
1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntetőeljárás? 
 
A büntetőeljárás két fő szakaszra osztható: 

 nyomozásra (melynek feladata a vád előkészítése, 
amelynek során a tényállást oly mértékben kell 
felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat 
emel-e) 

 bírósági eljárásra (ítélkezést a bíróság gyakorolja, 
eljárásnak az alapja a vád. Vád nélkül nincs bírósági 
eljárás, nincs ítélet, nincs büntetés) 

 
2. Hogyan alakul a Be. időbeli hatálya? 
 
A büntető eljárási jogszabály időbeli hatályának szabályai 
eltérnek a büntetőjog szabályaitól. A büntetőeljárást az eljárás 
idejében hatályos tv. szerint kell lefolytatni, ezzel szemben a 
bűncselekményt az elkövetés idején hatályos tv szerint kell 
elbírálni. 
 
3. Milyen irányban köti a vád a bíróságot? 
 
A vád a bíróságot két irányban is köti. Kötve van: 

 a vád tartalmához a vádemeléstől kezdődően, mind a 
személy, mind pedig a tényállás tekintetében. Ennek 
értelmében a bíróság a vádat nem terjesztheti ki. 

 másrészt a bíróság a vádat köteles kimeríteni, vagyis 
valamennyi a vádban foglalt büntetőjogi felelősség 
alapjául szolgáló cselekményt elbírálja.  

4. Mikor kötelező a büntetőeljárásban a védő részvétele? 
 

 a bűncselekményre a tv. 5 évi vagy ennél súlyosabb 
szabadság vesztést rendel 

 a terheltet fogva tartják (kivétel ez alól a csak az 
őrizetbe vétel képez, mivel az őrizetbe vétel aránylag 
rövidebb tartalmára szükségtelen a védő kirendelés) 

 a terhelt süket, néma, vak vagy – a beszámítási 
képességre tekintett nélkül – kóros elmeállapotú 

 a terhelt a magyar nyelvet, illetve az eljárás nyelvét 
nem ismeri 

 terhelt egyéb okból nem képes személyesen 
védekezni 

 e tv. erről külön nem rendelkezik 
 
 
 

5. Soroljon fel 5 büntetőeljárási alapelvet! 
 

 eljárási feladatok megoszlása 
 bírói függetlenség és pártatlanság 
 társas bíráskodás és a laikus jelenlét 
 hivatalból való eljárás elve 
 ártatlanság vélelme 
 védőhöz való jog 
 jogorvoslati jogosultság elve 
 anyanyelv használata 

 
6. Mit jelent a társas bíráskodás és a laikus jelenlét elve? 
 
A magyar bűntető eljárási rendszerben nincs esküdtszék. A 
laikus személyek jelenléte az ülnöki részvételben valósul meg.  
Helyi bíróság: 

 egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanács jár 
el, ha a bűncselekményre a tv. 8 évi vagy ennél 
súlyosabb szabadságvesztést rendel  

 ülnökök közreműködése nélkül jár el más esetben 
A megyei bíróság, mint elsőfokú bíróság két hivatásos bíróból és 
3 ülnökből álló tanácsban járhat el. A másodfokú bíróság, az 
ítélőtábla a LB 3 hivatásos bíróból álló tanácsban jár el.  Az 
egyes bíró és a tanács elnöke hivatásos bíró és az ülnökök jogai, 
kötelezettségei azonosak.  
 
7. Melyek a terhelt jogai? 
 

 megalapozott gyanú és a vád megismerésének joga 
 jog a védekezéshez való jog 
 tájékoztatáshoz való jog 
 jelenlét joga az eljárási cselekményekben 
 vallomás-tételi jog 
 irattanulmányozáshoz való jog 
 indítványtételi/észrevételi jog 
 jogorvoslati jog 
 védőjével kapcsolattartás, vele szóban és írásban 

ellenőrzés nélkül érintkezzék 
 
 
 
 
 
 
 

8. Melyek a védő jogai? 
 

 jelenlét joga  
 kérdezés joga 
 kapcsolattartás joga a terhelttel 
 indítványtételi jog 
 adatok beszerzésének és gyűjtésének joga 

 
9. Mi a magánvádló szerep? 
 
Ha a tv. másképp nem rendelkezik, könnyű testi sértés, 
magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazása, 
becsületsértés és kegyeletsértés esetén a vád mint magánvádló a 
sértett képviseli, feltéve, hogy az elkövető magánindítványra 
büntethető. A magánvádló halála esetén helyére 30 napon belül a 
hozzátartozója léphet.  
 
10. Mi a pótmagánvádló szerepe? 
 
A hatósági tétlenség, illetve tárgyszerűtlen eljárás talán 
legfontosabb korrekciós eszköze a tv.-ben a pótmagánvád 
intézménye. Pótmagánvádlóként – főszabályként – a sértett 
léphet fel. A pótmagánvádlóként való fellépésnek akkor van 
helye, ha a hatóság döntése mérlegelésen alapul, és a sértettnek 
reális jelentősége van arra, hogy a bírósági döntést 
kikényszerítse.  
 
