíróság a  terhelttel szemben távoltartást rendel el [Be. 138/A.  § (1)  bekezdés], eredeti aláírással ellátott 
határozatának egy kiadmányát azonnal megküldi a  távoltartás alapjául szolgáló büntetőeljárást folytató nyomozó 
hatóság részére.

 (2) Ha a  bíróság a  vádirat benyújtása előtt az  előzetes letartóztatás megszüntetése mellett távoltartást rendel 
el, és a  határozat ellen az  ügyész fellebbezést jelentett be, az  eredeti aláírással ellátott határozatot megküldi 
az (1) bekezdésben megjelölt nyomozó hatóságnak, és arról is tájékoztatja a nyomozó hatóságot, hogy az előzetes 
letartóztatás melyik napon jár le.

 (3) Ha a  bíróság a  távoltartás szabályait módosítja vagy megszünteti [Be. 138/B.  § (3)  bekezdés], az  eredeti aláírással 
ellátott határozat egy kiadmányát megküldi az (1) bekezdésben megjelölt hatóság részére.
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82. Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására

171. § (1) Ha a terhelt úti okmányát a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény (a továbbiakban: Utv.) 16. § (2) bekezdése 
alapján a  bíróság veszi el, akkor a  bíróság az  úti okmányt az  Utv. 16.  § (5)  bekezdésében meghatározott, az  úti 
okmány visszatartását végrehajtó szervnek küldi meg.

 (2) Ha bevándorolt, letelepedett jogállású, hontalan, menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként elismert 
terhelt magyar hatóság által kiállított úti okmányát kell visszavonni, azt a  bíróság a  végrehajtás érdekében 
az idegenrendészeti hatóságnak vagy a menekültügyi hatóságnak küldi meg.

83. Az óvadék

172. § (1) Ha az  óvadékot megállapító határozat [Be. 147.  § (4)  bekezdés] jogerőre emelkedik, a  bíróság a  végzés eredeti 
aláírással ellátott két kiadmányát átadja a terheltnek.

 (2) Az  óvadék letétbe helyezéséről külön jogszabály rendelkezik. A  kezelőiroda azonnal – lehetőség szerint egy 
órán belül – bemutatja a  tanács elnökének a  külön jogszabály szerint az  óvadékot bevételező, azt letétként 
kezelő bíróság (a  továbbiakban: letétkezelő bíróság) által megküldött, az  óvadék befizetéséről kiállított igazolást 
(a továbbiakban: befizetési lap).

 (3) A terheltet előállító bv. őr, illetve rendőr, továbbá az előzetes letartóztatás foganatosítása végett jelen lévő rendőr 
a  bíróság rendelkezése szerint a  terheltet mindaddig nem engedi szabadon, amíg – az  óvadék befizetésének 
igazolása alapján – a bíróság az előzetes letartóztatás megszüntetéséről szóló értesítőlap, és jogerős határozata két 
kiadmányának átadásával így nem rendelkezik.

 (4) Ha az óvadék befizetéséig a terhelt fogva van, és az óvadék befizetését igazolták, a bíróság az előzetes letartóztatás 
megszüntetéséről szóló értesítő telefaxon való megküldésével és rövid úton történő megerősítésével azonnal 
értesíti az  előzetes letartóztatást foganatosító szervet. Az  előzetes letartóztatást foganatosító szerv visszahívással 
ellenőrizheti az értesítő szerv kilétét. A bíróság ezt követően a 159. § (1) bekezdése szerint jár el.

 (5) Ha az  óvadék ellenében a  terhelt előzetes letartóztatásának megszüntetését kimondó határozat ellen az  ügyész, 
vagy a  pótmagánvádló fellebbezést jelentett be, az  a  bíróság, amelynek eljárásában az  óvadék megállapítása 
jogerőre emelkedett, az  óvadék befizetésének igazolását követően, az  előzetes letartóztatás megszüntetéséről 
kiállított értesítőlap telefaxon való megküldésével és rövid úton való megerősítésével azonnal értesíti a fogva tartást 
foganatosító szervet. A fogvatartást foganatosító szerv visszahívással ellenőrizheti, hogy mely szerv értesíti.

 (6) Ha az  óvadékot megállapító határozatot a  vádirat benyújtása előtt hozta a  bíróság, a  befizetési lap másolatát 
megküldi az eljáró nyomozó hatóságnak a nyomozati iratokhoz történő csatolás végett.

173. § (1) Ha az  óvadék összegét a  terheltnek a  Be. 148.  § (2)  bekezdésének a)  pontja alapján kell visszaadni, az  előzetes 
letartóztatást elrendelő határozatában a bíróság arról is rendelkezik, hogy az óvadék a terheltnek visszajár.

 (2) Ha a  terhelt előzetes letartóztatását más büntetőügyben elrendelték, az  előzetes letartóztatást elrendelő bíróság 
határozatát megküldi annak a  bíróságnak, amely az  óvadék megállapítása tárgyában első fokon határozott. 
Az  óvadék megállapításáról rendelkező első fokú bíróság, vagy a  vádirat benyújtását követően az  eljáró bíróság 
külön határozattal dönt az óvadék visszaadásáról.

 (3) A  Be. 148.  § (2)  bekezdésének b)  pontja esetén az  óvadék visszaadását megalapozó határozatot hozó ügyész 
határozatát megküldi annak a bíróságnak, amely az óvadékot első fokon megállapította. Ennek alapján az óvadék 
megállapításáról rendelkező első fokú bíróság határoz az óvadék visszaadásáról.

 (4) A  Be. 148.  § (2)  bekezdésének c)  pontja esetén a  jogerős határozatot meghozó bíróság külön határozattal dönt 
az óvadék visszaadásáról. Szabadságvesztés kiszabása esetén a határozat meghozatalára mindaddig nem kerülhet 
sor, amíg a befogadásról a bíróságot nem értesítették [Be. 148. § (3) bekezdés]. Az ügyben első fokon eljáró bíróság 
dönt az óvadék visszaadásáról, ha az iratok időközben visszakerültek a bíróságra.

 (5) Az óvadék visszaadását kimondó határozat a Be. vonatkozó rendelkezésein túl tartalmazza:
a) az óvadék összegét betűvel és számmal kiírva,
b) a letétkezelő bíróság megnevezését,
c) az óvadék befizetésének időpontját,
d) az óvadék letéti nyilvántartási tételszámát,
e) a terhelt nevét, a lakóhelyét, a személyazonosságának igazolására szolgáló okmány azonosítóját, és ha banki 

átutalást kért, a bankszámlaszámát,
f ) az óvadék visszaadásának módját, ha a letevő a befizetéskori nyilatkozatához képest annak más módját kérte.
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 (6) A  bíróság az  óvadék visszaadásáról rendelkező jogerős határozatát eredeti bírói aláírással ellátva megküldi 
a letétkezelő bíróságnak.

 (7) Ha a  Be. 148.  § (4)  bekezdése értelmében a  terhelt elveszti a  jogát az  óvadék visszaadására, a  Be. 148.  § 
(1)  bekezdésének a)  pontja alapján a  terhelt előzetes letartóztatását elrendelő bíróság határozatában erről külön 
rendelkezik. A  határozatnak tartalmaznia kell az  (5)  bekezdés a)–e)  pontja szerinti adatokat. A  bíróság jogerős 
határozatát eredeti bírói aláírással ellátva megküldi a letétkezelő bíróságnak.

84. A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés

174. § (1) A szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendelése esetén [Bv. tv. 38. § (1)–(2) bekezdés] a bíróság 
– a határozatának meghozatalával egyidejűleg – értesítőlapot állít ki.

 (2) A  szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés elrendeléséről kiállított értesítőlapot és határozatának 
két kiadmányát a  bíróság azonnal megküldi a  szabadságvesztés végrehajtását biztosító intézkedés helye szerint 
illetékes rendőrkapitányságnak.

85. Elővezetés elrendelése

175. § (1) Az elővezetést elrendelő határozat tartalmazza:
a) a bíróság megnevezését és ügyszámát;
b) az elővezetendő személy nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, lakcímadatait;
c) az eljárás alapjául szolgáló cselekmény megjelölését;
d) az elővezetés elrendelésének okát;
e) az elővezetés helyét, idejét, módját (kíséréssel, útba indítással);
f ) a bíróság bélyegzőjét és a tanács elnökének saját kezű aláírását.

 (2) Az  elővezetés foganatosítására a  bíróság – határozatának megküldésével – a  terhelt, vagy a  tanú lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerint illetékes rendőrkapitányságot keresi meg.

 (3) A  Magyar Honvédség és a  rendvédelmi szervek hivatásos (szerződéses) állományú tagjainak elővezetése esetén 
a bíróság az érintett személy elöljáróját keresi meg.

86. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat eltávolításával

176. § (1) Ha a  bíróság határozatában a  tárhelyszolgáltatót az  elektronikus adat ideiglenes eltávolításának visszaállítható 
módon történő végrehajtására kötelezi, az  elektronikus adatot és a  kötelezettet a  142.  § (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  határozatkiadmányokra felhívást 
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 három napon belül 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  142.  § (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 megtagadta, a bíróság a rendbírság 
kiszabásáról szóló határozatának jogerőre emelkedését követően a 93. § (1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés 
engedélyezése esetén a 94. § 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 kötelezettség teljesítésének 
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megállapítása esetén beszerzi az  ügyész indítványát az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes 
megakadályozásának megszüntetése tárgyában.

 (7) A  bíróság az  elektronikus adat hozzáférhetetlenné tételének megszüntetése esetén a  (4)  bekezdés értelemszerű 
alkalmazásával jár el.

 (8) Ha a büntetőeljárás befejezésekor az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételének az elrendelésére nem 
kerül sor, a bíróság
a) az eljárás befejezéséről hozott határozatában, vagy
b) 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.

87. Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adathoz való hozzáférés 
ideiglenes megakadályozásával

177. § (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 142. § (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 azonnal megküldi az NMHH-nak.
 (4) Ha a  fellebbezés elbírálásakor a  másodfokú bíróság az  első fokú határozatot hatályon kívül helyezi, erről 

értesítőlapot állít ki, és azt a  határozatával együtt elektronikus úton azonnal megküldi az  NMHH-nak. A  bíróság 
az  értesítőlap megjegyzés rovatában feltünteti, hogy az  első fokú határozat hatályon kívül helyezése folytán 
az elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását a KEHTA-ból törölni kell.

 (5) A  bíróság az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozását elrendelő jogerős határozatát 
megküldi a törvényszéki végrehajtói irodának.

 (6) A  bíróság, ha a  kijavítás érinti a  142.  § (1)  bekezdésében meghatározott adatokat, a  kijavítást elrendelő határozat 
jogerőre emelkedését követően új értesítőlapot állít ki, és azt határozatával együtt elektronikus úton három napon 
belül 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.

 (7) 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 
három napon belül megküldi az NMHH-nak.

 (8) A  bíróság az  elektronikus adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának egyéb okból történő 
megszüntetéséről értesítőlapot állít ki és azt a határozatával együtt elektronikus úton három napon belül megküldi 
az NMHH-nak.

 (9) 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. 
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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 három 
napon belül megküldi az NMHH-nak.

 (10) 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  93.  § 
(1) bekezdése, halasztás vagy részletfizetés engedélyezése esetén a 94. § szerint jár el.

 (11) A  bíróság az  elektronikus adathoz való hozzáférés végleges megakadályozásával kapcsolatos értesítőlapot 
számítógépes program 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 kijavítása esetén az előbbiek szerint jár el.

178. § (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.

XV. FEJEZET 
A KATONÁKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

179. §  E  rendelet előírásait a  katonákkal [Btk. 127.  § (1)  bekezdés] szemben hozott határozatok végrehajtására 
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

180. § (1) A  katonai fogdán letöltendő szabadságvesztésre ítélt katona büntetésének megkezdésére a  tanács elnöke 
az állományilletékes parancsnok útján intézkedik.

 (2) Ha a bíróság katonával szemben nem katonai fogdán letöltendő szabadságvesztést szab ki, a tanács elnöke az ítélet 
jogerőre emelkedését követően soron kívül megkeresi az elítélt állományilletékes parancsnokát a szolgálati viszony 
megszüntetése végett. Egyebekben az általános szabályok az irányadók.

 (3) Ha katonával szemben a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét rendelik el [Bv. tv. 61. § (1) és (2) bekezdés], 
a határozat egy kiadmányát három napon belül az állományilletékes parancsnoknak is meg kell küldeni.

181. § (1) Katonával szemben kiszabott közügyektől eltiltásról, lefokozásról, szolgálati viszony megszüntetéséről, 
rendfokozatban visszavetésről, várakozási idő meghosszabbításáról, vagy elrendelt pártfogó felügyeletről 
–  közügyektől eltiltás esetén a  3.  § szerinti értesítőlap mellett – külön értesítőlapot kell kiállítani, és azt a  katona 
állományilletékes parancsnokának három napon belül meg kell megküldeni.

 (2) A közügyektől eltiltásról, a katonai büntetésről vagy közügyektől eltiltásról szóló külön értesítőlapot a katona volt 
állományilletékes parancsnokának akkor is meg kell küldeni, ha az elítélt szolgálati viszonya a büntetőeljárás jogerős 
befejezése előtt megszűnt.

182. § (1) A  katona pártfogó felügyeletét az  állományilletékes parancsnok az  általa megbízott pártfogó útján a  külön 
jogszabályban foglaltak szerint hajtja végre.

 (2) Katona esetében a pártfogó felügyelő az indítványait a katonai ügyésznek, vagy a bv. bírónak teszi meg.
 (3) Ha a pártfogó felügyelet alá helyezett katona szolgálati viszonya megszűnt, az állományilletékes parancsnok erről 

három napon belül értesíti a  pártfogolt lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelői szolgálatot, vagy fiatalkorú 
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esetén a  megyei rendőrkapitányságot; egyidejűleg közli a  bíróság által megállapított magatartási szabályokat, és 
megküldi a pártfogó felügyelet alatt álló szolgálati jellemzését.

183. §  A bíróság a  lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, illetve megszüntetéséről, valamint a távoltartás 
elrendeléséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló határozatot megküldi a  katona állományilletékes 
parancsnokának.

