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Vádemelés (X. fejezet) 
 
Alaphelyzetben elindulunk egy feljelentéssel, s elindul a nyomozati szakasz. A nyomozati 
szak a vádemeléssel zárul, azzal lép a bírósági szakaszban. Előtte az iratismertetés van. Ebben 
van benne, hogy mivel vádolják. Ez után készül el a vádirat.  
 

217. § (1) Az ügyész vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel vádat. 
(2) A gyanúsítottat az ügyész szükség esetén a vádemelés előtt kihallgatja. 
(3) A vádirat tartalmazza 
a) a vádlottnak a 117. § (1) bekezdésében felsorolt személyi adatait, 
b) a vád tárgyává tett cselekmény leírását, 
c) a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti minősítését, 
d) az eljárás megindításához szükséges külön törvényi feltétel (magánindítvány, feljelentés, kívánat, 

mentelmi jog vagy mentesség felfüggesztése, hozzájárulás a büntetőeljárás megindításához) meglétét,  
e)627 a bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó jogszabályok megjelölését, továbbá a vádiratot 

benyújtó ügyész hatáskörére, illetőleg illetékességére vonatkozó szabályokra való utalást, 
f)628 a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványt, 
g) a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat, 
h)629 a tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, illetve azon tanúk vallomása 

felolvasásának az indítványozását, akiknek a vallomása szükséges a bizonyításhoz, de a személyes 
megjelenésük a tárgyaláson nem indokolt, illetve a tárgyaláson való megjelenésük aránytalan nehézséggel 
járna vagy nem lehetséges, 

i) a bizonyítási eszközök megjelölését, valamint azt, hogy mely tény bizonyítására szolgálnak, 
j) a tárgyaláson való bizonyítás felvételének sorrendjére vonatkozó indítványt. 

 
A vádirat adminisztratív rész. Ez tartalmazza azt a határozati kérelmet, amelyben foglaltak 
alapján a gyanúsítottal szemben bírósági eljárásban a bíró hozzon ítéletet. 
→ lásd: vádhoz kötöttség elve.  
Csak arról lehet dönteni, ami a vádiratban benne van. Ha az elkövetés pillanatában egy adott 
bűncselekmény elbírálása kedvezőbb, a kedvezőbbet kell használni. Ha az elbírálás 
pillanatában egy adott cselekmény már nem bűncselekmény, az eljárást meg kell szüntetni.  
 
Vádemelés elhalasztása 
 

222. § (1) Az ügyész a vádemelés helyett háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt - a bűncselekmény súlyára, és a rendkívüli enyhítő körülményekre 
tekintettel - a vádemelést egy évtől két évig terjedő időre határozattal elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított 
jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatása feltételezhető. 

(2)647 Ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból az eljárás 
megszüntetésének lehet helye, az ügyész a vádemelést egyévi időtartamra elhalasztja, ha a kábítószer-élvező 
gyanúsított vállalja a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson 
vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. 

(3) Az ügyész a vádemelést tartás elmulasztásának vétsége miatt egy évre elhalasztja, ha ettől az 
elmulasztott kötelezettség teljesítése várható. 

222/A. §648 Különös méltánylást érdemlő esetben a vádemelés ötévi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt is elhalasztható. Ez esetben a vádelhalasztás tartama a 
törvényben meghatározott büntetési tétellel azonos. 

 
 



Ez az eljárás legkezdetibb szakaszában következik be. Azt jelenti, hogy a nyomozati szak 
alapján lehetne vádat emelni, de az ügyész tekintettel az elkövetőre elhalasztja a vádat, noha 
lehetne. Ezt próbaidőre teszi, de nem egyenlő a próbaidővel, amit a bírói szakasz végén kap, 
az a végrehajtás elhalasztása. Ez nem kerül az erkölcsi bizonyítványba.  
Hogy ki kaphatja meg ezt, s ki nem az a Btk anyagi jogában szerepel.  
Kötelező próbára bocsátani: 

 Fiatalkorú 
 Elsőbüntényes 
 Nem nagyobb a büntetési tétel 3 évnél. 

 
 
Jegyzőkönyv 
 
Egy funkciója van: egy cselekményt pontosan lehessen visszaidézni. Kivel, pont akkor mi 
történt.  
 

250. § (1)710 A bíróság eljárásáról - rendszerint azzal egyidejűleg - a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet 
készít. Ha a vádlott hallássérült, és jelnyelvi tolmács nem alkalmazható, a jegyzőkönyvet mindig egyidejűleg 
kell készíteni. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 
a) a bíróság megnevezését és az ügy számát, 
b) a vád tárgyát a bűncselekmény és a vádlott nevének megjelölésével, 
c)711 a bírósági eljárás helyét, a tárgyalás kitűzött és tényleges megnyitásának időpontját, eltérés esetén 

annak okát, valamint a jegyzőkönyv lezárásának időpontját, 
d) a bírósági eljárás formáját, 
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e, 
f) a bíró, illetőleg a bíróság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, valamint a jelenlévő ügyész, vádlott, védő, tanú, 

szakértő, tolmács, illetőleg az eljárásban részt vevő más személy nevét, 
g) az e törvényben meghatározott más személyi adatot, 
h)712 hogy az a tárgyalással egyidejűleg készült-e, ha nem, a jegyzőkönyv írásba foglalása napját. 
(3) A jegyzőkönyvnek áttekinthetően kell tartalmaznia a bírósági eljárás menetének és minden lényeges 

alakiságának leírását akként, hogy nyomon lehessen követni az eljárási szabályok megtartását is. 
(4)713 A jegyzőkönyvet a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. Ha a tanács elnöke a jegyzőkönyv 

aláírásában akadályozva van, a jegyzőkönyvet helyette - a helyettesi minőségének feltüntetésével - a tanács 
egyik tagja írja alá. Ha az eljárási cselekményen történtek rögzítése a 252. § (2) bekezdésében 
meghatározott módon történik, a jegyzőkönyvet elkészítő bírósági alkalmazott aláírásával igazolja, hogy a 
jegyzőkönyvet a gyorsírói feljegyzésnek, illetőleg a kép- vagy hangfelvevő eszközzel vagy más berendezéssel 
történő rögzítésnek megfelelően készítette el. 

(5)714 A jegyzőkönyvben a leírt sorok közé nem szabad beírni. A módosítás vagy javítás folytán 
szükségtelenné vált szövegrészeket áthúzással, úgy kell törölni, hogy a törölt szövegrész az áthúzás után is 
olvasható maradjon. Az esetleges módosításokat vagy javításokat a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető 
aláírja. 

(6)715 Ha a jegyzőkönyv több lapon készült, a lapokat össze kell fűzni, és az ügyszámot valamennyi lapon 
fel kell tüntetni. 

(7)716 Ha a jegyzőkönyv szabályszerű aláírását megelőzően történt kiegészítés, módosítás vagy javítás 
nem felel meg az (5) bekezdésben írt alaki követelményeknek, az okiratot jegyzőkönyvként nem szabad 
aláírni, azt a továbbiakban tárgyalási jegyzetnek kell tekinteni. 

 
Határozatok 
 
Sokat nem beszélt róla, de nagyon lényeges, ezért idemásolom a paragrafust. (DRGY) 
 

257. § (1)727 A bíróság e törvényben meghatározott esetekben ítélettel, egyébként végzéssel határoz. A 
bíróságnak az ügydöntő határozatban a vádról határoznia kell; a tényállás jogi elbírálásában az indítványok 
nem kötik. 

(2)728 



(3) A határozat - ha e törvény másképp nem rendelkezik - bevezető részből, rendelkező részből, 
indokolásból és keltezésből áll. 

(4)729 A határozat eredeti példányát, illetőleg a kihirdetés előtt írásba foglalt rendelkező részét a tanács 
minden tagja aláírja. Ha a tanács elnöke vagy valamelyik tagja a határozat aláírásában akadályozva van, a 
határozatot helyette - helyettesi minőségének feltüntetésével - az eljárt tanács egyik tagja, illetőleg elnöke 
írja alá. Ez a rendelkezés nem alkalmazható a határozat rendelkező részének a 321. § (1) bekezdésében 
szabályozott aláírására. 

