
1.Milyen fő szakaszokra osztható a büntető eljárás? 
 
Három fő szakasza van: 
- Nyomozati szakasz – bűncselekmény felderítés, és a 

bizonyítékok beszerzése.-  terhelt – nyomozási bíró  
- Vádemelés – e rövid szakaszban az ügyész a 

nyomozás anyaga alapján dönt a nyomozás 
megszüntetéséről, vagy a vádemelésről, esetleg annak 
alternatíváiról (pl. közvetítői eljárás, vádemelés 
elhalasztása). vádlott – 

- bíróság szakasz - amelynek központjában a tárgyalás 
áll; nyilvános, koncentrált bizonyítási eljárás alapján 
itt történik meg a tényleges döntés a büntetőjogi 
felelősségre vonásról. A jogerős bírói döntést követően 
pedig a büntetőeljárás befejeződik,  

 
2. Be időbeli hatálya hogyan alakul? 
 
A törvény hatálya 11. § (1) A büntetőeljárást a 
cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény szerint 
kell lefolytatni.2) A magyar büntető joghatóság alá 
tartozó ügyekben [a Büntető Törvénykönyvről szóló 
1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 3. és 4. §] 
az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni.  
A jogszabály időbeli hatálya azt jelenti, hogy a 
jogszabályt milyen kezdő és befejező időpont között kell 
alkalmazni. A kezdő időpont általában a kihirdetés (a 
közlönyben való megjelenés) napja. A kihirdetés napja 
tehát gyakran megegyezik a hatálybalépés napjával, több 
esetben viszont a jogszabály nem a kihirdetés napján, 
hanem csak egy későbbi időpontban lép hatályba. A 
demokratikus jogállamokban alapvető jogi tilalma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Milyen irányban köti a vád bíróságot? 
 
Be, 2. §.(1) A bíróság az ítélkezés során törvényes vád 
alapján jár el.  
. (Ez a vádelv)A vád akkor törvényes, ha a vádemelésre 
jogosult a bírósághoz intézett indítványában 
meghatározott személy pontosan körülírt, büntető 
törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás 
lefolytatását kezdeményezi. 
Törvénytelen a vád, ha 
- hamis bizonyítékon alapul 
- nem szabályszerűen szerzett bizonyítékon alapul 
- koholt vádon 
A Be-ben csak elvileg beszélhetünk 
fegyveregyenlőségről, gyakorlatilag nem.  
3.) Be. 2. §. (4) A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a 
vádon túl nem terjeszkedhet, de nincs kötve a vádlónak a 
vád tárgyává tett cselekményt Btk szerinti minősítésére, a 
büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására 
vonatkozó indítványához. 
Összetett feladatot kell ellátnia a bírónak, a vád minden 
kérdésében dönteni kell: bűnös, vagy sem, hogyan és kik 
követték el e bűncselekményt, és milyen ok-okozati 
összefüggések vannak. A bíró nem dönthet részben, a 
vád összes pontjában egyértelmű döntést kell hoznia.  
4.) Be. 2. §.(3). A bíróság csak annak a személynek a 
büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat 
emeletek, és csak olyan cselekmény miatt, amelyet a vád 
tartalmaz. 
Személyhez kötött eljárás – a terhelt esetében csak abban 
lehet dönteni, amit a vádhatóság képvisel, a vádat ki 
lehet terjeszteni, de csak az elsőfokú tárgyalás utolsó 
tárgyalásáig. 
Ha más személy felelőssége fel is merül az adott 
eljárásban, más ellen nem dönthet a bíróság, csak akiről 
a vád szól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Mikor kötelező a Be-ben a védő részvétele? 
 
A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha 
- a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél 

súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
- a terheltet fogva tartják, 
- a terhelt hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen 

vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - 
kóros elmeállapotú, 

- a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás 
nyelvét nem ismeri, 

- a terhelt egyéb okból nem képes személyesen 
védekezni, 

- e törvény erről külön rendelkezik. 
 
8. Melyek a védő jogai? 
 
Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján 
ügyvéd, illetőleg külön törvényben foglalt feltételek 
esetén európai közösségi jogász járhat el. 
A védőt megilletik a terhelt jogai, köteles továbbá 
maximálisan a védence érdekében eljárni. 
A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a 
jogszabályokban biztosított lehetőségek és feltételek 
keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet. A 
terhelt jogait a védője külön is gyakorolhatja, kivéve 
azokat, amelyek értelemszerűen kizárólag a terheltet 
illetik. 
 
9. Mi a magánvádló szerepe? 
A Be. felsorol 6 olyan enyhe súlyú bűncselekményt 
(könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok 
megsértése, rágalmazás, becsületsértés és 
kegyeletsértés), amelyek esetén az állam főszabályként 
nem kívánja büntetőmonopóliumát gyakorolni, és az 
eljárás kizárólag a sértett magánvádjára – tehát nem 
hivatalból – indul meg. A magánvádas eljárás olyan 
külön eljárás, amelyben a vádat már eredetileg sem az 
ügyész, hanem a magánvádló (azaz az ügy sértettje) 
képviseli. 
 
