
 

 

 

EURÓPAI ELFOGATÓPARANCS1 

 

 

Ezt az elfogatóparancsot az illetékes igazságügyi hatóság bocsátotta ki. Kérem, hogy az alább 

megnevezett személyt büntetőeljárás lefolytatása vagy szabadságvesztés-büntetés, illetve 

szabadságelvonással járó intézkedés végrehajtása céljából fogják el és adják át. 

                                                 
1 Ezt az elfogatóparancsot � ha ismert, hogy mely államról van szó � a végrehajtó tagállam valamely 

hivatalos nyelvén vagy az ezen állam által elfogadott valamely nyelven kell kibocsátani, illetve egy ilyen 
nyelvre kell lefordítani. 
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a) A keresett személy személyazonosságával kapcsolatos információk:
 

Név:
 

Utónév (utónevek):
 

Leánykori név, ha van:
 

Álnevek vagy felvett nevek, ha ilyenek vannak:
 

Nem:
 

Állampolgárság:
 

Születési idő:
 

Születési hely:
 

Lakhely és/vagy ismert cím:
 

A keresett személy által beszélt nyelv(ek) (ha ismert):
 

 
A keresett személy különös ismertetőjelei/leírása:
 

 
A keresett személy fényképe és ujjlenyomatai, ha rendelkezésre állnak és továbbíthatók, vagy annak a személynek a 
kapcsolatfelvételi adatai, akivel az ilyen információk vagy egy DNS-profil megszerzése érdekében fel kell venni a 
kapcsolatot (amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak és továbbíthatóak, de azokat nem mellékelték) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  Az elfogatóparancs alapjául szolgáló határozat: 
 
1.  Elfogatóparancs vagy azonos joghatályú bírósági határozat:
 

Típus:
 
2. Végrehajtható ítélet:
 
 

 
Ügyiratszám:
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c) A büntetés tartamára vonatkozó adatok: 
 
1. A bűncselekmény(ek) esetén kiszabható szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés maximális 

tartama: 
 

 

 
2. A kiszabott szabadságvesztés-büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés tartama: 
 

 
A még letöltendő büntetés időtartama:

 

 

 
 
 
d) A vádlott távollétében hozott határozat és: 
 
� az érintett személyt személyesen idézték vagy más módon tájékoztatták a tárgyalás időpontjáról és helyéről, amely a 

távollétében hozott határozatra vezetett, 
 

vagy 
 
� az érintett személyt nem idézték személyesen, és más módon sem tájékoztatták a tárgyalás időpontjáról és helyéről, 

amely a távollétében hozott határozatra vezetett, de az átadás után a következő jogi garanciák illetik meg (az ilyen 
garanciák előzetesen is megadhatók): 

 
Részletezze a jogi garanciákat: 
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e) Bűncselekmények: 
 
Ez az elfogatóparancs összesen                                                             bűncselekményre vonatkozik. 
 
A bűncselekmény(ek) elkövetési körülményeinek leírása, ezen belül annak (azoknak) időpontja, az elkövetés helye és a 
keresett személy részvételének módja a bűncselekmény(ek)ben: 
 

 

 

 
A bűncselekmény(ek) jellege és jogi minősítése, valamint az alkalmazandó törvényi rendelkezés/jogszabály: 
 

 

 

 

 

 
1. Adott esetben jelöljön meg az alábbi �  a kibocsátó tagállam joga szerint meghatározott � bűncselekmények között 

egyet vagy többet, amely büntetési tételének felső határa a kibocsátó tagállamban legalább háromévi szabadságvesztés-
büntetés vagy szabadságelvonással járó intézkedés: 

