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1998. évi XIX. törvényből lesz a vizsga. Kifejezetten nehéz jogszabály. Két vezérelv irányítja 
a válogatást: 
1. gyakorlati szempont 
2. mennyire találkozunk mélységben 
 
Jogalkalmazás: 
Anyagi jogalkalmazás (BTK) → Büntető eljárás (Be) → Büntetés végrehajtás (Bv) 
 
Bűncselekmény: minden olyan tett, amely veszélyes a társadalomra, s a BTK szankciót rendel 
el.  
Bűntett: A BTK 2 évig terjedő, vagy annál súlyosabb büntetést rendel el.  
Vétség:  Minden más → Szabálysértések ide tartoznak. 
 
Ahhoz, hogy a Be,Bv alkalmazható legyen a Btk általános részét jól kell tudni. A Btk nagyon 
pontos fogalomrendszerrel dolgozik, mindent kategorizál. Ami szó szerint abba belehúzható, 
az a bűncselekmény. Ha eltér, akkor más a minősítése. Nincsenek közös halmazok. Erre épül 
a Be. A Bv állami monopólium, így nagy hatalommal rendelkezik. Ezért nagyon körbe van 
bástyázva garanciákkal.  
 
Ha megnézzük a Ket alapelveit, ugyanúgy visszaköszönnek, mint a Polgári eljárásokban is.  
 
Az alapelveknek az a jelentőse, hogy az eljárás egész szakaszában kijelöljék a mozgásteret, 
amiben az eljárás résztvevőinek benne kell maradniuk. Ha valamelyik alapelv sérül akkor az 
eljárás semmis.  
A bírósági eljárások 90 %-a eljárási kérdésekre vonatkozik.  
Anyagjogi kérdés: X megölte Y → Be: hogyan tette, milyen módon, stb. Itt szoktak hibák 
lenni  
Aki anyagi jogot ismer, annak alkalmaznia kell az eljárást. Az eljáráson keresztül jön létre 
egy anyagi jogi döntés, az ítélet.  

Alapelvek 
 
Be. 1.§: A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. 
Az eljárás egészében ennek a mondatnak mindenkor helytállónak kell lennie.  
Lásd: Jirzsi Menzel: Pacsirták cérnaszálon 
Vád: Ügyészség 
Védő: Ügyvéd 
Ítélkezés: Bíró 
Nem szükséges, hogy mind a három elem megjelenjen. Az esetek döntő többségében 
megjelenik. Pl. magánvád esetén az ügyész nem jelenik meg. Ilyen pl. jó hírnév megsértése, 
levéltitok, könnyű testi sértés, erőszakos nemi közösülés alapesete. → mind a sértett 
indítványára indul. 
Van olyan eset, hogy a Be felhatalmazást ad arra, hogy a sértett önmagát képviselje.  
Bíróra viszont mindig szükség van.  
 
2. § (1) A bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el. 



Mi az, hogy törvényes vád? Ha a vád koholt. Ha nem törvényes a vád, az már az eljárás olyan 
hibája, ami az eljárást megakasztja. Törvénytelen, ha nyilvánvalóan törvénytelen 
bizonyítékokon alapul.  
Pl: olyan bizonyítékokat gyűjtenek be, amire nincs eljárási lehetőség. Tiltottan hallgatják le a 
telefont. Ha nincs engedély, akkor nem lehet felhasználni. Az erre alapozott vád nem 
törvényes. A Be-ban elvileg beszélhetünk fegyveregyenlőségről, de gyakorlatilag nem.  
2. § (4) A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon túl nem terjeszkedhet, de nincs kötve a 
vádlónak a vád tárgyává tett cselekmény Btk. szerinti minősítésére, a büntetés kiszabására 
vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványához. 
Ez jóval összetettebb, mint, hogy bűnös, vagy sem. Kik, hogyan, milyen ok-okozati 
összefüggések vannak, stb. Az összes kérdésben a bírónak döntenie kell. Nem dönthet csak 
részben. A vád összes pontjában egyértelmű döntést kell hoznia.  
 
