
  
 

 

Sajtóközlemény 

a 2006. július elsején hatályba lépő távoltartásról szóló törvényi rendelkezésről 
 
2006. július elsejével hatályba lép a távoltartás jogintézménye, amely a büntetőeljárásról szóló törvény 

módosításának keretében került bevezetésre a magyar jogrendszerbe. Az alulírott civil szervezetek ezúton ismét 

csalódottságuknak adnak hangot az Országgyűlés által elfogadott jogszabály miatt, mivel az véleményük szerint 

nem alkalmas az áldozatok tényleges védelmére.  

 

Ki kérheti?  
Távoltartást olyan személy kérhet, aki valamely büntetőeljárás során védelmet igényel, azaz aki tett feljelentést, 

vagy akinél hivatalból eljárás indult az elkövető ellen.  

 

Meddig tart és ki rendelheti el?  
A távoltartás 10, legfeljebb 30 napra szól, és a büntetőügyben eljáró bíró rendelheti el.  

 

Mi a probléma ezzel a törvénnyel?  

• A távoltartás intézménye úgy került be a magyar jogrendszerbe, hogy a családon belüli erőszakhoz 

semmilyen módon nem kötődik, a jogszabály szövege még csak említést sem tesz róla. 

• A távoltartás igénybevétele kizárólag folyamatban lévő büntetőeljárás esetén lehetséges. Ez kizárja a 

védelemből mindazokat, akik a folyamatos fenyegetettség miatt nem tudnak, vagy nem mernek eljárást 

indítani. E törvény nem nyújt segítséget azoknak sem, akiket az erőszak bűncselekménynek nem 

minősülő formáival bántalmaznak (fenyegető zaklatás, veszélyes fenyegetés).  

• A bíróság számára nincs határidő, amin belül döntenie kell a távoltartás kiadásáról.  

• 30 nap alatt egy büntetőeljárás nem zárul le, így sejthető: a harmincnapos távoltartás után a bántalmazás 

– amennyiben az elkövető visszatér a közös otthonba – folytatódni vagy fokozódni fog.  

• Nincs lehetőség a rendőrség által gyakorolható azonnali beavatkozásra (amely valamennyi külföldön 

bevált rendszer közös eleme).  

• Nincs szabályozva, hogy az elkövető hogyan kapja meg az értesítést, és ki az, aki a rendelkezést 

betartatja vele (vagyis a lakáskulcsát elkobozza, és kivezeti a lakásból, valamint önkényes visszatérés 

esetén eltávolítja onnan). 

• A törvény nem rendelkezik a távoltartás gyakorlati részleteiről (az eltiltás milyen távolságra szól, 

vonatkozik-e a sértett gyerekeire, más hozzátartozókra stb.). 

 

A távoltartás lényege az lenne, hogy azonnali és feltétel nélküli módon garantálja a bántalmazottak fizikai 

biztonságát. A magyar Országgyűlés e törvénnyel – a nemzetközi gyakorlatban egyedülálló módon – olyan 

törvényt alkotott, amely a rászorulóknak csak egy minimális rétegét, s őket is csak igen korlátozott módon és 

ideig védi, s amely nem veszi tekintetbe a családon belüli erőszak áldozatainak emberi jogait, a vonatkozó 

nemzetközi jogelveket és külföldön bevált gyakorlatokat, valamint a magyar civil szervezetek által többször 

megfogalmazott szakmai észrevételeket. Mivel helytelen lenne a bántalmazottakat abban a gyakran hallott 

tévhitben tartani, hogy a távoltartástól ezen túl védelmet remélhetnek, felkérjük a sajtó munkatársait is, hogy a 

nyilvánosságot a fentiek tudatában tájékoztassák a távoltartás törvényi szabályozásáról. 

 

Budapest, 2006. július 1. 
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