(5) A határozatot a tanács elnöke hirdeti ki. 
258. § (1) Az ítélet és az ügydöntő végzés bevezető részében kell feltüntetni 
a) a 257. § (2) bekezdése szerinti kijelentést, 
b)730 a bíróság megnevezését, a bírósági ügyszámot, valamint a bírósági eljárás helyét, 
c) a tárgyalás - ha az ügyben több tárgyalást tartottak, valamennyi - napjának megjelölését, a 

határozathozatal helyét és idejét, 
d) a bírósági eljárás formáját, 
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e. 
(2) Az ítélet és az ügydöntő végzés rendelkező része tartalmazza 
a) a vádlott előzetes fogvatartására vonatkozó adatokat, 
b) a vádlott nevét és személyi adatait, 
c)731 a vádlott bűnösnek kimondását, illetőleg a vád alóli felmentését, vagy azt, hogy a bíróság az eljárást 

megszünteti, 
d)732 a bűncselekmény Btk. szerinti megnevezését az alkalmazott törvényhely - ideértve a bűncselekmény 

minősített esetének megállapításakor a bűncselekmény alapesetét meghatározó törvényhelyet is - 
feltüntetésével, a bűncselekmény bűntetti vagy vétségi megjelölését, ha a bűncselekmény többrendbeli vagy 
folytatólagos, ennek megjelölését, ha a bűncselekménynek szándékos és gondatlan alakzata is van, 
gondatlan alakzat esetén ennek megjelölését, továbbá az elkövetői és elkövetési alakzat megjelölését, 

e) a kiszabott büntetést, illetőleg az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket, 
f) az egyéb rendelkezéseket, 
g) a bűnügyi költség viseléséről szóló rendelkezést. 
(3) Az ítélet és az ügydöntő végzés indokolása összefüggően tartalmazza 
a)733 a vádra történő utalást, a vádirat szerinti jogi minősítést, szükség esetén a vádirati tényállás 

lényegének ismertetését, 
b) a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan megállapított tényeket, a vádlott korábbi büntetéseire 

vonatkozó adatokat, 
c) a bíróság által megállapított tényállást, 
d) a bizonyítékok számbavételét és értékelését, 
e)734 a bíróság által megállapított tényállás szerinti cselekmény jogi minősítését, büntetés kiszabása, 

intézkedés alkalmazása, illetőleg ezek mellőzése esetén e döntés indokolását, az alkalmazott jogszabályok 
megjelölésével, 

f) a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok elutasításának indokolását, az alkalmazott 
jogszabályok megjelölésével. 

(4)735 Az őrizetbe vételről, az előzetes letartóztatásról, az ideiglenes kényszergyógykezelésről, a 
lakhelyelhagyási tilalomról, a házi őrizetről, valamint a távoltartásról rendelkező határozat tartalmára az 
(1) bekezdés b)-d) pontjában, továbbá a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak irányadók. 

259. § (1)736 Ha a kihirdetés útján közölt ügydöntő határozat ellen sem az ügyész, sem a vádlott, sem a 
védő nem jelentett be fellebbezést, a határozat indokolása csupán a tényállásból és az alkalmazott 
jogszabályok megjelöléséből is állhat. A felmentő ítélet indokolásában a tényállás is mellőzhető. (Rövidített 
indokolás.) 

(2)737 Ha az ügydöntő határozat több vádlottat érint, az indokolás az (1) bekezdés szerinti formában is 
írásba foglalható az olyan vádlott tekintetében, akivel szemben az ügydöntő határozat első fokon jogerőre 
emelkedett. 

260. § (1)738 A pervezető végzést - az ügy bíróságra érkezését követően az ügy menetét megállapító, az 
eljárási cselekmény előkészítésére irányuló vagy végrehajtása érdekében tett, de nem az ügy érdeméről 
rendelkező határozatot -, illetve a határozati formát nem igénylő bírói intézkedéseket nem kell indokolni. A 
bizonyítási indítvány elutasításának indokait az ügydöntő határozatban kell kifejteni. 

(2)739 A határozati formát nem igénylő bírói intézkedéssel szemben, valamint, ha e törvény kivételt nem 
tesz, pervezető végzéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye. 

(3) A jegyzőkönyvbe foglalt határozatnak nincs bevezető része és keltezése. 
(4)740 A jegyzőkönyvbe nem foglalt határozatot - ha e törvény másképp nem rendelkezik - legkésőbb a 

meghozatalától, illetőleg a kihirdetésétől számított harminc napon belül, ha hosszabb indokolást igényel, 



hatvan napon belül kell írásba foglalni. A határozat teljes írásba foglalásának napját a határozat eredeti 
példányán fel kell jegyezni. 

261. §741 (1) Nyilvánvaló név-, számelírás, számítási hiba és más hasonló elírás esetén a bíróság a 
határozat kijavítását mind indítványra, mind hivatalból elrendelheti. A kijavítást elrendelő végzés ellen az 
ügyész és az élhet fellebbezéssel, akire a határozat vagy kijavítása rendelkezést tartalmaz, a vádlott esetén a 
védő is. 

(2) A kijavítást a határozatra és a kiadmányaira fel kell jegyezni. Ha a határozat kijavítását megelőzően 
a hibás kiadmányt már kézbesítették, a kijavító végzést azoknak kell kézbesíteni, akiknek a részére a bíróság 
a hibás kiadmányt megküldte. 

262. § (1)742 A határozatot azzal kell közölni, akire rendelkezése vonatkozik; a vádlottal közölt 
határozatot a védővel is, az ügydöntő határozatot a sértettel is közölni kell. A tárgyalás vezetése és 
rendjének fenntartása körében hozott határozat kivételével a határozatot közölni kell az ügyésszel, a 
pótmagánvádlóval, az ügy áttételéről, a bíróság kijelöléséről és az eljárás felfüggesztéséről hozott 
határozatot közölni kell a sértettel is. 

(2) A határozatot a jelenlevőkkel szóban, egyébként kézbesítés útján kell közölni. 
(3) A határozat kihirdetése során fel kell olvasni a rendelkező részt, ismertetni kell az indokolás lényegét, 

és szükség esetén meg kell magyarázni. 
(4)743 Az ügyész, a vádlott, a védő, a pótmagánvádló és a sértett részére az ügydöntő határozat indokolást 

is tartalmazó kiadmányát akkor is kézbesíteni kell, ha velük a határozat rendelkező részét kihirdetés vagy 
kézbesítés útján már közölték, egyébként a határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát - ha a határozat 
ellen a felsoroltakon kívül más fellebbezett - a fellebbezőnek kell kézbesíteni. 

(5)744 Külön jogszabály határozza meg, hogy a határozatot, illetőleg a határozat tartalmáról szóló 
értesítést az e §-ban felsoroltakon kívül kinek kell megküldeni. 

(6)745 A magyar nyelvet nem értő vádlott részére a kihirdetés után az ítélet és az ügydöntő végzés reá 
vonatkozó részét az anyanyelvére, regionális vagy nemzetiségi nyelvére, illetőleg kérésére az általa 
ismertként megjelölt, az eljárásban korábban használt más nyelvre le kell fordítani, és azt a részére 
kézbesíteni kell. 

 
Eljárás felfüggesztése 
 
Akkor kell megtenni, ha a megszüntetés nem indokolt, de valamit meg kell várni (szakértői 
vélemény, terhelt eltűnt, más bíróság döntésére kell várni.) 
 

266. § (1)759 A bíróság az eljárást 
a) a 188. § (1) bekezdés a), b) és d)-g) pontjában meghatározott okból felfüggeszti, 
b) hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, és az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az ügy 

elbírálása során olyan jogszabályt, közjogi szervezetszabályozó eszközt, illetve jogegységi határozatot kell 
alkalmazni, amelynek alaptörvény-ellenességét vagy nemzetközi szerződésbe ütközését észleli, 

c) hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, és a Kúria eljárását kezdeményezi, ha az ügy elbírálása során 
önkormányzati rendelet olyan rendelkezését kell alkalmazni, amelynek más jogszabályba ütközését észleli, 

d) hivatalból vagy indítványra felfüggeszti, ha az Európai Unióról szóló szerződésben, illetve az Európai 
Unió működéséről szóló szerződésben foglalt szabályok szerint az Európai Unió Bíróságának előzetes 
döntéshozatali eljárását kezdeményezi. E határozatban meghatározza azt a kérdést, amely az Európai Unió 
Bíróságának előzetes döntését igényli, valamint - a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben - 
ismerteti a tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. A határozatot az Európai Unió Bíróságának, 
továbbá tájékoztatásul az igazságügyért felelős miniszternek is megküldi, 

e) hivatalból felfüggeszti, ha az ügyész a 178/B. § (2) vagy (4) bekezdése alapján kezdeményezte a 
vádlottal szemben a külföldi ítélet nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény szerinti elismerési 
eljárásának lefolytatását, de az a bizonyítási eljárás lefolytatásáig nem fejeződött be. 

 
Eljárás megszüntetése 
 
Lásd: Btk. 32 § Olyan cselekmény történik, ami miatt az eljárást lehetetlen folytatni. Pl. 
terhelt meghalt, kóros elmeállapotúvá válik, a cselekmény már nem minősül 
bűncselekménynek, kegyelmet kap, magánindítvány hiánya. 
 

267. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, 
a) ha a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény, 



b) ha a vádlott gyermekkorú, 
c)767 a vádlott halála, elévülés, kegyelem, vagy a törvényben meghatározott egyéb büntethetőséget 

megszüntető ok miatt, 
d)768 ha a vád tárgyává tett cselekményt már jogerősen elbírálták, 
e) ha a magánindítvány, a kívánat, illetőleg feljelentés hiányzik, és az nem pótolható, 
f) ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye, 
g)769 az olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb súlyú bűncselekmény 

mellett a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége, 
h)770 és a vádlottat megrovásban (Btk. 71. §) részesíti, ha a bűncselekmény már nem veszélyes, vagy oly 

csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés kiszabása, 
vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen, 

i)771 ha az eljárást a 266. § (6) vagy (8) bekezdése alapján függesztette fel, és a vádlott igazolja, hogy 
legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő 
más ellátásban részesült vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve, ha a tartás 
elmulasztása vétségének vádlottja a tartási kötelezettségét teljesítette, 

j)772 ha a vád nem törvényes [2. § (2) bek.], 
k)773 ha a vádirat nem felel meg a 217. § (3) bekezdésében foglaltaknak, és az ügyész nem tett eleget a 

268. § (1) bekezdése szerinti megkeresésben foglaltaknak, 
l)774 tevékeny megbánás esetén [Btk. 36. § (1) bek.]. 
(2) Az eljárás megszüntetéséről a bíróság értesíti a magánfelet azzal a figyelmeztetéssel, hogy a polgári 

jogi igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. 
(3)775 Ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság tizenöt napon belül kézbesíti a 

sértettnek az ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát, továbbá tájékoztatja a 229. § (3) bekezdésében 
foglaltakról. Ha a sértett hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az eljárást a bíróság 
megszünteti. Erre a sértettet figyelmeztetni kell. Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, a 
vádindítványt a bírósághoz nyújtja be. A pótmagánvádló jogi képviselete a vádindítvány benyújtásától 
kezdve kötelező. 

