
19.
A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET MAGATARTÁSI SZABÁLYAI ÉS ANNAK 

MEGVÁLTOZTATÁSA. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET MEGSZÜNTETÉSE. 
FIATALKORÚAK PÁRTFOGÓ FELÜGYELETE. A PÁRTFOGÓ FELÜGYELET 

VÉGREHAJTÁSA A VÁDEMELÉS ELHALASZTÁSA ESETÉN

19.1. A pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megváltoztatása

Bv. tvr. 13/A. § (3) Az ítéletben, illetve a bí-
róság határozatában előírt magatartási sza-
bályok megváltoztatása iránt a pártfogó fel-
ügyelő tesz javaslatot  a  büntetés-végrehaj-
tási bírónak. A magatartási szabályok meg-
változtatása iránti javaslatnak a pártfogolt 
kérelme alapján is helye van.
(4) A pártfogolt kérelme esetén a büntetés-
végrehajtási bíró a pártfogó felügyelőt meg-
hallgathatja,  és  pártfogó  felügyelői  véle-
ményt szerezhet be.

Bv. tvr. 100. §  A bíróság a határozatában 
előírt magatartási szabályokat a pártfogolt 
magatartásától  és  életvezetésétől  függően 
módosíthatja. A magatartási szabályok mó-
dosítását a pártfogó felügyelő is javasolhat-
ja,  illetőleg  a  pártfogolt  is  kérheti.  Ilyen 
ügyben a bíróság pártfogó felügyelői  véle-
mény beszerzését rendelheti el.

Bv. tvr. 101. § (1) Ha a pártfogó felügyeletet 
a szabadságvesztés végrehajtásának felfüg-
gesztésével kapcsolatban rendelték el,  és  a 
pártfogolt a magatartási szabályokat súlyo-
san megszegi, a pártfogó felügyelő, illetve a 
rendőrség az ügyészhez fordul.
(2) Ha a magatartási szabályok megszegése 
miatt  a  szabadságvesztés  végrehajtása  el-
rendelésének lehet helye, az ügyész az ügy-
ben első fokon eljárt bíróságnak indítványt 
tesz.  A bíróság  tárgyaláson határoz.  Ilyen 
ügyben  indítványa  megtételéig  az  ügyész, 
azt követően a bíróság pártfogó felügyelői 
vélemény beszerzését rendelheti el.

(3) Ha a bíróság a szabadságvesztés végre-
hajtását nem rendeli el, a magatartási sza-
bályokat módosíthatja.

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 126. § (1) Ha az 
ügyész, a pártfogó felügyelő vagy a rendőr-
ség javaslatot tesz a bíróság határozatában 
előírt magatartási szabályok megváltoztatá-
sára, illetőleg azt a pártfogolt kéri, a bv. bí-
ró  harminc  napon  belül  határoz.  A  meg-
hallgatás időpontjáról értesíti az ügyészt és 
a  pártfogó  felügyelőt.  A pártfogoltat  idézi 
vagy  értesíti,  a  fiatalkorú  pártfogoltat  és 
pártfogó  felügyelőjét,  valamint  a  meghall-
gatni kívánt más személyeket megidézi.
(2) Ha a bv. bíró a bíróság határozatában 
előírt  magatartási  szabályokat  megváltoz-
tatja, a határozatát az első fokon eljárt bí-
róságnak megküldi.
(3) A bv. bíró a határozatát a meghallgatá-
son jelenlevők előtt kihirdeti és indokolja. A 
határozat egy kiadmányát a pártfogoltnak, 
a pártfogó felügyelőnek és az érdekelt szer-
veknek megküldi.
(4) Ha a bíróság a Be. 572. §-a szerinti eljá-
rásban a büntetés végrehajtását nem rende-
li el, de a magatartási szabályokat módosít-
ja [Bv. tvr. 101. § (3) bekezdés], határozatá-
nak jogerős  és  végrehajthatósági  záradék-
kal  ellátott  kiadmányát  annak a  pártfogó 
felügyelői szolgálatnak küldi meg, amely a 
pártfogó felügyeletet végrehajtja.