 
 
 
 
 



10. Mi a pótmagánvádló? 
 
Bizonyos esetekben az ügyész az eljárás során olyan 
döntést hoz, amely az eljárás megakasztásához, 
megszüntetéséhez vezet (a feljelentést elutasítja, a 
nyomozást megszünteti, a vádat elejti stb.). Ez esetekben 
azonban a bűncselekmény sértettje lehet, hogy nem ért 
egyet az ügyész ilyen döntésével, ezért mintegy az 
ügyész helyébe lépve – a törvény által meghatározott 
esetekben – pótmagánvádlóként lép fel, és ezután a 
bírósági eljárás az ő vádjára folytatódik tovább. 
 
11. Ki a magánfél? 
 
Sok esetben a bűncselekmény elkövetésével összefüggésben a 
sértettnek ún. polgári jogi igénye is keletkezik, amely 
leggyakrabban kártérítési igényt jelent (pl. a rongálás 
bűncselekménye nyilván anyagi kárt is okoz). A magánfél az a 
sértett, aki a büntetőeljárásban ilyen polgári jogi igényt 
érvényesít. Az eljárások egyszerűsítése érdekében ugyanis a 
törvény lehetővé teszi, hogy a bűncselekménnyel 
összefüggésben keletkezett polgári jogi igényeket ne kelljen 
külön polgári bírósági úton érvényesíteni, hanem azokat a 
büntetőbíróság is elbírálhassa 
 
6. Mit jelent a társas bíráskodás elve és a laikus jelenlét 
elve? 
Társas bíráskodás elve: A szubjektivitásból eredő problémák 
enyhítésére fogalmazódik meg a társas bíráskodás elve (több 
szem többet lát). Ez azt jelenti, hogy a bíróság tanácsban jár el, 
a bírósági tanács 3–5 főből áll. A tanács tagjai egyenrangúak. A 
tanács elnöke (a tanácsvezető) látja el azokat a feladatokat, 
amelyeket egy testületi elnöknek kell ellátnia. A tanács elnöke 
csak szakképzett jogász, hivatásos bíró lehet, de a bírósági 
tanácsnak lehetnek laikus tagjai is. Az eljárásjogi törvények 
azonban bizonyos ügyek kapcsán kivételt tesznek a társas 
bíráskodás elve alól, általában olyan esetekben, amikor az ügy 
egyszerű, vagy kifejezetten szakjellegű. (Így pl. egyes bíró jár 
el gazdasági perekben, házassági vagyonjogi perekben 
Laikus jelenlét elve: Az elsőfokú eljárásban a bírósági tanács 
laikus ülnökök részvételével működik, megvalósítva a 
néprészvétel elvét. Az ülnök tehát olyan bíró, aki nem jogi 
végzettsége folytán, hanem társadalmi tapasztalata miatt kerül 
be az ítélkező tanácsba. Az ülnök is ugyanolyan értékű 
szavazati joggal bír, mint a hivatásos bíró. Az ő feladata 
azonban nem a jogszabály ismerete, hanem a társadalmi 
megítélés közvetítése. Az ülnökök a képviseleti szervek (pl. 
önkormányzati testület) által megválasztott állampolgárok, akik 
meghatározott időt (néhány hónapot) a bíróságon töltenek, s 
részt vesznek az ítélkezésben. 

7. Melyek a terhelt jogai? 
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 hátrányos pozícióját számos jogosultság 
igyekszik kompenzálni : 
- a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetőleg ezek változását 

közöljék vele, 
- ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási 

cselekményeknél jelen legyen, az eljárás során az őt 
érintő iratokba betekintsen, 

- megfelelő időt és lehetőséget kapjon a védekezésre 
való felkészülésre 

- védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely 
szakaszában előadja, indítványokat és észrevételeket 
tegyen, 

- jogorvoslattal éljen, 
- a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a 

bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól 
felvilágosítást kapjon. 

A fogva lévő terhelt jogosult arra,  
- a védőjével, és ha külföldi állampolgár, az államának 
konzuli képviselőjével a kapcsolatot felvegye, vele 
írásban és szóban ellenőrzés nélkül érintkezzék, 
- 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. 

- 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 

 
 
 
 
 
 
 

 
13. Büntetés-végrehajtási fokozatok 
A szabadságvesztést a bíróság által meghatározott fokozatban - 
fegyházban, börtönben vagy fogházban - és a büntetés-
végrehajtási szervezet által kijelölt, lehetőleg az elítélt 
lakóhelyéhez legközelebb eső büntetés-végrehajtási intézetben 
hajtják végre. A fegyház a börtönnél, a börtön a fogháznál 
szigorúbb végrehajtási mód. 
1.A fogház a szabadságvesztés enyhébb végrehajtási módja. 
Általában a következő elítéltek kerülnek ide: 
- előzetes letartóztatásban lévők 
- vétségek előkövetői 
- gondatlan bűncselekmény elkövetői  
- 2 évet meg nem haladó büntetést töltők 
- fiatalkorúak 
A fogházban az elítélt 
- rövid tartamú eltávozása engedélyezhető, amelynek 

időtartama a szabadságvesztésbe beszámít, külső munkában 
részt vehet 

- életrendje részben meghatározott, szabad idejét belátása 
szerint használhatja fel, 

-  a büntetés-végrehajtási intézet területén szabadon járhat. 
2. A börtön a következő, szigorúbb, szorosabb végrehajtás 
rezsim. Általában a következő elítéltek kerülnek ide: 

- a visszaesőknél mindenki 
- 2 évnél súlyosabb bűncselekményt elkövetők 
- szándékos bűncselekményt elkövetők 