(4)776 Ha a sértett a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt 
kérelmet terjesztett elő, a (3) bekezdés szerinti határidőt a kérelem tárgyában hozott jogerős határozat 
közlésétől kell számítani. 

(5)777 Ha a sértett a (4) bekezdés szerinti kérelmet terjesztett elő, erről a kérelem előterjesztésétől 
számított nyolc napon belül tájékoztatja az ügyben addig eljárt bíróságot. A tájékoztatás elmulasztása esetén 
a (4) bekezdés szerinti határidő-számítás nem alkalmazható. Erre a sértettet figyelmeztetni kell. 

(6)778 Az eljárás megszüntetésének nem akadálya, ha a sértettnek azért nem lehetett az ügyész vádelejtést 
tartalmazó nyilatkozatát kézbesíteni, mert ismeretlen helyen tartózkodik. 

(7)779 Pótmagánvádló fellépése esetén a 229. § (2) bekezdése, a 230. §, a 231. § és a 233. § 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

 
 
A tárgyalás menete 
 
A XIII. fejezetet el kell olvasni. Ez egy jó keresztmetszet arról, hogy hogyan zajlik egy 
bírósági tárgyalás.  
Attól függően, hogy az aktuális tárgyaláson milyen cselekmények történnek, azt 
jegyzőkönyvbe foglalja, s az alapján alakítja a tárgyalás menetét.  

A tárgyalás megnyitása 

281. § (1) A tárgyalást a vád tárgyának megjelölésével a tanács elnöke nyitja meg, ezután a 
hallgatóságot a csend és rend megtartására és a rendzavarás következményeire figyelmezteti. Közli a 
bíróság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, az ügyész és a védő nevét. Számba veszi a megjelenteket és 
megállapítja, hogy az idézettek és értesítettek jelen vannak-e, ettől függően megvizsgálja, hogy a tárgyalást 
meg lehet-e tartani. 

(2)813 A tanács elnöke a lehetőséghez képest intézkedik - a 279. § (4) bekezdés esetét kivéve -, hogy a 
szabályszerű idézés ellenére meg nem jelent vádlottat vagy tanút azonnal vezessék elő, a távol maradt 
ügyészt vagy szakértőt pedig a tárgyaláson való megjelenésre hívja fel, az ügyész felhívása az ügyészség 
vezetője útján történik. 



(3)814 Ha a megidézett védő nem jelent meg, helyette a vádlott más védőt hatalmazhat meg. Ha a védő 
tárgyalási részvétele kötelező, és a meghatalmazott védő a tárgyaláson nem jelenik meg, és a 
helyettesítéséről sem gondoskodik, a bíróság helyettes védőt jelöl ki, illetve a meg nem jelent kirendelt védő 
helyett más védőt rendel ki. A helyettes vagy a kirendelt új védőnek időt lehet biztosítani ahhoz, hogy a 
védelemre felkészüljön. A tárgyalás megtartható, de a vádlott vagy a tárgyaláson jelen lévő védő kérelmére 
a bizonyítási eljárást nem lehet befejezni, a tárgyalást a meg nem jelent védő költségére el kell napolni. 

(4)815 A tárgyalás a vádlott távollétében megtartható, ha az eljárás tárgya a vádlott 
kényszergyógykezelésének elrendelése, és az állapota miatt a tárgyaláson nem jelenhet meg, illetőleg a 
jogainak gyakorlására képtelen. Ha az eljárás több vádlott ellen folyik, a vádlott távollétében is megtartható 
a tárgyalásnak az a része, amely őt nem érinti; ekkor a meg nem jelent vádlott védőjének távollétében a 
tárgyalásnak ez a része akkor is megtartható, ha a védelem kötelező. 

(5)816 Ha a tanács elnökének a (2) bekezdésben megjelölt intézkedése nem lehetséges, vagy az nem 
vezetett eredményre, a tárgyalást a szabályszerű idézés ellenére meg nem jelent, szabadlábon lévő vádlott 
távollétében is meg lehet tartani, a bizonyítási eljárást azonban - a (9) bekezdés esetét kivéve - nem lehet 
befejezni. 

(6)817 Az (5) bekezdés esetében, ha a (9) bekezdés alkalmazásának nincs helye, a megjelent személyek 
kihallgatását, illetve meghallgatását követően a tárgyalást el kell napolni, és a meg nem jelent vádlottnak a 
következő tárgyalási határnapra történő elővezetését kell elrendelni. Ha a bírósági eljárás során a meg nem 
jelent vádlott elővezetését már elrendelték, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén 
elfogatóparancsot kell kibocsátani vagy - a (7) bekezdés esetét kivéve - ha a vádlott lakóhelye, illetve 
tartózkodási helye ismert, a kitűzött új tárgyalási határnapot megelőző naptól a vádlott tárgyalási őrizetét 
kell elrendelni. Ha a vádlottnak nincs védője, számára védőt kell kirendelni. A tárgyalási őrizet 
elrendeléséről szóló határozatot a kényszerintézkedés foganatba vételekor a rendőrség kézbesíti a vádlott 
részére. A határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A tárgyalási őrizet tartama a hetvenkét órát 
nem haladhatja meg, kezdő időpontja az őrizet foganatba vételének időpontja. A tárgyalási őrizet foganatba 
vételét követően a kitűzött tárgyalási határnapon a vádlottat a tárgyalási őrizetet elrendelő bíróság elé kell 
állítani. A bíróság a vádlottat meghallgatja és a meghallgatás eredményétől függően a vádlott előzetes 
letartóztatását rendelheti el, illetve a tárgyalás idejére - de legfeljebb hetvenkét óráig - a tárgyalási őrizetet 
fenntarthatja. Ha a bíróság a tárgyalási őrizetet nem tartotta fenn vagy a vádlott előzetes letartóztatását 
nem rendelte el, a vádlottat szabadon kell bocsátani. 

(7)818 Ha a kitűzött új tárgyalási határnapra a vádlottat azért nem lehetett elővezetni, mert a lakóhelyéről 
ismeretlen helyre távozott, illetőleg ha az újabb tárgyalási határnapig az elfogatóparancs alapján a 
vádlottat nem sikerült a bíróság elé állítani, a bíróság megállapítja, hogy a vádlott ismeretlen helyen 
tartózkodik, és a továbbiakban a XXV. Fejezet szerint jár el. 

(8)819 Ha a (6) bekezdés alapján kitűzött tárgyaláson a vádlott jelen van, a távollétében megtartott 
tárgyalás jegyzőkönyvét a vádlott kihallgatása után ismertetni kell. Szükség esetén a bíróság a már 
kihallgatott tanú, illetőleg meghallgatott szakértő megidézését és a vádlott jelenlétében való ismételt 
kihallgatását, illetőleg meghallgatását rendelheti el, illetőleg a tanút írásban történő vallomástételre [85. § 
(5) és (6) bek.] hívhatja fel. 

(9)820 A bíróság a vádlottat távollétében felmentheti, vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntetheti; 
az erről szóló határozatot - a fellebbezési jogára (324-325. §) vonatkozó rendelkező részi záradék 
feltüntetése mellett - kézbesítés útján közli a vádlottal és a védővel. A bíróság a szabályszerű idézés ellenére 
meg nem jelent vádlottal szemben - ha az előzetesen bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni - 
az eljárást befejezheti, az ügydöntő határozatot a meg nem jelent vádlottal kézbesítés útján, a tárgyaláson 
jelen lévő védővel kihirdetés útján közli. 

282. § (1) A bíróság az ügyész, a vádlott, illetőleg a védő meghallgatása után dönt a tárgyalás 
megkezdéséről, ha olyan személy maradt el a tárgyalásról, akinek a távolléte a tárgyalás megtartását nem 
akadályozza. 

(2) Ha a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a tanács elnöke felhívja a tanúkat - a sértett 
kivételével - a tárgyalóterem elhagyására. Figyelmezteti őket az igazolatlan eltávozás következményeire. A 
szakértőt csak akkor kell távozásra felhívni, ha ezt a bíróság szükségesnek tartja; egyébként a szakértő a 
tárgyaláson annak kezdetétől fogva jelen lehet. 

(3)821 A tárgyalási időköz [279. § (3) bek.] be nem tartása miatt a tárgyalást nem kell elhalasztani, ha a 
vádlott és a védő egybehangzóan kéri a tárgyalás megtartását. Ha a védelem nem kötelező, és a 
meghatalmazott védő a tárgyaláson nem jelent meg, a tárgyalást nem kell elhalasztani, ha ezt a vádlott nem 
kéri. 