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 127. § (1) A bv. 
bíró,  ha a  feltételes  szabadságra  bocsátás, 
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illetőleg  az  ezzel  kapcsolatos  pártfogó  fel-
ügyelet alá helyezés kérdésében dönt, az el-
ítéltet a bv. intézetben hallgatja meg.
(2) A feltételes szabadságnak a magatartási 
szabályok megszegése miatti megszüntetése, 
a javítóintézeti nevelés folytatásának elren-
delése,  valamint a  pártfogó felügyelet  mó-
dosítása iránti eljárásban a bv. bíró az el-
ítéltet,  illetőleg  a  pártfogoltat  a  bíróságon 
hallgatja meg.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 47. § (1) Ha 
a  pártfogolt  a  magatartási  szabályokat 
megszegi,  az  előírt  kötelezettségeket  nem 
teljesíti,  vagy  a  külön  magatartási  szabá-
lyok módosítása válik szükségessé és emiatt 
további intézkedésnek lehet helye, a pártfo-
gó felügyelő az illetékes ügyésznek javasla-
tot tesz.

(2)  Az  (1)  bekezdés  szerinti  javaslatot  a 
pártfogó felügyelő  a vádemelés  elhalasztá-
sáról rendelkező ügyészhez terjeszti elő
a) az ügyész által megállapított külön maga-
tartási szabályok megváltoztatására, vagy
b)  vádemelésre, ha a pártfogolt a pártfogó 
felügyelet  magatartási  szabályait  súlyosan 
megszegi vagy az ügyész által előírt kötele-
zettségét nem teljesítette. […]
(5) A pártfogó felügyelő az illetékes bv. bí-
rónak tesz javaslatot a bíróság által megál-
lapított magatartási szabályok megváltozta-
tására.
(6) A (2)-(5) bekezdés szerinti javaslatban a 
részletes indokolás mellett meg kell jelölni a 
bizonyítékokat, az eljáró bíróság, ügyészség 
megnevezését, határozatának számát és kel-
tét, a pártfogó felügyelet – határozat szerin-
ti – kezdetének és megszűnésének időpont-
ját.  A  rendelkezésre  álló  bizonyítékokat 
csatolni kell a javaslathoz.

A pártfogó felügyelet sajátossága a magatartási szabályok előírása, amelyeket a pártfogolt köte-
les betartani. A magatartási szabályok egy része jogszabályban meghatározott, általános előírás, 
például hogy a pártfogolt képessége szerint dolgozzék vagy tanuljon és törvénytisztelő életmó-
dot folytasson. Lehetőség van arra is, hogy az ügyész, illetve a bíróság az ügy és a terhelt körül -
ményeihez igazodva, a pártfogó felügyelő által jogkövetkezmények terhe mellett számon kérhe-
tő  külön magatartási  szabályt előírjon,  amely a pártfogó felügyeletet  különösen egyéniesített 
szankcióvá teszi. Magatartási szabályként meghatározható az elítélt számára többek között az is,  
hogy tartsa távol magát a sértettől, annak lakásától, munkahelyétől, emellett meghatározott nyil-
vános helyek látogatására vonatkozó tilalom, nyilvános helyen szeszes ital fogyasztására vonat-
kozó tilalom, jelentkezési kötelezettség, közfoglalkoztatásra történő jelentkezés, vagy meghatá-
rozott tanulmányok folytatása is előírható.