2. §  (3) A bíróság csak annak a személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen 
vádat emeltek, és csak olyan cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz. 
Ha más felelőssége fel is merül, az adott eljárásban más ellen nem lehet dönteni, csak annak a 
személy felelősségéről, akiről a vád szól. Vádat lehet kiterjeszteni, de csak az elsőfokú 
tárgyalás utolsó tárgyalásáig.  
 
3. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról bíróság döntsön. 
Mindenkinek joga van az összes szinthez. Joga van a négy fokozathoz, kivéve, ha eleve 
másodfokon indul.  
 
5. § (1) A terheltet megilleti a védelem joga. 
Mindig megilleti a védelem joga, amennyiben nincs meg, az érvénytelenítő lehet. Ha valakit a 
Be során berángat a hatóság először mindig tanukét hívja be, s ez által meggyanúsítják, mivel 
a tanúnak igazmondási kötelezettsége van.  
 
4. § (1) A vád bizonyítása a vádlót terheli. 
(2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére. 
A (2) felelőssége a bírón áll. A bíró mindig középen áll, meg kell vizsgálnia a helyzet. A bíró 
dönti el, hogy melyik bizonyítékot veszi figyelembe, melyiket nem, s milyen súllyal veszi azt 
figyelembe.  
 
Szabad bizonyítás elve:  

1. Bárhogyan lehet bizonyítani (eszköz, eljárás, szakértő, stb.) 
2. nincsen kötött bizonyító ereje a bizonyításnak – a bíró szabadon értékelheti, ahogy 

jónak látja. A bizonyíték elfogadását vagy elutasítását indokolnia kell.  
 
7. § Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős 
határozatában nem állapította meg. → ártatlanság vélelme. 
Igaznak hiszem el azt is, amiről nem tudom, hogy az, ez addig tart, amíg meg nem döntöm. 
Amikor valamilyen oknál fogva megdől, az addig igaznak hitt tényt veszem figyelembe. A 
bizonyítás eloszlik két irányba, a vád és a védelem felé.  
A Be-ban az ártatlanság vélelme azt jelenti, hogy amíg nincs jogerős ítélet, ártatlannak kell 
tekinteni.  
Alapvetően a Be a terheltet ártatlannak tekinti, amíg jogerős bírósági ítélet mást nem mondd.  
Az ártatlansághoz hozzákapcsolódik egy csomó ügyfél alapelv: 

 a vádnak kell bizonyítania a bűnösséget → nem kell semmit csinálnia az ügyfélnek 



 5§ (2) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzék. E jogot korlátozni, 
illetőleg bárkinek a szabadságát elvonni csak az e törvényben meghatározott okból és 
a törvényben meghatározott eljárás alapján lehet. → az előzetes letartóztatás nem 
büntetés.  

 
9. § (1) A büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem 
érhet hátrány. 
(2)16 A büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel 
kihirdetett nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy 
nemzetiségi nyelvét vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt 
más nyelvet használhatja. 
 
8. § Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen 
bizonyítékot szolgáltasson. 
Az önmagára terhelő vallomást, enyhítőként számba vehető. A bűncselekmény kísérletének 
felfedése is enyhítő lehet.  
 

A bíróság 
 
A bíróságok helyzetét az Alaptörvény rögzíti. A három hatalmi ág egyike a jogszolgáltatás. A 
bírósághoz az államnak monopóliuma van. Az igazságszolgáltatás sajátos, mivel az egyik 
póluson (vád) az állam (ügyészség) áll. Csak az állam teheti meg a végrehajtást is.  
 
A bíróság dönt különböző kényszerintézkedésekről is.  
 

12. § (1) A bíróság feladata az igazságszolgáltatás. 
(2) Bíróság dönt - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a szabadságelvonással, illetve 

szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedésekről. 
 
Nyomozási szakasz → Bírói szakasz → BV szakasz 
 
A Be a nyomozati és a bírói szakaszra vonatkozik.  
A bírói szakasz szükségszerűen ítélettel zárul.  
 