XVI. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

88. Hatálybalépés

184. §  Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

89. Hatályon kívül helyező rendelkezés

185. §  Hatályát veszti a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló 
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet.

90. Átmeneti rendelkezések

186. § (1) Az  e  rendelet hatálybalépését megelőzően jogerőre emelkedett vagy végrehajthatóvá vált büntető határozatok 
tekintetében a jogerőre emelkedés vagy végrehajthatóvá válás napján hatályos rendelkezések szerint kell eljárni.

 (2) Akit a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény alapján részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, 
arra a  9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 2013. június 30-án hatályban volt, a  részben felfüggesztett szabadságvesztésre 
vonatkozó rendelkezéseit és mellékleteit továbbra is alkalmazni kell.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez 1. mell 

............................................... 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, .........................................napján született, anyja neve: 
........................................, ................................................................... lakos) 

előzetes letartóztatását 

a 20..... év ....................... hó ........ napján kelt ..................................... /20......../........ számú, és 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 felülvizsgálta  
(Be. 132. §). A vádlott előzetes letartóztatását – fenntartotta – megszüntette és szabadlábra helyezését rendelte el. 
Az előzetes letartóztatás 

-  az első fokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig,  
-  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. 
Az első fokú vagy a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának hatályon kívül helyezése és új eljárásra utasítása 
esetén az előzetes letartóztatás a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a megismételt eljárásban a tárgyalás 
előkészítése során hozott határozatig tart. 
Az előzetes letartóztatás megszűnik: 
 - ha annak tartama az egy évet eléri [Be. 132. § (3) bekezdés a) pont], 
 - ha annak tartama a két évet eléri [Be. 132. § (3) bekezdés b) pont], 
 - ha annak tartama a három évet eléri [Be. 132. § (3) bekezdés c) pont]. 
Az előzetes letartóztatás nem szűnik meg [Be. 132. § (3a) bekezdés]. 
Az előzetes letartóztatás nem szűnik meg, mert az az ügydöntő határozat kihirdetése után került elrendelésre 
vagy fenntartásra, vagy az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán megismételt 
eljárás van folyamatban. 
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, illetve a 
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........... 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. 
Rendelkezés az előzetesen letartóztatott fokozott őrzéséről, levelezése és látogatása ellenőrzéséről; és attól 

való eltiltásáról, hogy csomagot kapjon; távbeszélő használatának engedélyezéséről, elkülönítéséről. 

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]. 

Nyomozó hatóság, bíróság részére kiadható: Igen / Nem 

Más bv. intézetbe átszállítható: Igen / Nem 

Megjegyzés: 
 

Ügyészi szám: ................................................. 

Az előzetesen letartóztatottat befogadás végett a(z) ................................................................ 
............................................................................. Büntetés-végrehajtási Intézetnek adtam át. 

A terhelt a ...................................................................................... (bíróság megnevezése) előtt folyamatban volt – lévő 
.................................... számú büntetőügyben előzetes letartóztatásban, vagy házi őrizetben van – 
szabadságvesztést tölt. 

A házi őrizetet a ................................................... rendőrkapitányság foganatosítja. 

 

Lássa a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
            a rendőrkapitányság vezetője! 

               a javítóintézet igazgatója! 
         az IMEI főigazgató főorvosa! 
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az előzetes letartóztatás foganatosítása! 
a terhelt szabadlábra helyezése végett! 

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján 

............................................. 
a tanács elnöke – bíró 

203. Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 
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2. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről 

A terhelt családi és 
utóneve (születési 

családi és utónév is) 

Születési helye és 
ideje 

Anyja neve Foglalkozása 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 első fokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig,  
- a másodfokú eljárás befejezéséig,  
- az eljárás jogerős befejezéséig  
tarthat. 

Ha a bíróság a Be. 137. § (9) bekezdése alapján a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásáról határoz, az 20...... 
év ...............….hónap ................. napjáig, de legfeljebb az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során 
hozott határozatig tarthat. 

A terhelt hetenként/havonta a ................................................................................ rendőrségen köteles jelentkezni. 

A lakhelyelhagyási tilalom előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő 
technikai eszközzel is ellenőrizze. 

A lakhelyelhagyási tilalom megszegéséről a ............................/20............/................ számra hivatkozással az 
ügyészséget/az első fokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni. Az értesítendő ügyészség/bíróság 
telefonszáma: .......................................... 

2. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

                                                               ..................................................................... 
                                                                a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

Megjegyzés: 

 

 

........................................................................................... Rendőrkapitányság vezetőjének 
 206. Értesítés lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről, fenntartásáról, megszüntetéséről. 
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3. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
házi őrizet elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról, megszüntetéséről 

A terhelt családi és 
utóneve (születési családi 

és utónév is) 
Születési helye és 

ideje 
Anyja neve Foglalkozása 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  
...................................................................................................................................................... 
céljából  
................................................................................. időben ......................................................................................................  
távolságra, úticélra. 
- A bíróság a terhelt házi őrizetét fenntartja/meghosszabbítja.  
- A bíróság a terhelt házi őrizetét megszünteti 

A házi őrizet  
- a bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb 20….év 
………hó…….napjáig, 
- az első fokú bíróság ügydöntő határozatának a kihirdetéséig,  
- 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 első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig tarthat. 

A házi őrizet előírásának a megtartását a rendőrség a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is 
ellenőrizze. 

3. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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A házi őrizet megszegéséről a ........................................ /20.........................../..................... számra hivatkozással az 
ügyészséget/az első fokú bíróságot kell haladéktalanul értesíteni.  
Az értesítendő ügyészség/bíróság megnevezése és telefonszáma: 
.................................................................................................................................................................... 

......................................, 20........ évi .......................... hó ......... napján.  

............................................................................ 
 tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

Megjegyzés: 

 

 

........................................................................................... Rendőrkapitányság vezetőjének 

 
 206/a. Értesítés házi őrizet elrendeléséről, meghosszabbításáról, fenntartásáról, megszüntetéséről. 
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4. mell 

 

..................................... 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 (IMEI), hogy 

a 20 ........ évi ...................... hó ...... napján kelt 

............................/................./sz. végzésével 

......................................................./...............................-n, ................................ 

évi .................................... hó ..... napján született, anyja neve: ................................... 

......................................................... lakóhelye: ....................................................../ 

ideiglenes kényszergyógykezelését elrendelte – fenntartotta – megszüntette és szabadlábra helyezését  
rendelte el. 

Az ideiglenes kényszergyógykezelés az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig/az 
első fokú 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. § (2) bekezdése alapján az ideiglenes kényszergyógykezelés idejét meghosszabbítja, az 
20...... év ....................... hónap .......... napjáig, de legfeljebb az első fokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során 
hozott határozatig tarthat. 

Lássa az IMEI főigazgató főorvosa! 
Az ideiglenes kényszergyógykezelést hajtsa végre - szüntesse meg! 

.................................., 20............. évi ...................... hó ..... napján. 

P. H. 

............................................. 
a tanács elnöke – bíró 

 

4. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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. 

 

 

 

 

 

 

  



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 242955. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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......./.........számú ítélete - 
végzése 
 
20......... évi .............................. hó ........... nap 

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett: 20......... évi .............................. hó ........... nap 

...................................... 
Törvényszék 

...................................... 
Ítélőtábla 

....................................../20......./.........számú ítélete - 
végzése 
 
20..........évi ............................... hó .......... nap 

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: 20........ évi ............................... hó ......... nap 
 

Kúria 
....................................../20......./.........számú 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 

  

5. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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Lássa! 
 
IMEI 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. 
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6. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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, vagy házi őrizet beszámításáról nem rendelkező 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, vagy házi őrizet 
utólagos beszámításánál érintett büntetés: 

..................................... szabadságvesztés 

..................................... elzárás 

..................................... közérdekű munka  

..................................... pénzbüntetés 

Az előzetes fogvatartás, vagy 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 

6. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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*/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, illetve 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 

                                                                        ............................................................................ 
                                                                          a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

A */jel után a nem kívánt szövegrész törlendő! 

Az előzetes fogvatartás, vagy 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. 
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7. mell 

..................................... 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 

................................................ számú 
ítélete  
20.....évi....................hó.... nap 

Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett 20.....évi....................hó.....nap 

..................................... 
Törvényszék 

..................................... 
Ítélőtábla 

................................................számú 
határozata 
20.....évi....................hó.....nap 

A másodfokú ítélet jogerőre emelkedett: 20.....évi....................hó....nap 

 

Kúria 

..............................................számú 
határozata 

20.....évi..................hó....nap 

BŰNCSELEKMÉNY (BŰNTETT, VÉTSÉG) 

Megnevezése  
és minősítése 

 Elköve- 

tésének 
helye és  
ideje 

 

A közérdekű munka időtartama (számmal és betűvel): 

7. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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, és 

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 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. mell 
 
..................................... Törvényszék 
................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatásáról 

..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n, 

..... 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, a házi őrizetben töltött idővel ..................... napi tételt figyelembe vett. 

.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 
 ......................................................................... 

büntetés-végrehajtási bíró – 
              bírósági titkár 

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 – bírósági titkár 

320. 
Értesítés a pénzbüntetés átváltoztatásáról. 

8. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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9. mell 

............................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

........................../20......./........szám 

ÉRTESÍTÉS 

A(z) ................................................................................................... bűntette (vétsége) miatt 
...................................................................................................................................... ellen a .......................................... nyomozó 
hatóságnál/ügyészségen ............. szám alatt indított bűnügyben értesítem, hogy a 
........................................................................................... terhelt, ......................................................... állampolgár (aki 
.............................................................-n, .......... évi ........................................... hó ............ napján született, anyja neve: 
........................................................................ ..........................................................sz. alatti lakos) 
 előzetes letartóztatását 
 ............................................... Járásbíróság/Törvényszék a 20........ évi ........................... hó ......... napján kelt 
............................./20......../........... számú, és a .................................................... Törvényszék/Ítélőtábla a 20..... évi 
........................ hó ..... napján kelt ...................../20......../..... számú végzésével - az első fokú bíróságnak a tárgyalás 
előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb ......... év ............. hó ..... napjáig 

- elrendelte, 
- meghosszabbította. 
A terhelt a megalapozott gyanú szerint 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] 

Megjegyzés: 

Ügyészi szám: ........................................................................... 

................................., 20.... évi .......................... hó ..... napján. 

....................................... 
bíró 

Rendőrkapitányság vezetőjének! 
Büntetés-végrehajtási intézet parancsnokának! 
Javítóintézet igazgatójának! 
IMEI főigazgató főorvosának! 
Az előzetes letartóztatás végrehajtása végett. 
 

 905. Értesítés előzetes letartóztatás elrendeléséről, meghosszabbításáról a vádirat benyújtása előtt. 

 

9. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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10. mell 

.................................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla 

.............../20...../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
az előzetes letartóztatás megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt 

A ............................................................................................................. miatt 

..................................................................................................................ellen 

a ................................................ nyomozó hatóságnál/ügyészségen ............................................... 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. mell 

............................................... 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 (IMEI), 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 IMEI Főigazgató Főorvosa! 
 Az elmeállapot megfigyelését hajtsa végre. 

 

........................................, 20..... évi ................... hó ..... napján. 

.................................................... 

bíró - bírósági ügyintéző 
 905/b. Értesítés elmeállapot megfigyeléséről. 

 

 
 
 
 

  

11. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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12. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

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 

 Elkövetésének  
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. 

 
 Büntetések: 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 

 
 
 
A feltételes szabadságra 
vonatkozó rendelkezések 

Az elítélt csak a büntetés 
háromnegyed részének kiállása után 
bocsátható feltételes szabadságra. 

Közügyektől eltiltás: 
......................................................... 
......................................................... 
......................................................... 

 Az elítélt a büntetés fele részének 
kiállása után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

 Intézkedések: 
 ............................................................ 
 ............................................................ 
 ............................................................ 

   
Az elítélt visszaeső - különös visszaeső - többszörös visszaeső - erőszakos többszörös visszaeső 

12. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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A bíróság a kiszabott szabadságvesztésbe az 
............ évi .............................. hó ........... napjától 20............ évi ........................... hó ........... napjáig 
............ évi .............................  hó ........... napjától 20............ évi ........................... hó ........... napjáig 
............ évi .............................. hó ........... napjától 20............ évi ............................hó ........... napjáig 
............ évi .............................. hó ........... napjától 20............ évi ........................... hó ........... napjáig 
előzetes fogvatartásban, illetve 

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 ítélet jogerős és végrehajtható. 
A szabadságvesztést hajtsa végre. 
 
20........... év ................................ hó ....... nap 

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 
20........ év .................. hó ....... napjáig halasztást 
kapott. 
A bíróság 20...........év...................hó....... napjáig a 
halasztást meghosszabbította. 
 
20........... év ................ hó ....... nap 

P. H. 
 

......................................................... 
a tanács elnöke – bíró – bv. bíró 

P. H. 
 

.............................................................. 
a tanács elnöke - bíró – bv. 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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13. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS 
szabadságvesztés jogerős kiszabásáról a feltételes szabadságra bocsátás kizártsága esetén 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 

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 

 Elkövetésének 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 

13. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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, illetve 

a 
............ évi .......................... hó ........... napjától ............ évi ............................ hó .......... 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 ítélet jogerős és – a fel nem függesztett részében 
– végrehajtható. 
A szabadságvesztést hajtsa végre. 
 
20........... év ................................ hó ....... nap 

Az elítélt a szabadságvesztés megkezdésére 
20........... év ................................ hó ....... napjáig 
halasztást kapott. 
 
A bíróság 20...........év...............................hó....... napjáig a 
halasztást meghosszabbította. 
 
20........... év ................................ hó ....... nap 

P. H. 
 

......................................................... 
a tanács elnöke – bíró − bv. bíró 

P. H. 
 

......................................................................... 
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző 

A büntetőeljárás során óvadék letételére sor került: 
 
Ha igen, az azt kezelő bíróság megnevezése: 

 

Megjegyzés: 

 

332/a. Értesítés olyan jogerős szabadságvesztésről, melynél a feltételes szabadság kizárt. 
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14. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS 
elzárás 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 

 Elkövetésének  
helye és ideje 

 

Büntetések: 
....................................................................... 
....................................................................... 
........................................................................ 