A pártfogolt magatartásától és életvezetésétől függően ezek a magatartási szabályok módosítha-
tók. A módosítást kérheti maga a pártfogolt, vagy a pártfogó felügyelő. A magatartási szabályok 
megváltoztatásáról a büntetés-végrehajtási bíró 30 napon belül dönt. Ha a kérelmet a pártfogolt  
terjeszti elő, akkor a büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendel-
heti el, valamint meghallgathatja a pártfogó felügyelőt és a terheltet, amely segíti a releváns kö-
rülmények tisztázását és támpontot jelent a magatartási szabályok módosítása tekintetében. A 
magatartási szabályok megváltoztatásának speciális esete, hogy ha a magatartási szabályok meg-
szegése miatt a szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének lehet helye, de a szabadságvesztés 
végrehajtását a bíróság nem rendeli el, a magatartási szabályokat módosíthatja.

19.2. A pártfogó felügyelet megszüntetése

Btk. 70. § (3) A 69. § (1) bekezdés esetében 
a pártfogó felügyelet fele részének, de leg-
alább egy év eltelte után a pártfogó felügye-

lő  javasolhatja  a  pártfogó  felügyelet  meg-
szüntetését,  ha  annak  szükségessége  már 
nem áll fenn.
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Bv. tvr. 13/A. § (1) A Btk. 70. § (3) bekezdé-
sében foglalt  feltételek fennállása  esetén a 
pártfogó felügyelő jelentést készít, és annak 
megküldésével  a  pártfogó  felügyelet  meg-
szüntetésére tesz javaslatot az ügyésznek.
(2) Az ügyész indítványára a büntetés-vég-
rehajtási bíró az elítélt pártfogó felügyeletét 
megszünteti,  ha  a  pártfogó  felügyelet  fele 
része, de legalább egy év eredményesen el-
telt,  és  annak  szükségessége  már  nem áll 

fenn. A büntetés-végrehajtási bíró az iratok 
alapján hozhatja meg a döntést.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 47. §  (4) Az 
(1) bekezdés szerinti javaslatot a büntetés-
végrehajtás  felett  törvényességi  felügyelet 
gyakorló ügyészhez terjeszti elő
a) a Btk. 70. § (3) bekezdése szerinti feltételek 
fennállása  esetén  a  pártfogó  felügyelet  idő 
előtti megszüntetésének indítványozására.

A pártfogó felügyelet végrehajtása során előállhat olyan helyzet, amikor a pártfogó felügyelet az 
előre meghatározott időtartam letelte előtt eredményesnek bizonyul. Ha a pártfogó felügyelő már 
nem tartja szükségesnek a pártfogó felügyelet további fenntartását, a terhelt további ellenőrzését,  
akkor a pártfogó felügyelet fele részének, de legalább 1 év eltelte után javasolhatja annak meg-
szüntetését. Ezt a javaslatot az ügyész felé kell megtenni, ugyanis a büntetőjogi szankció érde-
mét érintő határozat meghozatalát az  ügyész indítványozhatja. A pártfogó felügyelet idő előtti 
megszüntetésére azonban nem kerülhet sor azokban az esetekben, amikor a törvény a pártfogó 
felügyelet alkalmazását kötelezővé teszi (pl. a visszaesők esetén).

A pártfogó felügyelet megszüntetéséről az ügyész indítványára a büntetés-végrehajtási bíró dönt. 
Mivel  a megszüntetésre  kizárólag a pártfogó  felügyelő  javaslata  alapján  kerülhet  sor,  amely 
megfelelő módon tisztázza a megszüntetésre okot adó körülményeket és annak indokait, a bün-
tetés-végrehajtási bíró az iratok alapján is dönthet.

