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ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Írásbeli választ igénylő kérdés !

dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke részére

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 7 . cikk (1) bekezdése alapján, figyelemmel az Országgy ű lésrő l szóló 2012 .
évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésére, valamint az egyes házszabályi rendelkezésekrő l
szóló 10/2014 . (II . 24.) OGY határozat 124 . § (1) bekezdésére kérdést kívánok benyújtani dr.
Polt Péter legfőbb ügyészhez

»Megfelelő védelmet biztosít a távoltartás intézménye a sértetteknek? "

címmel, amelyre a választ írásban kérem.

Tisztelt Legfőbb Ügyész Úr !

Augusztus 30-án Nyíregyházán egy 54 éves férfi lakásában l őfegyverrel támadt rá egy

házaspárra . A támadás következtében a nő a helyszínen életét vesztette, a férfi pedi g
életveszélyes sérüléssel került kórházba . A Szabolcs-Online az esettel összefüggésben úg y
értesült, hogy a támadás áldozatává vált nő a folyamatos zaklatások miatt korábban a
rendőrségen is tett bejelentést, és az újságnak nyilatkozók szerint az elkövet ővel szemben
távoltartási végzést is kíadtak . Azonban a Nyíregyházi Törvényszék a lap kérdésére azt

közölte, hogy »a kérdéses személlyel szemben bíróságaikon távoltartást nem rendeltek el" ,

Kérdezem Legfőbb Ügyész Urat, hogy zaklatás miatt valóban volt-e folyamatba n
büntetőeljárás a később emberölést elkövető férfivel szemben? Az eljárásban kezdeményezte-
e az ügyészség vagy a sértett távoltartás elrendelését?

E tragikus eset is felveti azt a kérdést, hogy a büntet őeljárási törvényben szabályozott
távoltartás intézménye a gyakorlatban valóban működőképes-e., és jelent-e valódi védelmet a
sértetteknek . Ezért kérdezem Legfőbb Ügyész Urat, hogy a büntetőeljárások során az utóbbi
öt évben hány esetben kezdeményezték a távoltartás elrendelését, és hány esetben rendelte e l
azt a bíróság? A távoltartás elrendelését követően hány esetben volt szükség a személye s

szabadságot erőteljesebben korlátozó kényszerintézkedés elrendelésére (lakhelyelhagyás i

tilalom, házi őrizet, előzetes letartóztatás)? Kérem az adatokat éves bontásban bocsáss a
rendelkezésemre! A gyakorlatban milyen intézkedéseket tehet az ügyészség és a nyomoz ó

hatóság a távoltartási döntés betartásának ellenőrzése, kikényszerítése érdekében?



Összességében legfőbb Ügyész Úr szerint megfelelő védelmet biztosít-e a távoltartás
intézményének hatályos szabályozása, vagy a gyakorlati tapasztalatok alapján indokolt- e
annak felülvizsgálata?

Budapest, 2016 . szeptember 8 .

Dr. Harangóz6 Tamás
MSZP
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