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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

2004 MÁJ 0 3.

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján a családon belüli erőszak miatt alkalmazható
távoltartásról szóló T/9837 . számú törvényjavaslathoz a következő

módosító javaslatot
terjesztjük elő :

1 . A törvényjavaslat II . Fejezetének elhagyását javasoljuk :

"(11. Fejezet

Ideiglenes távoltartó határozat

Általános rendelkezések

2.§

Módosító javaslat

(1) Az ideiglenes távoltartó határozat olyan közigazgatási határozat, amelynek
alapján a bántalmazó köteles a bántalmazottal közösen használt lakást, ha ilyen van, - a
használat jogcímétől függetlenül - elhagyni, és oda az ideiglenes távoltartó határozatban
meghatározott ideig nem térhet vissza; köteles továbbá magát távol tartani a
bántalmazottól, illetve a határozatban megjelölt más személytől, , e személy vagy
személyek lakó- és munkahelyétől, oktatási intézményétől .

(2) A bántalmazónak tilos közvetve vagy közvetlenül (telefonon, levélben, vagy
más módon) a bántalmazottat, illetve a határozatban megjelölt más személyt zaklatni
vagy zavarni. Ezeket a tilalmakat és kötelezettségeket a határozatban együttesen és
külön-külön is elő lehet írni .

(3) Az ideiglenes távoltartó határozat a bántalmazó más jogszabály alapján
fennálló tartási, valamint a közös lakás fenntartására vonatkozó fizetési kötelezettségeit
nem érinti.

(4) Az ideiglenes távoltartó határozat a távoltartás időtartamát legalább öt,
legfeljebb tíz napban állapíthatja meg, amely kérelemre vagy hivatalból
meghosszabbítható, ha a bántalmazó magatartása vagy életvitele alapján a családon
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belüli erőszak folytatásának veszélye megalapozottan feltehető . A távoltartás
meghosszabbított időtartama nem haladhatja meg a húsz napot .

(5) Ugyanazon bántalmazóval szemben ugyanaz a bántalmazott csak akkor
kérheti újból ideiglenes távoltartó határozat meghozatalát, ha a bántalmazó az ebben a
törvényben meghatározott feltételeket ismételten, újból megvalósítja .

(6) Az ideiglenes távoltartó határozat hatálya alatt álló bántalmazó elhelyezéséről
maga köteles gondoskodni. Ha a bántalmazó az elhelyezéséről nem tud gondoskodni,
akkor az állandó lakóhelyéhez, illetve a tartózkodási helyéhez legközelebb eső
hajléktalan személyeket ellátó intézmények szolgáltatásait veheti igénybe .

3.§

(1) A családon belüli erőszak miatti ideiglenes távoltartó határozattal kapcsolatos
eljárásra az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény
(Áe.) rendelkezéseit kell alkalmazni .

(2) Az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik . A rendőrség szerveinek
hatáskörét és illetékességét külön jogszabály állapítja meg .

(3) A rendőrség az 1 . §-ban meghatározott családon belüli erőszak miatt, a
Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV . törvény szerinti igazoltatás, fokozott ellenőrzés,
ruházat, csomag és jármű átvizsgálása, elfogás, előállítás, valamint magánlakásban és
közterületnek nem minősülő egyéb helyen történő intézkedés (a továbbiakban: helyszíni
intézkedés) során külön jogszabályban rendszeresített formanyomtatvány kitöltésével
ideiglenes távoltartó határozatot hoz, ha az élet, testi épség, vagyonbiztonság azonnali
védelme ezt indokolja, vagy ha a családon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható
bűncselekmény illetve szabálysértés gyanúja merül fel, de büntetőeljárási vagy
szabálysértési kényszerintézkedés alkalmazása nem indokolt.

(4) Ha a bántalmazóval szemben helyszíni intézkedés során bűnügyi vagy
szabálysértési őrizet elrendelésére került sor olyan cselekmény miatt, ami családon belüli
erőszakot is megvalósít, de a bántalmazó előzetes letartóztatását nem rendelték el,
illetőleg a bíróság nem szabott ki elzárás büntetést, a bántalmazó szabadon bocsátásával
egyidejűleg a rendőrség dönt az ideiglenes távoltartó határozat kérdésében is .