19.3. Fiatalkorúak pártfogó felügyelete

Bv. tvr. 103. § (1) A 92-102. § rendelkezéseit 
a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét illetően 
a  (2)-(6)  bekezdésben  foglalt  eltérésekkel 
kell alkalmazni. 
(2)-(3) Hatályon kívül helyezve.
(4) A pártfogolt jelentkezni köteles
a) a vádemelés elhalasztása, próbára bocsá-
tás, illetőleg felfüggesztett szabadságvesztés 
esetén a pártfogó felügyelőnél;
b) a javítóintézetből való ideiglenes elbocsá-
tása, illetőleg a szabadságvesztésből feltéte-
les  szabadságra  bocsátása  után  negyven-
nyolc órán belül az állandó lakóhelye, illető-
leg  a  tartózkodási  helye  szerint  illetékes 
pártfogó felügyelőnél.
(5) Hatályon kívül helyezve.
(6) A rendőrség a pártfogó felügyelet végre-
hajtásában való közreműködése során java-
solhatja  az  előírt  magatartási  szabályok 
megváltoztatását; erről a pártfogó felügye-
lői szolgálatot értesíti. 
(7) Hatályon kívül helyezve.

(8) Ha a fiatalkorú pártfogó felügyeletét az 
ügyész állapította meg, a külön magatartási 
szabályok előírására, és a magatartási sza-
bályok módosítására az ügyész jogosult.

9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 123. § (1) A bv. 
bírónak a fiatalkorú feltételes szabadságra 
bocsátására, illetőleg a javítóintézetből ide-
iglenes elbocsátásra vonatkozó határozata a 
pártfogó  felügyelet  alá  helyezés  tényét  is 
tartalmazza (Btk. 119. §).
(2) Fiatalkorú esetében magatartási szabá-
lyok előírása csak akkor mellőzhető, ha a fi-
atalkorú személyiségére és környezetére vo-
natkozó adatok szerint ez feleslegesnek mu-
tatkozik. A külön magatartási szabályokra 
a bv. intézet és az intézeti tanács az előter-
jesztésben, illetve a pártfogó felügyelő tehet 
javaslatot.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 19. § (1) Fia-
talkorúak ügyeiben  a  környezettanulmány 
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és a pártfogó felügyelői vélemény elkészíté-
sekor a fiatalkorúval együtt élő szülőt vagy 
gyámot,  ennek  hiányában  a  gondozót  is 
meg kell hallgatni.
(2) A környezettanulmány és a pártfogó fel-
ügyelői vélemény elkészítéséhez a pártfogó 
felügyelő szükség szerint tájékozódik a fia-
talkorú
a) törvényes képviselőjénél, hivatásos gyám-
jánál,
b) a lakóhelye szerint illetékes gyermekjólé-
ti szolgálatnál,
c)  nevelésbe vett gyermek esetén a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatnál
a fiatalkorú jelenlegi, esetleges korábbi gon-
dozásának,  gyermekvédelmi  gondoskodás-
ban részesítésének tapasztalatairól.
(3) A büntetőlejárásról szóló 1998. évi XIX. 
törvény 453. § (2) bekezdése alapján a párt-
fogó felügyelő az oktatási intézménytől pe-
dagógiai jellemzést szerez be a tanulói jog-
viszonnyal,  illetve munkahelyi jellemzést a 
munkaviszonnyal rendelkező fiatalkorú ter-
helt ügyében.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 52. § A fővá-
rosi és megyei igazságügyi szolgálat fiatal-
korúakkal  foglalkozó  pártfogó  felügyelője 
látja el a pártfogó felügyeletét a Btk. 119. §-
a értelmében pártfogó felügyelet alatt álló
a)  fiatalkorúnak, abban az esetben is, ha a 
fiatalkorú
aa) a pártfogó felügyelet tartama alatt tölti 
be a 18. életévét,
ab) a felfüggesztett szabadságvesztésre ítélé-
se, próbára bocsátása, jóvátételi munka in-
tézkedés  alkalmazása,  javítóintézetből  ide-
iglenes  elbocsátása,  illetve  a  vele  szemben 
alkalmazott vádemelés elhalasztás időpont-
jában a 18. életévét betöltötte,
b) azon felnőtt korúnak, aki az aa) vagy az 
ab) pontban foglaltak miatt is – más ügyben 
– pártfogó felügyelet alatt áll.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 53. §  (1) A 
pártfogó  felügyelő  feladatai  ellátása  során 
együttműködik a pártfogolt lakóhelye vagy 
tartózkodási  helye  szerinti  gyermekjóléti 
szolgálattal,  a  járási  (fővárosi  kerületi) 
gyámhivatallal,  továbbá  a  szociális  és 