Intézkedések: 
......................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 

Az elítélt visszaeső-különös visszaeső-többszörös visszaeső-erőszakos többszörös visszaeső 

A bíróság a kiszabott elzárásba az 
............ évi ........................ hó ........... napjától 20............ évi ...........................hó .......... napjáig 
............ évi ........................ hó ........... napjától 20............ évi .......................... hó .......... napjáig 
............ évi ........................ hó ........... napjától 20............ évi .......................... hó .......... napjáig 
............ évi ........................ hó ........... napjától 20............ évi .......................... hó .......... napjáig 
előzetes fogvatartásban, illetve 

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. 

 

14. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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 ítélet jogerős és végrehajtható. 
Az elzárást hajtsa végre. 
 
20........... év ........................... hó....... nap 

Az elítélt az elzárás megkezdésére 
20........... év ................................ hó .........napjáig halasztást 
kapott. 
A bíróság 20...........év...................................hó..........napjáig a 
halasztást meghosszabbította. 
 
20........... év ................................ hó ....... nap 

P. H. 
 

......................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bv. bíró 

P. H. 
 

......................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

Megjegyzés: 
 

 

333. Értesítés jogerősen kiszabott elzárásról. 
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15. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazásáról 

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 
 
 

Elkövetés 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. 

15. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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Az ítélet a következő ügyészi szám(ok)ra vonatkozik:  
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 

A befogadó javítóintézet: ………………………………………………………………………………. 

A javítóintézetbe szállítás módja: ………………………………………………………………………. 

............................................, 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.  
A javítóintézeti nevelést hajtsa végre. 
 

20........... év ............................ hó ......napjáig  
halasztást kapott.  

......................., 20...........év.........................hó.......nap ..................., 20..........év...................hó......nap 

P. H. P. H. 

......................................................... 
a tanács elnöke – bíró 

........................................................................ 
a tanács elnöke – bíró – bírósági ügyintéző 

 Megjegyzés: 

 

333/a. Értesítés javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazásáról 
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16. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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 csak a büntetés 
kétharmad részének kiállása 
után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

Az elítélt  
 
 - visszaeső 
 
- különös visszaeső 
 
- többszörös visszaeső 
 
- erőszakos többszörös visszaeső 

Az elítélt csak a büntetés 
háromnegyed részének kiállása 
után bocsátható feltételes 
szabadságra. 

Az elítélt a büntetés fele 
részének kiállása után 
bocsátható feltételes 
szabadságra. 

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. 

16. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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  
.........év .................hó .......napján kelt  
........................./........./.......számú ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  
...........év ...................hó ......napján  
........................................................ a másodfokú 
bíróság  
..........év ...................hó ........napján kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata jogerőre 
emelkedett 
...........év ...................hó .......napján  
.........................................................a 
harmadfokú bíróság  
...........év ..................hó ........napján kelt  
.................../......../.......számú határozata 

 Szabadságvesztés:  
........ év ....................hó ....nap  
 
Büntetések: 
................................................. 
................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
................................................. 
................................................. 
Intézkedések: 
................................................. 
................................................ 

......................................................... 
Járásbíróság/Törvényszék  
.........év ..................hó .......napján kelt  
........................./........./.......számú ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  
...........év ...................hó .......napján  
........................................................ a másodfokú 
bíróság  
..........év ..................hó .........napján kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata jogerőre 
emelkedett 
...........év ..................hó .......napján  
.........................................................a 
harmadfokú bíróság  
...........év ................hó ......napján kelt  
.................../......../.......számú határozata 

 Szabadságvesztés:  
........év ....................hó .....nap  
 
Büntetések: 
................................................ 
................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
................................................. 
................................................. 
Intézkedések: 
................................................. 
................................................. 

......................................................... 
Járásbíróság/Törvényszék  
.........év ...................hó ......napján kelt  
........................./........./.......számú ítélete  
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  
...........év ..................hó .......napján  
........................................................ a másodfokú 
bíróság  
..........év ..................hó ........napján kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata jogerőre 
emelkedett 

 Szabadságvesztés:  
.........év ...................hó .....nap  
 
Büntetések: 
................................................. 
................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
................................................ 
................................................. 
Intézkedések: 
................................................ 
................................................. 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 24315

...........év ..................hó ......napján  

.........................................................a 
harmadfokú bíróság  
...........év .................hó .......napján kelt  
.................../......../.......számú határozata 

......................................................... 
Járásbíróság/Törvényszék  
........év ................hó ......napján kelt 
........................./........./.......számú ítélete 
Az első fokú ítélet jogerőre emelkedett:  
...........év ..................hó ......napján  
........................................................ a másodfokú 
bíróság  
..........év .................hó .......napján kelt  
.................../......../.......számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata jogerőre 
emelkedett 
........... év ....................hó .....napján  
.........................................................a 
harmadfokú bíróság  
...........év ..................hó .......napján kelt  
.................../......../.......számú határozata  

 Szabadságvesztés:  
........év ...................hó ......nap  
 
Büntetések: 
................................................. 
................................................. 
Közügyektől eltiltás:  
................................................. 
................................................ 
Intézkedések: 
................................................. 
................................................. 

..................................................., 20........... év.........................................................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. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

ÉRTESÍTÉS  
összbüntetés jogerős megállapításáról 

FELTÉTELES SZABADSÁGRA NEM BOCSÁTHATÓ! 
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, vagy házi őrizetben eltöltött idő beszámítására 
vonatkozó rendelkezéseket – nem érinti. 

 

17. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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  
........................./........./....... 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: 
........................................ 
........................................ 
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  

 Szabadságvesztés:  
.......év .............hó ....nap  
 
Büntetések: 
........................................ 
........................................ 
Közügyektől eltiltás:  
....................................... 
........................................  
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.................../......../....... számú határozata  
A másodfokú bíróság határozata jogerőre 
emelkedett  
.... évi ............. hó ..... napján  
.......................................................... a 
harmadfokú bíróság  
........... évi ................ hó ....... napján kelt  
............../......../....... számú határozata 

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: 
........................................ 
...........................................................
..................... 

 

 
........................................, 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. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

......................................... 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 

 

jogerő napja 

Első fokú ................................................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 
Másodfokú 
................................................................................................................................  
............................évi ......................................hó ..............nap 
.................................................../20.................../...............szám 
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: 
............................................................................................................................................................ 

18. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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Kelt: ........................................, 20 ............. év ................................................ hó ..................... nap 

P. H. 

                                                                                          ........................................................ 
                                                                                   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. mell 

........................................ Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

...................../20......./........ szám 

ÉRTESÍTÉS  
egészségügyi dolgozó foglalkozástól eltiltásáról 

 

 

A(z) ............................................................................ [Btk. ............ § (......) bekezdés] miatt - 
............................................................................... ellen indított ügyben értesítem, hogy a 
Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria ..................................................................................... terhelt 
...................................................... állampolgár (aki ..............................................................-n, ……………………...... 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. 

 
 

19. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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20. mell 
 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

......................................... 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 

 

 
jogerő napja 

Első fokú ............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
................................................../20.................../.............. szám 
Másodfokú 
............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap 
.................................................../20.................../...............szám 
Harmadfokú 
............................................................................................................  
............................ évi ...................................... hó .............. nap  
.................................................../20.................../...............szám 

  

336/c. 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: 
............................................................................................................................................................ 

20. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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Kelt: ................................., 20 .............. év ............................................................. hó ..................... nap 

P. H. 

                                                                                          ........................................................ 
                                                                                     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. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

......................................... 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  

Kiutasítás tartama végleges / ................................ év 

A kiutasítás lejártának napja: 
................................................................................................................................................................. 

Kelt: ................................., 20 ................. év ......................................................... hó ................... nap 

P. H. 

                                                                                                     ........................................................ 
                                                                                                    a tanács elnöke - bíró 

21. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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Megjegyzés: 

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

P. H. 

                                                                                                        ....................................................... 
                                                                                                        bv. irodavezető 

 

316.  Értesítés kiutasításról. 
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22. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

......................................... jelzésű 
 

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: 
............................................................................................................................................................ 
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Kelt: ........................................., 20 ................... év ................................................. hó .................. nap 

P. H. 

                                                                                               ........................................................ 
                                                                                              a tanács elnöke - bíró 

A kitiltás tartamába 
beszámítható idő 

20........... év ....................... hó ....... nap  
20........... év ...................... hó ....... nap 

Megjegyzés: 

A beutalás napja: 20............... év ............................................. hó ..................... nap 

P. H. 

                                                                                                    ....................................................... 
                                                                                                       bv. irodavezető 
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23. mell 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

......................................... jelzésű 
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: 
................................................................................................................................................................... 

23. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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Kelt: ..................................., 20 .................... év ..................................................... hó ................... nap 

P. H. 

                                                                                                   ........................................................ 
                                                                                                        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/a Értesítés sportrendezvények látogatásától való eltiltásról. 
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24. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

......................................... 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 

24. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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A közügyektől 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. 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. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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, az intézkedések, 
egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásról szóló 2013. évi CCXL. törvény 309. § (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: ............................................................................ 
  ................................................. 

tanács elnöke, bíró 
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26. mell 

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): 
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 

 
P. H. 

 

  

26. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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27. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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: 
................................................................................................................................................................. 
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A kiszabott büntetések, közügyektől eltiltás és alkalmazott egyéb intézkedések: 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

A bíróság által megállapított külön magatartási szabályok: 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 

............................................, 20........... évi ..................................................... hó .................... napján. 

                                                                                        ................................................................... 
                                                                                          a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

Megjegyzés: 

........................................ előírási tételszám: ....................../................... 

 

 

342. Értesítés pártfogó felügyelet elrendeléséről. 
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28. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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, vagy 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, házi őrizet 
beszámítása:  
............................. nap, azaz  
................................... forint 
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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 ................................................ napján............................................................................. született,  
anyja neve:............................................................................................................................................... 
2. ................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki..................................................napján ............................................................................ született,  
anyja neve: .............................................................................................................................................. 
3. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki ................................................. napján ............................................................................. született,  
anyja neve: ……..................................................................................................................................... 
4. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki................................................... napján ............................................................................ született,  
anyja neve: ............................................................................................................................................ 
5. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki .....................................................napján ........................................................................... született,  
anyja neve: .............................................................................................................................................. 
6. .................................................................................. (......................................... u. ........sz. a.) lakost,  
aki.................................................... 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. 

 



24338 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 

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.  

P. H. 
Melléklet: db bűnjel átvételi elismervény  
Megjegyzés: 
 

 .......................................................................... 
a tanács elnöke - bíró - bírósági ügyintéző 

 
317. Egységes értesítés 
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29. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 

29. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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4. Felhívás a kötelezett részére 
A bíróság felhívja a kötelezettet a végrehajtási értesítőlap 3. pontjában megjelölt kötelezettségének azonnali, de 
legkésőbb a 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. mell 
 
..................................... Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

Értesítés katonával szemben elrendelt közügyektől eltiltásról és katonai büntetésről 

 ................................................................... Parancsnokának 

................................................................... 

Értesítem, hogy az állományába tartozó ....................................................-t (aki ..................................-n .............. 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. 
 
 
 
 

30. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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31. mell 

 
Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról 

.......................................................................-t (a rendbírsággal sújtott személy neve és eljárási státusza) aki 

...............................................................-n ....................... évi ................................................................... hó ................. napján született, 
anyja neve: ................................................................................................................................... lakóhelye: 
............................................................................................................................................................. 

a ....................................................... Ügyészség / Járásbíróság /Törvényszék/ Ítélőtábla/Kúria a 20.......... évi 
............................................. hó ...... napján kelt ..................../20................./............. számú, a ................................................................. 
Ügyészség / 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 rendbírsággal sújtott személy 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 

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 

320/a. Értesítés rendbírság elzárásra átváltoztatásáról. 

31. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 24343

32. mell 
 
..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 
................/20..../.....szám 

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: 
 

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. 

 

  

32. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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33. mell 
 
................................................ Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 
.............../20........./....... szám   

(A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.) 

Idézés büntetés-végrehajtási ügyben 

A ............................................................................................................................................ ellen 
 ……………………………………………………………………… tárgyában 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, vagy 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. 
Felhívom a figyelmét arra, hogy a Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye 
címében (a továbbiakban: lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három 
munkanapon belül a végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú 
bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni. 
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv 
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.  
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni 

 
..................................., 20...... évi ............................. hó ........ napján. 

Címzett: ......................................... 
...................................................... 