Elképzelhető, hogy a nyomozati szakaszban is elvonják a szabadságot. Ez ügyben a 
Nyomozási bíró dönt. A bírósági szakaszban a normál bíró (perbíró) dönt. A BV szakaszban 
pedig a BV bíró dönt. Ezek teljesen különböző személyek, mindegyik csak a saját 
szakaszában tud dönteni. A nyomozati szakaszban a terheltről dönt, a bíró szakaszban a 
gyanúsítottról, a BV szakaszban az elítéltről. Erre a pártatlanság miatt van szükség.  
 

14. § (1) A helyi bíróság 
a)28 egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el, ha a bűncselekményre a 

törvény nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) ülnökök közreműködése nélkül (egyesbíróként) jár el az a) pont alá nem tartozó 

esetben. 
(2)29 A törvényszék mint elsőfokú bíróság - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egy 

hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el. 
(3)30 A helyi bíróság az (1) bekezdés b) pontja esetében egy hivatásos bíróból és két 

ülnökből álló tanácsban is eljárhat, ha megállapítja, hogy a vád tárgyává tett 



bűncselekmény a vádirati minősítéstől eltérően hogyan minősülhet, vagy ha az egyesbíró 
az ügyet a bíróság tanácsa elé utalta. 

(4)31 A helyi bíróság és a törvényszék, mint első fokú bíróság - az e törvényben 
meghatározott esetekben - két hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanácsban járhat 
el. 

(5)32 A másodfokú és a harmadfokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár 
el. A Kúria három, illetőleg ha e törvény így rendelkezik, öt hivatásos bíróból álló 
tanácsban jár el. 

(6) Az egyesbíró és a tanács elnöke hivatásos bíró; az ítélkezésben a hivatásos bíró és az 
ülnökök jogai, kötelességei azonosak. 

(7)33 A 17. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt bűncselekmények esetén első fokon a 
tanács elnöke (egyesbíró), másodfokon és - a Kúria kivételével - harmadfokon a tanács 
egyik tagja az Országos Bírósági Hivatal elnöke által kijelölt bíró. 

 
Illetékességüket külön jogszabály határozza meg.  
 

A bíró kizárása 

21. § (1) Bíróként nem járhat el, 
a) aki az ügyben mint ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben 

eljárt vagy eljáró ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója, 
b) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, 

magánfél, feljelentő vagy mint ezek képviselője vesz, vagy vett részt, valamint aki ezek 
hozzátartozója, 

c) aki az ügyben mint tanú vagy szakértő, illetőleg szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 
d) aki az ügyben külön törvény alapján titkos információgyűjtés engedélyezéséről 

döntött, tekintet nélkül arra, hogy a titkos információgyűjtéssel szerzett adatokat a 
büntetőeljárásban felhasználták-e, 

e) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései a nyomozási bíróra is irányadók. 
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott eseteken kívül 
a) a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az ügyben nyomozási bíróként járt el, 
b)61 a másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az ügy első fokú, a harmadfokú 

eljárásból pedig az, aki az ügy első fokú vagy másodfokú elbírálásában részt vett, 
c)62 a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásból ki van zárva az a bíró is, 

aki a hatályon kívül helyező határozat vagy a megalapozatlansága miatt hatályon kívül 
helyezett határozat meghozatalában részt vett, 

d)63 a perújítás elrendelése folytán megismételt első fokú vagy másodfokú eljárásból ki 
van zárva az a bíró is, aki a perújítást elrendelő határozat vagy a perújítással támadott 
határozat meghozatalában részt vett, 

e)64 a rendkívüli jogorvoslati eljárásból ki van zárva az a bíró, aki a rendkívüli 
jogorvoslattal megtámadott határozat meghozatalában részt vett. 

(4) A (3) bekezdés esetén az ügy elbírálásából ki van zárva az a bíró is, akinek 
hozzátartozója vett részt a megtámadott határozat meghozatalában. 