gyámhivatal gyermek- és ifjúságvédelmi ko-
ordinátorával. Ennek keretében a pártfogó 
felügyelő
a)  a pártfogó felügyelet kezdetekor tájéko-
zódik a pártfogolt esetleges korábbi gondo-
zásának, védelembe, illetve nevelésbe vételé-
nek tapasztalatairól,
b) a gyermekjóléti szolgálat vagy a gyámha-
tóság meghívására részt vesz az esetmegbe-
széléseken, illetve pártfogoltja ügyében eset-
megbeszélés tartását kezdeményezi,
c)  kezdeményezheti,  hogy  a  gyermekjóléti 
szolgálat  vagy  a  gyámhatóság  javasolja  a 
helyi  önkormányzatnak olyan új  ellátások 
bevezetését,  amelyek speciális  képzésekkel, 
foglalkoztatási lehetőségekkel, hasznos sza-
badidő  programokkal  segítik  a  pártfogolt 
fiatalkorúak iskolai  hátrányainak leküzdé-
sét, szakképzettségének megszerzését, mun-
kafoglalkoztatását  és  szabadidejének hasz-
nos eltöltését,
d)  szakmai  javaslatot  készít  a  c)  pontban 
jelzett új ellátási formák kialakítására.
(2) A pártfogó felügyelő gyermekvédelmi in-
tézkedést  kezdeményez  a  fiatalkorú  pártfo-
goltja érdekében a gyámhatóságnál, ha az a 
fiatalkorú pártfogolt környezetében kialakult 
súlyos  veszélyeztető  helyzete  megszüntetése 
vagy egyéb ok miatt szükségesnek látszik.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 54. § (1) A 36. 
§ (1) bekezdés b) pontja szerinti, vagy a fia-
talkorú egyéb okból tartott jegyzőkönyv fel-
vételét megkövetelő meghallgatására a fiatal-
korú törvényes képviselőjét is meg kell hívni, 
ha a fiatalkorú a meghallgatás időpontjában 
a 18. életévét még nem töltötte be.
(2)  A  törvényes  képviselő  távolmaradása 
az  eljárás  lefolytatásának  nem  akadálya, 
de részére a jegyzőkönyvet utóbb meg kell 
küldeni.
(3) A pártfogó felügyelő a fiatalkorú pártfo-
golt  gyermekvédelmi  gondozását  ellátó 
gyermekjóléti  szolgálatot,  a  gyermekvédel-
mi gondoskodás keretébe tartozó utógondo-
zás esetén a fiatalkorú pártfogolt lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti gyermekjó-
léti szolgálatot és a gyámhatóságot, nevelés-
be vett gyermek esetén az illetékes területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatot is értesíti.
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8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 55. §  A Bv. 
tvr.  96.  §  b)  pontja  szerinti  munkavégzési 
kötelezettség nem vonatkozik arra a pártfo-
goltra, aki nevelési-oktatási intézmény nap-
pali tagozatának tanulója, vagy foglalkozta-
tást elősegítő képzésben vesz részt, és az el-
tartása családon belül vagy otthont nyújtó 
ellátás keretében biztosított.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 56. §  A Bv. 
tvr.  96.  §  d)  pontja  szerinti  pártfogó  fel-
ügyelői  rendelkezések  körében  előnyben 
kell  részesíteni  a  viselkedéskorrekciós  cso-
portos esetkezelési technikákat, így különö-
sen szociális készségfejlesztő, agressziókeze-
lő  és  munkaerőpiaci  tréningek,  továbbá  a 
helyreállító  módszereket,  így  különösen  a 
Családi Döntéshozó Csoportkonferencia, az 
iskolai konfliktuskezelés vagy más helyreál-
lító programok alkalmazását.