(5) Ideiglenes távoltartó határozatot hozhat a rendőrség helyszíni intézkedés
nélkül is, ha családon belüli erőszakra vonatkozó tényt, körülményt észlel, vagy hoznak
tudomására.

Az elintézési határidő

4.§

(1) Az érdemi határozatot - ha a tényállás tisztázott és e törvény másként nem
rendelkezik - a kérelem előterjesztésétől, illetőleg az eljárás hivatalból történt
megindításától számított huszonnégy órán belül kell meghozni .
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(2) Ha családon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre került sor, és a
tényállás tisztázásához további eljárási cselekmény szükséges, azt negyvennyolc órán
belül le kell folytatni, és a határozatot meg kell hozni .

(3) Ha családon belüli erőszak miatt helyszíni intézkedésre nem került sor, a
rendőri szerv vezetője az elintézési határidőt a tényállás tisztázása miatt hetvenkét
órával meghosszabbíthatja.

(4) Az elintézési határidő meghosszabbítása esetén külön-külön a bántalmazót és
a bántalmazottat is meg kell hallgatni. A fél meghallgatása csak akkor mellőzhető, ha
tartózkodási helye ismeretlen, vagy a meghallgatásra kitűzött határnapon nem jelenik
meg.

A határozat

5. §

Az ideiglenes távoltartó határozat rendelkező részének az Áe. 43. §-a (1)
bekezdésének b) pontjában foglaltakon kívül tartalmaznia kell :

a) a rendőri szerv döntését arról, hogy a bántalmazó köteles a bántalmazottal
közösen használt lakást - amennyiben ilyen van - elhagyni, és oda az ideiglenes
távoltartó határozat hatálya alatt nem térhet vissza,

b) amennyiben van közösen használt lakás, a közösen használt lakás címét,
c) a rendőri szerv döntését arról, hogy a bántalmazó köteles magát távol tartani a

bántalmazottól, illetve a határozatban megjelölt más személytől, e személy vagy
személyek lakó- és munkahelyétől, oktatási intézményétől,

d) a rendőri szerv döntését arról, hogy a bántalmazónak tilos közvetve vagy
közvetlenül (telefonon, levélben, vagy más módon) a bántalmazottat zaklatni vagy
zavarni,

e) a rendőri szerv figyelmeztetését arról, hogy a bántalmazónak tilos a
bántalmazott vagy a határozatban megjelölt más személy ellen bűncselekményt
elkövetni, illetve tilos ezek elkövetésével fenyegetni,

f) annak megállapítását, hogy a bántalmazó szülő szülői felügyeleti joga és a
kiskorú gyermekével való kapcsolattartási joga szünetel,

g) rendelkezést a határozat azonnali végrehajthatóságáról, a végrehajtás
módjáról, a foganatosítás rendjéről,

h) figyelmeztetést arról, hogy az ideiglenes távoltartó határozat a bántalmazó más
jogszabály alapján fennálló tartási, valamint a közös lakás fenntartására vonatkozó
fizetési kötelezettségeit nem érinti,

i) figyelmeztetést arról, hogy a távoltartó határozatban előírt kötelezettségek
megszegése szabálysértést valósít meg .
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A határozat közlése

6.§

(1) Az érdemi határozatot a bántalmazóval és a bántalmazottal a helyszíni intézkedés
során kell közölni, és azt részükre át kell adni . Ha a határozat közlése akadályba
ütközik, vagy a rendőrség a határozatot nem helyszíni intézkedés során hozta, azt a
bántalmazó által megjelölt címre kell kézbesíteni. Ennek hiányában a távoltartásra
kötelezett a határozatot a rendőri szervnél veheti át .