(4)822 Ha a tárgyalás megtartásának akadálya van, a bíróság a tárgyalást elhalasztja. 
283. § (1) Az ügyész, a vádlott, a védő és a sértett a tárgyalás megkezdése előtt 
a) az ügy áttételét, egyesítését vagy elkülönítését, 
b) a tanács elnöke, tagja, illetve a jegyzőkönyvvezető kizárását indítványozhatja, 



c) más olyan körülményt jelölhet meg, amely a tárgyalás megtartását akadályozhatja, illetőleg, amelyet a 
tárgyalás megkezdése előtt figyelembe kell venni. 

(2) A vádlott, a védő és a sértett a tárgyalás megkezdése előtt az ügyész kizárását indítványozhatja. 

A tárgyalás megkezdése 

284. § (1) Ha a tanács elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, és a tanú, 
illetőleg a szakértő elhagyta a tárgyalótermet [282. § (2) bek.], a bíróság a tárgyalást megkezdi. 

(2) A tanács elnöke felhívására 
a) az ügyész ismerteti a vádat, 
b)823 a jelen lévő sértett, illetőleg képviselője nyilatkozik arról, hogy érvényesít-e polgári jogi igényt; ha a 

sértett polgári jogi igényt kíván érvényesíteni, a tanács elnöke felhívja őt igényének ismertetésére, és - ha 
nincs képviselője - figyelmezteti őt az 54. § (7) bekezdésében foglaltakra; ezt követően 

c) a tanúként kihallgatandó sértett a tárgyalótermet elhagyja. 

A bizonyítás felvételének sorrendje824 

285. §825 (1) A bizonyítási eljárás során az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, a magánfél, illetőleg az őt 
érintő körben az egyéb érdekelt indítványokat és észrevételeket tehet. 

(2) Az ügyész, illetve a vádlott és a védő által indítványozott bizonyítási cselekményekről és azok 
sorrendjéről a tanács elnöke az ügyész, illetve a vádlott és a védő indítványainak a figyelembevételével 
határoz. 

(3) A bizonyítási indítvány elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye, azt az ügydöntő 
határozattal szemben bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni. 

(4) Az ügyész által indítványozott bizonyítás rendszerint megelőzi a vádlott és a védő által indítványozott 
bizonyítás felvételét. 

286. §826 (1) A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdődik. 
(2) Amennyiben a vádlott a 117. § (1) bekezdésében, illetve a tanú a 85. § (2) bekezdésében felsorolt 

személyes adatairól a nyomozás vagy a tárgyalás során korábban már nyilatkozott, úgy az iratokban 
rögzített adatok egyeztetését a tárgyaláson kívül más személy - így bírósági fogalmazó, titkár, tisztviselő, 
jegyzőkönyvvezető - is végezheti. Ilyen esetekben a tanács elnöke a 288. § (3) bekezdésében, illetve a 293. § 
(1) bekezdésében írtak során csak az egyeztetés megtörténtét és az adatokban bekövetkezett esetleges 
változásokat rögzíti. 

(3) A tanúk közül rendszerint a sértettet kell elsőként kihallgatni. 
(4) A vádlott és a tanú kihallgatását, illetve a szakértő meghallgatását követően hozzájuk a bíróság 

tagjain kívül az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, a magánfél, valamint az őt érintő körben az egyéb 
érdekelt és a szakértő kérdést tehet fel. 

A tárgyalás folytonossága827 

287. §828 (1)829 A bíróság a megkezdett tárgyalást az ügy befejezéséig lehetőleg nem szakítja meg. Ha az 
ügy terjedelme miatt vagy egyéb okból szükséges, a tanács elnöke a megkezdett tárgyalást legfeljebb nyolc 
napra félbeszakíthatja, a bíróság pedig - bizonyítás kiegészítése céljából, a közvetítői eljárás eredményes 
befejezése érdekében, vagy más fontos okból - a tárgyalást elnapolhatja. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a tárgyalás folytatásának napját ki kell tűzni, kivéve, ha - az elnapolás okára 
tekintettel - kétséges, hogy a tárgyalást hat hónapon belül folytatni lehet. 

(3) A tárgyalást hat hónapon belül ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács összetételében nem történt 
változás; egyébként a tárgyalást elölről kell kezdeni. 

(4)830 A tárgyalás anyagának ismertetésével is megismételhető a tárgyalás. A tárgyalás anyagának 
ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt, a vádlottat és a védőt arra, hogy az ismertetésre észrevételt 
tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(5) Az elnapolt tárgyalást a tárgyalás legutóbbi részéről készült jegyzőkönyv ismertetésével kell folytatni, 
ha a megszakítása óta nyolc napnál hosszabb idő telt el, és az ismertetést az ügyész, a vádlott, illetve a védő 
indítványozza. A jegyzőkönyv ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt, a vádlottat és a védőt arra, 
hogy az ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A figyelmeztetést és az 
észrevételt jegyzőkönyvbe kell foglalni. 



A vádlott kihallgatása831 

288. §832 (1) A vádlottat rendszerint a még ki nem hallgatott vádlott-társai távollétében kell kihallgatni. 
(2) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára, illetőleg hivatalból a vádlott 

kihallgatásának tartamára a tárgyalóteremből eltávolíttatja azt a már kihallgatott vádlott-társat, akinek 
jelenléte a vádlottat a kihallgatása során zavarná. 

(3)833 A tanács elnöke megállapítja a vádlott személyazonosságát és a 117. § (1) bekezdésében felsorolt 
személyi adatait, megkérdezi a vádlottat, hogy a vádat megértette-e, nemleges válasz esetén a vádat 
megmagyarázza. Ezt követően a vádlottnak lehetőséget kell adni arra, hogy röviden összefoglalva kifejtse a 
váddal kapcsolatos álláspontját. A vádlott, illetőleg védője - ha ezt szükségesnek tartja - kitérhet arra is, 
hogy a védelem érdekében milyen bizonyítás lefolytatását indítványozza. 

(4)834 Ha a vádlott a (3) bekezdésben meghatározott lehetőségével nem él, illetőleg a nyilatkozatából ez 
nem derül ki, a tanács elnöke kérdést intéz a vádlotthoz, hogy a büntetőjogi felelősségét elismeri-e. 

289. §835 (1) A vádlott kihallgatására a 117. § (2)-(5) bekezdését és a 118. § rendelkezéseit a (2) 
bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2)836 A tanács elnöke a 117. § (2) bekezdésében foglaltakon kívül a vádlottat figyelmezteti arra, hogy a 
bizonyítási eljárás során kihallgatottakhoz kérdéseket intézhet, indítványokat és észrevételeket tehet. A 
figyelmeztetés kiterjed arra is, hogy ha a vádlott nem tesz vallomást, a terheltként tett korábbi vallomása 
ismertethető vagy felolvasható. 

(3) A vádlott - a tárgyalás rendjének zavarása nélkül a tárgyalás alatt is értekezhet a védőjével, de a 
kihallgatása közben ezt csak a tanács elnökének engedélyével teheti meg. 

290. §837 (1) A 289. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetést követően, ha a vádlott vallomást kíván tenni, a 
vádra vonatkozó, a védekezését is magába foglaló vallomását összefüggően adhatja elő. Ezt követően a 
tanács elnöke, majd a 286. § (3) bekezdésében felsorolt személyek - az ott meghatározott sorrendben - 
kérdéseket intézhetnek a vádlotthoz. 

(2) A tanács elnöke gondoskodik arról, hogy a kérdezés módja a vádlott emberi méltóságát ne sértse. 
(3) Ha a kérdés a vádlott befolyásolására alkalmas, illetőleg a választ magában foglalja, az nem az 

ügyre tartozik, arra illetéktelen személy tette fel, a tárgyalás tekintélyét sérti, vagy az ismételten ugyanarra a 
tényre irányul, a tanács elnöke a kérdésre a feleletet megtiltja. 

A vádlott korábbi vallomásának ismertetése és felolvasása838 

291. §839 (1)840 Ha a vádlott a tárgyaláson nem kíván vallomást tenni, illetve a 281. § (5) bekezdése 
esetén, valamint ha a vádlott ismeretlen helyen tartózkodik, a nyomozás során tett vallomását a tanács 
elnöke hivatalból ismerteti, illetve az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára felolvashatja, vagy a 
jegyzőkönyvezetővel felolvastathatja. 

(2)841 Ha a vádlottat a nyomozás során tanúként hallgatták ki, a tanúvallomás csak akkor ismertethető 
vagy olvasható fel, ha ezt a vádlott indítványozza, vagy a tanúvallomásról készült jegyzőkönyvből a 85. § (3) 
bekezdésében meghatározott figyelmeztetés és az erre adott válasz egyértelműen kitűnik. 

(3)842 A vádlottnak más büntetőeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomása akkor 
ismertethető vagy olvasható fel, ha a vallomásról készült jegyzőkönyvből a 117. § (2) bekezdésében 
meghatározott figyelmeztetés és az erre adott válasz egyértelműen kitűnik. 

(4) A tanács elnöke az ügyész vagy a védő indítványára, illetőleg hivatalból ismertetheti a vádlott 
korábbi - az eljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett - vallomásának részeit, ha a vádlott vallomása 
a korábbi vallomásától eltér. 

(5) A korábbi vallomás részeinek ismertetésére csak akkor kerülhet sor, ha az ismertetésben foglalt 
tényekre és körülményekre a vádlotthoz kérdést intéztek, illetve a vádlott e tényekre és körülményekre a 
tárgyaláson vallomást tett. A tanács elnöke gondoskodik arról, hogy az ismertetés a tényállás 
megállapításához szükséges mértékű legyen. 