A börtönben az elítélt 
- rövid tartamú eltávozása kivételesen engedélyezhető, 

amelynek időtartama a szabadságvesztésbe beszámít, külső 
munkában kivételesen vehet részt, 

-  életrendje meghatározott, irányítás és ellenőrzés alatt áll 
-  a büntetés-végrehajtási intézet kijelölt területén szabadon 

járhat. 
3.A fegyház a szabadságvesztés szigorúbb végrehajtási módja. 
A visszaeső, súlyosabb bűncselekmények elkövetői kerülnek 
ide.(fiatalkorú semmilyen körülmények között sem kerülhet 
fegyházba).A fegyházban az elítélt 
- életrendje részleteiben is meghatározott, állandó irányítás és 

ellenőrzés alatt áll, 
- a büntetés-végrehajtási intézeten belül is csak engedéllyel és 

felügyelet mellett járhat, 
- külső munkában kivételesen részt vehet, ha a külvilágtól a 

munkavégzés alatt is elkülöníthető. 
Ha az elítélt a fegyházban végrehajtandó szabadságvesztésből 
legalább egy évet kitöltött, kivételesen engedélyezhető, hogy a 
büntetés-végrehajtási intézetben vagy annak meghatározott 
részén belül felügyelet nélkül, ellenőrzés mellett járjon, és a 
büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkában részt vegyen. 
 
 



14. Elítélt jogai és kötelezettségei 
Az elítélti jogok 3 csoportra oszthatók: 
1. Korlátlanul érvényesülő, garanciális jogok,-  nem 

korlátozható jogok: emberi méltóság, élet, testi épség, 
egészség, anyanyelv használata, jogorvoslat, 
jogképesség, kereseti jog, vallás, lelkiismeretei 
szabadság 

2. A büntetés-végrehajtás rendjének és biztonságának 
követelményei által korlátozott ill. módosult jogok – 
korlátozható jogok: egyesülési jog, munkához való 
jog, levéltitokhoz, magántitokhoz való jog, tanuláshoz 
való jog, közérdekű adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez való jog, véleménynyilvánításhoz való 
jog 

3. Szünetelő állampolgári jogok és kötelezettségek : 
közügyektől való eltiltással érintett jogok, szabad 
mozgáshoz való jog, tartózkodási hely 
megváltoztatásának joga, gyülekezési jog, 
választójog, szülői felügyeleti jog, sztrájkjog 

A büntetés-végrehajtás egyik alapelvének a nyitottság 
elvét érvényesítő kapcsolattartás formái: 
Levelezés, látogatófogadás, telefonhasználat és 
csomagküldés 
 
12. Melyek a bizonyítás eszközei és milyen bizonyítási 
eszközöket ismer? 
A bizonyítás jelentése és jelentősége  
A bizonyítás a Be. rendszerében a valóság felderítésére 
irányuló eljárást jelenti. A Be. szerint A bizonyítás azokra a 
tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási 
jogszabályok alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a 
tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő 
tisztázására kell törekedni (azonban, ha az ügyész nem 
indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó 
bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására). 
A bizonyítás eszközei  
A Be. megkülönböztet bizonyítási eszközöket: a tanúvallomás, 
a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a 
terhelt vallomása; és bizonyítási eljárásokat: szemle, helyszíni 
kihallgatás, bizonyítási kísérlet, felismerésre bemutatás, 
szembesítés, szakértők párhuzamos meghallgatása 
.A tanúvallomás[ 
A tanúvallomás az egyik leggyakrabban alkalmazott 
bizonyítási eszköz. Tanúként az hallgatható ki, akinek 
bizonyítandó tényről tudomása lehet. Bizonyos személyeket 
azonban nem lehet tanúként kihallgatni (pl. lelkészt a gyónási 
titokról, a védőt, vagy a testi-, szellemi fogyatékos személyt), 
illetve bizonyos esetekben a tanú a vallomástételt 
megtagadhatja (pl. aki a terhelt hozzátartozója, vagy aki a 

vallomással önmagát/hozzátartozóját bűncselekmény 
elkövetésével vádolná); az e szabályok megsértésével felvett 
vallomás bizonyítékként nem használható fel. Egyebekben 
azonban a tanúnak megjelenési, vallomástételi és igazmondási 
kötelezettsége van (ennek kikényszerítésére vele szemben 
kényszerintézkedést: rendbírságot, elővezetést is lehet 
alkalmazni), jogosult ellenben a megjelenésével felmerült 
költségek megtérítésére, továbbá a tanúvédelemre (zárt 
adatkezelés, különösen védetté nyilvánítás, tanúvédelmi 
program). 
A szakvélemény  
Az eljáró bíróság, ügyész, vagy nyomozó hatóság akkor 
alkalmaz szakértőt, ha a bizonyítandó tény megállapításához 
vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, 
amellyel az adott hatóság egyébként nem rendelkezik. A 
szakértő alkalmazása kirendeléssel történik. Szakértőként a 
szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértő, 
szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaság, 
szakértői intézmény, vagy külön jogszabályban meghatározott 
állami szerv, ha ez nem lehetséges, kellő szakértelemmel 
rendelkező személy vagy intézmény (eseti szakértő) rendelhető 
ki. A szakértő szóban, vagy írásban ad szakvéleményt, 
amelyben megválaszolja a hatóság által feltett kérdés(eke)t. A 
szakértő jogosult minden információt megszerezni amely a 
szakvélemény elkészítéséhez szükséges, az egyes eljárási 
alanyok pedig – akár kényszer útján – kötelesek magukat (vagy 
dolgaikat) alávetni a szakértői vizsgálatnak 
A tárgyi bizonyítási eszköz  
A magyar büntetőeljárásban tárgyi bizonyítási eszköz lehet 
minden olyan tárgy (dolog), amely a bizonyítandó tény 
bizonyítására alkalmas, így különösen az, amely a 
bűncselekmény elkövetésének vagy a bűncselekmény 
elkövetésével összefüggésben az elkövető nyomait hordozza 
(pl. ujjlenyomatot hordozó tárgy), vagy a bűncselekmény 
elkövetése útján jött létre (pl. hamis pénz), amelyet a 
bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak (pl. egy 
kés), vagy amelyre a bűncselekményt elkövették (pl. az ellopott 
bicikli) 
.Az okirat  
Okirat az a bizonyítási eszköz, amely valamilyen tény, adat 
valóságának, esemény megtörténtének vagy nyilatkozat 
megtételének bizonyítására készül, és arra alkalmas. Az okirat 
lehet közokirat (pl. egy hatósági bizonyítvány, vagy határozat), 
vagy magánokirat (pl. egy szerződés). A büntetőeljárásban 
gyakori, hogy a nyomozás során, vagy ettől függetlenül 
készített rendőri jelentéseket (pl. egy helyszíni intézkedésről) 
okiratként használják fel a bizonyítás érdekében. 
 