A fiatalkorúakkal szemben a pártfogó felügyelet alkalmazása nem mérlegelés kérdése, hanem 
kötelező jellegű. Pártfogó felügyelet alatt áll a fiatalkorú a vádemelés elhalasztásakor, a pró-
bára bocsátás esetén, a szabadságvesztés felfüggesztése esetén, a feltételes szabadság és a ja -
vítóintézetből történő ideiglenes elbocsátás tartama alatt, valamint a jóvátételi munkavégzés 
előírása esetén.

A fiatalkorúra a pártfogó felügyelet végrehajtása során akkor is a fiatalkorúakra vonatkozó spe-
ciális rendelkezések vonatkoznak, ha 18. életévét a pártfogó felügyelet, a felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélése, próbára bocsátása, jóvátételi munka intézkedés alkalmazása, javítóintézet-
ből ideiglenes elbocsátása, illetve a vele szemben alkalmazott vádemelés elhalasztás időpontjá-
ban tölti be.

A fiatalkorúak pártfogó felügyeletére vonatkozó eltérő szabályok:
a) A pártfogolt kötelessége az állandó lakóhelye szerint illetékes pártfogó felügyelőnél je-

lentkezni, fiatalkorú esetén a tartózkodási helye szerint illetékes pártfogó felügyelőnél is 
jelentkezhet.

b) A rendőrség javasolhatja az előírt magatartási szabályok megváltoztatását; erről a pártfo-
gó felügyelői szolgálatot értesíti.

c) Ha a fiatalkorú pártfogó felügyeletét az ügyész állapította meg, külön magatartási szabá-
lyok előírására és azok módosítására az ügyész jogosult.

d) A magatartási szabályokra vonatkozóan speciális rendelkezések érvényesülnek:
– fiatalkorú esetében a magatartási szabályok előírása fokozottabban érvényesítendő kö-

vetelmény, csak akkor mellőzhető, ha a fiatalkorú személyiségére és környezetére vo-
natkozó adatok szerint ez feleslegesnek mutatkozik;

– előnyben kell  részesíteni  a viselkedéskorrekciós csoportos  esetkezelési  technikákat 
(pl. szociális készségfejlesztő, agressziókezelő és munkaerőpiaci tréningek), valamint 
a helyreállító módszereket (pl. Családi Döntéshozó Csoportkonferencia, iskolai konf-
liktuskezelés)

e) Környezettanulmány és a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésekor figyelembe veendő 
speciális szabályok vannak. Így:
– a fiatalkorúval együtt élő szülőt vagy gyámot, ennek hiányában a gondozót is meg kell 

hallgatni,
– a  pártfogó  felügyelő  tájékozódik  a  fiatalkorú törvényes  képviselőjénél,  hivatásos 

gyámjánál, a lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatnál, valamint a neve-
lésbe vett gyermek esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatnál,

– pedagógiai jellemzést szerez be a tanulói jogviszonnyal, illetve munkahelyi jellemzést 
a munkaviszonnyal rendelkező fiatalkorú terhelt ügyében.
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f) A pártfogó felügyelet végrehajtása során közreműködő szervek specialitásai: 
– a pártfogó felügyelet végrehajtása során a pártfogó felügyelő együttműködik a pártfo-

golt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti gyermekjóléti szolgálattal, a járási (fő-
városi kerületi) gyámhivatallal, valamint a szociális és gyámhivatal gyermek- és ifjú-
ságvédelmi koordinátorával, 

– a fiatalkorú pártfogolt érdekében gyermekvédelmi intézkedést is kezdeményezhet, ha 
az szükségesnek látszik, 

– utógondozás esetén a gyermekjóléti szolgálattal és a gyermekvédelmi szakszolgálattal 
is együttműködik.

g) A fiatalkorú meghallgatása esetén a törvényes képviselőt is meg kell hívni, ha a fiatalkorú 
a meghallgatás időpontjában még nem töltötte be a 18. életévét.