......................................................... 
büntetés-végrehajtási bíró 

A kiadmány hiteléül: 

................................................. 
tisztviselő – ügykezelő 

33. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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34. mell 

KEGYELMI FELTERJESZTŐLAP 

IM tölti ki 

Előzményi ügy száma: 
……………………………………… 

Kapcsolódó ügy száma: 
……………………………………… 

 
A felterjesztő bíróság megnevezése:  

A büntető ügy száma:  

 
A terheltre vonatkozó adatok 
 

Név:  

Születési családi és utónév:  

Születési hely, év, hónap, nap:  

Anyja neve:  

Lakóhely (irányítószámmal):  

Tartózkodási hely (lakcím vagy bv. intézet 
megnevezése): 

 

 
I. A kérelemmel kapcsolatos adatok 
 
1. A kérelmező(k) neve:  

Jogállása: □ terhelt □ védő □ törvényes képviselő □ hozzátartozó 

 
 
2. A kérelem bírósághoz érkezésének 
időpontja: 

.............  év ................... hó ........   nap 

A kérelem sorszáma:  

 
 

3. A kérelem célja: □ eljárási kegyelem □ végrehajtási kegyelem □ mentesítés 

 

34. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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II. A büntetőeljárás adatai 

1. Az elsőfokú eljárás adatai 

Csak első fokon folyamatban lévő büntetőeljárás esetén kell kitölteni. 
Az ügyészség(ek) megnevezése, vádirat(ok) száma és kelte, a vád tárgyává tett bűncselekmény(ek) 
megnevezése, minősítése: 
1.:  
2.:  
3.:  
 
Az elsőfokú (szabadságvesztés esetén az összbüntetést megállapító, végrehajtást elrendelő, feltételes 
szabadságot megszüntető) bíróság megnevezése: 

 

A határozat száma és kelte (eljárási kegyelem esetén ügyszám): 

 

Jogerő időpontja: .............  év ................... hó ........   nap 

 
2. A másodfokú eljárás adatai 
 
A másodfokú (szabadságvesztés esetén az összbüntetést megállapító, végrehajtást elrendelő, feltételes 
szabadságot megszüntető) bíróság megnevezése: 

 

A határozat száma és kelte (eljárási kegyelem esetén ügyszám): 

 

 
3. A harmadfokú eljárás adatai 
 
A harmadfokú (szabadságvesztés esetén az összbüntetést megállapító, végrehajtást elrendelő, feltételes 
szabadságot megszüntető) bíróság megnevezése: 

 

A határozat száma és kelte (eljárási kegyelem esetén ügyszám): 

 

 
4. Rendkívüli jogorvoslatra vonatkozó adatok 
 
Eljáró bíróság megnevezése, határozat száma és kelte: 
1.:  
2.:  
 
 
5. A jogerősen megállapított bűncselekmény(ek)re vonatkozó adatok 
 

Bűncselekmény(ek) megnevezése:  

A jogerősen kiszabott (megállapított)  
büntetés/intézkedés: 

 

További rendelkezés: □ végrehajtás elrendelése □ feltételes szabadság megszüntetése 
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III. Büntetés-végrehajtási adatok 
 
1. A kérelem felterjesztésekor töltött szabadságvesztésre, elzárásra, javítóintézeti nevelésre vonatkozó adatok: 
 

Bíróság megnevezése, határozat száma, kelte: □ kérelemmel érintett ügy □ egyéb: 

 

Fogvatartás helye:                                     BV. Intézet 

Fogvatartás kezdete: .............  év ................... hó ........   nap 

A feltételes szabadság esedékességének 
időpontja: 

.............  év ................... hó ........   nap 

A büntetés kitöltésének időpontja: .............  év ................... hó ........   nap 

 
Halasztás és büntetés-félbeszakítási adatok (a kérelemmel érintett ügyre vonatkozóan): 

 
Halasztás/büntetés-félbeszakítás 
engedélyezése: 

.............  év ................... hó ........   napjáig 

Engedélyező szerv megnevezése, 
határozat száma és kelte: 

 

 
2. Végrehajtásra váró szabadságvesztésre, elzárásra és javítóintézeti nevelésre vonatkozó adatok: 
 

Bíróság megnevezése, határozat száma, kelte: □ kérelemmel érintett ügy □ egyéb: 

1.:  

2.:  

3.:  

 
3. A kérelemmel érintett foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás, sportrendezvények látogatásától 
való eltiltás, kiutasítás, közügyektől eltiltás leteltének időpontja(i): 
 
Büntetés/mellékbüntetés megnevezése: Leteltének időpontja: 
 .............  év ................... hó ........   nap 
 .............  év ................... hó ........   nap 
 .............  év ................... hó ........   nap 
 

A kérelemmel érintett büntetőügyben a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülés 
időpontja: 

.............  év ................... hó ........   nap 

 
4. A kegyelmi eljáráshoz szükséges (másolatban) felterjesztendő iratok: 
(Kérjük, a felterjesztett iratokat X-el megjelölni.) 
 

1. kérelem és mellékletei □ 

2. vádirat (vádindítvány) □ 
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3. bírósági határozatok: 

a) ügydöntő határozat(ok): □ 

i) összbüntetési és alapügyekben hozott határozat, □ 

ii) szabadságvesztés végrehajtását elrendelő és alapügyben hozott határozat, □ 

iii) feltételes szabadságot megszüntető és alapügyben hozott határozat, □ 

b) részletfizetésre, halasztásra és félbeszakításra vonatkozó határozat, □ 

c) szabadságvesztésre vagy közérdekű munkára átváltoztató határozat □ 

4. bv. intézet értékelő véleménye □ 

5. rendőrségi jelentés □ 

6. pártfogó felügyelői környezettanulmány (szabadlábon lévő terhelt esetén vagy családi  

körülményekre hivatkozás esetén) □ 

7. orvosi iratok, igazságügyi orvosszakértői vélemény □ 

8. kivonat a bűnügyi nyilvántartásokból □ 

9. egyéb iratok felsorolása: 

Kelt: ………………………………………………….. 

…………………………………………………. 
                                                                                                                                         a tanács elnöke  

293. Egységes kegyelmi felterjesztőlap. 
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35. mell 

 

........................................................ 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 

.................................................... Bíróságnak 

 

307. Szabadságvesztés előírási tételszámának közlése, ha a határozat az Ítélőtábla, vagy a Kúria előtt 
emelkedett jogerőre. 

 
 
  

35. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez



24350 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 

36. mell 

 

…………………………………………………………………………………………………bíróság 
………………………………………szám 
 
 
…………………………Parancsnokának 
………………………… 
 

Utasítás előállításra 
 
 
A ……………………………..büntette/vétsége miatt……………………..ellen indított büntetőügyben a 
járásbíróság/törvényszék/ítélőtábla megkeresi, hogy ……………………………………. vádlottat/tanút, aki 
……………………-n ………..évi……….hó………napján született, anyja neve:…………………………………….  

20..... évi ................................. hó ............ napján ................. órára 
 
kitűzött tárgyalásra/nyilvános ülésre a bíróság/törvényszék hivatalos helyiségébe (................................., 
................. utca ................. házszám ............. emelet .......... ajtószám) állítsa elő. 
 
Amennyiben az előállítás végrehajtásával kapcsolatosan bármely akadály felmerül, arról az elrendelő bíróság a 
……………………  telefonszámon értesítendő. 
 
......................., 20..........év.................hó......nap. 

............................................ 
tanács elnöke – bíró 

A kiadmány hiteléül: 

......................................... 
tisztviselő – írnok 

A büntetés-végrehajtási intézet megkeresése előállítás végett. 

36. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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37. mell 

Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 

 

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felhívja ..................................................................................................... elítéltet 
(aki ....................................-n .......... évi ...................................... hó ................. napján született, anyja neve: ……................. ), hogy a 
........................................... Járásbíróság/Törvényszék ................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. 
Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a 
……………………........../20............./...........................................számú határozatával .................................................................... miatt 
jogerősen kiszabott ..................................................... szabadságvesztésének megkezdése végett 
..............................................................Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház 
és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám .......... ) 20........ évi ........................................ 
hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék. 

A jelentkezés elmulasztása esetén a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága elővezetés elrendelése iránt fog 
intézkedni. Elővezetés esetén a költségtérítés .................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb 
................................................ Ft. 

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján. 

.............................................. 
 

Címzett: ............................................ 
........................................................... 

FIGYELMEZTETÉS 

1. Nem bocsátható feltételes szabadságra, aki a szabadságvesztés letöltését önhibájából nem kezdte meg. 
2. A szabadságvesztés megkezdésére nem jelenhet meg ittas vagy bódult állapotban. 
3. Hozza magával a személyi igazolványát, útlevelét, az adóigazolványát, a TAJ számát tartalmazó hatósági 

bizonyítványát és a nyugdíjfolyósítási törzsszámát, közgyógyellátási igazolványát, 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. 

4. A személyes használatára a következőket hozhatja magával: egy napi hideg élelem, eldobható, egyszer 
használatos borotva, 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. 

5. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, 
továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről 
gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása 
alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva – a felügyelet nélkül maradó 
személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnokságának.  

6. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: lakcím) 
bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a végrehajtásáért felelős 
szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye szerint illetékes büntetés-
végrehajtási bírónak bejelenteni. 

37. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv 
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.  
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni 
   7. Felhívom a figyelmét, hogy a szabadságvesztés büntetés megkezdésével összefüggésben előterjesztett 
halasztás iránti kérelemnek, illetve az ilyen kérelmet elutasító végzés ellen bejelentett fellebbezésnek nincs 
halasztó hatálya. Jogerős halasztást engedélyező határozat meghozataláig a felhívásban megjelölt időpontban és 
helyen meg kell jelennie. 

 
321. Az elítélt felhívása a szabadságvesztés megkezdésére. 
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38. mell 

Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 
 

Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről 

a szabadságvesztés végrehajtására 20..... év ...................... hó ....... napjáig behívott elítéltekről 

Sor-
szám Az elítélt családi és 

utóneve  
(születési családi és 

utónév is) 

Születési év,  
hely, anyja neve 

A szabadságvesztés  
mértéke, fokozata és a 
bűncselekmény tárgya 

 

Az eljáró bíróság 
megnevezése és 

ügyszáma 

Megjegyzés 

 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

Kérem a fent felsoroltak befogadását. 

Budapest, 20......... évi ........................... hó ....... nap. 

...................................... 
 
Jegyzék a szabadságvesztés végrehajtására behívott elítéltekről. 

38. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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39. mell 

    

Gyűjtőjegyzék a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság 
részére megküldött szabadságvesztésekről kiállított 

értesítőlapokról 

 
 

….... év 

Tételszám Ügyszám 
Az elítélt neve 

(születési név is) 

Az elítélt 
születési helye, 

időpontja 

Az elítélt anyja 
születési neve Az ítélet jogerőre 

emelkedésének 
napja 

Főbüntetés 
neme, 

mértéke 

Visszaesési 
kategória 

Állandó 
lakhely 

Bejelentett 
tartózkodási 

hely 

Bv. csop. 
előírási 
tételsz. 

Megjegyzés 
A büntetés megkezdésének 

helye időpontja 

1.     
  

                 

2.     
  

                 

3.     
  

                 

4.     
  

                 

5.     
  

                 

      
  

                 

      
  

                 

      
  

                 

  
  
 Dátum: 

  

                 

   
  

       

   
  

     aláírás  

   
  

        

Gyűjtőjegyzék szabadságvesztéről kiállított értesítésekről  
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40. mell 

....................................................... Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja 

.................../20............/................. szám 

 
Az elítélt felhívása az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő 

szabadságvesztés/szabálysértési elzárás megkezdésére 
  

A…………………………..………………………………Törvényszék Bv. csoportja felhívja 
..................................................................................................... elítéltet (aki ....................................-n .......... évi ...................................... hó 
................. napján született, anyja neve: ……................. ), hogy a ........................................... Járásbíróság/Törvényszék 
................../20................/................ számú ítéletével, a .............................................. Törvényszék/Ítélőtábla mint másodfokú 
bíróság, és az Ítélőtábla/Kúria a…………………................................/20............./...............számú határozatával 
.................................................................... miatt jogerősen kiszabott ..................................................... elzárás/közérdekű 
munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés/szabálysértési elzárás megkezdése végett 
..............................................................Büntetés-végrehajtási Intézetben - Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben - Fegyház 
és Börtönben (........................................... település ................................ utca ............... szám .......... ) 20........ évi ........................................ 
hó ........ napján ............ órakor jelentkezzék. 

A jelentkezés elmulasztása esetén a bv. csoport elővezetés elrendelése iránt fog intézkedni. Elővezetés esetén a 
költségtérítés .................................................... Ft kilométerenként, de legkevesebb ................................................ Ft. 

.................................., 20........ évi ..................... hó ....... napján. 

…….............................................. 
büntetés-végrehajtási bíró –  
            bírósági titkár 

 
 

Címzett: ............................................ 
........................................................... 

 

FIGYELMEZTETÉS 

1. Az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés/szabálysértési elzárás 
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, közgyógyellátási igazolványát, 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, eldobható, egyszer 
használatos borotva, 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. 

40. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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. Gondoskodjon kiskorú gyermeke, vagy az Ön által gondozott más személy elhelyezéséről, felügyeletéről, 
továbbá vagyonának, ingatlanának biztonságba helyezéséről. Ha nem sikerül az elhelyezésről, felügyeletről 
gondoskodni, és így kiskorú gyermeke, vagy más, Ön által gondozott személy a szabadságvesztés végrehajtása 
alatt felügyelet nélkül maradna, ezt a körülményt a jelen felhívásra hivatkozva – a felügyelet nélkül maradó 
személy nevének, korának, lakó- vagy tartózkodási helyének megjelölésével – minél előbb jelentse a 
Törvényszék Bv. csoportjának.  

5. A Magyarországon élő elítélt köteles a lakóhelye vagy a tartózkodási helye címében (a továbbiakban: 
lakcím) bekövetkező változást a változás bekövetkeztétől számított három munkanapon belül a 
végrehajtásáért felelős szervnek, ha ez nem ismert, az érdemi határozatot hozó, első fokú bíróság székhelye 
szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak bejelenteni. 
A kötelezettség elmulasztása miatt a büntetés-végrehajtási bíró hivatalból vagy a végrehajtásért felelős szerv 
kezdeményezésére rendbírságot szab ki.  
A rendbírság kiszabására a Be. 161. § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni. 
 
 

………………………………………….. 
büntetés-végrehajtási bíró – bírósági titkár 

 
 

Az elítélt felhívása az elzárás/közérdekű munka/pénzbüntetés helyébe lépő szabadságvesztés/szabálysértési 
elzárás megkezdésére. 
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41. mell 

 

A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve 
   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 

Át-
tétel 

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                      

                     

                        

                        

 Összesen                       

          
351. A pártfogó felügyelet alá helyezettek ügykönyve.         
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42. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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: 
Tisztelt Felhasználó! 
A …........................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla …................................ számú határozatával 
az ön által megtekinteni kívánt tartalom ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el a Btk. …..... 
§-ban írt …........................................ bűntette/vétsége miatt a Be. …...... §-a szerinti eljárásban. 
….....................,     év   hó   nap  
 
 

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.  

42. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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 adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről, 
megszüntetéséről a vádirat benyújtása előtt. 

 

  



24360 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2014. évi 174. szám 

 

   
   

 

43. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 
 

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: 

Tisztelt Felhasználó! 
A …........................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla …................................ számú határozatával az 
ön által megtekinteni kívánt tartalom ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét rendelte el a Btk. …..... §-ban 
írt …........................................ bűntette/vétsége miatt a Be. …...... §-a szerinti eljárásban. 
….....................,     év   hó   nap  
 

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.  

43. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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 adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozásának elrendeléséről, 
megszüntetéséről. 
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44. mell 

..................................... Járásbíróság/Törvényszék/Ítélőtábla/Kúria 

................/20..../.....szám 

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: 
Tisztelt Felhasználó! 
A …........................................ Bíróság/Törvényszék/Ítélőtábla …................................ számú határozatával az 
ön által megtekinteni kívánt tartalom végleges hozzáférhetetlenné tételét rendelte el a Btk. …..... §-ban 
írt …........................................ bűntette/vétsége miatt a Be. …...... §-a szerinti eljárásban. 
….....................,     év   hó   nap  
 
 

A végrehajtás kezdő időpontja az elektronikus hírközlési szolgáltatóknak a határozatról küldött értesítés 
kézbesítésének [Be. ,... § bekezdés] a napjától számított egy munkanap. 

44. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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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. 
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45. mell 

 

határozat 
kiadmány

értesítés 
mellékbüntetésr

ől
helye időpontja

1.

2.

3.

4.

5.

Gyűjtőjegyzék szabadságvesztésről kiállított értesítésekről

Dátum:

Tétel
szám

Ügyszám
Az elítélt születési 

neve 

Az ítélet 
jogerőre 

emelkedésén
ek napja

A 
főbüntetés 

neme és 
mértéke

Az értesítéshez csatolt

aláírás

…….. számú Gyűjtőjegyzék a 
szabadságvesztésekről kiállított értesítésekről

……... év

A BV 
csoport 
előírási 

tételszám

Megjegyzés

A büntetés megkezdésének
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46. mell 

..................................... Törvényszék 

................/20..../.....szám 
 

ÉRTESÍTÉS 
közérdekű munka szabadságvesztésre átváltoztatásáról 

 
..................................................................................... elítéltet, aki ..............................-n, 
............ évi ..................... hó ..... napján született, 
anyja neve: ..................................................... 
lakóhelye: ....................................................... 
utolsó ismert tartózkodási helye: .............................................................. 
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 ............ azaz ............... óra/nap közérdekű munkára ítélte. 
 
A közérdekű munkát a ...............................pártfogó felügyelői szolgálat ….........../20......... tételszám alatt előírta. 
Az elítélt a közérdekű munkát  – nem – csak részben – teljesítette. 
A jogerős határozat szerint ................. óra közérdekű munka egynapi szabadságvesztésnek felel meg. 
 
Ezért a bíróság a 20..... évi ................................ hó ..... napján kelt ...................../20...../..... számú végzésével a le nem 
dolgozott közérdekű munkát ..............azaz................................. nap fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre 
változtatta át. Az átváltoztatás után fennmaradó közérdekű munkának egynapi szabadságvesztés felel meg. 
 
A bíróság az előzetes fogvatartásban, a házi őrizetben töltött idővel ..................... óra/nap közérdekű munkát 
teljesítettnek tekint. 
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 
 

...................................................................................... 
büntetés-végrehajtási bíró – bírósági titkár 

 
Lássa: 
A büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka! 
Az átváltoztató végzés végrehajtandó. 
A közérdekű munka helyébe lépő szabadságvesztést hajtsa végre! 
 
.................................., 20.................... évi ............................ hó ..... napján. 
 

...................................................................................... 
büntetés-végrehajtási bíró – bírósági titkár 
 

 
Értesítés közérdekű munka átváltoztatásáról. 
 

46. melléklet a 11/2014. (XII. 13.) IM rendelethez
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A nemzeti fejlesztési miniszter 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelete
egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az 1–2. alcím tekintetében földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2–3. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § 1. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2)  bekezdés 20–21.  pontjában és 
a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 16–17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet 
módosítása

1. §  A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a továbbiakban: 
R1.)
a) 3/A.  § (1)  bekezdésében „a földgázszállító köteles” szövegrész helyébe az „az a  földgázszállító, amely felé 

a  rendszerhasználó az  RHD rendelet 9.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti szállítási forgalmi díjat megfizeti, 
köteles” szöveg,

b) 3/A.  § (2)  bekezdésében az  „alátámasztva igazolja” szövegrész helyébe az  „alátámasztva az  (1)  bekezdés 
szerinti földgázszállító felé igazolja” szöveg,

c) 3/A. § (4) bekezdésében az „a földgázszállító” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti földgázszállító” 
szöveg

lép.

2. §  Az R1. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz 
mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló  
19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet módosítása

3. §  Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § (1) A 2. és a 9. mellékletben is szereplő egyetemes szolgáltatók a volt közüzemi nagykereskedőtől vásárolt 
földgáz forrásokat az alábbi sorrendben kötelesek átvenni:
a) elsőként a 2. melléklet 1. pontja szerinti hazai termelésből beszerzett földgázforrás;
b) az a) pont szerinti forrás átvételét követően a 9. melléklet szerinti forrás;
c) az a) és b) pont szerinti forrás átvételét követően a 2. melléklet szerinti további földgázforrás, több forrás esetén 
arányosan, a 2. mellékletben meghatározott mennyiségeik arányában.
(2) A  volt közüzemi nagykereskedő az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti földgázforrás havonta átadásra kerülő 
mennyiségét az  adott negyedévre vonatkozó miniszteri rendelet hatályba lépését követő 3 munkanapon belül 
megadja az egyetemes szolgáltatók és a Hivatal részére.”

4. §  Az R2. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az  egyetemes szolgáltató az  adott negyedévben a  Hivatalnak bejelentett, a  (10)  bekezdésben 
foglalt földgáz forrásait átvette és – a  Hivatal felé igazolt módon – az  egyetemes szolgáltatásban vételezők 
ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a  volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az  ára 
a  2.  mellékletben szereplő, nem földgáztárolóból származó, a  volt közüzemi nagykereskedő által a  nem hazai 
termelésből beszerzett földgázforrás árával egyezik meg.”

5. §  Az R2. 4/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben a  GET 141/C.  § (2)  bekezdése szerinti földgázkereskedő az  adott negyedévben a  Hivatalnak 
bejelentett, a 4. § (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette, és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult, a GET 141/C. § (4) bekezdése szerint ellátott felhasználók ellátása érdekében vásárol többlet 
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földgáz mennyiséget a  volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az  ára a  2.  mellékletben szereplő, nem 
földgáztárolóból származó, a volt közüzemi nagykereskedő által a nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás 
árával egyezik meg.”

6. §  Az R2. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § Amennyiben az  egyetemes szolgáltató a  9.  mellékletben meghatározott 2014. negyedik negyedévre vagy 
2015. első negyedévre vonatkozó mennyiséget átvette és 2014. negyedik negyedévre vagy 2015. első negyedévre 
– a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz 
mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak ára a 2. mellékletben szereplő, nem földgáztárolóból 
származó, a  volt közüzemi nagykereskedő által a  nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás árával egyezik 
meg.”

7. § (1) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) Az R2. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) Az R2. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (5) Az R2. 6. melléklet a 6. melléklet szerint módosul.
 (6) Az R2. 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
 (7) Az R2. 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
 (8) Az R2. 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet 
módosítása

8. §  A villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendelet (a továbbiakban: R3.) 
2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

9. §  Az R3. 8. § (3) bekezdésében a „13,27” szövegrész helyébe a „14” szöveg lép.

4. A bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról szóló  
57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet módosítása

10. §  A bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról szóló 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelet 
a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A. § (1) A Hivatal a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 
1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet) 9. cikk (2) bekezdése szerinti nemzeti nyilvántartást az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 
(a továbbiakban: Ügynökség) által üzemeltetett és fenntartott Centralised European Registry for Energy Market 
Participant elnevezésű internetes felület (a továbbiakban: CEREMP) alkalmazásával hozza létre, és működteti.
(2) A Hivatal a CEREMP rendszerében ellenőrzi a piaci szereplő nyilvántartásba vételi vagy módosítási kérelmét.
(3) A  piaci szereplő a  nemzeti nyilvántartásba vétel teljesítése érdekében felhasználói jogosultságot igényel 
a  CEREMP-en, és nemzeti nyilvántartásba vételét a  CEREMP-en keresztül kezdeményezi. A  piaci szereplő felel 
a CEREMP-en megadott adatok mindenkori megfelelőségéért, valódiságáért és teljességéért.
(4) A piaci szereplő a 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (5) bekezdése szerinti változás-
bejelentési kötelezettségét a CEREMP-en keresztül teljesíti.”

5. Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2014. december 15-én lép hatályba.
 (2) A 4–10. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez

1. Az R1. 4. melléklet 1.1. alpontja helyébe az 1.1.1. alpontot megelőzően a következő rendelkezés lép: 

„1.1. Rendszeres ármegállapítás 

A Hivatal rendszeres ármegállapítást gázévente végez a jelen mellékletben meghatározottak szerint.  
A rendszeres ármegállapítás során figyelemmel kell lenni az előző gázévben megállapított díjak szintjére.  

A GET 105. § (1) bekezdés a) pontja szerinti országosan egységes szállítási rendszerüzemeltetési díj 
megállapításánál azon engedélyesek esetében, amelyekre a 2009. évi eszköz-és költség-felülvizsgálat nem 
terjedt ki, a 2. melléklet szerinti eszköz- és költség-felülvizsgálat során alkalmazott elveket kell figyelembe 
venni.   

A GET 105. § (1) bekezdés c) pontja szerinti földgáztárolási díj számításánál nem kell figyelemmel lenni azon 
engedélyesekre, amelyekre a 2009. évi eszköz- és költség-felülvizsgálat nem terjedt ki.” 

2. Az R1. 4. melléklet 1.1.3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:  

„1.1.3.2. A földgáz alaprendszeren történő továbbítása érdekében felmerülő költségek (indokolt árbevétel-
igény) díjban elismerésre kerülő értéke: 

 A = (Ae+Af) x zhf   
„ 

3. Az R1. 4. melléklet 1.1.5 alpontjában  

a) a „2014-re: NYK = TK2014 x (1 + CPIX2010/100)1/4x (1 + CPIX2011/100) x (1 + CPIX2012/100) x (1 + CPIX2013/100) x  
(1 + CPIX2014/100) + TFK + TP” szövegrész helyébe a „2014-re: NYK = TK2014 x (1 + CPIX2010/100)1/4x  
(1 + CPIX2011/100) x (1 + CPIX2012/100) x (1 + CPIX2013/100) x (1 + CPIX2014/100) + TFK + TP 

2015-re: NYK = TK2015 x (1 + CPIX2010/100)1/4x (1 + CPIX2011/100) x (1 + CPIX2012/100) x (1 + CPIX2013/100) x  
(1 + CPIX2014/100) + (1 + CPIX2015/100) + TFK + TP” szöveg, 

b) a „- szállítás és tárolás esetében: TK = TIEi x (f x THESZ + g x THV)” szövegrészt követően a „TK2014:” szöveg 
helyébe a „TK2014 és TK2015:” szöveg, 

c) a „[meghatározásánál a hatósági áras engedélyes általános működését lehetővé tévő eszközök (például 
irodaház) értékének arányos részét is figyelembe vette]” szövegrész helyébe a  

 „[meghatározásánál a hatósági áras engedélyes általános működését lehetővé tévő eszközök (például 
irodaház) értékének arányos részét is figyelembe vette]; a 2009. évi eszköz- és költség-felülvizsgálatba be 
nem vont hatósági áras engedélyes esetében a 2. melléklet szerinti eszköz-és költség-felülvizsgálat során 
alkalmazott elvekkel megállapított érték” szöveg, 

d) a „CPIX2014: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2014. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a 
háztartási energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2014 megegyezik 
az 5%-ot meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként (1+ CPIX2014/100) kifejezés értéke 1.” 
szövegrész helyébe a  

„CPIX2014: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2014. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási 
energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2014 megegyezik az 5%-ot 
meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként (1+ CPIX2014/100) kifejezés értéke 1. 
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CPIX2015: Abban az esetben, ha a KSH által közzétett 2015. évi éves átlagos fogyasztói árindexből a háztartási 
energia sor elhagyásával számított árindex mértéke meghaladja az 5%-ot, úgy CPIX2015 megegyezik az 5%-ot 
meghaladó értékkel, százalékban kifejezve. Egyébként (1+ CPIX2015/100) kifejezés értéke 1.” szöveg  

lép. 

4. Az R1. 4. melléklet 1.1.7.2. alpontja helyébe a következő   rendelkezés lép: 

„1.1.7.2. A forgalmi díjak számítása esetén – a gázfelhasználási költséget tartalmazó díjelemek kivételével – az 
induló árak megállapításánál figyelembe vett (az elosztási forgalmi díj esetében napfok módszerrel korrigált) 
mennyiségi adatokat és súlyarányokat kell figyelembe venni. Amennyiben a napfok módszerrel korrigált 
mennyiség legalább 1,5%-kal változik, akkor az elosztási forgalmi díjak számítása esetén a rendszeres 
ármegállapítást megelőző naptári évre vonatkozó (napfok módszerrel korrigált) mennyiségi adatokat és 
súlyarányokat kell alapul venni. Szállítási forgalmi díj számítása esetén figyelemmel kell lenni a még felfutó 
(várható kihasználtságot még el nem érő) rendszerek sajátosságaira.”  