A terhelt vallomása  
A törvény azonban főszabályként azt írja elő, hogy a terhelt 
beismerése esetén meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat 
is. A terhelt vallomása eltér a tanúétól, ugyanis a terheltnek 

sem vallomástételi, sem igazmondási kötelezettsége nincs (az 
egyetlen korlát a hamis vád). A terheltet mindezekre a 
kihallgatása előtt figyelmeztetni kell, továbbá arra is, hogy ha 
mégis vallomást tesz, akkor ez ellene bizonyítékként 
felhasználható lesz ( 
A szemle  
Szemlét akkor tart az eljáró hatóság, ha a bizonyítandó tény 
felderítéséhez vagy megállapításához személy, tárgy vagy 
helyszín megtekintése, illetőleg tárgy vagy helyszín 
megfigyelése szükséges. A szemle alkalmával a bizonyítás 
szempontjából jelentős körülményeket részletesen rögzíteni 
kell, illetve fel kell kutatni és össze kell gyűjteni a tárgyi 
bizonyítási eszközöket, és gondoskodni kell a megfelelő módon 
történő megőrzésükről. A szemle történhet a szemletárgy 
felmutatásával (pl. a bírósági tárgyaláson a lefoglalt elkövetési 
eszköz felmutatása, „megszemlélése”), illetve a cselekmény 
helyszínén is megtartható (ún. helyszíni szemle, tipikusan ún. 
helyszínes bűncselekmények, pl. emberölés esetén). 
A helyszíni kihallgatás  
Ez a bizonyítási eljárás lényegében egy tanú/terhelti 
kihallgatással kombinált szemlének, esetleg bizonyítási 
kísérletnek fogható fel. Akkor kerülhet rá sor, ha a terhelt vagy 
a tanú addigi kihallgatása után is szükségesnek mutatkozik, 
hogy a bűncselekmény helyszínén nyilatkozzék, és mutassa 
meg az elkövetés helyét, a bűncselekménnyel összefüggő más 
helyet, tárgyi bizonyítási eszközt vagy a cselekmény lefolyását. 
A bizonyítási kísérlet  
Bizonyítási kísérletre akkor kerül sor, ha azt kell megállapítani 
vagy ellenőrizni, hogy valamely esemény vagy jelenség 
meghatározott helyen, időben, módon, illetőleg körülmények 
között megtörténhetett-e. Ilyen lehet pl. a tanú vagy a terhelt 
vallomásának leellenőrzése időmérő eszközzel arra nézve, 
hogy az adott tényállásbeli távolságot az általa elmondott idő 
szerint megtehette-e. 
A felismerésre bemutatás  
Mint nevéből is következik ez a bizonyítási eljárás tárgy vagy 
személy felismerésének, azonosításának céljára szolgál. Ennek 
során a terheltnek vagy a tanúnak felismerésre – kiválasztás 
céljából – legalább három személyt vagy tárgyat kell 
bemutatni, oly módon, hogy a felismerendő személyt vagy 
tárgyat vele külsőleg hasonlatos személyek, vagy tárgyak közé 
kell állítani. 
 
Szembesítés 
A törvény szerint, ha a terheltek, a tanúk, illetőleg a terhelt és a 
tanú vallomásai egymással ellentétesek, az ellentétet szükség 
esetén szembesítéssel lehet tisztázni. Ennek során a 
szembesítettek a vallomásukat egymással élőszóban közlik. 
A szakértők párhuzamos meghallgatása  
Ha a szakértők véleménye eltér, az eltérést a szakértők egymás 
jelenlétében való meghallgatásával lehet tisztázni. 
 



15. A büntetőeljárás alanyai , szereplői 
A nyomozó hatóság  
A nyomozó hatóságok feladata értelemszerűen a 
nyomozás teljesítése, azaz a bűncselekmény és az 
elkövető felderítése, a bizonyítékok beszerzése.  
Az ügyész] 
Az ügyész szerepe kulcsfontosságú a büntetőeljárás 
minden szakaszában.  
- A nyomozási szakaszban ő (a nyomozó hatóságot 

nyomozási cselekményekre utasítja, az iratokat 
magához kérheti, a nyomozási cselekményeknél jelen 
lehet stb 

-  (pl. a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen 
elkövetett bűncselekményeknél, mentességet élvező 
személy által elkövetett bűncselekmények, 

-  vagy az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények – 
pl. hamis vád, hamis tanúzás – esetén.)  

