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A távoltartásról
Az ideiglenes megelőző távoltartás
A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szóló 2009. évi
LXXII. törvény 2009. október 1-jével lépett hatályba, amely az ideiglenes megelőző
távoltartás elrendelését a Rendőrség hatáskörébe utalta.
Az ideiglenes megelőző távoltartás átmenetileg korlátozza a bántalmazó tartózkodási
szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát, szülői felügyeleti jogát,
valamint gyermekével való kapcsolattartási jogát. Az ideiglenes megelőző távoltartás lényege,
hogy a határozat alapján a bántalmazó köteles elhagyni a bántalmazottal közösen használt
ingatlant, és oda az ideiglenes távoltartó határozatban meghatározott ideig nem térhez vissza.
A távoltartás nemcsak a közösen használt ingatlanra, hanem a személyes kontaktusra is
vonatkozik. A távoltartás helyszíne elvileg minden térre kiterjed, de a törvény kifejezetten
megjelöli a lakó- és munkahelyet, az oktatási intézményt, valamint a gyógykezelés céljából
rendszeresen látogatott egészségügyi intézményt, vagy a vallásgyakorlása során rendszeresen
látogatott épületet, illetve általa rendszeresen látogatott egyéb intézményt. A távoltartás
azonban nem jelenti a törvényesen fennálló kötelezettségek alóli mentesülést: az ideiglenes
távoltartó határozat a bántalmazó más jogszabály alapján fennálló tartási, valamint a közös
lakás fenntartására vonatkozó fizetési kötelezettségeit nem érinti.
A rendőrség haladéktalanul ideiglenes távoltartó határozatot hoz, ha meggyőződik
arról, hogy az élet, testi épség, vagyonbiztonság azonnali védelme ezt indokolja. Ugyanígy jár
el, ha a családon belüli erőszakkal összefüggésbe hozható bűncselekmény, illetve
szabálysértés gyanúja merül fel, de büntetőeljárási vagy szabálysértési kényszerintézkedés
alkalmazása nem indokolt.
A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartó határozatot haladéktalanul, a helyszínen
köteles meghozni. Ha a rendőrség az eljárása során a bántalmazóval szemben az előállítás
rendőri intézkedést alkalmazza, a rendőrség a határozatot legkésőbb az előállítás
időtartamának lejártáig hozza meg.
Az ideiglenes megelőző távoltartás időtartama legfeljebb 72 óra lehet.
A megelőző távoltartás
A rendőrség, ha ideiglenes megelőző távoltartást rendelt el, azzal egyidejűleg a
megelőző távoltartás időtartamának meghosszabbítását a rendőrség a bántalmazott
életvitelszerű tartózkodási helye szerint illetékes helyi bíróságnál kezdeményezi. A bírósági
nemperes eljárás megindítását a bántalmazott, illetve a bántalmazottnak a Ptk.-ban
meghatározott közeli hozzátartozója és hozzátartozója is kérelmezheti. A kérelmet írásban
lehet előterjeszteni, vagy az illetékes bíróságon jegyzőkönyvbe lehet mondani. A bíróság az
indítványról három napon belül határoz.
A megelőző távoltartás időtartama legfeljebb 30 nap lehet.

Szankciók az (ideiglenes és a megelőző) távoltartó határozatot megszegőkkel szemben:
Aki az ideiglenes megelőző távoltartó határozatban vagy a megelőző távoltartó
határozatban meghatározott szabályokat megszegi, elzárással vagy 150.000.- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható. A szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.
A távoltartás
Büntetőeljárás alatt a bíróság távoltartást rendelhet el, mely a kényszerintézkedések
egyik formája. A távoltartás a terhelt szabad mozgásához és a tartózkodási hely szabad
megválasztásához való jogát korlátozza.
A távoltartás hatálya alatt álló terhelt a bírósági határozatban megállapított szabályok
szerint köteles a meghatározott lakást elhagyni és onnan a bíróság által meghatározott ideig
távol maradni. Köteles a meghatározott személytől, illetőleg e személy lakó- és
munkahelyétől, az e személy által látogatott nevelési és nevelési-oktatási intézménytől,
gyógykezelés céljából rendszeresen látogatott egészségügyi intézménytől, vallásgyakorlása
során rendszeresen látogatott épülettől a bíróság által meghatározott ideig magát távol tartani,
tartózkodni attól, hogy a meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe
lépjen.
A távoltás legrövidebb időtartama 10 nap, leghosszabb időtartama 60 nap, azon túl
meghosszabbításra nincs lehetőség.
Szankciók a távoltartó határozatot megszegőkkel szemben:
A távoltartás szabályainak szándékos megszegése esetén elrendelhető a távoltatás
hatálya alatt álló személy előzetes letartóztatása, illetve ha ez nem szükséges, rendbírsággal
sújtható.
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