5. Az R1. 4. melléklet 2. pontjában az „Ae: a belföldi felhasználású földgáz alaprendszeren történő 
továbbításának az árakban elismert (figyelembe vett) költsége (indokolt árbevétel-igénye) a 
bázisidőszakban,” szövegrész helyébe az 

„Ae: a belföldi felhasználású földgáz alaprendszeren történő továbbításának az árakban elismert (figyelembe 
vett) költsége (indokolt árbevétel-igénye) a bázisidőszakban, 

Af: a belföldi felhasználású földgáz alaprendszeren történő továbbításának a bázisidőszaki árak megállapítása 
után felmerült indokolt költsége” szöveg lép. 
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2. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

3 

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2015. első negyedévre, valamint a felek köre 

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem 
földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége: 

 A B C D 

 Szerződött egyetemes szolgáltató 

 
Földgázforrás 
mennyisége  

(TJ) 

Nem hazai 
termelésből 
beszerzett 

földgázforrás ára 
(USD/GJ) 

Hazai 
termelésből 
beszerzett 

földgázforrás ára 
(forint/MJ) 

1. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 1103 10,376 - 

2. E.ON Energiaszolgáltató Kft. 672 - 0,907 

3. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 674 10,376 - 

4. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1700 - 0,907 

 

2. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, 
földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége: 

   A  B  C 

 1.  Szerződött egyetemes szolgáltató 
 Földgázforrás 

mennyisége (TJ) 
 Földgázforrás ára 

(forint/MJ) 
 2.  E.ON Energiaszolgáltató Kft. 5716  1,780 
 3.  GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 6323  1,846 
 4.  FŐGÁZ Zrt. 3603 1,752 

” 
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3. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

4. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

5. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

6. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez

4 

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb 
hatósági ára és mennyisége 2015. első negyedévre 

   A  B  C 

 1.  A volt közüzemi nagykereskedő 
 Földgázforrás 
mennyisége 

(TJ) 

 Földgázforrás ára 
(forint/MJ) 

 2.  Magyar Földgázkereskedő Zrt. 2372 0,907 
” 

  

5 

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3/A. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági 
ára és mennyisége 2015. első negyedévre 

   A  B  C 

 1.  Egyetemes szolgáltató 
 Földgázforrás 
mennyisége 

(TJ) 

 Földgázforrás ára 
(forint/MJ) 

 2.  FŐGÁZ Zrt. 2972 0,907 
 3.  TIGÁZ Zrt. 2521 0,907 

” 

  

6 

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2015. első negyedévre, valamint a felek köre 

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás 
legmagasabb hatósági ára a szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból 
származó földgáz megosztásban:  

   A  B  C 
  

1. 
   

Szerződött egyetemes szolgáltató 
 Nem földgáztárolóból beszerzett 

földgázforrás ára  
(USD/GJ) 

 Földgáztárolóból beszerzett 
földgázforrás ára  

(forint/MJ) 
 2.  OERG Kft. 7,124 1,983 

” 

  

7 

Az R2. 6. mellékletének címében a „2014. negyedik” szövegrész helyébe a „2015. első” szöveg lép. 
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7. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

8 

A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő 
hozzájárulás mértéke 2015-ben 

 

 A B C D E F G H I J K L M 

1. 
 2015. 

 jan. 
2015. 
 febr. 

2015.  
márc. 

2015. 
 ápr. 

2015.  
máj. 

2015.  
jún. 

2015. 
 júl. 

2015.  
aug. 

2015.  
szept. 

2015.  
okt. 

2015.  
nov. 

2015.  
dec. 

2. kapcsolt 
termelésszerkezet 

átalakítási 
hozzájárulás (milliárd 

forint) 

4 5,3 0 0 0 0 -2 -3 -3 -1,3 0 0 

3. kiegyenlítő 
hozzájárulás 
(forint/MJ) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

” 
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8. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

9. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„10. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

	  
9 
	  

A GET 141/C. § szerinti felajánlás alapján értékesített földgáz árában, az egyetemes szolgáltatói engedéllyel 
nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő és a GET 141/C. § (2) bekezdés szerinti földgázkereskedő 
között érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek összege 2015. első negyedévben:  

   A  B 
 1. az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási fajlagos értékek összege:  0,138 

” 

  

	  
10 
	  

A 2/B. § szerinti földgázforrás ára 2015. első negyedévre 

1. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a GET 141/C. § (2) bekezdése 
szerinti földgázkereskedő részére értékesítendő, nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége 
és ára 

   A  B 
 1.  Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás 

mennyisége (TJ) 
 Nem földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára  

(Ft/MJ) 
 2.  1635  1,897 

2. A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által a GET 141/C. § (2) bekezdése 
szerinti földgázkereskedő részére értékesítendő, földgáztárolóból beszerzett földgázforrás mennyisége és ára 

   A  B 
 1.  Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás 

mennyisége  
(TJ) 

 Földgáztárolóból beszerzett földgázforrás ára 
(Ft/MJ) 

 2.  -  - 
” 
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10. melléklet az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 4/2011. (I. 31.) NFM rendelethez

	  
11 
	  

A minden egyetemes szolgáltató által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási 
árai (Ft/kWh)  

 A B C D E 
1 Árszabások EDF 

DÉMÁSZ 
Zrt. 

E.ON Energia- 
szolgáltató 

Kft. 

ELMŰ 
Nyrt. 

ÉMÁSZ 
Nyrt. 

2 A1     
3 - lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év 

fogyasztásig 
 

15,20 
 

14,34 
 

15,06 
 

14,89 
4 - lakossági felhasználók esetében az éves 

fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére 
 

16,08 
 

16,26 
 

16,10 
 

15,92 
5 - nem lakossági felhasználók esetében 21,77 22,02 21,80 21,56 
6 A2     
7 
8 

- lakossági felhasználók esetében 
- csúcsidőszak 

 
18,90 

 
20,73 

 
19,98 

 
18,44 

9 
10 
11 
12 

- völgyidőszak 
- nem lakossági felhasználók esetében 
- csúcsidőszak 
- völgyidőszak 

11,00 
 

25,48 
15,01 

12,35 
 

27,92 
16,80 

11,88 
 

26,91 
16,18 

10,95 
 

24,88 
14,94 

13 A3     
14 - csúcsidőszak 25,69 30,26 26,86 24,83 
15 - völgyidőszak 15,13 19,02 16,13 14,89 
16 
17 
18 

B Alap 
- lakossági felhasználók esetében 
- nem lakossági felhasználók esetében 

 
11,13 
12,69 

 
11,54 
13,08 

 
11,25 
12,74 

 
10,88 
12,30 

19 
20 
21 

H 
- lakossági felhasználók esetében 
- nem lakossági felhasználók esetében 

 
11,13 
12,69 

 
11,54 
13,08 

 
11,25 
12,74 

 
10,88 
12,30 

” 
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A nemzeti fejlesztési miniszter 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelete
az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12.  § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 7.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet előírásait a kőolaj-feldolgozó iparban felhasználandó folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kivételével
a) a folyékony tüzelő- és fűtőanyagokra és
b) a tengeri hajózásban használatos üzemanyagokra
kell alkalmazni.

 (2) A rendelet hatálya
a) a mintavételező szervezetre és
b) a forgalmazóra
terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. forgalmazó: tüzelő- és fűtőolajat, valamint a  tengeri hajózásban használatos üzemanyagot értékesítő 

gazdálkodó szervezet,
 2. forgalomba hozatal: tüzelő- és fűtőolajnak, valamint a  tengeri hajózásban a  hajón üzemanyagként történő 

felhasználásra szánt üzemanyagnak az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államok 
(a  továbbiakban: EGT-állam) által harmadik személyek részére történő szállítása vagy rendelkezésre 
bocsátása fizetés ellenében vagy térítésmentesen, ide nem értve a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és 
üzemanyag exportra történő értékesítését vagy ilyen célú rendelkezésre bocsátását a tartályhajók rakterében,

 3. fűtőolaj: kőolaj-eredetű folyékony fűtőanyag – kivéve a  tengeri hajózásban használatos üzemanyagokat –, 
amelynek a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2015. január 1-jén 
hatályos 1. mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával megegyező tartalmú vámtarifaszáma 
(a  továbbiakban: vámtarifaszám) 2710 19 51-2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, vagy olyan 
kőolaj-eredetű folyékony fűtőanyag, amelynek az  MSZ EN ISO 3405 szerinti – vagy azzal egyenértékű más 
megoldással történő – vizsgálata során kevesebb, mint 65% (V/V)-a desztillál át 250°C hőmérsékleten,

 4. hadihajó: valamely állam fegyveres erőihez tartozó hajó, amely az  adott állam hadihajóinak külső 
megkülönböztető jelzését viseli, az  adott állam kormánya által megfelelő megbízással ellátott 
parancsnok irányítása alatt áll, és neve szerepel a  megfelelő szolgálati jegyzéken vagy azzal egyenértékű 
nyilvántartásban, továbbá függelmileg a reguláris fegyveres erők irányítása alá tartozik,

 5. hajózási hatóság: a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló kormányrendeletben meghatározott hatóság,
 6. kibocsátás-csökkentési módszer: bármely olyan, a  hajóba szerelt alkatrész, anyag, eszköz vagy berendezés, 

vagy egyéb eljárás, alternatív tüzelő- vagy üzemanyag vagy megfelelési módszer, amelyet az  alacsony 
kéntartalmú, az  ezen jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő, tengeri hajózásban 
használatos tüzelő- és üzemanyagok helyett használnak, és amely ellenőrizhető, számszerűsíthető és 
kikényszeríthető,

 7. kikötőben tartózkodó hajó: az  EGT-állam kikötőjében tartózkodó hajó, amelyet a  berakodás, kirakodás, 
valamint az  utasok ki- és beszállása idejére biztonságosan kikötnek, beleértve azt az  időt is, amelyet nem 
a rakományhoz kapcsolódó műveletekkel töltenek,

 8. MARPOL: a 2001. évi X. törvénnyel kihirdetett, a hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló 1973. évi 
nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi jegyzőkönyv,

 9. a  MARPOL VI.  melléklete: az  1997. évi jegyzőkönyv által a  MARPOL-hoz csatolt, Rendelkezések a  hajókról 
történő levegőszennyezés megelőzése érdekében című melléklet,

10. mintavételező szervezet: az  energiapolitikáért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által a  műszaki 
termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelöléséről szóló jogszabály szerint 
mintavételezéssel, elemzéssel és adatszolgáltatással megbízott szervezet,
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11. rendszeres szolgáltatás: személyhajóval végzett szolgáltatás, mely során a személyhajó két vagy több kikötő 
között rendszeres forgalmat bonyolít le, vagy utakat tesz meg adott kikötőből kiindulva és ugyanoda 
visszatérve, közbenső kikötés nélkül
a) közzétett menetrend szerint, vagy
b) olyan rendszeres vagy gyakori átkeléssel, hogy az  közzétett menetrend szerinti közlekedésnek 

tekinthető,
12. az  SOx kibocsátás-szabályozási területei: az  ENSZ Nemzetközi Tengerészeti Szervezete (a  továbbiakban: IMO) 

által a MARPOL VI. mellékletében ilyennek minősített tengerszakaszok,
13. személyhajó: a tizenkettőnél több utast szállító hajó, ahol utasnak minősül minden személy, kivéve:

a) a  hajó parancsnokát, a  személyzet tagjait, illetve olyan személyeket, akiket a  hajó gazdasági 
tevékenységének megfelelően valamilyen minőségben a  hajó fedélzetén foglalkoztatnak vagy 
alkalmaznak, valamint

b) az egyévesnél fiatalabb korú csecsemőt,
14. tengeri hajózásban használatos tüzelőanyag: bármely ásványolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelynek 

rendeltetése a  hajón történő felhasználás, vagy amelyet a  hajón használnak fel, beleértve az  ISO 8217 
meghatározás szerinti tüzelőanyagot is, amely magában foglal minden olyan ásványolaj eredetű folyékony 
tüzelőanyagot, amelyet a  nem közúti mozgó gépekbe építendő belsőégésű motorok gáznemű és 
részecskékből álló szennyezőanyag-kibocsátásának korlátozásáról szóló miniszteri rendeletben említett 
motorokban, valamint a  kedvtelési célú vízi járművek tervezéséről, építéséről és megfelelőségének 
tanúsításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott belvízi hajókon vagy kedvtelési célú vízi 
járműveken használnak fel, amikor ezek a vízi járművek a tengeren tartózkodnak,

15. tengeri hajózásban használatos dízelolaj: bármely olyan tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag, 
amely az ISO 8217 I. sz. táblázatában a DMB fokozatra meghatározott tartományba esik, a kéntartalomra való 
hivatkozás kivételével,

16. tengeri hajózásban használatos gázolaj: bármely olyan tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyag, 
amely az  ISO 8217 I. sz. táblázatában a  DMX, DMA és DMZ fokozatra meghatározott tartományba esik, 
a kéntartalomra való hivatkozás kivételével,

17. tüzelőolaj: kőolaj eredetű folyékony tüzelőanyag – kivéve a  tengeri hajózásban használatos üzemanyagokat –,  
amelynek a  vámtarifaszáma 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 17 vagy  
2710 20 19, vagy olyan kőolaj eredetű folyékony tüzelőanyag, amelyet mind az  elpárologtatós, mind 
a kényszerporlasztásos égető berendezésekben hő fejlesztésre használnak fel, és az MSZ EN ISO 3405 szerinti 
– vagy azzal egyenértékű más megoldással történő – vizsgálata során legalább 85% (V/V)-a desztillál át 350°C 
hőmérsékleten.

2. Minőségi követelmények

3. § (1) Tüzelőolaj kereskedelmi forgalomban akkor értékesíthető, illetve használható fel, ha kéntartalma nem haladja meg 
a 0,10 tömegszázalékot.

 (2) Fűtőolaj – a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – kereskedelmi forgalomban akkor értékesíthető, illetve használható 
fel, ha kéntartalma nem haladja meg az 1,0 tömegszázalékot.

 (3) E rendelet előírásaitól eltérő kéntartalmú fűtőolaj az illetékes környezetvédelmi hatóságok által történő folyamatos 
ellenőrzés mellett felhasználható
a) olyan égető berendezésekben, amelyekre az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 

tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 
rendeletben foglalt légszennyező anyag kibocsátási határértékek teljesülnek,

b) olyan egyéb égető berendezésekben – kivéve az a) pont hatálya alá eső égető berendezéseket –, amelyeknél 
a kén-dioxid emisszió havi átlaga 1700 mg/Nm3 alatt van a füstgáz 3% (V/V)-os oxigéntartalma mellett, száraz 
állapotban mérve, és

c) a  kőolaj-feldolgozókban történő elégetésre, ha a  kén-dioxid emisszió havi átlaga a  feldolgozó valamennyi 
üzemében (a  térfogatáramok szerint súlyozottan) átlag 1700 mg/Nm3 alatt van – kivéve az  a) és b)  pont 
hatálya alá eső égető berendezéseket, valamint a  gázturbinákat és a  gázmotorokat – függetlenül 
a felhasznált folyékony fűtő- vagy tüzelőanyagtól vagy fűtő- vagy tüzelőanyag-kombinációtól.
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4. §  A 3,50% (m/m)-ot meghaladó kéntartalmú, tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagot csak a  9.  § 
szerinti zárt rendszerekben működő kibocsátás-csökkentési módszereket alkalmazó hajók ellátására lehet használni.