- A vádemelési szakaszban ő, vagy annak 
alternatíváiról, illetőleg a nyomozás megszüntetéséről.  

- A bírósági eljárásban, azzal rendelkezik:; továbbá 
korlátlan indítványtételi és jogorvoslati joga van. 

A bíróság 
A bíróság az legfőbb letéteményese, az ítélethozatal az 
elsődleges feladata. Ezen kívül szintén a bíróság dönt a 
büntetőeljárásban a személyi szabadság elvonásával és 
korlátozásával járó (pl. előzetes letartóztatás), illetve 
egyéb feladatokat is ellát (pl. különleges eljárások).  
A bíróság szintén szervezet, az eljárás pedig lehet. 
Elsőfokon a helyi bíróságok ítélkeznek, illetve bizonyos 
súlyos bűncselekmények esetén (pl. emberölés) a 
törvényszékek.  
Másodfokon jár el a törvényszék a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyekben, az ítélőtábla pedig a 
törvényszék hatáskörébe tartozó ügyekben.  
Harmadfokon jár el az ítélőtábla azokban az ügyekben, 
melyekben másodfokon a törvényszék járt el, a Kúria 
azokban az ügyekben, melyekben másodfokon az 
ítélőtábla járt el. A helyi bíróság egyesbíróként, vagy – 
súlyosabb bűncselekmények esetén – 2 ülnökkel együtt 
tanácsban jár el, a törvényszék mindig ez utóbbi 
formában ítélkezik. A másod-és harmadfokú bíróság 
általában 3 hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 
A terhelt 
A terhelt az a személy, aki ellen a büntetőeljárás folyik. 
Elnevezése az eljárás szakaszaiban változik: a nyomozás 
során gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, a 

büntetés jogerős kiszabása után elítélt. A terhelt 
hátrányos pozícióját számos jogosultság igyekszik 
kompenzálni (így pl. ügymegismerési, irat-betekintési, 
jogorvoslati joga van). 
A védő  
A védő a magyar eljárásban ügyvéd (vagy kivételesen 
európai közösségi jogász) lehet. A védő 
meghatalmazással, vagy kirendeléssel kapcsolódhat be 
az eljárásba. A terhelt bármikor meghatalmazhat védő, 
kirendelésre viszont csak akkor kerül sor, ha nincs 
meghatalmazott védő, és a törvény a védelmet kötelező 
teszi, vagy ha a terhelt anyagilag rászorul. A Be. 
meghatározza a kötelező védelem eseteit: ilyen, pl., ha a 
terheltet fogva tartják, vagy ha a bűncselekmény 5 évi 
szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő. A védőt 
megilletik a terhelt jogai, köteles továbbá maximálisan a 
védence érdekében eljárni. 
A sértett 
Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a 
bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette. A sértett 
ezen kívül más eljárási pozíciókba is kerülhet (ld. 
részletesen lejjebb): magánvádlóként, 
pótmagánvádlóként, magánfélként léphet fel, illetve 
kihallgathatják tanúként is. A törvény részletezi a sértett 
jogait is (pl. szintén rendelkezik ügymegismerési joggal, 
de a jogorvoslati joga viszont korlátozott). 
A magánvádló 
A Be. felsorol 6 olyan enyhe súlyú bűncselekményt 
(könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok 
megsértése, rágalmazás, becsületsértés és 
kegyeletsértés), amelyek esetén az állam főszabályként 
nem kívánja büntetőmonopóliumát gyakorolni, és az 
eljárás kizárólag a sértett magánvádjára – tehát nem 
hivatalból – indul meg. A magánvádas eljárás olyan 
külön eljárás (ld. majd később), amelyben a vádat már 
eredetileg sem az ügyész, hanem a magánvádló (azaz az 
ügy sértettje) képviseli. 
A pótmagánvádló Bizonyos esetekben az ügyész az 
eljárás során olyan döntést hoz, amely az eljárás 
megakasztásához, megszüntetéséhez vezet (a feljelentést 
elutasítja, a nyomozást megszünteti, a vádat elejti stb.). 
Ez esetekben azonban a bűncselekmény sértettje lehet, 
hogy nem ért egyet az ügyész ilyen döntésével, ezért 
mintegy az ügyész helyébe lépve – a törvény által 
meghatározott esetekben – pótmagánvádlóként lép fel, és 
ezután a bírósági eljárás az ő vádjára folytatódik tovább. 

