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Amennyiben a bv. intézetben fogva tartott elítéltet az ellene hozott
fegyelmi határozat meghozatalát követően – amely határozat ellen az
elítélt fellebbezéssel élt – más megye területén lévő büntetésvégrehajtási intézetbe – végleges hatállyal átszállítják, a határozat
elleni fellebbezés elbírálására kizárólag az elítélt – új – fogvatartásának
helye szerint illetékes – megyei bíróság büntetés-végrehajtási bírája
jogosult.
ÍH 2004. 121.
2004. évi 4. szám
Előzetes letartóztatásban lévő vádlott esetén a kábítószer-függőséget
gyógyító kezelés megkezdésének elrendelésére és e célból más
fogvatartási hely kijelölésére a vádlott kérelmére sincs helye.
ÍH 2006. 50.
2006. évi 2. szám
Az előzetes letartóztatásban lévő vádlott kapcsolattartási kérelméről
való döntés bírói intézkedésben nyilvánul meg, ezért alakszerű
határozat meghozatalának nincs helye.
ÍH 2007. 8.
2007. évi 1. szám
Előzetes letartóztatásban lévő vádlott mesterséges megtermékenyítéshez
férfi donorként való szerepvállalásához szükséges orvosi vizsgálat és kezelés
engedélyezésére vonatkozó kérelmének elutasítása
ÍH 2011. 9.
2011. évi 1. szám 15. oldal
*****
I. Vádirat benyújtását követően az előzetesen letartóztatott vádlottak
nyilatkozattételi jogosultsága tárgyában az a bíróság dönt, amely előtt
az eljárás folyamatban van.
II. Az előzetesen letartóztatott jogosult nyilatkozatot tenni
sajtótermékben, illetőleg elektronikus hírközlő hálózat útján történő
közzététellel. A nyilatkozat, illetve a közzététel a büntetés-végrehajtási
intézet
rendje
és
biztonsága,
valamint
a
büntetőeljárás
eredményessége érdekében korlátozható.
ÍH 2012. 151.
2012. évi IV. szám 23. oldal
*****
Az előzetes letartóztatott vádlott „korlátlan laptop használat
engedélyezése” iránti indítványa tárgyában az ügyben eljáró
bíróságnak nincs döntési jogköre. Az ilyen kérelmet ezért további
intézkedés céljából a fogvatartást foganatosító büntetés-végrehajtási
intézet parancsnokának kell továbbítani.
ÍH 2016. 12.
2016. évi 1. szám 21. oldal
Az előzetes letartóztatott vádlott „korlátlan laptop használat
engedélyezése” iránti indítványa tárgyában az ügyben eljáró
bíróságnak nincs döntési jogköre. Az ilyen kérelmet ezért további
intézkedés céljából a fogvatartást foganatosító büntetés-végrehajtási
intézet parancsnokának kell továbbítani.
ÍH 2016. 12.
2016. évi 1. szám 21. oldal
A szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztására irányuló és a
szívbetegsége rosszabbodására hivatkozó elitélti indítvány elbírálásakor
akkor is szükséges igazságügyi orvos szakértői vélemény beszerzése és a
BVOP egészségügyi szakterület vezetőjének a megkeresése, ha a kiszabott
szabadságvesztés hátralévő tartama a kettő évet meghaladja

párfogó felügyelet
végrehajtása

[Bv. tv. 39.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés c) pont, (4) bekezdés].
ÍH 2015. 134.
2015. évi 4. szám 13. oldal
Olyan külön magatartási szabály, amely szerint a pártfogolt
meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak vesse alá
magát, vele egyetértésben rendelhető el.
ÍH 2005. 92.
2005. évi 3. szám
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