19.4. A pártfogó felügyelet végrehajtása a vádemelés elhalasztása esetén

Be. 224. §  (1) Az ügyész – ha a vádemelés 
elhalasztása  mellett  magatartási  szabályok 
megállapítását  vagy  kötelezettség  előírását 
látja szükségesnek – a vádemelés elhalasztá-
sa  előtt  pártfogó  felügyelői  vélemény  be-
szerzését rendelheti el, majd ennek elkészül-
te után a gyanúsítottat meghallgathatja. A 
meghallgatás során – tekintettel a pártfogói 
véleményben foglaltakra is –  tisztázni kell, 
hogy a gyanúsított a kilátásba helyezett ma-
gatartási  szabályok  megtartását  és  kötele-
zettségek  teljesítését  vállalja-e  és  képes-e 
teljesíteni. Ha ez szükséges, a pártfogó fel-
ügyelő is meghallgatható.
(2)  Ötévi  szabadságvesztésnél  nem  súlyo-
sabban  büntetendő  bűncselekmény  miatti 
vádemelés  elhalasztása  esetén  magatartási 
szabály előírása kötelező. […]
(4) Az ügyész a közvetítői  eljárásra utalás 
feltételeinek  vizsgálata  céljából  –  szükség 
esetén a  gyanúsítottra  vonatkozó pártfogó 
felügyelői vélemény beszerzése után – meg-
hallgathatja  a  gyanúsítottat  és  a  sértettet. 
Ha  ez  szükséges,  a  pártfogó  felügyelő  is 
meghallgatható.

Be. 225. §  (1) Az ügyész a vádemelés elha-
lasztásáról szóló határozatában elrendelheti 
a  gyanúsított  pártfogó  felügyeletét,  a  gya-
núsítottat magatartási szabályok megtartá-
sára  vagy más kötelezettségek teljesítésére 
kötelezheti.  A magatartási  szabályok meg-
tartását  és  a  kötelezettségek  teljesítését  a 
pártfogó – a pártfogó felügyelet végrehajtá-
sára vonatkozó jogszabályok szerint – ellen-

őrzi  és segíti.  A pártfogó e feladatainak a 
teljesítéséhez más szervek és szervezetek se-
gítségét is igénybe veheti.
(2) Az ügyész a gyanúsított részére kötele-
zettségként írhatja elő, hogy
a) részben vagy egészben térítse meg a sér-
tettnek a bűncselekménnyel okozott kárt,
b)  más  módon  gondoskodjék  a  sértettnek 
adandó jóvátételről,
c)  meghatározott célra anyagi juttatást tel-
jesítsen, vagy a köz számára munkát végez-
zen (a köz javára teljesített jóvátétel),
d) pszichiátriai vagy alkoholfüggőséget gyó-
gyító kezelésben vegyen részt.
(3) Az ügyész a (2) bekezdésben meghatáro-
zott  magatartási  szabályok és kötelezettsé-
gek közül többet is, illetőleg a felsoroltakon 
kívül más magatartási szabályt is megálla-
píthat vagy más kötelezettséget is előírhat.
(4) A 222. § (2) bekezdése esetén kötelezett-
ségként elő kell írni a kábítószer-függőséget 
gyógyító  kezelésen,  kábítószer-használatot 
kezelő más ellátáson vagy megelőző felvilá-
gosító szolgáltatáson való részvételt.
(5)  A  vádemelést  elhalasztó  határozatot  a 
sértettel,  a  feljelentővel  és  a  magánindít-
vány előterjesztőjével is közölni kell. A sér-
tett a vádemelés elhalasztásáról döntő hatá-
rozat ellen jogorvoslattal élhet.