A magánfél  
Sok esetben a bűncselekmény elkövetésével 
összefüggésben a sértettnek ún. polgári jogi igénye is 
keletkezik, amely leggyakrabban kártérítési igényt jelent 
(pl. a rongálás bűncselekménye nyilván anyagi kárt is 
okoz). A magánfél az a sértett, aki a büntetőeljárásban 
ilyen polgári jogi igényt érvényesít. Az eljárások 
egyszerűsítése érdekében ugyanis a törvény lehetővé 
teszi, hogy a bűncselekménnyel összefüggésben 
keletkezett polgári jogi igényeket ne kelljen külön 
polgári bírósági úton érvényesíteni, hanem azokat a 
büntetőbíróság is elbírálhassa. 
Az egyéb érdekeltek 
Az egyéb érdekeltek azok a személyek, akiknek a jogára 
vagy a jogos érdekére a büntetőeljárásban hozott 
határozat közvetlen hatással lehet (pl. a házkutatás 
elszenvedője). A Be. egy esetet külön ki is emel: ha az 
eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, amellyel 
kapcsolatban elkobzásnak, illetőleg vagyonelkobzásnak 
van helye, annak az egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az 
elkobozható, illetőleg az olyan dolog tulajdonosa, 
amelyre vagyonelkobzás rendelhető el, a sértett jogai az 
irányadók. 
A képviselők  
A büntetőeljárásban is lehetőség van rá, hogy egyes 
eljárási alanyok a jogaikat ne személyesen, hanem 
képviselő útján gyakorolják. Erre jogosult a sértett, a 
magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, illetve az 
egyéb érdekelt. Képviselő lehet ügyvéd, nagykorú 
hozzátartozó, vagy jogi személyek, állami szervek esetén 
a törvényben meghatározott, képviseleti joggal 
rendelkező személy. 
A segítők  
A segítők a törvényben meghatározott tevékenységet 
fejthetnek ki a terhelt, a tanú és az e törvényben 
meghatározott más személyek érdekében. Ilyen pl. a tanú 
érdekében eljáró ügyvéd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Határidők a Be-ben 
Az eljárási határidők számítása 
A büntetőeljárásban a határidőket általában 
- órákban (például az őrizet esetében),  
- napokban (lásd a jogorvoslatnál), - A napokban 

megállapított határidőbe nem számít be az a nap, 
amelyre a határidő kezdetére okot adó körülmény esik 
(kezdőnap). 

- hónapokban (így az egyéb, hosszabb időtartamú 
kényszerintézkedések esetében) vagy években 
határozzák meg. A hónapokban vagy években - 
általában a hatóságok számára - megállapított határidő 
azon a napon végződik, amelynek száma a 
kezdőnapnak megfelel, ha pedig a hónapban nincs 
ilyen nap, a hónap utolsó napján.  

Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő 
a következő munkanapon jár le. A bírósághoz, az 
ügyészhez, illetőleg a nyomozó hatósághoz intézett 
beadványnak és az előttük teljesíthető eljárási 
cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével 
jár le. Nem számít a határidő elmulasztásának, ha a 
beadványt a határidő utolsó napján postára adták. 
Az eljárásjogi törvény rendelkezéseinek alkalmazása 
szempontjából munkaszüneti napon az a nap értendő, 
amikor a hatóság (bíróság) előtt a munka szünetel. E 
körbe nem értendő az ún. "törvénykezési szünetek" 
időtartama. Ezzel szemben a hétvégi és ünnepnapok 
munkaszüneti napoknak tekintendők annak ellenére is, 
hogy az előzetes letartóztatások intézésére, illetve - 
hosszabb ünnepek esetén - az elfogatóparancsok alapján 
kézre került terheltek ügyeinek intézése érdekében 
ügyeletes bírók eljárnak.  
A beadványokat a határidő utolsó napján a hivatali 
munkaidő alatt, vagy ezt követően éjfélig postán is fel 
lehet adni, míg a hatóság előtt teljesíthető eljárási 
cselekményt a hivatalos munkaidő alatt lehet csak 
teljesíteni. A postai feladás esetén nem kötelező, de 
célszerű a beadványt "ajánlott" küldeményként feladni. 

Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott 
időpont a határnap, amelyet a bíróság, ügyész, illetve a 
nyomozó hatóság állapít meg. 

Az eljárási határidők elmulasztásának igazolása 

Ha az eljárásban részt vevő a határidőt vagy határnapot 
önhibáján kívül mulasztott főszabály szerint igazolásnak 
van helye.  
- Az igazolási kérelmet az elmulasztott határidő utolsó 

napjától, illetőleg a határnaptól számított nyolc napon 
belül lehet előterjeszteni. Ha a mulasztás később jutott 
a mulasztó tudomására, vagy az akadály később szűnt 
meg, az igazolási kérelem határideje a 
tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével 
kezdődik.  

- Hat hónapon túl igazolási kérelmet nem lehet 
előterjeszteni.  

- Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát 
és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás 
vétlenségét valószínűsítik.  

- Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem 
előterjesztésével együtt az elmulasztott cselekményt is 
pótolni kell.  

- Az igazolási kérelemnek az eljárás folytatására, 
illetőleg a határozat végrehajtására nincs halasztó 
hatálya. Ha az igazolási kérelem valószínűsíti a 
mulasztó vétlenségét, illetve azt, hogy az elmulasztott 
cselekmény pótlása megtörtént vagy megtörténik, az 
eljárási cselekmény vagy a határozat végrehajtása 
felfüggeszthető. 

Az igazolási kérelemről a határidőt, illetve a határnapot 
megállapító hatóság határoz. Jogorvoslati határidő 
elmulasztása esetén a jogorvoslat elbírálására jogosult 
határoz az igazolási kérelemről. Ha a bíróság, az ügyész, 
illetőleg a nyomozó hatóság az igazolási kérelemnek 
helyt ad, az igazolást kérő által pótolt cselekményt 
olyannak kell tekinteni, mintha azt az elmulasztott 
határidőn belül teljesítette volna, az elmulasztott 
határnapon végzett eljárási cselekményt pedig a 
szükséges keretben meg kell ismételni.  