5. § (1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag SOx kibocsátás-szabályozási területen fekvő, kizárólagos gazdasági 
övezetben és környezetszennyezés-ellenőrzési területen
a) a  MARPOL VI.  melléklet 14. rendelkezés (3)  bekezdés a)  pontjában meghatározott balti-tengeri körzetben 

2006. augusztus 11-től kezdődően,
b) az Északi-tengeren az IMO által történő kijelölést követő 12 hónap vagy 2007. augusztus 11. közül a korábbi 

időpontot követően,
c) a  MARPOL VI.  melléklet 14. rendelkezés (3)  bekezdés b)  pontja alapján kijelölt bármely tengerszakaszon, 

beleértve a kikötőket, a kijelölés hatálybalépését követő 12 hónap eltelte után,
akkor hozható forgalomba, illetve használható fel hajón, ha kéntartalma legfeljebb 0,10% (m/m).

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltak végrehajtásáért a  forgalomba hozatal tekintetében az  üzemanyag-forgalmazó, 
a felhasználás tekintetében a magyar lajstromban nyilvántartott tengeri hajó üzemeltetője, illetve parancsnoka felel.

 (3) 2020. január 1-jéig kizárólagos gazdasági övezetben, SOx kibocsátás-ellenőrzési területeken kívül eső parti tengerek 
területén és kibocsátás-szabályozási területen levő közösségi kikötőbe irányuló vagy onnan kiinduló, rendszeres 
szolgáltatást nyújtó személyhajó számára olyan tengeri hajózásban használatos üzemanyag hozható forgalomba, 
amelynek kéntartalma legfeljebb 1,50% (m/m).

 (4) A magyar lajstromban nyilvántartott tengeri hajó parancsnoka gondoskodik a hajónaplónak e rendeletben előírtak 
szerinti pontos vezetéséről, beleértve a tüzelőanyagcsere- és üzemanyagcsere-műveletekről szóló bejegyzéseket.

 (5) A MARPOL VI. mellékletének 18. rendelkezésével összhangban a mintavételező szervezet:
a) a  nyilvánosság számára hozzáférhető nyilvántartást vezet a  tengeri hajózásban használatos üzemanyag 

Magyarországon bejegyzett forgalmazóiról,
b) biztosítja, hogy valamennyi, az  a)  pontban meghatározott üzemanyag-forgalmazó társaság az  általa 

forgalmazott tengeri hajózásban használatos üzemanyag kéntartalmát a  tartálytérben lévő termék 
szállítójegyével és a  termék minőségi bizonyítványával dokumentálja, és mellékeljen az  üzemanyagot 
vételező hajó képviselője által aláírt, lepecsételt mintát,

c) azon dokumentumok egyidejű csatolásával, amelyek alapján megállapította, hogy a  forgalmazó nem 
megfelelő minőségű tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyagot hozott forgalomba, 
kezdeményezi, hogy a területi fogyasztóvédelmi felügyelőség
ca) eljárjon a  nem megfelelő minőségű tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyag 

forgalmazójával szemben,
cb) határozatban kötelezze a tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyag nem megfelelő 

minőségéért felelős forgalmazót arra, hogy a tüzelő-, illetve üzemanyag megfelelővé finomításának 
költségeit viselje.

 (6) Hajózási üzemanyag akkor hozható forgalomba, ha kéntartalma legfeljebb 1,50% (m/m).

6. § (1) Ha a hajózási hatóság azt állapítja meg, hogy egy hajó nem felel meg az e rendelet tengeri hajózásban használatos 
tüzelő- és üzemanyagokra vonatkozó előírásainak, akkor a hajózási hatóság felhívja a hajó felelős vezetőjét, hogy
a) mutassa be a feljegyzéseket arról, hogy milyen intézkedéseket tett e szabványok betartása érdekében; és
b) bizonyítsa, hogy útiterve szerint megkísérelte az ezen irányelvnek megfelelő, tengeri hajózásban használatos 

megfelelő tüzelő-, illetve üzemanyag beszerzését, és hogy – amennyiben az  a  tervezett beszerzési helyen 
nem volt beszerezhető – intézkedéseket tett annak megállapítására, hogy hol találhatók az ezen rendeletnek 
megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyag beszerezhetőségének alternatív 
forrásai, valamint hogy legjobb erőfeszítései ellenére sem sikerült az  ezen rendeletnek megfelelő, tengeri 
hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyaghoz jutnia, mert ilyen megvásárolható, tengeri hajózásban 
használatos tüzelő-, illetve üzemanyag nem állt rendelkezésre.

 (2) A  hajó felelős vezetője nem kényszeríthető az  előírások betartásának biztosítása érdekében a  hajó eredeti 
útvonalától való eltérésre vagy útjának indokolatlan késleltetésére.

 (3) Ha a  hajó felelős vezetője rendelkezésre bocsátja az  (1)  bekezdésben felsorolt információkat, akkor a  hajózási 
hatóság figyelembe vesz minden érdemleges körülményt és bemutatott bizonyítékot a megfelelő további lépések 
megállapítása érdekében, ideértve azt is, hogy eltekint az ellenőrző intézkedésektől.

 (4) A hajó felelős vezetője köteles a hajó lobogója szerinti államot és a célkikötő illetékes hatóságát értesíteni, ha nem 
tud az ezen rendeletnek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyagot beszerezni.
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 (5) A kikötő szerinti tagállam értesíti az Európai Bizottságot, ha egy hajó felelős vezetője bizonyítékot szolgáltatott arra 
vonatkozóan, hogy az ezen rendeletnek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő-, illetve üzemanyag nem 
állt rendelkezésére.

7. § (1) Tengeri hajózásban használatos üzemanyag kikötőben tartózkodó hajón akkor használható fel, ha kéntartalma 
legfeljebb 0,10% (m/m).

 (2) A kikötőben tartózkodó hajó legénysége számára elegendő időt kell biztosítani ahhoz, hogy a kikötőbe való érkezés 
után, és a továbbindulás előtt elvégezzék az adott esetben szükséges tüzelőanyag- és üzemanyagcserét. A tüzelő- 
és üzemanyagcsere időpontját a hajónaplóban rögzíteni kell.

 (3) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) ha a közzétett menetrend szerint a hajó kikötőben való tartózkodása nem haladja meg a két órát,
b) olyan hajóra, amely a kikötőben való horgonyzás idejére valamennyi belső égésű motorját leállítja, és parti 

létesítményből származó villamos energiát használ.
 (4) Tengeri hajózásban használatos fűtőolaj akkor hozható forgalomba, ha kéntartalma legfeljebb 0,10% (m/m).

8. § (1) A hajózási hatóság a  (2) és (3) bekezdésnek megfelelően jóváhagyja, hogy a magyar lobogó alatt közlekedő hajó, 
illetve Magyarország területén lévő kikötőben, horgonyzóhelyen és víziutakon tartózkodó nem magyar lobogó 
alatt közlekedő hajó az EGT-államokban elfogadott kibocsátás-szabályozási módszereket használjon az 5. § és 7. § 
követelményeinek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok helyett.

 (2) Azok a hajók, amelyek az (1) bekezdésben említett kibocsátáscsökkentési módszereket alkalmazzák, folyamatosan 
legalább azzal azonos mértékű kén-dioxidkibocsátás-csökkentést kell elérniük, amelyet az  5.  § és 7.  § 
követelményeinek megfelelő, tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok használatával el lehet érni. 
Az ekvivalens kibocsátási értékeket az 1. melléklettel összhangban kell meghatározni.

 (3) A dokkban tartózkodó hajók a kibocsátáscsökkentés alternatív megoldásaként a szárazföldi áramellátó rendszereket 
is használhatják.

 (4) Az  (1)  bekezdésben említett kibocsátáscsökkentési módszereknek meg kell felelniük a  2.  mellékletben felsorolt 
eszközökben meghatározott kritériumoknak.

9. § (1) A tengeri hajók felszereléseiről és ezek megfelelősége feltételeiről és tanúsításáról szóló rendelet hatálya alá tartozó 
kibocsátás-csökkentési módszereket az említett rendelettel összhangban kell engedélyezni.

 (2) A  hajó kibocsátás-csökkentési módszerét a  2099/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk 
(2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően kell jóváhagyni, figyelembe véve
a) az IMO által kidolgozott iránymutatásokat,
b) a 10. § szerint végrehajtott kísérlet eredményeit,
c) a  környezeti hatásokat, beleértve az  elérhető kibocsátás-csökkenést, valamint a  zárt kikötők, 

horgonyzóhelyek és folyótorkolatok ökoszisztémáira gyakorolt hatást és
d) a monitorozás és a felülvizsgálat megvalósíthatóságát.

10. §  A hajózási hatóság – más EGT-állam hatóságaival együttműködve – hagyja jóvá magyar lobogó alatt közlekedő 
hajón a  kibocsátás-csökkentési módszerek kísérleti alkalmazását. A  kísérleti alkalmazás során nem kötelező 
az  5.  §-ban és 7.  §-ban előírt követelményeknek megfelelő tengeri hajózásban használatos üzemanyagok 
használata, amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
a) a  hajózási hatóság legalább 6 hónappal a  kísérleti alkalmazás megkezdése előtt írásban értesíti az  Európai 

Bizottságot, és azon EGT-államok illetékes hatóságát, amelyek területén tengeri kikötő található,
b) a kísérleti alkalmazásra vonatkozó engedély időbeli hatálya nem haladja meg a 18 hónapot,
c) a  kísérleti alkalmazásban részt vevő hajó a  kibocsátott égéstermék légszennyező anyag tartalmának 

folyamatos ellenőrzésére nem manipulálható berendezéssel rendelkezik, és azt a  kísérlet teljes időtartama 
alatt működésben tartja,

d) a  kísérletben részt vevő hajó legalább olyan mértékű légszennyezés-csökkenést ér el, amely megfelel 
az e rendeletben meghatározott kéntartalmú üzemanyag használata mellett elérhető értéknek,

e) a  légszennyezés mérséklésére alkalmazott technológia használatával összefüggésben, a  kísérlet folyamán 
keletkező hulladékok kezelése céljából megfelelő hulladékkezelési rendszert alkalmaznak a helyszínen,

f ) a  kísérlet teljes időtartamára kiterjedő hatásvizsgálatot végeznek a  tengeri környezetre, különösen a  zárt 
kikötők, horgonyzóhelyek és folyótorkolatok ökoszisztémáira gyakorolt hatásra vonatkozóan és
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g) a  kísérleti alkalmazás lezárását követő 6 hónapon belül a  kísérlet teljes eredményét az  Európai Bizottság 
rendelkezésére bocsátják, továbbá a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszik.

3. Minősítés és tanúsítás

11. § (1) A e rendelet hatálya alá tartozó termékek vizsgálata, ellenőrzése, tanúsítása a vonatkozó szabványok, vagy azokkal 
egyenértékű műszaki megoldások alkalmazásával történik. Ahol e  rendelet szabvány alkalmazását írja elő, azon 
a szabvánnyal egyenértékű más műszaki megoldást is érteni kell.

 (2) A  belföldön gyártott vagy külföldről behozott, a  2.  § 3. és 17.  pontjában felsorolt termékek minősítésére és 
a  megfelelőségének tanúsítására a  miniszter által jogszabály alapján kijelölt szervezet (a  továbbiakban: kijelölt 
szervezet) díj ellenében jogosult. Megfelelőség tanúsítása nélkül a  termékeket belföldi forgalomban értékesíteni 
tilos.

 (3) A  kijelölt szervezet az  Európai Unió valamely tagállamában a  szakterületre akkreditált laboratórium vizsgálati 
eredménye alapján külön vizsgálat nélkül tanúsítja a termékek megfelelőségét.

 (4) Amennyiben a  megfelelőség tanúsítását kérő nem tudja bizonyítani, hogy a  vizsgálati eredményt a  (3)  bekezdés 
szerinti laboratórium állította ki vagy nem bizonyítható, hogy a  vizsgálati eredmény az  adott termékmennyiségre 
vonatkozik, a megfelelőség tanúsítást kérő köteles a megfelelőség tanúsítást a kijelölt szervezetnél saját költségére 
elvégeztetni.

4. Mintavétel és elemzés

12. § (1) A tüzelő- és fűtőolajok kéntartalmát a mintavételező szervezet mintavételezéssel és elemzéssel ellenőrzi.
 (2) A  mintavételező szervezet megkezdi a  mintavételezést a  kéntartalomra vonatkozó minden új előírás 

hatálybalépésének napján.
 (3) A  mintavételező szervezet a  mintavételezést az  MSZ EN 14274 szabvány figyelembevételével olyan gyakorisággal 

végzi, hogy a  minták reprezentálják a  vizsgált tüzelő- vagy fűtőolaj minőségét. A  minták elemzését késedelem 
nélkül el kell kezdeni.

13. § (1) A  tengeri hajózásban használatos üzemanyagok kéntartalmát a  mintavételező szervezet mintavételezéssel és 
elemzéssel ellenőrzi.

 (2) A  mintavételi, elemzési és ellenőrzési módszerek közül a  hajónapló és a  szállítólevél ellenőrzését kell alkalmazni. 
Szükség esetén az alábbi mintavételezési és elemzési módszerek alkalmazhatók:
a) mintavétel a  hajón történő elégetésre szánt, tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagból 

annak hajóhoz történő szállítása közben, az  IMO a  MARPOL VI.  mellékletében foglaltaknak való megfelelés 
ellenőrzésére vonatkozó, a  fűtőolajból történő mintavételre vonatkozó iránymutatásainak megfelelően, 
az üzemanyagból vett minta kéntartalmának elemzése céljából, vagy

b) a  hajón lévő üzemanyagtartályokban tárolt tüzelő- és üzemanyagból, illetve a  hajón meglévő, tüzelő- és 
üzemanyag – ellenőrzés céljára elkülönített és lezárt tüzelő- és üzemanyag – mintából történő mintavétel és 
a kéntartalom elemzése.