(2) Ha a távoltartásra kötelezett a határozatot a rendőri szervnél nem veszi át, a
határozatot a meghozatalát követő harmadik napon közöltnek kell tekinteni. E határidő
elmulasztása ellen az Áe.-ben meghatározottak szerint igazolásnak van helye .

(3) A rendőrség az érdemi határozatot megküldi egyrészt a bántalmazott
kérésére, illetve beleegyezésével az illetékes családsegítő szolgálatnak, másrészt a
gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben, ha a bántalmazott háztartásában kiskorú
él.

(4) A rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat meghozatalát követő
huszonnégy órán belül a családsegítő szolgálat, együtt élő kiskorú családtag esetében a
gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat felkeresni és vele segítő kapcsolatot
kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztető helyzet megszűntetésében intézkedni.

Fellebbezés

7.§

Az ügy érdemében hozott első fokú határozat ellen fellebbezésnek nincs helye .

Felvilágosítás

8.§

A rendőrség az Áe. 27. §-ának (2) bekezdésében írt rendelkezésen túl az eljárás
megindításakor köteles mind a bántalmazott, mind a bántalmazó részére felvilágosítást
adni a helyi szociális és jogi segítségnyújtó szervekről és intézményekről .

Az ideiglenes távoltartó határozat bírósági felülvizsgálata

9.§

(1) Akire a közigazgatási határozat rendelkezést tartalmaz, jogszabálysértésre
hivatkozva az érdemi döntés felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított három
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napon belül kérheti a határozatot hozó rendőrség székhelye szerint illetékes helyi
bíróságtól. A kérelemhez csatolni kell a rendőrség határozatát .

(2) A kérelem benyújtásának a távoltartó határozat végrehajtására nincs halasztó
hatálya, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti .

(3) A bíróság a kérelemről annak beérkezésétől számított három munkanapon
belül, nemperes eljárásban, szükség esetén a bántalmazó és a bántalmazott
meghallgatása után határoz. Jogszabálysértés esetén a kérelemnek helyt ad és a
rendőrség határozatát hatályon kívül helyezi, ellenkező esetben a kérelmet elutasítja . Ha
az eljárás nemperes jellegéből más nem következik, a bírósági eljárásban a Polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi 111. törvény szabályait kell megfelelően alkalmazni .

(4) A bíróság határozata ellen nincs helye jogorvoslatnak .]"

2. A törvényjavaslat 11 . § (3) bekezdésének elhagyását javasoljuk :

"[(3) Amennyiben nincs a családon belüli erőszak miatt indult, vagy a családon belüli
erőszakkal közvetlenül összefüggésbe hozható polgári peres vagy büntetőeljárás, a
bántalmazott akkor is kérheti távoltartó határozat meghozatalát polgári peres
eljárásban, ha a rendőrség korábban ideiglenes távoltartó határozatot hozott .]"

3 . A törvényjavaslat 14. § (1) bekezdésének alábbi módosítását javasoljuk :

"(1) [A 11 . § (3) bekezdésében meghatározott esetben a] A bántalmazott a bíróságtól [a
jogerős ideiglenes távoltartó határozat meghozatalát követő kilencven napon belül]
távoltartó határozat meghozatalát kérheti . A kereset előterjesztésére az ügyész is jogosult ."

1ndoko1ás

Jogbiztonsági, alkotmányossági megfontolásból az ideiglenes távoltartásra vonatkozó fejezet
elhagyására teszünk indítványt . A rendőrség által alkalmazott távoltartás súlyos
alkotmányossági aggályokat vet fel . A távoltartás - kétséget kizáróan - alkotmányos jogokat,
személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, melynek alkalmazásáról a bíróságnak
kell döntenie. A rendőrségnek lehetősége van bizonyos személyi szabadságot korlátozó
kényszerintézkedések alkalmazására, azonnali beavatkozást igénylő esetben a bántalmazó
őrizetbe vételére is .

Budapest, 2004 . május 3.

Dr. Répássy Róbert
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

~Vti
Dr. Gyimesi zsef

Fidesz - Magyar Polg Szövetség
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