A tanú kihallgatása843 

292. §844 (1) A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanúk nem lehetnek jelen. Ettől a 
rendelkezéstől a tanúként kihallgatandó sértett esetében el lehet térni. 

(2) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára, illetőleg hivatalból a tanú 
kihallgatásának tartamára a tárgyalóteremből eltávolíttatja azt a vádlottat, akinek jelenléte a tanút a 
kihallgatása során zavarná. 



293. §845 (1) A tanú kihallgatásának kezdetén a tanács elnöke a 85. § (2) és (3) bekezdése szerint jár el, 
majd ezt követően, ha a tanú vallomástételének nincs akadálya, a tanács elnöke a tanút - a 88. § 
rendelkezéseire figyelemmel - kihallgatja. A tanúként kihallgatandó sértett a kihallgatás kezdetén, ha 
korábban erről nem nyilatkozott, a 284. § (2) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatot is megteheti. 

(2) A tanú kihallgatására a 290. § (2) és (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. 
(3) Ha megállapítható, hogy a tanú a vallomásában a 82. § (4) bekezdés esetét kivéve magát vagy 

hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolja, a tanút a 82. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározottak szerint ismételten figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést, valamint a tanúnak a 
figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell venni. 

(4)846 A tanúvallomást a 82. § (1) bekezdés d) pontja alapján megtagadó személynek a számára 
információt átadó személy kilétének felfedésére a 82. § (6) bekezdése alapján történt kötelezése ellen 
bejelentett fellebbezés halasztó hatályú. 

294. §847 A különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki. Ha a tanú kihallgatására a 207. § (4) 
bekezdése alapján került sor, a tanú csak akkor hallgatható ki, ha a tárgyalás időpontjában tizennegyedik 
életévét betöltötte, és a tárgyaláson történő kihallgatása különösen indokolt. 

A tanú kihallgatása az ügyész, a vádlott vagy a védő által848 

295. §849 (1) Az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára a tanács elnöke engedélyezheti, hogy a tanút 
először az ügyész és a védő kérdések feltevésével hallgassa ki. Ebben az esetben a tanú kihallgatására a 293. 
§ rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) ha a tanú kihallgatását az ügyész indítványozta, a tanút előbb az ügyész hallgatja ki, ezt követően a 
tanúhoz a vádlott és a védő kérdéseket intézhet, majd a sértett kérdések feltevését indítványozhatja, 

b) ha a tanú kihallgatását a vádlott vagy a védő indítványozta, a tanút előbb a vádlott vagy a védő 
hallgatja ki, ezt követően a tanúhoz az ügyész intézhet kérdéseket, majd a sértett kérdések feltevését 
indítványozhatja, 

c) ezt követően újabb kérdéseket az jogosult intézni a tanúhoz, aki a tanú kihallgatását indítványozta, de 
csak olyan új tényekre és körülményekre nézve, melyek a másik kérdező kérdése folytán merültek fel, 

d) a tanács elnöke és a bíróság tagjai mind a kérdezés befejezése, mind bármelyik kérdésre adott felelet 
után kérdéseket intézhetnek a tanúhoz. 

(2) Ha a 290. § (3) bekezdésében meghatározott valamely eset - ugyanazon kérdező részéről - ismételten 
előfordul, a tanács elnöke a kérdezőtől a kérdezés jogát megvonja. 

(3)850 Az (1) bekezdésben meghatározott indítvány elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye, azt 
az ügydöntő határozattal szemben bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni. 

A tanú korábbi vallomásának ismertetése és felolvasása851 

296. §852 (1) A tanács elnöke a tanúnak az eljárás korábbi szakaszában tett vallomását hivatalból 
ismertetheti vagy az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára felolvashatja, illetve a jegyzőkönyvvezetővel 
felolvastathatja, ha 

a) a tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki, vagy a tárgyaláson való megjelenése egészségi állapotára 
tekintettel aránytalan nehézséggel járna, vagy az tartós külföldi tartózkodása miatt nem lehetséges, 

b) a tanú a tárgyaláson a vallomástételt jogosulatlanul megtagadja, 
c) a tárgyalást a 287. § (3) bekezdése alapján elölről kell kezdeni, 
d) a tanú a 85. § (5) és (6) bekezdése alapján írásban tett vallomást, és a tanú tárgyaláson történő 

kihallgatását a bíróság nem tartja szükségesnek, 
e) a bíróság a tanút a 281. § (8) bekezdése alapján írásban történő vallomástételre hívta fel. 
(2) A tanács elnöke a tanúnak a nyomozás során tett vallomását az ügyésznek a 217. § (3) bekezdés h) 

pontja alapján vádiratban tett indítványára felolvassa, ismerteti, vagy a jegyzőkönyvvezetővel felolvastatja, 
ha a tanú kihallgatását a 285. § (1) bekezdése alapján nem indítványozták, és a tanú tárgyaláson történő 
kihallgatását a bíróság sem tartja szükségesnek. 

(3) Ha a tanú a tárgyaláson a mentességi jogával él, a korábban tett vallomása nem ismertethető és nem 
olvasható fel. 

(4) Ha a tárgyaláson tanúként kihallgatandó személyt az eljárás korábbi szakaszában gyanúsítottként 
vagy vádlottként hallgatták ki, a hozzájárulása nélkül a korábbi vallomása vagy vallomásának csak az a 
része ismertethető vagy olvasható fel, amelyre nem vonatkozik a 82. § (1) bekezdésében biztosított 
mentességi joga. 



297. §853 (1) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára, illetőleg hivatalból 
ismertetheti a tanú korábbi vallomásának részeit, ha a tanú a történtekre nem emlékszik, vagy ha a 
tárgyaláson tett és a korábbi tanúvallomása között ellentét van. Az ismertetés - a 296. § (3) bekezdésében 
meghatározott keretek között - kiterjedhet a tanúnak az eljárás korábbi szakaszában vagy más eljárásban 
gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomására is. 

(2) A korábbi vallomás részeinek ismertetésére csak akkor kerülhet sor, ha az ismertetésben foglalt 
tényekre és körülményekre a tanúhoz kérdést intéztek, illetve a tanú e tényekre és körülményekre 
nyilatkozott. A tanács elnöke gondoskodik arról, hogy az ismertetés a tényállás megállapításához szükséges 
mértékű legyen. 

A szakértő meghallgatása 

298. § (1) A 110. § (1) bekezdésében foglalt figyelmeztetést követően a szakértőt a tanú kihallgatására 
vonatkozó szabályok értelemszerű alkalmazásával kell meghallgatni. 

(2) A szakértő a meghallgatása során az írásban előterjesztett szakvéleményét vagy feljegyzéseit igénybe 
veheti, és szemléltető eszközöket alkalmazhat. 

A szakvélemény ismertetése és felolvasása854 

299. §855 (1) Ha a szakértő a tárgyaláson az értesítés ellenére nem jelent meg, vagy a szakértő értesítését 
a bíróság a 108. § (6) bekezdése alapján mellőzte, az írásban előterjesztett szakvéleményt a tanács elnöke 
ismerteti vagy az ügyész, a vádlott, vagy a védő indítványára felolvassa, illetve a jegyzőkönyvvezetővel 
felolvastatja. Ha a szakvélemény ismertetése vagy felolvasása után a 109. § alapján a szakértő 
meghallgatása szükséges, a tárgyalást el kell napolni, és a szakértőt a kitűzött tárgyalásra meg kell idézni. 

(2) Ha a szakértő az idézés ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg, a bíróság hivatalból vagy 
indítványra elrendelheti az írásban előterjesztett szakvélemény ismertetését vagy felolvasását. Ha a szakértői 
vélemény ismertetése vagy felolvasása után az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett vagy a magánfél kérdéseket 
kíván feltenni, a tárgyalást el kell napolni, és a szakértőt a kitűzött tárgyalásra ismételten meg kell idézni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül ismertethető vagy felolvasható a szakvélemény, ha 
a szakértőt a tárgyaláson már meghallgatták, de a tárgyalást a 287. § (3) bekezdése alapján elölről kell 
kezdeni. 

Szakértő kirendelése a tárgyaláson 

300. § Ha a szakértő kirendelése a tárgyaláson válik szükségessé, a tanács elnöke a tárgyalásra nyomban 
idézi a szakértőt. Ha erre nincs mód, a bíróság a tárgyalást elnapolja, és megállapítja a szakvélemény 
elkészítésének határidejét. 

Az okiratok, illetve más iratok ismertetése és felolvasása856 

301. § (1)857 A tanács elnöke rendelkezik az okiratok és a bizonyítás eszközéül szolgáló iratok 
ismertetéséről a tárgyaláson. A tanács elnöke az ügyész, a védő vagy a vádlott indítványára elrendelheti, 
hogy az okirat ismertetése helyett a lényegének megjelölésére kerüljön sor. 

(2)858 A nyomozó hatóság jelentése okiratként ismertethető. 
(3)859 A tanács elnöke az ügyész, a védő vagy a vádlott indítványára elrendelheti, hogy az okirat 

ismertetése helyett a felolvasására kerüljön sor. 
(4)860 A tárgyaláson csatolt, valamint benyújtott iratokat a tanács elnöke a tárgyalási jegyzőkönyvhöz 

mellékeli. 