(5)65 A (3) bekezdés c) pontja esetén a megismételt eljárás alapján hozott ítélet 
felülbírálatából nincs kizárva az a bíró, aki a hatályon kívül helyező határozat 
meghozatalában részt vett. 



(6)66 A (3) bekezdés e) pontja esetén nem kizárási ok, ha az alapügyben a bíró olyan 
határozat meghozatalában vett részt, amelyet a rendkívüli jogorvoslati indítvány nem 
érint. 

22. §67 Nem járhat el az ügyben - a Kúria kivételével - az a bíróság, amelynek elnökével, 
illetőleg elnökhelyettesével szemben a 21. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában 
meghatározott kizárási ok merült fel. 

23. § (1) A bíró a vele szemben felmerült kizárási okot, a tanács elnöke a tanács 
tagjával szemben felmerült és a tudomására jutott kizárási okot köteles a bíróság 
elnökének haladéktalanul bejelenteni. 

(2) A kizárási okot az ügyész, a terhelt, a védő, továbbá a sértett, a magánvádló, a 
pótmagánvádló, a magánfél, valamint ezek képviselője is bejelentheti. 

(3)68 A (2) bekezdésben megjelölt személy a 21. § (1) bekezdésének e) pontjában 
szabályozott kizárási okot a tárgyalás megkezdése után csak akkor érvényesítheti, ha 
valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényről a tárgyalás megkezdése után 
szerzett tudomást, és ha azt nyomban bejelenti. 

(4)69 A bíróság elnöke a tudomására jutott kizárási ok miatt a bíró kizárását hivatalból 
kezdeményezi. 

(5)70 A 21. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizárási ok fennállása esetén 
a külön törvény szerinti titoktartási kötelezettség a bírót az ügyelosztást végző vezetőjével 
szemben nem köti. 

24. §71 (1) A bíró az ügyben a kizárási ok bejelentésétől kezdve nem járhat el, ha a 
kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelenti be. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kivéve a bíró a bejelentés elintézéséig az ügyben 
eljárhat, de az ügydöntő határozat meghozatalában nem vehet részt. 

(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a kizárási okot a 
21. § (1) bekezdés e) pontjára alapították. 

(4) A bíró a (2) bekezdésében meghatározott korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelentő a 
kizárás megtagadása után, a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított, 
újabb bejelentést tesz a bíró kizárása iránt. 

(5) Ugyanazon bíró ellen, a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított, 
ismételten bejelentett, alaptalan kizárás iránti bejelentést indokolás nélkül el lehet 
utasítani. 

(6) A bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelölése iránt, ha a bíró a kizárási okot maga 
vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelentette be, vagy a bíró a kizárásához hozzájárult. 
Ebben az esetben a kizárásról nem kell külön határozatot hozni. 

(7) Ha a kizárás iránti bejelentés a (6) bekezdésben szabályozott módon nem intézhető 
el, és 

a) a bíróság egyesbírája ellen jelentették be, azt a bíróság másik bíróból és két ülnökből 
álló tanácsa, 

b) a bíróság tanácsa ellen irányul, azt a bíróság másik tanácsa 
bírálja el. 

24/A. §72 (1)73 A 22. §-ban szabályozott esetben, vagy ha a bíróságnak nincs olyan 
tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, a kizárásról a másodfokú bíróság, ha 
pedig a kizárás iránti bejelentés a másodfokú bíróságra vagy arra is vonatkozik, a 
harmadfokú bíróság határoz. Ha a kizárási ok az ítélőtáblára mint harmadfokú bíróságra 
vagy arra is vonatkozik, a kizárásról a Kúria határoz. Ha a kizárás iránti bejelentésnek 
helyt adnak, az eljáró bíróság kijelölésére a 20. § irányadó. 

(2) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha a kizárás iránti bejelentést nem a 
bíró tette, vagy a kizárásához nem járult hozzá, be kell szerezni a bíró nyilatkozatát. 



(3) A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, a kizárás 
megtagadását az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. 

(4) A külön törvény szerinti közvetítői eljárás során előterjesztett, a közvetítő kizárását 
megtagadó határozat elleni fellebbezésről a bíróság a 24. § és a 24/A. § értelemszerű 
alkalmazásával határoz. 