Bv. tvr. 102/A. § (1) Vádemelés elhalasztása 
esetén az ügyész által megállapított pártfo-
gó  felügyelet  végrehajtására  a  92-102.  § 
rendelkezéseit a (2)-(6) bekezdésben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni.
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(2) A pártfogó felügyelet végrehajtása iránt 
az ügyész a pártfogó felügyelői szolgálatot 
keresi meg.
(3) A pártfogolt köteles:
a) a vádemelés elhalasztásáról szóló határo-
zat kézbesítése után a jogszabályban meg-
határozott időben az állandó lakóhelye sze-
rint  illetékes  rendőrkapitányságon  és  a 
pártfogó felügyelőnél jelentkezni,
b) az ügyész határozatában előírt egyéb kö-
telezettséget megtartani.
(4) A külön magatartási szabályok előírásá-
ra és a magatartási szabályok módosítására 
az ügyész jogosult.
(5) Ha a pártfogolt a magatartási szabályo-
kat súlyosan megszegi, a pártfogó felügyelő, 
illetve a rendőrség az ügyészhez fordul.

(6) A pártfogó felügyelet megszűnik, ha az 
ügyész vádat emel, vagy a nyomozást meg-
szünteti.

8/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 50. § (2) Vád-
emelés elhalasztása mellett elrendelt pártfo-
gó felügyelet esetén, ha a terhelt a pártfogó 
felügyelő  által  ismert  lakcíméről,  tényleges 
tartózkodási  helyéről  eltávozott  a  pártfogó 
felügyelő  az  életvitelszerű  tartózkodási  he-
lyének megismerése érdekében haladéktala-
nul megteszi az (1) bekezdés a)-b) pontja sze-
rinti intézkedéseket, és ha ezek nem vezetet-
tek eredményre, vagy a terhelt más ügyben 
fogva van, azt jelzi az ügyésznek.

A vádemelés elhalasztására alapvetően akkor kerülhet sor, ha a törvényben meghatározott felté-
telek teljesülnek, és a terhelttel szemben így – a büntetőjogi szankció kiszabása nélkül – is elér-
hetők a büntetőeljárás céljai. A vádemelés elhalasztása esetén az ügyész elrendelheti a gyanúsí-
tott pártfogó felügyeletét, magatartási szabályokat vagy egyéb kötelezettségeket állapíthat meg. 

Az ügyésznek ezen döntése előtt azonban szükséges tisztáznia a körülményeket és feltételeket, 
mivel azok a nyomozás során nem biztos, hogy teljes körűen felderítésre kerülnek. Ennek érde-
kében az ügyész pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el, illetve meghallgathatja 
a gyanúsítottat. 

Eltérő szabályok a pártfogó felügyelet végrehajtásakor
a) Az ügyész rendeli el a pártfogó felügyeletet, amelynek végrehajtása érdekében megkeresi 

a pártfogó felügyelői szolgálatot.
b) A magatartási szabályok módosítására is az ügyész jogosult.
c) A pártfogolt kötelessége az ügyész határozatában előírt kötelezettségek megtartása, vala-

mint jelentkeznie kell a vádemelés elhalasztásáról szóló határozat kézbesítése után az ál-
landó lakóhelye szerint illetékes rendőrkapitányságon és a pártfogó felügyelőnél.

d) A magatartási szabályok súlyos megszegése esetén a pártfogó felügyelő, illetve a rendőr-
ség az ügyészhez fordul.

e) Ha az ügyész vádat emel vagy megszünteti az eljárást, a pártfogó felügyelet megszűnik.

20.
A JAVÍTÓINTÉZETI NEVELÉS VÉGREHAJTÁSA

A javítóintézeti nevelés a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható szabadságelvonással járó bün-
tetőjogi intézkedés, amelyet a bíróság akkor alkalmaz, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érde-
kében az intézeti elhelyezést szükségesnek tartja (például nem megfelelő családi környezet ese-
tén). A javítóintézeti nevelés  célja a fiatalkorú nevelésével (ennek keretében személyiségének 
fejlesztésével, oktatásával, szakmai képzésével) annak elősegítése, hogy helyes irányban fejlőd-
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