Az eljárási cselekményről készített felvétel felhasználása 

302. § (1) A tanács elnöke az eljárási cselekményről kép- vagy hangfelvevővel, illetve egyéb 
berendezéssel rögzített felvételt a tárgyaláson hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, illetve a védő 
indítványára bemutathatja. 



(2) Ha az (1) bekezdésben írt felvétel a gyanúsított vagy a tanú kihallgatásáról készült, a bemutatásra a 
291-292. § és a 296-297. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Bírói szemle 

303. § (1) A tárgyaláson a tanács elnöke mutatja fel a tárgyi bizonyítási eszközt. Ha ez nem lehetséges, a 
tárgyi bizonyítási eszköz fényképét kell bemutatni, és ismertetni kell a leírását. 

(2) A bíróság hivatalból vagy indítványra szemlét tart a tárgyalás keretében. 
(3) A bírói szemlét a bíróság vagy annak kiküldött tagja tartja. 

Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró útján 

304. § (1) Ha a bizonyítás tárgyaláson nem végezhető el, vagy rendkívüli nehézségbe ütközik, a bíróság 
hivatásos bíró tagját küldi ki (kiküldött bíró), vagy - szükség esetén - más bíróságot keres meg (megkeresett 
bíróság). A bizonyítás felvételéről az ügyészt, a vádlottat és védőjét, valamint a sértettet értesíteni kell. 

(2)861 A megkeresett bírósággal közölni kell a vádlott, a védő és a sértett nevét és lakcímét, a bizonyítás 
során tisztázandó tényállást, a kihallgatandó személyek nevét és lakcímét, valamint azt, hogy milyen 
körülményekre kell őket kihallgatni. A megkeresett bíróság részére meg kell küldeni azokat az iratokat vagy 
az iratok másolatát, amelyek a megkeresés teljesítéséhez szükségesek. 

(3)862 A megkeresett bíróság a megkeresést harminc napon belül teljesíti. Ha a megkeresett bíróság a 
megkeresést harminc napon belül nem teljesítette, a teljesítés akadályát a megkereső bírósággal közli. Ha a 
megkeresés teljesítésére részben más bíróság illetékes, a megkeresett bíróság - a rá háruló bizonyítás 
felvétele után - az iratokat az illetékes más bíróságnak küldi meg, és erről a megkereső bíróságot értesíti. 

(4)863 A kiküldött és a megkeresett bíróság eljárásáról felvett jegyzőkönyvet a tárgyaláson fel kell olvasni. 
(5)864 A vádlott, a védő és a sértett értesítését mellőzni kell, ha a megjelenésük következtében a tanúnak a 

96. § alapján zártan kezelt adatai a felsoroltak előtt ismertté válnának. A vádlott és a védő értesítését 
mellőzni lehet a tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatására vonatkozó bizonyítás felvételéről 
[280. § (1)-(2) bek.]. 

A bizonyítás kiegészítése 

305. §865 (1)866 Ha a bíróság a bizonyítás eredményéhez képest az ügy teljesebb felderítését tartja 
szükségesnek, hivatalból vagy indítványra további bizonyítás felvételét, illetőleg bizonyíték megszerzését 
rendelheti el. Ha ez nyomban nem lehetséges, a bíróság a tárgyalást elnapolja, és a bizonyítást az új 
határnapra kitűzött tárgyaláson veszi fel. 

(2)867 Ha a bizonyítás felvétele kiküldött bíró vagy megkeresett bíróság útján nem lehetséges (304. §), 
továbbá, ha a bizonyítás kiegészítése tárgyaláson nem végezhető el, a bíróság intézkedik az eljárási 
cselekmény elvégzése iránt (268. §). 

(3)868 Az ügyész, a vádlott és a védő a bizonyítás eredményéhez képest a különösen védett tanúhoz újabb 
kérdések feltevését indítványozhatja. A különösen védett tanúnak a bíróság is tehet fel kérdéseket. Ebben az 
esetben a 268. § (3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni. 

(4) Ha a vádlott vagy a védő a különösen védetté nyilvánított tanút akár a tárgyaláson, akár az (1) 
bekezdésben meghatározott intézkedéseket követően - annak eredményeként - megnevezi vagy a személyét 
más, kétséget kizáró módon azonosítja, a bíróság a tanú különösen védetté nyilvánítását megszünteti. Ebben 
az esetben a tanú idézésére és kihallgatására az általános szabályok irányadóak; a tanács elnöke szükség 
esetén hivatalból vagy indítványra a tanú védelmének más formáját kezdeményezi. 

A bizonyítás mellőzése869 

306. §870 A bíróság a bizonyítást mellőzheti az olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett 
jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 

Az eljárás felfüggesztése 



307. §871 (1) Az eljárás a tárgyalás megkezdése után is felfüggeszthető (266. §). Ha a bíróság az eljárást 
a vádlottnak a bűncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt vagy azért függesztette fel, 
mert a vádlott ismeretlen helyen tartózkodik, elkobzást vagy vagyonelkobzást rendelhet el. 

(2) Nincs helye fellebbezésnek az eljárásnak a 266. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (3) bekezdés a) és b) 
pontja alapján történt felfüggesztése, valamint a 266. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott eljárás 
kezdeményezésére irányuló indítvány elutasítása ellen. 

Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés 

308. § (1) A tárgyalás megkezdése után áttételnek csak akkor van helye, ha az ügy elbírálása a bíróság 
hatáskörét meghaladja, vagy katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozik, illetőleg a 17. § (5)-(6) bekezdése 
szerint az ügy elbírálására más bíróság illetékes. 

(2) Az ügyeket a tárgyalás megkezdése után is egyesíteni lehet, illetve el lehet különíteni (265. §). 
(3) A tárgyalás megkezdése után az ügyet nem lehet öttagú tanács elé utalni (271. §). 
(4)872 Az ügy áttétele, az ügyek egyesítése vagy elkülönítése tárgyában hozott határozat ellen 

fellebbezésnek nincs helye. 

Határozatok tárgyaláson kívül 

309. §873 (1)874 A tárgyalás elnapolása után, ha szükséges, a bíróság tanácsülésen is határozhat az ügy 
áttételéről [308. § (1) bek.], az ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről [308. § (2) bek.], az eljárás 
felfüggesztéséről [266. § (1)-(3), (6) és (8) bek.] vagy megszüntetéséről [267. § (1) bek. c)-e), i), k)-l) pont], 
eljárási cselekmény elvégzése iránti intézkedésről (268. §), valamint a személyi szabadság elvonásával vagy 
korlátozásával járó kényszerintézkedésről. 

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt kérdésekben, a tárgyaláson kívül a tanács elnöke határoz. 

A vád módosítása 

310. § (1)875 Ha az ügyész - a vád tárgyává tett és azokkal összefüggő tények tekintetében - úgy látja, 
hogy a vádlott más bűncselekményben bűnös, vagy más bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt ellene 
vádat emelt, a 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig a vádat megváltoztatja, illetőleg kiterjeszti, vagy a 
vádirat kiegészítése végett a tárgyalás elnapolását indítványozza. 

(2) A vád megváltoztatása esetén a bíróság a tárgyalást elnapolhatja, ha azt az ügyész vagy - a védelem 
előkészítése érdekében - a vádlott, illetőleg a védő indítványozza. 

(3) A vád kiterjesztése esetén a bíróság a tárgyalást legalább nyolc napra a vádlott és a védő együttes 
indítványára elnapolja, vagy hivatalból elnapolhatja; illetőleg azt az ügyet, amelyre a vádat kiterjesztették, 
elkülöníti. 

(4)876 Az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, - a 17. § 
(5), illetve (6) bekezdésére figyelemmel - más bíróság kizárólagos illetékességébe, valamint ha katonai 
büntetőeljárás hatálya alá tartozik. 

A vád elejtése 

311. § (1) Az ügyész a 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig a vádat elejtheti. Az ügyész a vád 
elejtését indokolni köteles. 

(2) Ha az ügyész a vád képviseletét a pótmagánvádlótól vette át, a vádat nem ejtheti el, de a vád 
képviseletétől elállhat. Ha a pótmagánvádló és képviselője jelen van, a tárgyalást folytatni kell, ellenkező 
esetben a bíróság a tárgyalás elnapolásával egyidejűleg új tárgyalást tűz ki, a pótmagánvádlót pedig 
értesíti, hogy a vádat ismét ő képviseli. 

A pótmagánvádló fellépése 

312. § (1)877 Ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság a tárgyalást elnapolja, és 
tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát, továbbá tájékoztatja 



a 229. § (3) bekezdésében foglaltakról. Ha a sértett hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az 
eljárást a bíróság megszünteti. Erre a sértettet figyelmeztetni kell. 

(2) A vádelejtést követően a sértettnek lehetőséget kell adni, hogy az ellene elkövetett bűncselekményre 
vonatkozó iratokat a bíróság hivatalos helyiségében megismerhesse. A pótmagánvádló az iratoktól 
elkülönítve, zártan kezelt iratokat nem ismerheti meg. 

(3)878 Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, a vádindítványt az ügyben addig eljárt bírósághoz 
nyújtja be. A pótmagánvádló jogi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve kötelező. 

(4)879 Ha a sértett a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt 
kérelmet terjesztett elő, az (1) bekezdés szerinti határidőt a kérelem tárgyában hozott jogerős határozat 
közlésétől kell számítani. 