25. §74 Ha a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél vagy 
a képviselőjük az ügyben ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási 
okot, a kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal sújtható. 

26. § (1) A bíró kizárására vonatkozó rendelkezések az ülnökre is irányadók. 
(2) A nyomozási bíró kizárására a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni; a nyomozási 

bíró azonban, ha a vele szemben bejelentett ok alapján a kizárásához nem járult hozzá, az 
ügyben a bejelentés elintézéséig eljárhat. 

27. §75 A bíró kizárására vonatkozó szabályok irányadók a bírósági titkár, a 
jegyzőkönyvvezető és a bírósági ügyintéző kizárására is. 

 
Aki objektíven nem tud eljárni, azt ki kell zárni. Vannak objektív kizárási okok és egy 
szubjektív ok: 
Objektív ok: 

 Saját ügyében, rokon ügyében 
 Ha részt vett korábban az ügyben 
→ Ezekben az esetekben mérlegelés nélkül az illető bírót ki kell zárni.  

Szubjektív ok:  
 Valamilyen oknál tőle érdemben objektív véleménynyilvánítás nem várható el, akkor 

kizárható → ezt mérlegelni kell.  
 
A kizárási okot bárki bármikor bejelentheti.  
 
 

Az ügyész 
 
 

28. §76 (1) Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet terhelő és 
mentő, mind a büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket az eljárás 
minden szakaszában figyelembe vegye. 

Ő képviseli saját kezűleg az állami büntetőhatalmat, ő képviseli a vádat. Az ügyész az egész 
ügynek az ura.  
Az ügyész joga, hogy vádat emeljen. (Ha nem emel vádat esetleg lehet pótmagánvádat 
emelni, de nem sokat ér.)  

(7)78 Az ügyész az e törvényben meghatározott feltételek esetén vádat emel, és a bíróság 
előtt - a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve - a vádat képviseli, vagy dönt a 
közvetítői eljárásra utalásról, a vádemelés elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. 
Az ügyész a vádat elejtheti vagy módosíthatja. Az ügyész az ügy iratait a bírósági 
eljárásban megtekintheti, és indítványtételi jog illeti meg az ügyben felmerült minden 
olyan kérdésben, amelyben a bíróság dönt. 

 
(3) Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet vagy 

nyomoz. 
Van olyan eset, ahol kifejezetten csak az ügyész nyomozhat.  

29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következő bűncselekmények miatt: 



a)79 a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személy [551. § (1) bek.], a 
nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személy [553. § (1) bek.] által elkövetett 
bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel 
kapcsolatban ellenük elkövetett más bűncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett 
személy elleni erőszak (Btk. 232. §), 

b)80 a bíró, az ügyész, a bírósági titkár, az alügyész, a bírósági és ügyészségi fogalmazó, 
az ügyészségi megbízott és a bírósági ügyintéző, az ügyészségi nyomozó, az önálló és a 
törvényszéki végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyző és a közjegyzőhelyettes, a 
rendőrség hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés, hivatalos személy ellen 
elkövetett emberrablás, hivatalos személy elleni erőszak, hivatalos személy ellen, hivatalos 
eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 166. § (2) bek. e) pont, Btk. 175/A. § (2) bek. c) pont, 
Btk. 229. §, Btk. 321. § (3) bek. d) pont, (4) bek. c)-d) pont, Btk. 321. § (5) bek. b) pont], 

c)81 a rendőrség hivatásos állományú tagjának kivételével a b) pontban felsoroltak által 
elkövetett bármilyen bűncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással 
összefüggésben elkövetett bűncselekménye, 

d)82 a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett vesztegetés [Btk. 253. § (1)-(2) 
bek.], a vezető beosztású vagy a fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott más hivatalos 
személy által elkövetett vesztegetés [Btk. 250. § (2) bek. a) pont és (3) bek. második tétele], 
a vesztegetésnek a Btk. 255. §-a szerinti alakzata, a vesztegetés feljelentésének 
elmulasztása (Btk. 255/B. §) és a befolyással üzérkedés [Btk. 256. § (1) és (2) bek.], 