Az igazolási kérelmet a hatóság érdemi vizsgálat nélkül 
kötelezően elutasítja, ha az igazolást a törvény kizárja, 
ha a kérelem elkésett, vagy ha a kérelmező a 
cselekményt egyidejűleg nem pótolta, holott erre 
lehetősége lett volna. 

Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen nincs, 
míg az elutasítás esetén van helye jogorvoslatnak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
17. Kizárások 
21. § (1) Bíróként nem járhat el, 
- 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 

- aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, 
magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelentő 
vagy mint ezek képviselője vesz, vagy vett részt, 
valamint aki ezek hozzátartozója, 

- aki az ügyben mint tanú vagy szakértő, illetőleg 
szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 

- aki az ügyben külön törvény alapján titkos 
információgyűjtés engedélyezéséről döntött, tekintet 
nélkül arra, hogy a titkos információgyűjtéssel 
szerzett adatokat a büntetőeljárásban felhasználták-e, 

- akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból 
nem várható. 

- a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az 
ügyben nyomozási bíróként járt el, 

- 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, 

- 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, 

- 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, 

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

- az ügy elbírálásából ki van zárva az a bíró is, akinek 
hozzátartozója vett részt a megtámadott határozat 
meghozatalában. 

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  

 
31. § (1) A büntetőügyben ügyészként nem járhat el, 
- aki az ügyben mint bíró járt el, valamint az ügyben 

eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója, 
- aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, 

magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelentő 
vagy mint képviselőjük vesz, vagy vett részt, 
illetőleg ezek hozzátartozója, 

- aki az ügyben mint tanú vagy szakértő, valamint 
szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 

- akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból 
nem várható 

- A perújítási eljárásból ki van zárva az az ügyész, aki 
az alapügyben a nyomozást teljesítette, egyes 
nyomozási cselekményeket végzett, vádat emelt, 
illetőleg a vádat képviselte. 

38. § (1) A büntetőügyben a nyomozó hatóság 
tagjaként nem járhat el, 
- aki az ügyben mint bíró járt el, valamint az ügyben 

eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója, 
- aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, 

magánvádló, pótmagánvádló, magánfél vagy azok 
képviselőjeként vesz, vagy vett részt, valamint ezek 
hozzátartozója, 

- aki az ügyben mint tanú vagy szakértő vesz, vagy 
vett részt, 

- akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból 
nem várható. 

- A perújítás során elrendelt nyomozásból a nyomozó 
hatóságnak az alapügyben eljárt tagja is ki van zárva. 

45. § (1) Nem lehet védő 
- a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a 

magánfél és képviselőjük, valamint ezek 
hozzátartozója, 

- aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy mint a 
nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben 
eljárt vagy eljáró bírónak, ügyésznek vagy a 
nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója, 

- aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást 
tanúsított, vagy akinek az érdeke a terheltével 
ellentétes, 

- aki az ügyben szakértőként, illetőleg 
szaktanácsadóként vesz vagy vett részt, 

- aki az ügyben tanúként vesz vagy vett részt,  
- aki az ügyben közvetítőként jár vagy járt el, 
- aki az ügyben terheltként vesz részt. 

 
18. Kényszerintézkedések 
1. Személyi szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedések: 
- őrizetbe vétel 
- előzetes letartóztatás 
- lakhely elhagyási tilalom 
- távoltartás 
- ideiglenes kényszergyógykezelés 
- intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására 
- óvadék 
2. Egyéb jogokat érintő kényszerintézkedések:  
- házkutatás 
- motozás 
- lefoglalás 
- számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok 

megőrzésére kötelezés 
- zár alá vétel 
- biztosítási intézkedés 
3.Az eljárás rendjét biztosító kényszerintézkedések: 
- rendbírság  
- elővezetés 
- testi kényszer alkalmazása 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 Alapelvek: -  egész jogszabályt meghatározza: 
 
1.) Be. 1. §.  A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az 
ítélkezés egymástól elkülönül. 
A vád az ügyészség, a védelem az ügyfél, védő, az ítélkezés 
a bíróság jogosultsága.(kontradiktórium) 
Az esetek többségében mind a három megjelenik, de nem 
feltétlenül szükséges. Pl. Magánvád esetén nem jelenik meg 
az ügyész. Van olyan eset, hogy a Be felhatalmazást ad arra, 
hogy a sértett önmagát képviselje, ebben az esetben védő 
sem kell. Bíróra mindig szükség van. 
 