 
bűnszervezetben való részvétel; 
 terrorizmus; 
 emberkereskedelem; 
 gyermekek szexuális kizsákmányolása és gyermekpornográfia; 
 kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme; 
 fegyverek, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme; 
 korrupció; 
 csalással kapcsolatos bűncselekmények, ideértve az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló 1995. 
július 26-i egyezmény értelmében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeit sértő csalásokat is; 
 bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása; 
 pénzhamisítás, ideértve az euró hamisítását is; 
 számítógépes bűnözés; 
 környezettel kapcsolatos bűncselekmények, ideértve a veszélyeztetett állatfajok és a veszélyeztetett  növényfajok és 
növényfajták tiltott kereskedelmét is; 
 segítségnyújtás jogellenes beutazáshoz és tartózkodáshoz; 
 szándékos emberölés, súlyos testi sértés; 
 emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelme; 
 emberrablás, személyi szabadságtól való jogellenes megfosztás és túszejtés; 
 rasszizmus és idegengyűlölet; 
 szervezett lopás vagy fegyveres rablás; 
 kulturális javak � ideértve régiségeket és műtárgyakat is � tiltott kereskedelme; 
 csalás; 
 zsarolás és védelmi pénz szedése; 
 termékhamisítás és iparjogvédelmi jog megsértése; 
 hivatalos okmányok hamisítása és azzal való kereskedés; 
 fizetőeszközök hamisítása; 
 hormontartalmú anyagok és más, növekedésserkentők tiltott kereskedelme; 
 nukleáris és radioaktív anyagok tiltott kereskedelme; 
 lopott gépjárművek kereskedelme; 
 erőszakos közösülés; 
 gyújtogatás; 
 a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények; 
 repülőgép/hajó hatalomba kerítése; 
 szabotázs. 

 
II. A fenti I. szakaszban nem említett bűncselekmény(ek) teljes körű ismertetése: 
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f) Az ügyre vonatkozó egyéb lényeges körülmények (nem kötelező információk): 
 
(Megjegyzés: Ide tartozhatnak a területenkívüliséggel, az elévülés megszakadásával és a bűncselekmény egyéb 
következményeivel kapcsolatos megjegyzések.) 
 

 

 
 
 
g) Ez az elfogatóparancs az olyan tárgyak lefoglalására és átadására is kiterjed, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak. 
 

Ez az elfogatóparancs az olyan tárgyak lefoglalására és átadására is kiterjed, amelyeket a keresett személy a 
bűncselekmény eredményeképpen szerzett meg: 

 
Tárgy leírása (és helye) (ha ismert): 

 

 

 

 
 
 
h) A bűncselekmény(ek), amelyek ezen elfogatóparancs kibocsátásának alapjául szolgáltak, életfogytig tartó 

szabadságvesztés-büntetéssel vagy életfogytig tartó szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethetők/életfogytig tartó 
szabadságvesztés-büntetés vagy életfogytig tartó szabadságelvonással járó intézkedés kiszabására vezetett/vezettek: 

 

� a kibocsátó tagállam jogrendszere lehetőséget ad a kiszabott büntetés vagy intézkedés felülvizsgálatára � kérelemre 
vagy legkésőbb 20 év elteltével � a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának felfüggesztése céljából, 

 

illetve 
 

� a kibocsátó tagállam jogrendszere lehetőséget ad kegyelem alkalmazására, amelyre a személy a kibocsátó tagállam joga 
vagy gyakorlata szerint jogosult, és amely a büntetés vagy intézkedés végrehajtásának megszüntetését célozza. 

 
 
 
i) Az elfogatóparancsot kibocsátó igazságügyi hatóság: 
 

Hivatalos elnevezése:
 

Képviselőjének neve2

 

 

Betöltött tisztség (beosztás/rang):
 

 

Ügyiratszám:
 

Cím:
 

 

Tel.: (országhívószám)(körzetszám) (...).
 

Fax: (országhívószám)(körzetszám) (...) .
 

E-mail:
 

Annak a személynek a kapcsolatfelvételi adatai, akivel az átadáshoz szükséges gyakorlati teendők ügyében kapcsolatba 
kell lépni:

 

  
 

                                                 
2 A különböző nyelvi változatokban szerepeltetni kell az igazságügyi hatóság �jogosítottjára� történő utalást. 
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Amennyiben az európai elfogatóparancs továbbítására és igazgatási fogadására központi hatóságot jelöltek ki: 
 

Központi hatóság megnevezése:
 
Kapcsolattartó személy, adott esetben (beosztás/rang és név): 
 

 
Címe:
 

 
Tel.: (országhívószám)(körzetszám) (...).
 
Fax: (országhívószám)(körzetszám) (...) .
 
E-mail:

 
 
 
 
A kibocsátó igazságügyi hatóság, és/vagy képviselőjének aláírása: 
 

 
Név:
 
Betöltött tisztség (beosztás/rang):
 
Kelt:
 
 
 
 
Hivatalos pecsét (amennyiben van ilyen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

´________________ 
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