e)83 a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetőeljárásra 
tartozó bűncselekmény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a hivatásos katasztrófavédelmi 
szerv hivatásos állományú tagja, továbbá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen 
bűncselekmény, 

f)84 az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet VI. Cím) közül a 
hamis vád (Btk. 233-236. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 237. §), a hamis tanúzás (Btk. 
238-241. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 242. §), a hatósági eljárás akadályozása 
(Btk. 242/A. §), a hatóság eljárásának megzavarása (Btk. 242/B. §), a mentő körülmény 
elhallgatása (Btk. 243. §), a hivatalos személy eljárása során elkövetett bűnpártolás [Btk. 
244. § (3) bek. b) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 247. §), a zugírászat (Btk. 248. §), a 
nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. 249/B. 
§), 

g)85 a külföldi hivatalos személy (Btk. 137. § 3. pontja) ellen elkövetett 
bűncselekmények, valamint a nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett 
bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím), 

h)86 az emberiesség elleni bűncselekmények büntetendőségéről és elévülésének 
kizárásáról, valamint a kommunista diktatúrában elkövetett egyes bűncselekmények 
üldözéséről szóló törvényben meghatározott kommunista bűncselekmények, valamint a 
nemzetközi jog szerint el nem évülő bűncselekmények. 

 
Az ügyész felügyeli a személyi szabadságot korlátozó összes cselekmény végrehajtását.  

28§ (6) Az ügyész ellenőrzi a büntetőeljárás során elrendelt, a személyes szabadság 
elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedések törvényes végrehajtását. 

Az ügyész, aki állami önkontrollt gyakorol. Az államhatalommal szemben bizonyos szintű 
védettséget jelent.  
 
 
 
 



Nyomozó hatóság 
 

A nyomozást vagy önállóan végzi, vagy az ügyész utasítására.  
35. § (1) A nyomozó hatóság a nyomozást az ügyész rendelkezése alapján vagy önállóan 

végzi. 
Ki nyomozhat? 

36. § (1) Az általános nyomozó hatóság a rendőrség. 
(2)100 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következő bűncselekmények 

miatt:101 
a)102 nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), visszaélés haditechnikai 

termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel [Btk. 263/B. § (1) 
bekezdés c) pont], engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység (Btk. 298. §), jövedékkel 
visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. §), 

b)103 áru hamis megjelölése (Btk. 296. §), bitorlás (Btk. 329. §), szerzői vagy szerzői 
joghoz kapcsolódó jogok megsértése (Btk. 329/A. §), szerzői vagy szerzői joghoz 
kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki intézkedés kijátszása (Btk. 329/B. §), 
jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 329/C. §) és iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 
329/D. §), 

c)104 számvitel rendjének megsértése (Btk. 289. §), csődbűncselekmény (Btk. 290. §), 
visszaélés társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással (Btk. 309. §), 
költségvetési csalás (Btk. 310. §), költségvetési csaláshoz kapcsolódó felügyeleti vagy 
ellenőrzési kötelezettség elmulasztása (Btk. 310/A. §), az orgazdaság, ha vámellenőrzés 
alól elvont nem közösségi árura vagy jövedéki adózás alól elvont termékre követik el (Btk. 
326. §), pénzmosás (Btk. 303. §, Btk. 303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása (Btk. 303/B. §), 

d) az a)-c) pontokban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett 
közokirat-hamisítás (Btk. 274. §), magánokirat-hamisítás (Btk. 276. §), egyedi azonosító 
jel meghamisítása (Btk. 277/A. §) és bélyeghamisítás (Btk. 307. §), 

e)105 
(3)106 
(4)107 Külföldön lévő magyar kereskedelmi hajón, illetőleg polgári légi járművön 

magyar állampolgár vagy - a Btk. 3. §-ának (2) bekezdésében, illetve 4. §-ában 
meghatározott esetben - bárki által elkövetett bűncselekmény miatt a hajó, illetőleg a légi 
jármű parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések 
alkalmazására. 