11. Mi a magánfél? 
 
Magánfél az a sértett, aki a bűntető eljárásban polgári jogi igényt 
érvényesít. A magánfél a terhelttel szemben azt a jogi igényt 
érvényesítheti, amely a vád tárgyává tett cselekmény 
következtében keletkezett.  
 
 
12. Melyek a bizonyítás eszközei? 
 

 tanúvallomás 
 szakvélemény 
 tárgyi bizonyítási eszköz 
 okirat 
 terhelt vallomás 

 
 

 



 
13. Soroljon fel az elítélt jogai közül 5-öt, mely a bv. alatt 
szünetel! 
 

 nem vehet részt népképviseleti szerv tagjainak 
választásában, népszavazásban és népi 
kezdeményezésben 

 nem lehet hivatalos személy 
 nem működhet népképviseleti szerv testületében 
 nem viselhet tisztességes társadalmi szervezetben, 

köztestületben, közalapítványban 
 nem érhet el katonai rendfokozatot 
 nem kaphat külföldi kitüntetést és külföldi kitüntetés 

elfogadására engedélyt 
 nincs joga a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely 

megválasztásához 
 nincs joga gyülekezéshez 
 nincs joga sztrájkhoz 
 nincs választójoga 
 nincs szülői felügyeleti joga 
 

13. Az elítélt milyen jogait korlátozhatja a bv. intézet 
parancsnoka? 
 

 kapcsolattarás jogát 
 munkavégzés 
 iskolai tanulmányokat 
 szabadlevegőn tartózkodást 
 szabadidőben gyakorolható jogok 

 
 
 14. Mi a büntetés végrehajtás garanciarendszere? 
 

 ügyészi törvényességi felügyelet  
 bírósági eljárás bv. ügyekben 
 ombudsam ajánlásai 
 nemzetközi és s társadalmi ellenőrzés 

 

 

 

 

 
15. Mikor zárható ki a nyilvánosság a tárgyalásról? 
 
A bíróság hivatalból vagy ügyész, vádlott, sértett, illetőleg a tanú 
indítványra a nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak 
egy részéből indokolt határozattal kizárhatja. 
Ezek az okok: 

 erkölcsi okokból 
 az eljárásbab részt vevő kiskorú védelme érdekében, 

személyek vagy tanú védelme érdekében 
 államtitok vagy szolgálati titok megőrzése védett. 

A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor nyilvánosan 
hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. 
 
15. Mi a különbség a határnap és a hatásidő között? 
 
Határidő: megállapításra történhet órában, napban, hónapban 
vagy évben. A tv. külön nevesíti  azon időközt, amely időtartam 
elteltét két eljárási cselekmény között biztosítani kell. Az 
időkhöz, annak elteltéhez is garanciális érdekek fűződnek.  
Határnap: az eljárási cselekmény elvégzésre meghatározott idő. 
A határnapot a tv. nem határozza meg, azt mindig a bíróság, 
ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság állapíthatja meg. Mindig 
napra vonatkozóan kell megállapítani.  
 
16. Mi az igazolási kérelem? 
 
Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidő utolsó napjától, 
illetőleg a határnaptól számított 8 napon belül lehet 
előterjeszteni, 6 hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet 
előterjeszteni. Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás 
okát és azokat a körülményeket, a melyek a mulasztás 
vétlenségét valószínűsítik. Az igazolási kérelemről a határidőt, 
illetve a határnapot megállapító bíróság, ügyész, illetőleg 
nyomozó hatóság határoz. Az igazolási kérelemnek helyt adó 
határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
17. Mit tartalmaz az idézés? 
 

 a megidézett hol, mikor, milyen minőségben kell 
megjelennie 

 az idézés illetőleg az értesítés alapjául szolgáló 
eljárási cselekmény várható időtartamát, órákban 

 a távolmaradás következményeire való 
figyelmeztetést 

 vádirat benyújtása után a vádlott a nevét és az eljárás 
alapjául szolgáló bűncselekmény megjelölése 
 

18. Milyen módon történhet a hivatalos iratok kézbesítése? 
 

 személyesen 
 postán 
 hirdetményi úton  
 bíróság, ügyész, illetőleg a nyomozó kézbesítője útján 
 nemzetközi jogsegély keretében 

A kézbesítés szabályszerű, ha a hivatalos íratott a címzett vagy 
helyette a jogszabály szerint átvételre jogosult más személy 
átvette. A hivatalos íratott szabályszerűen kézbesítettnek kell 
tekinteni, ha az irat átvételét illetőleg a kézbesítési bizonyítvány 
(tértivevény) aláírását megtagadják. A hirdetményt 15 napra ki 
kell függeszteni az azt küldő bíróság, ügyész illetőleg nyomozó 
hatóság vmint a címzett utolsó ismert belföldi lakhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti helyi önkormányzat hirdetőtáblájára. 
Az iratot kifüggesztéstől számított 15. napon kell kézbesítettnek 
tekinteni. A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevény) feladott 
hivatalos iratot a kézbesítés második megkísérlésének napját 
követő 5. munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem 
vette át (nem kereste jelzéssel jött vissza)