(5)880 Ha a sértett a (4) bekezdés szerinti kérelmet terjesztett elő, erről a kérelem előterjesztésétől 
számított nyolc napon belül tájékoztatja az ügyben addig eljárt bíróságot. A tájékoztatás elmulasztása esetén 
a (4) bekezdés szerinti határidő-számítás nem alkalmazható. Erre a sértettet figyelmeztetni kell. 

(6)881 A vádindítvány a 217. § (3) bekezdésének a)-c), g) és h) pontjában felsoroltakat, továbbá azokat az 
indokokat tartalmazza, amelyek alapján a pótmagánvádló a vádelejtés ellenére a bírósági eljárás folytatását 
indítványozza. 

(7)882 Ha a pótmagánvádló vádindítványt nyújtott be, a bíróság a 231. § rendelkezései szerint jár el azzal, 
hogy a pótmagánvádló az (1) bekezdésben meghatározott határidő letelte előtt nyújthatja be ismételten a 
vádindítványt. 

(8)883 Ha az ügyész a vádat elejtette, és az ügyben pótmagánvádló lép fel, a tárgyalást folytatni kell. A 
tárgyalás folytonosságára a 286. § rendelkezései irányadók. 

(9)884 Ha az eljárás több bűncselekmény miatt folyik, és az ügyész a vádat ezek valamelyikében ejti el, a 
pótmagánvádló akkor léphet fel, ha az az ügy, amelyben a vádat elejtették, elkülöníthető. Ez esetben az ügyet 
el kell különíteni. 

A bizonyítási eljárás befejezése 

313. § A bizonyítási eljárás lefolytatása után, ha bizonyítási indítványt nem tettek, vagy azt a bíróság 
elutasította, a tanács elnöke a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja, és felhívja a jogosultakat a 
perbeszédek és a felszólalások megtartására. 

A perbeszédek és felszólalások 

314. § (1) Az ügyész vádbeszédet, a védő védőbeszédet tart, a vádlott, a sértett, a magánfél és az egyéb 
érdekelt felszólalhat. 

(2)885 Ha ugyanazon vádlott érdekében több védő jár el, a védőbeszédet a vezető védő vagy az általa 
kijelölt védő tartja. Ha a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt érdekében több képviselő jár el, a 
felszólalást - megegyezésük szerint - egyikük tartja. 

(3) Perbeszéd közben a szót nem lehet megvonni. 
(4) A perbeszéd nem szakítható félbe, kivéve, ha bűncselekményt megvalósító kifejezést foglal magában, 

rendzavarást kelt, továbbá ha az eljárás elhúzásának megakadályozása érdekében ez szükséges. 
(5)886 Ha a védő nincs jelen a tárgyaláson, a védőbeszédet a vádlott adhatja elő. 
315. § (1) Az ügyész a vádbeszédében, ha a vádlott bűnösségét megállapíthatónak tartja, a 

jogszabályokat is megjelölve, indítványt terjeszt elő arra, hogy a bíróság 
a) a vádlottat mely tények alapján, milyen bűncselekményben mondja ki bűnösnek, 
b) milyen büntetést szabjon ki, illetőleg intézkedést alkalmazzon, 
c) milyen egyéb rendelkezést tegyen. 
(2) Az ügyész a büntetés, illetőleg az intézkedés meghatározott mértékére nem tehet indítványt. 
(3) Ha az ügyész a vádlott bűnösségét nem tartja megállapíthatónak, a perbeszédében a jogszabályokat is 

megjelölve, indokolt indítványt tesz a vádlott felmentésére. 
316. §887 Az ügyész után a sértett, a magánfél és az egyéb érdekeltek felszólalhatnak. A sértett 

nyilatkozhat arról, hogy a vádlott bűnösségének megállapítását és megbüntetését kívánja-e. A magánfél 
megjelöli, hogy milyen összegben érvényesíti a polgári jogi igényét, ezt indokolhatja, távolléte esetén a 
bejelentett igényt az iratokból kell felolvasni. Az egyéb érdekelt a jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érintő 
körben indítványt tehet. 

317. § (1)888 A felszólalások után a védőbeszéd következik. A védő perbeszéde után a vádlott is szót 
emelhet saját védelmére. 

(2) Több vádlott esetén a védőbeszédek sorrendjét a tanács elnöke határozza meg. 



318. § (1) A perbeszédek és a felszólalások után, azok sorrendjében viszonválaszoknak van helye. A 
viszonválaszra további viszonválasz adható, utoljára a védő, illetőleg a vádlott szólhat. 

(2)889 A perbeszédek, felszólalások, illetve a viszonválaszok után, ha a vádlott hallássérült, kérésére 
lehetőséget kell biztosítani számára a jegyzőkönyv elolvasására. 

Az utolsó szó joga 

319. § Az ügydöntő határozat meghozatala előtt az utolsó szó joga a vádlottat illeti. 

A bizonyítási eljárás újra megnyitása 

320. § A bíróság az ügydöntő határozat meghozatala előtt a bizonyítási eljárást újra megnyitja, ha ezt a 
perbeszédekben, a felszólalásokban, illetőleg az utolsó szó jogán elhangzottakban foglaltak miatt 
szükségesnek tartja. 

A határozathozatal és a határozat kihirdetése 

321. § (1) A perbeszédeket, a felszólalásokat, illetve az utolsó szó jogán elhangzottakat követően a 
bíróság határozat meghozatala céljából tanácsülésre visszavonul. A tanácsülésen a határozat rendelkező 
részét le kell írni, és azt a bíróság tagjai aláírják. 

(2)890 Az ügydöntő határozatot a meghozatala után nyomban ki kell hirdetni. A tárgyaláson meghozott 
határozat - a bíróság tagjai által aláírt - rendelkező részének eredeti példányát a tárgyalási jegyzőkönyvhöz 
kell fűzni. 

(3)891 Az ügydöntő határozat rendelkező részét a tanács elnöke állva olvassa fel, és a jelenlevők állva 
hallgatják meg, a tanács elnöke valamely jelen lévő személy egészségi állapotára tekintettel e szabály alól 
kivételt tehet. Ezt követően a tanács elnöke szóban elmondja az indokolás lényegét. 

(4)892 Ha a bíróság az ügydöntő határozat meghozatala előtt azt állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett 
cselekmény a vádirati minősítéstől eltérően minősülhet, a tárgyalást a védelem előkészítése érdekében 
elnapolhatja, erre nézve a jelen lévő ügyészt, a vádlottat és a védőt meghallgatja. 

322. §893 (1) Ha az ügy bonyolultsága, a határozat nagy terjedelme vagy más fontos ok szükségessé teszi, 
a határozat meghozatalára és kihirdetésére a tárgyalás nyolc, kivételesen tizenöt napra elnapolható. A 
határozat kihirdetésének határnapját a tárgyalás elnapolásakor ki kell tűzni. 

(2)894 Az (1) bekezdés alapján kitűzött tárgyaláson a tárgyalás legutóbbi részéről készült jegyzőkönyvet 
nem kell ismertetni. Ha a tárgyaláson a vádlott, illetőleg a védő a szabályszerű idézés ellenére nem jelent 
meg, a határozat a vádlott, illetőleg a védő távollétében is kihirdethető. E mulasztás miatt nincs helye 
igazolásnak. 

A jogorvoslati nyilatkozatok 

323. § (1)895 A határozat kihirdetése után a tanács elnöke megkérdezi a jelen lévő fellebbezésre 
jogosultakat, hogy kívánnak-e fellebbezni. A fellebbezési nyilatkozatok sorrendje a következő: az ügyész, a 
pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek, a vádlott és a védő nyilatkozata. 

(2)896 A fellebbezőnek meg kell jelölnie, hogy a határozat mely rendelkezését sérelmezi, és a fellebbezés 
mire irányul. A fellebbezési ok téves megjelölése, vagy a fellebbezés egyébként téves volta miatt a fellebbezés 
érdemi elbírálását nem lehet megtagadni. Az ügyésznek meg kell jelölnie azt is, ha a vádlott terhére fellebbez 
[354. § (2) bek.]. 

(3)897 A fellebbezésben olyan új tényt is lehet állítani és olyan új bizonyítékra is lehet hivatkozni, amelyről 
a fellebbező a határozat kihirdetése után szerzett tudomást. Olyan bizonyítást is lehet indítványozni, amelyet 
az első fokon eljárt bíróság mellőzött. 

(4)898 A fellebbezés írásban indokolható. Az indokolást az iratok felterjesztéséig az elsőfokú bíróságnál, 
az iratok felterjesztése után a másodfokú bíróságnál - legkésőbb a tárgyalást megelőző tizenötödik napon - 
kell előterjeszteni. 

A fellebbezésre jogosultak 



324. §899 (1) Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésre jogosult 
a) a vádlott, 
b) az ügyész, 
c) a pótmagánvádló, 
d) a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is, 
e) a vádlott örököse, a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezés ellen, 
f) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a vádlott hozzájárulása nélkül is - a nagykorú vádlott 

törvényes képviselője, házastársa vagy élettársa, 
g) a magánfél, a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen, 
h) az, akivel szemben az ítélet rendelkezést tartalmaz, a reá vonatkozó rendelkezés ellen. 
(2) Az ügyész a vádlott terhére és javára is, a pótmagánvádló kizárólag a vádlott terhére fellebbezhet. 