(5)108 A nyomozó hatóságok a legfőbb ügyész engedélyével a külön törvényben 
meghatározott feltételek esetén az Európai Unió tagállamainak nyomozó hatóságai, 
továbbá az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) részvételével egy ügyre vagy ügyek 
meghatározott csoportjaira közös nyomozó csoportot alakíthatnak, illetőleg abban részt 
vehetnek. 

 
 

A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

Be. V. fejezet 

Úgy kell megtanulni, hogy minden egyes pozícióban lévő személyt tudjunk definiálni, és 3 
értelmes mondatot róla mondani.  
 



Terhelt 
 

43. § (1) A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során 
gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása, illetve a megrovás, 
próbára bocsátás vagy javítóintézeti nevelés jogerős alkalmazása után elítélt. 
A terhelt, akire az egész eljárás nehezedik. A terhelt jogai és kötelezettségei vizsgakérdés!!! 

(2) A terhelt jogosult arra, hogy 
a) a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetőleg ezek változását közöljék vele, 
b) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az 

eljárás során az őt érintő iratokba betekintsen, 
c) megfelelő időt és lehetőséget kapjon a védekezésre való felkészülésre, 
d) a védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely szakaszában előadja, indítványokat 

és észrevételeket tegyen, 
e) jogorvoslattal éljen, 
f) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó 

hatóságtól felvilágosítást kapjon. 
(3)114 A fogva lévő terhelt jogosult arra, hogy 
a) a védőjével, és ha külföldi állampolgár, az államának konzuli képviselőjével a 

kapcsolatot felvegye, vele írásban és szóban ellenőrzés nélkül érintkezzék, 
b)115 a hozzátartozójával vagy - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során 

hozott határozatáig az ügyész, azt követően a bíróság rendelkezése alapján - más 
személlyel szóban, személyesen felügyelet mellett, írásban ellenőrzés mellett érintkezzék. A 
hozzátartozóval való érintkezés kizárólag a büntetőeljárás eredményessége érdekében 
korlátozható vagy tiltható meg. 

(4) A (2) bekezdés c) pont szerinti jogosultság szem előtt tartása mellett a terhelt 
számára úgy kell biztosítani a felkészülés lehetőségét, hogy az ne járjon az eljárás 
folytatására nézve aránytalan nehézséggel. 

(5)116 A Magyarország területén élő terhelt köteles a lakóhelyének, illetve a tartózkodási 
helyének címét, és annak megváltozását az elköltözés után három munkanapon belül annál 
a bíróságnál, ügyésznél, illetőleg nyomozó hatóságnál bejelenteni, amelyik vele szemben 
büntetőeljárást folytat. Ennek elmulasztása esetén - ha ehhez e törvény más 
jogkövetkezményt nem fűz - a terhelt rendbírsággal sújtható, és az okozott költség 
megfizetésére kötelezhető. Erre a terheltet a nyomozás során az első kihallgatásakor, a 
bírósági eljárásban a vádirat kézbesítésekor figyelmeztetni kell. 

(6)117 Ha e törvény a terhelt hozzátartozójának (örökösének) indítványtételi jogot 
biztosít, a hozzátartozó (örökös) jogaira a terhelt jogai megfelelően irányadóak. Ha a 
terhelt olyan egyházi személy volt, aki azon egyház szabályai szerint, amelyhez életében 
tartozott, egyházi rend vagy fogadalom okából házasságot nem köthetett, halála után - 
hozzátartozó (örökös) hiányában - az egyenesági rokon jogai illetik meg a volt egyháza 
szerinti egyházi elöljáróját. 