2.) Be, 2. §.(1) A bíróság az ítélkezés során törvényes vád 
alapján jár el.  
. (Ez a vádelv)A vád akkor törvényes, ha a vádemelésre 
jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott 
személy pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző 
cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását 
kezdeményezi. 
Törvénytelen a vád, ha hamis bizonyítékon, nem 
szabályszerűen szerzett bizonyítékon, koholt vádon alapul. 
A Be-ben csak elvileg beszélhetünk fegyveregyenlőségről, 
gyakorlatilag nem.  
Be. 2. §. (4) A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon 
túl nem terjeszkedhet, de nincs kötve a vádlónak a vád 
tárgyává tett cselekményt Btk szerinti minősítésére, a 
büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására 
vonatkozó indítványához. 
Összetett feladatot kell ellátnia a bírónak, a vád minden 
kérdésében dönteni kell: bűnös, vagy sem, hogyan és kik 
követték el e bűncselekményt, és milyen ok-okozati 
összefüggések vannak. A bíró nem dönthet részben, a vád 
összes pontjában egyértelmű döntést kell hoznia.  
Be. 2. §.(3). A bíróság csak annak a személynek a 
büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat emeletek, 
és csak olyan cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz. 
Személyhez kötött eljárás – a terhelt esetében csak abban 
lehet dönteni, amit a vádhatóság képvisel, a vádat ki lehet 
terjeszteni, de csak az elsőfokú tárgyalás utolsó 
tárgyalásáig. 
Ha más személy felelőssége fel is merül az adott eljárásban, 
más ellen nem dönthet a bíróság, csak akiről a vád szól.  
3.) Be. 3.§.(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellen 
emelt vádról bíróság döntsön. 
Bűncselekmény elkövetése miatt bárkinek a felelősségét 
megállapítani, és emiatt vele szemben büntetést kiszabni 
egyedül a bíróság jogosult. Mindenkinek joga van az összes 

jogorvoslati szinthez. Négy fokozat van, kivéve, ha eleve az 
ügy másodfokon indul. 
 
4.) Be. 5. §. (1)A terheltet megilleti a védelem joga 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon 
védekezzék. E jogot korlátozni, illetőleg bárkinek a 
szabadságát elvonni csak a Be-ben meghatározott okból és a 
törvényben meghatározott eljárás alapján lehet. A terhelt 
személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely 
szakaszában védő is elláthatja. A bíróság, az ügyész és a 
nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben a 
büntetőeljárást folytatják, az e törvényben meghatározott 
módon védekezhessék. A védő eljárása az e törvényben 
meghatározott esetekben kötelező  pl. fogvatartott terhelt, 
fiatalkorú. Ilyenkor a védő megérkezéséig nem lehet 
semmilyen cselekményt tenni.. 
Mindig megilleti a terheltet a védelem joga, amennyiben ez 
a jog sérül, ez érvényteleníthető lehet. Először mindig 
tanúként kerül a terhelt meghallgatásra, tanúnak mindig 
igazmondási kötelezettsége van. Csak ez után gyanúsítják 
meg. 
 
5.) Be. 4. §. (1) A vád bizonyítása a vádlót terheli. 
A bizonyítási teher a vádlót terheli, amely csak törvényes 
úton megszerzett bizonyítékokkal lehetséges. 
(2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető 
a terhelt terhére. 
Ebben a döntés a bíró felelőssége. A vád mindent felhoz, 
amivel bizonyítani akarja a terhelt bűnösségét, a védelem is, 
amivel az ellenkezőjét akarja bizonyítani, a bíró középen 
áll, meg kell vizsgálnia a helyzetet. A bíró dönti el, hogy 
melyik bizonyítékot, milyen súllyal vesz figyelembe, illetve 
mely bizonyítékot hagy figyelmen kívűl. 
Szabad bizonyítás elve két részből áll: 
- Egyrészt, a büntetőeljárásban ugyanis szabadon 
felhasználható a törvényben meghatározott minden 
bizonyítási eszköz, és szabadon alkalmazható minden 
bizonyítási eljárás és a bizonyítás eszközeinek és a 
bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott 
bizonyító ereje  
- Másrészt: a bíróság és az ügyész pedig a bizonyítékokat 
egyenként és összességükben szabadon értékeli, és a 
bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése 
szerint állapítja meg. 
 
6.) Be. 7. §. Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg 
a bűnösségét a bíróság jogerős határozatban nem 
állapította meg – ártatlanság vélelme. 

Ez egy megdönthető vélelem, igaznak kell tekinteni az 
ellenkező bizonyításáig, addig amig meg nem dől a 
vélelem. Az ártatlanságot nem kell bizonyítani.. A 
bizonyítás két irányra válik: a vád és a védelem irányába. 
Az ártatlansághoz több alapelv kapcsolódik. 
- a vádnak kell bizonyítani a bűnösséget – nem kell 

semmit csinálni az ügyfélnek 
- mindenkinek joga van a szabadlábon történő 

védekezéshez . e jogokot korlátozni csak jogszabály 
alapján lehet. Az előzetes letartóztatás nem büntetés. 

 
7.) BE. 8. §. A büntető eljárás nyelve a magyar. A magyar 
nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. 
A büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki 
az anyanyelvét, regionális vagy kisebbségi nyelvét vagy - 
ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként 
megjelölt más nyelvet használhatja. 
 
8.) A hivatalból történő eljárás (officialitás): A bíróságnak, 
az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy a 
törvényben megállapított feltételek esetén a büntetőeljárást 
megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa. 
 
9.) Jogorvoslathoz való  jog:  
Ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az ügyész és a 
nyomozó hatóság határozatai, valamint az ügyész és a 
nyomozó hatóság intézkedései ellen, illetőleg, ha e törvény 
azt lehetővé teszi, a bíróság, az ügyész és a nyomozó 
hatóság intézkedésének elmulasztása miatt jogorvoslatnak 
van helye. 
 
10.) Be. 8. §.Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagára 
terhelő vallomást tegyem és önmaga ellen bizonyítékot 
szolgáltasson. 
Ez az önvádra kötelezés tilalma. 
Az önmagára terhelő vallomást enyhítő körülménynek 
vehető, a bűncselekmény kisérletének felfedése is enyhítő 
lehet.  
 