A fellebbezés bejelentése 

325. § (1) Az, akivel az elsőfokú bíróság az ítéletet kihirdetés útján közli, a fellebbezését nyomban 
bejelentheti, vagy erre háromnapi határidőt tarthat fenn. E határidő elmulasztása miatt nincs helye 
igazolásnak. 

(2) A kézbesítés útján közölt ítélet ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni. 
(3)900 A nem a kihirdetéskor bejelentett fellebbezést az első fokú bíróságnál kell írásban vagy telefax, 

illetve számítógép útján benyújtani, illetőleg jegyzőkönyvbe mondani. 
(4) Az ügyésznek a (3) bekezdés szerint benyújtott fellebbezéséről az elsőfokú bíróság a vádlottat és a 

védőt értesíti. 
326. § Ha az elsőfokú bíróság a nem ügydöntő végzést kihirdetés útján közli, a fellebbezést a végzés 

kihirdetésekor kell bejelenteni. A nem ügydöntő végzés elleni fellebbezés bejelentésére egyebekben a 325. § 
(2)-(4) bekezdésében foglaltak irányadók. 

Határozat a kényszerintézkedésről és az összbüntetésbe foglalásról901 

327. §902 (1)903 Ha az ügydöntő határozat a kihirdetéskor nem emelkedik jogerőre, a bíróság az előzetes 
letartóztatásról, a lakhelyelhagyási tilalomról, a házi őrizetről, a távoltartásról, az ideiglenes 
kényszergyógykezelésről nyomban határoz. 

(2) Az (1) bekezdés esetén az előzetes letartóztatás a 129. § (2) bekezdésének a), b) vagy d) pontjában 
meghatározott okokon kívül akkor is elrendelhető, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés tartamára 
figyelemmel a vádlott szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani. 

(3)904 A vádlott felmentése, próbára bocsátása, az eljárás megszüntetése esetén, vagy ha a bíróság nem 
szabott ki végrehajtandó vagy részben felfüggesztett szabadságvesztést, nem rendelt el javítóintézeti nevelést, 
illetőleg ha a felmentés esetén nem rendelt el kényszergyógykezelést, az előzetes letartóztatást, a 
lakhelyelhagyási tilalmat, a házi őrizetet, a távoltartást, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelést 
megszünteti, és nyomban intézkedik a vádlott szabadlábra helyezéséről. 

(4) Az ítélet jogerőre emelkedése esetén, ha ennek feltételei fennállnak, a bíróság lehetőleg azonnal 
lefolytatja az összbüntetési eljárást. 

A tárgyalás berekesztése 

328. § A jogorvoslati nyilatkozatok megtétele, valamint a 327. §-ban említett határozatok meghozatala 
után a tanács elnöke a tárgyalást berekeszti. 

 
Másodfokú eljárás 
 
Másodfokú eljárást úgy kell lefolytatni, mint az elsőfokú eljárást.  

345. § E törvény XI-XIII. Fejezetében megállapított rendelkezéseit a másodfokú bírósági eljárásban az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

 
Általános rész az elsőfok, az eltéréseket a másodfokkal kapcsolatban a törvény tartalmazza.  
 



Súlyosítási tilalom 

354. § (1)953 Az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapítani, a vádlott büntetését, 
illetve a büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést 
jelentettek be. Ez irányadó akkor is, ha a másodfokú bíróság a 353. § alapján bizonyítást vesz fel, és annak 
eredményeként súlyosabb bűncselekmény állapítható meg. 

(2) A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a bűnösségének megállapítására, 
bűncselekményének súlyosabb minősítésére, a büntetésének súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés 
helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabbnak a megállapítására, vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés 
megállapítására irányul. 

(3) Ha az elsőfokú bíróság a bűncselekmény miatt kiszabott büntetés vagy büntetés helyett alkalmazott 
intézkedés mellett a vádlottat valamely bűncselekmény miatt emelt vád alól felmenti, vagy vele szemben az 
eljárást megszünteti, a bűncselekmény miatt kiszabott büntetés vagy a büntetés helyett alkalmazott 
intézkedés - ha a vádlott terhére a fellebbezést kizárólag a felmentés vagy a megszüntetés ellen jelentették be 
- csak akkor súlyosítható, ha az ítélet felmentő vagy eljárást megszüntető rendelkezése miatt bejelentett 
fellebbezés sikeres. 

(4)954 A súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés 
hiányában nem szabhat ki 

a) büntetést azzal szemben, akinek az ügyét első fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el, 
b) közérdekű munka, pénzbüntetés, foglalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kiutasítás helyett 

szabadságvesztést annak felfüggesztése vagy részbeni felfüggesztése mellett sem, 
c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett részben felfüggesztett szabadságvesztést, végrehajtandó 

szabadságvesztést, 
d) végrehajtandó szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése 

vagy részbeni felfüggesztése mellett sem, 
e)955 részben felfüggesztett szabadságvesztés helyett hosszabb tartamú részben felfüggesztett 

szabadságvesztést, a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részénél hosszabb tartamú 
végrehajtandó szabadságvesztést, 

f) az elsőfokú bíróság által alkalmazott büntetések számát meghaladó további büntetéseket, ide nem értve 
a szabadságvesztés helyett alkalmazott büntetéseket, 

g) az elsőfokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést, 
h) lefokozás, szolgálati viszony megszüntetése helyett szabadságvesztést, annak felfüggesztése vagy 

részbeni felfüggesztése mellett sem. 
(5)956 Ha az elsőfokú bíróság az elkobzásról, illetőleg a vagyonelkobzásról a törvény rendelkezése 

ellenére nem rendelkezett, a tényállás azonban a döntéshez szükséges adatokat tartalmazza, erről a 
másodfokú bíróság is határozhat abban az esetben is, ha a terhelt terhére nem jelentettek be fellebbezést. 

(6)957 Ha az elsőfokú bíróság szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezményt [337. § (1) bek.], e 
jogkövetkezmény a másodfokú eljárásban akkor súlyosítható, ha a fellebbezés a felmentő rendelkezés ellen 
irányul, vagy az a szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény súlyosítását célozza. 

355. §958 Az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontjának későbbi időpontban történő meghatározását, illetőleg a feltételes szabadságra bocsátás 
lehetőségének kizárását a büntetés súlyosításának; az erre irányuló fellebbezést a vádlott terhére 
bejelentettnek kell tekinteni. 

 
Ez a normál eljárásra vonatkozik. Rendkívüli jogorvoslat a fentieket átírhatja.  
 
Rendkívüli jogorvoslatok: 
 

 Perújítás 
408. §1103 (1) A bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha 
a) az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot hoznak fel, 

amely valószínűvé teszi, hogy 
1. a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett 

intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni, 
2. a terhelt bűnösségét meg kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést, intézkedés helyett 

büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél lényegesen súlyosabb intézkedést kell 
alkalmazni;1104 



b) a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ítéletet hoztak, vagy a terheltet nem a 
valódi nevén ítélték el; 

c) az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel; 
d) az alapügyben a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság tagja a kötelességét a büntető 

törvénybe ütköző módon megszegte; 
e)1105 az alapügyben az ítéletet a XXV. Fejezet alapján a terhelt távollétében tartott tárgyaláson 

hozták,1106 
f)1107 a köztársasági elnök a terhelttel szemben indult büntetőeljárás kegyelemből történő 

megszüntetéséről határozott. 
 
 Felülvizsgálati kérelem 
416. §1125 (1) Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen akkor van helye, ha 
a) a terhelt felmentésére vagy az eljárás megszüntetésére, illetve a terhelt bűnösségének megállapítására, 

továbbá kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt került 
sor, 

b)1126 a bűncselekmény törvénysértő minősítése, a büntetőjog más szabályának megsértése miatt 
törvénysértő büntetést szabtak ki, vagy törvénysértő intézkedést alkalmaztak, illetőleg a büntetés 
végrehajtását a Btk. 91. § (1) bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel, 

c)1127 a bíróság határozatának meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének I. b) vagy c) pontjában, illetve 
II-IV. pontjának valamelyikében meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor, 

d) a bíróság határozatának meghozatalára a súlyosítási tilalom [354. és 355. §, 405. § (1) és (3) bek., 
549. § (4) bek.] megsértésével került sor, 

e) az Alkotmánybíróság a jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás felülvizsgálatát elrendelte, 
feltéve, hogy a terhelt még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól, vagy 
a kiszabott büntetés, illetőleg az alkalmazott intézkedés végrehajtása még nem fejeződött be, vagy a 
végrehajthatósága még nem szűnt meg, 

f)1128 a büntetőjogi felelősség megállapítására, a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására 
olyan büntető jogszabály alapján került sor, amelynek alaptörvény-ellenességét az Alkotmánybíróság 
megállapította, de a terhelt már mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól, vagy 
a büntetés végrehajtása már befejeződött, illetve végrehajthatósága megszűnt, illetőleg a terhelt már nem áll 
az intézkedés hatálya alatt, 

g)1129 nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása 
vagy a bíróság jogerős határozata megsértette a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés valamely 
rendelkezését, feltéve, hogy a nemzetközi emberi jogi szerv joghatóságának Magyarország alávetette magát. 

Lehetőségek: 
 Helybenhagyja 
 Új eljárásra kötelezi az elsőfokot 
 Részben helybenhagyja 
 