Ha terhelti érdeksérelem van, az ügyész beavatkozhat.  
 A terhelt jogosult, hogy megismerje azt, hogy vele szemben pontosan megismerje mi a 

gyanúsítás, vagy pedig a vád.  
 Jogosult arra, hogy megfelelő időt kapjon a védekezésre.  
 Jogosult arra, hogy jogorvoslattal éljen, indítványt tegyen, stb.  
 Jogosult, hogy védőt válasszon. (Ha előzetesben van, akkor védő kijelölése kötelező) 

A védővel korlátozás és ellenőrzés nélkül érintkezhet. → bármikor, s a 
kommunikációt nem lehet ellenőrizni. → ez alaphelyzetben érvényes. Ha a védő 
bűnpártolással gyanúsítható le fogják hallgatni.  

 Jogosult anyanyelvének használatára. 



Védő 
 

44. §118 (1)119 Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd, illetőleg külön 
törvényben foglalt feltételek esetén európai közösségi jogász járhat el. 

Védő ügyvéd lehet, vagy európai közösségi jogász. Az nem lehet védő, aki ellen kizárási jog 
áll fenn (Lásd bíróknál) 
Egy terheltnek akár több védője is lehet.  

(2) A terhelt érdekében több védő is eljárhat. Több védő részére adott meghatalmazás 
esetén egy eljárási cselekményen vagy jognyilatkozat megtételekor a terhelt érdekében - ha 
a meghatalmazásból más nem következik - az eljáró meghatalmazott védők bármelyike 
eljárhat. 

(3) Ha a terhelt érdekében több védő jár el, közülük a hivatalos iratokat - ideértve az 
idézést és az értesítést is - a vezető védőnek kell kézbesíteni, jogorvoslati nyilatkozatra és 
perbeszéd tartására a vezető védő vagy az általa kijelölt védő jogosult. Vezető védőnek 
mindaddig, amíg a védők egybehangzóan mást nem jelölnek meg, az ügyben 
meghatalmazást elsőként benyújtó védőt kell tekinteni. 

(4) Több terhelt érdekében ugyanaz a védő akkor járhat el, ha a terheltek érdekei nem 
ellentétesek. 

 
50. § (1) A védő köteles 
a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, 
b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben 

felhasználni, 
c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, 
d) a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni, 
e)146 akadályoztatása esetén - előre nem ismert elháríthatatlan akadály felmerülése 

kivételével - helyettesítéséről gondoskodni, amennyiben az eljárási cselekményen védő 
részvétele kötelező, 

f)147 az akadályoztatás tényéről - ha ez lehetséges - az eljárást folytató bíróságot, 
ügyészt, illetőleg nyomozó hatóságot az eljárási cselekmény megkezdése előtt értesíteni, 
amennyiben az eljárási cselekményen védő részvétele kötelező és előre nem ismert 
elháríthatatlan akadály miatt helyettesítéséről nem tud gondoskodni. 

(2)148 A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban 
biztosított lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet. 

(3) A terhelt jogait a védője külön is gyakorolhatja, kivéve azokat, amelyek 
értelemszerűen kizárólag a terheltet illetik. 

A terhelt javára milyen körülmények értékelhetőek, s azoknak milyen súlyuk van. Vizsgálnia 
kell a tényeket, hogy kétséget kizáróan bizonyítható-e egy-egy adott tényállás.  
 

A sértett 

51. § (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy 
veszélyeztette 

(2) A sértett jogosult arra, hogy 
a) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az 

eljárás őt érintő irataiba betekintsen, 
b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen, 
c) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó 

hatóságtól felvilágosítást kapjon, 



d) e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 
A sértett alaphelyzetben nem aktív fél (kivéve a pótmagánvádló), helyette az ügyész képviseli 
a vádat. Sokszor nem érzi a sértett, hogy a sérelme megtérül  → az államtól kapok 
jogszolgáltatást, de nem kapok reparációt. Pl. egy emberölést nem lehet meg nem történté 
tenni, s azt kárpótolni. Ez az eljárásnak gyenge pontja. Ezt próbálják enyhe 
bűncselekményeknél kompenzálni a mediációval, vagy a sértett irányába tett a terheltnek 
olyan tette, amellyel kompenzálja a kárt, azzal a vádemelés felfüggeszthető.  