 (3) Az  üzemanyag maximális kéntartalmára vonatkozó mintavételezést olyan módon kell végezni, hogy a  minták 
reprezentatívak legyenek a  vizsgált tüzelő- és üzemanyag tekintetében, valamint a  tengerszakaszokon és 
a kikötőkben tartózkodó vízi járművek által használt tüzelő- és üzemanyag tekintetében.

14. § (1) A  mintavételező szervezet a  kéntartalmat az  MSZ EN ISO 8754 vagy az  MSZ EN ISO 14596 szabványok – illetve 
azokkal egyenértékű más megoldás – alapulvételével határozza meg.

 (2) Annak megállapítására, hogy a  hajók fedélzetére szállított és az  ott használt, tengeri hajózásban használatos 
tüzelő- és üzemanyagok megfelelnek-e a 3. § (1) bekezdésében, a 4–7. §-okban előírt kéntartalom-határértékeknek, 
a  MARPOL VI.  mellékletének VI. függelékében meghatározott tüzelőanyag- és üzemanyag-ellenőrzési eljárást kell 
alkalmazni.

15. § (1) A tárgyév folyamán a 12. és 13. §-nak megfelelően végzett mintavételezés és a 14. § szerinti elemzés eredményeire 
alapozottan, a  mintavételező szervezet az  e  rendelet hatálya alá tartozó termékek kéntartalmának megállapított 
alakulásáról a  tárgyévet követő év június 15-ig jelentést készít, amit a  miniszternek megküld. A  jelentésnek 
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tartalmaznia kell az  egyes üzemanyag fajták szerint vételezett minták számát, az  üzemanyagfajtából a  felhasznált 
üzemanyag mennyiségét, a számított átlagos kéntartalmat.

 (2) A jelentésnek tartalmaznia kell a mintavételező szervezet által az összes hajón végzett ellenőrzések számát.
 (3) A jelentést a tárgyévet követő június 30. napjáig a miniszter megküldi az Európai Bizottságnak.

16. §  Amennyiben a  mintavételező szervezet a  mintavételezés vagy a  vizsgálat során visszaélést, visszaélésre utaló 
jelet vagy az  előírt értékektől való eltérést észlel, értesíti a  területi fogyasztóvédelmi felügyelőséget. A  mérési 
eredményeket az MSZ EN ISO 4259 9.3 pontja szerint kell értelmezni.

5. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 20. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

18. §  Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott határérték 2014. december 31-ig 1,00% (m/m).

19. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a  Tanács 1999/32/EK irányelve (1999. április 26.) az  egyes folyékony tüzelőanyagok kéntartalmának 

csökkentéséről, valamint a 93/12/EGK irányelv módosításáról;
b) az Európai Parlament és a Tanács 2005/33/EK irányelve (2005. július 6.) az 1999/32/EK irányelvnek a tengeri 

hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról;
c) a  benzinre, a  dízelolajra és a  gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az  üvegházhatású kibocsátott 

gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében 
a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények 
tekintetében az  1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a  93/12/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikke;

d) az Európai Parlament és Tanács 2012/33/EU irányelve (2012. november 21.) az 1999/32/EK tanácsi irányelvnek 
a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról.

 (2) A 27. és 28. §
a) a  benzinre, a  dízelolajra és a  gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az  üvegházhatású kibocsátott 

gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében 
a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények 
tekintetében az  1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a  93/12/EGK irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és

b) a  benzin és a  dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és 
II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 10-i 2014/77/EU bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

20. §  A 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  rendelet előírásaitól eltérő kéntartalmú fűtőolaj az  illetékes környezetvédelmi hatóságok által történő 
folyamatos ellenőrzés mellett felhasználható:
a) olyan égető berendezésekben, amelyekre az  50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű 
tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 
rendeletben foglalt kén-dioxid kibocsátási határértékek teljesülnek,
b) olyan égető berendezésekben, amelyek nem tartoznak az a) pont hatálya alá, és amelyek havi átlagos kén-dioxid-
kibocsátása nem haladja meg az 1700 mg/Nm3 értéket, a száraz füstgázok 3% (V/V) oxigéntartalma mellett, valamint
c) a kőolaj-feldolgozókban történő elégetésre, ahol a feldolgozó valamennyi üzemére vonatkoztatott, havi átlagos 
kén-dioxid-kibocsátása nem haladja meg az  1700 mg/Nm3 értéket, a  száraz füstgázok 3% (V/V) oxigéntartalma 
mellett – kivéve az  a)  pont hatálya alá eső égető berendezéseket, valamint a  gázturbinákat és gázmotorokat – 
függetlenül a felhasznált tüzelő- vagy üzemanyagtól vagy tüzelőanyag- vagy üzemanyag-kombinációtól.”

21. §  Az egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmának csökkentéséről szóló 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM 
együttes rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § E rendelet előírásait a fűtőolaj felhasználására kell alkalmazni.”
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22. §  Az R1. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. fűtőolaj: kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag – kivéve a  tengeri hajózásban használatos üzemanyagokat –, 
amelynek a  2031/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 2658/87/EGK tanácsi rendelet 2015. január 1-jén 
hatályos 1.  mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával megegyező tartalmú vámtarifaszáma  
2710  19 51-2710 19 68, 2710 20 31, 2710 20 35, 2710 20 39, vagy olyan kőolaj eredetű folyékony fűtőanyag, 
amelynek az  MSZ EN ISO 3405 szerinti – vagy azzal egyenértékű más megoldással történő – vizsgálata során 
kevesebb, mint 65% (V/V)-a desztillál át 250°C hőmérsékleten,
2. miniszter: az energiapolitikáért felelős miniszter.”

23. §  Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelményeket az  egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok 
kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.
(3) A  (2) bekezdésben meghatározottól eltérő kéntartalmú fűtőolaj felhasználásának feltételeit az egyes folyékony 
tüzelő- és fűtőanyagok kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (3) bekezdése határozza meg.”

24. §  Az R1. 10. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja)
„d) az  Európai Parlament és Tanács 2012/33/EU irányelve (2012. november 21.) az  1999/32/EK tanácsi irányelvnek 
a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalma tekintetében történő módosításáról.”

25. §  Az R1. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

26. §  Hatályát veszti az R1.
1. 3. § (1) bekezdése,
2. 3/A–3/C. §,
3. 8–8/E. §-a,
4. 1. melléklete.

27. §  A motorhajtóanyagok minőségi követelményeiről szóló 30/2011. (VI. 28.) NFM rendelet (a továbbiakban: R2.) 15. § 
(1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„g) a  benzin és a  dízelüzemanyagok minőségéről szóló 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és 
II. mellékletének módosításáról szóló, 2014. június 10-i 2014/77/EU bizottsági irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

28. §  Az R2.
a) 2.  § (1)  bekezdés 7.  pontjában a  „[vámtarifaszám: 2710 19 43 (biodízel-tartalom nélkül), illetve  

2710 20 11 (biodízel-tartalommal)], beleértve a nem közúti mozgó gépekben és belvízi hajókban, valamint 
a  mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a  kedvtelési célú vízi járművekben történő felhasználásra 
szánt gázolajat is;” szövegrész helyébe a „[a 2031/2001/EK bizottsági rendelettel módosított 2658/87/EGK 
tanácsi rendelet 2002. január 1-jén hatályos 1.  mellékletében meghatározott Kombinált Nomenklatúrával 
megegyező tartalmú vámtarifaszám (a  továbbiakban: vámtarifaszám): 2710 19 41], beleértve a  nem közúti 
mozgó gépekben és belvízi hajókban, valamint a  mezőgazdasági és erdészeti traktorokban és a  kedvtelési 
célú vízi járművekben történő felhasználásra szánt gázolajat is (vámtarifaszám: 2710 19 41, 2710 19 45);”,

b) 1. mellékletében a „Gőznyomás, nyári időszakban” szövegrész helyébe a „Gőznyomás, május 1. és szeptember 
30. közötti nyári időszakban”,

c) 1.  mellékletében az „- Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 228:2008 szabvány szerinti értéknél nem magasabb 
végforráspontú egyéb monoalkoholok és éterek]” szövegrész helyébe az „- Egyéb oxigenátok [az MSZ EN 
228:2012 szabvány szerinti értéknél nem magasabb végső forráspontú egyéb monoalkoholok és éterek]”

szöveg lép.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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1. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez

Ekvivalens kibocsátási értékek a 8. § (2) bekezdése szerinti kibocsátás-csökkentési módszerek 
esetében

A tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok kéntartalmának a 3. § (1) bekezdésében és a 8. §-ban és 
a MARPOL VI. mellékletének 14.1. és 14.4. rendelkezésében meghatározott értékei, illetve a 8. § (2) bekezdésében 
meghatározott megfelelő kibocsátási határértékek:

A B

1 A tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok 

kéntartalma (tömegszázalék)
A SO2 (ppm) és a CO2 (térfogatszázalék) kibocsátási aránya

2 3,50 151,70

3 1,50 65,00

4 1,00 43,30

5 0,50 21,70

6 0,10 4,30

Megjegyzés:
–  A  kibocsátási arány határértékei csak kőolajalapú párlat vagy maradék fűtőolaj használata esetén 

használhatók.
– Indokolt esetekben, amikor a  CO2 koncentrációját EGC egység (füstgáztisztító-berendezés) csökkenti, 

a  koncentráció mérhető az  EGC egység bemeneténél, feltéve, hogy e  módszer helyessége egyértelműen 
kimutatható.

2. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez

A 8. § (4) bekezdésében meghatározott kibocsátás-csökkentési módszerek használatának feltételei

A 8.  §-ban meghatározott kibocsátás-csökkentési módszereknek adott esetben legalább az  alábbiakban 
meghatározott kritériumoknak meg kell felelniük:

A B

1 Kibocsátáscsökkentési módszer Használati kritériumok

2 A tengeri hajózásban használatos 
tüzelő- és üzemanyag, illetve a párolgási 
gáz keveréke

A Bizottság 2010. december 13-i 2010/769/EU határozata 
a tengeri hajózásban használatos tüzelő- és üzemanyagok 
kéntartalmáról szóló 2005/33/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv által módosított, az egyes folyékony tüzelőanyagok 
kéntartalmának csökkentéséről szóló 1999/32/EK tanácsi 
irányelv (1) 4b. cikke követelményeinek megfelelő, a tengeri 
hajózásban használatos, alacsony kéntartalmú tüzelő- és 
üzemanyagok alkalmazására alternatívát jelentő, technológiai 
módszerek cseppfolyósított földgázt szállító hajók általi 
használatára vonatkozó kritériumok meghatározásáról.
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3 Füstgáztisztító rendszerek A 2009. július 17-én elfogadott MEPC.184(59) sz. határozat 
A MEPC.184(59) számú határozat 10.1.6.1. pontjában 
említett vegyi anyagokkal, adalékokkal, készítményekkel 
és ezen anyagok helyben létrehozott keverékeivel működő 
füstgáztisztító-berendezésekből származó mosóvíz nem 
juttatható a tengervízbe – zárt kikötőkben, horgonyzóhelyeken 
és folyótorkolatokban sem –, kivéve, ha a hajó üzemeltetője 
kimutatja, hogy a vízkiürítés semmilyen negatív 
következménnyel és kockázattal sem jár az emberi egészségre 
és a környezetre. Ha a felhasznált vegyi anyag nátronlúg, 
akkor elegendő, ha a mosóvíz megfelel a MEPC.184(59) 
számú határozatban előírt kritériumoknak, és pH-értéke nem 
magasabb, mint 8,0.

4 Bioüzemanyagok A megújuló energia közlekedési célú felhasználásának 
előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia 
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló törvény 
meghatározása szerinti, a vonatkozó CEN és ISO szabványoknak 
megfelelő bioüzemanyagok használata.
A bioüzemanyagok és a tengeri hajózásban használatos 
tüzelő- és üzemanyagok keverékeinek meg kell felelniük a 3. § 
(1) bekezdésében, 4. §-ban, valamint 6. §-ban a kéntartalomra 
vonatkozóan előírt szabványoknak.

3. melléklet az 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 17/2003. (IV. 4.) GKM–KvVM–PM együttes rendelethez

A fűtőolaj kéntartalmára vonatkozó minőségi követelményeket az  egyes folyékony tüzelő- és fűtőanyagok 
kéntartalmáról szóló 53/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. § (2) bekezdése határozza meg.”
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 462/2014. (XII. 13.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, 
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18.  § (1)  bekezdése alapján – a  miniszterelnök 
előterjesztésére –

példaértékű vállalkozói teljesítménye és közéleti szerepvállalása, valamint a  magyar idegenforgalom fejlesztése 
érdekében végzett tevékenysége elismeréseként
Harmati László, az  Eger-Park Hotel Kft. ügyvezetője, a  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei 
elnökségének tagja részére,

a vállalkozói érdekképviseletért végzett több évtizedes tevékenysége, valamint példamutató szakmai és társadalmi 
munkája elismeréseként
Várlaki Imre, a Folpress Kiadó és Nyomdaipari Kft. tulajdonosa, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének 
alapító tagja részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND
 lovagkeresztje
 polgári tagozata;

több évtizedes, az  Etyek-Budai Borvidék hagyományait átörökítő tevékenysége, valamint a  minőségi magyar 
vendéglátás terén végzett munkája elismeréseként
Báder Antal, a bicskei Báder Fogadó tulajdonosa és üzletvezetője részére,

a magyar vállalkozások fejlesztésének és munkahelyteremtő képességének növelése érdekében végzett 
eredményes szakmai munkája elismeréseként
Nagy Zoltán, a Gránit Bank Zrt. vezérigazgató-helyettese és igazgatóságának tagja részére a

 MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
 polgári tagozat
 kitüntetést adományozom.

Budapest, 2014. december 2.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2014. december 3.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/05693-1/2014.



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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