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I. Alapelvek 
 

 Az egész jogszabályt meghatározza.  
 A vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül. A vád az ügyészség jogosultsága, a védelem az 

ügyfél jogosultsága, az ítélkezés a bíróság jogosultsága.  
 A büntetőjog az állam utolsó eszköze.  

 
Alapvető rendelkezések 
 
A vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül. A vád az ügyészség jogosultsága, a védelem az ügyfél 
jogosultsága, az ítélkezés a bíróság jogosultsága. 
 
A bíróság eljárásának alapja 
 
A bíróság az ítélkezése során törvényes vád alapján jár el. Csak azzal szemben dönthet, akivel 
szemben vádat emeltek és olyan cselekmény ellen, amit a vád tartalmaz.   
 
Bizonyítási teher 
 
A vádlót terheli a bizonyítás, amely csak törvényes úton megszerzett bizonyítékokkal lehetséges.  
 
Védelem joga 
 

 A terheltet megilleti a védelem joga.  
 Mindenkinek joga van szabadlábon védekezni.  
 Meghatározott esetekben ezt meg lehet vonni.  
 Személyesen is védekezhet és bármikor védő is védheti.  
 Kötelező a védő, ha a terhelt fogvatartott, vagy fiatalkorú, vagy mindkettő együtt, ilyenkor a 

védő megérkezéséig nem lehet semmilyen cselekményt tenni.  
 
Hivatalból való eljárás, be. megindítása, akadálya 

 Büntetőeljárást törvényes vád alapján lehet indítani és lefolytatni.   
 pontos büntetőjogi minősítés (bűncselekmény, vagy szabálysértés) 
 A hatályos jogszabályok figyelembevétele. 
 A garanciák megakadályozzák az állam túlterjeszkedését.  
 Csak az ellen indítható, aki ellen a bcs. elkövetésének alapos gyanúja fennáll. 

Nem lehet megindítani, vagy ha megindult meg kell szüntetni a be.-t, ha: 
 a cselekmény nem bcs., nem a terhelt követte el 
 nem állapítható meg bcs., illetve az, hogy azt a terhelt követte el, vagy nem bizonyítható 
 büntethetőséget kizáró, vagy megszüntető ok áll fenn. 
 a terhelt cselekményét már elbírálták 

Nem törvényes vád: 
 nem szabályosan elért bizonyítékok (koholt bizonyíték, hamis tanú, kikényszerített vallomás, 

tiltott lehallgatás stb.) 
 alaki hibák (határidőn túli cselekmény, a tanúkihallgatás során a jegyzőkönyv nem 

tartalmazza az alapvető követelményeket – pl. a tanúvallomás minden oldalát alá kell írnia a 
tanúnak) 

Ha mindezek fennállnak, a vádat ejteni kell és pótnyomozást kell elrendelni. 
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Ártatlanság vélelme 
 
Senki sem tekintethető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem 
állapította meg. 
 
Az önvádra kötelezés tilalma 
 
Senki nem kötelezhető, hogy magára terhelő vallomást tegyen, maga ellen bizonyítékot 
szolgáltasson. 
 
Anyanyelv használata 
 
A be. nyelve magyar, de mindenki használhatja az anyanyelvét akár szóban, akár írásban. A 
fordításról az eljáró bíróság, ügyészség, vagy nyomozóhatóság rendelkezik. 
 
A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása 
 
A bíróságot, az ügyészt és a nyomozóhatóságot nem köti más eljárásban hozott határozat, vagy 
tényállási megállapítás. A részítélet sem köti a bíróságot. 
 
A törvény hatálya 
 
A be.-t az elkövetéskor hatályban lévő törvény alapján kell lefolytatni. 
 

2. A bíróság 
 
Feladata: 
 

 igazságszolgáltatás 
 dönt a kényszerintézkedésekről 
 a vádirat benyújtása előtti feladatokat a nyomozási bíró látja el. 

 
Eljáró bíróságok 
 

 első fokon a helyi és megyei bíróság jár el 
 másodfokon jár el a megyei bíróság (ha az ügy első fokon helyi bíróság hatáskörébe tartozik), 

valamint az ítélőtábla (ha az ügy első fokon a megyei bíróság hatáskörébe tartozik) és a 
Legfelsőbb Bíróság (első fokon az Ítélőtábla hatáskörébe tartozó ügyekben) 

 
A bíróság összetétele 
 

 1 hivatásos bíró + 2 ülnök (helyi bíróság esetén, ha 8 év, vagy ennél súlyosabban büntetendő 
bcs.) 

 minden más esetében ülnökök közreműködése nélkül  
 2 hivatásos bíró és 3 ülnök (megyei bíróság esetén első fokon) 
 3 bíróból áll a másod- illetve harmadfokú bíróság (Az LB-n kivételes esetben 5 bíróból álló 

tanács is eljárhat) 
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Az első fokú bíróság hatásköre: 
 

 helyi bíróság esetén minden olyan ügy, amit törvény nem utal a megyei bíróság hatáskörébe 
 megyei bíróság esetén minden olyan bcs.:  

 
- amit 15 évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel lehet büntetni,  

            - állam  és emberiség elleni bcs.-ek, 
            - emberölésre irányuló előkészület, 
            - gondatlanságból elkövetett emberölés, 
            - választás, népszavazás, nép kezdeményezéssel összefüggő bcs.-ek, 

- terrorcselekmények,  
            - haditechnikai termékkel és szolgáltatással való visszaélés, 
            - különösen nagy vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás,  
            - katonai be. hatálya alá tartozó bcs-ek. 
 
Az első fokú bíróság illetékessége: 
 

 ahol a bcs-t elkövették, vagy amelynek a területén a terhelt lakik 
 ha több bíróság területén történik a bcs. akkor az jár el, amelyik a leghamarabb kezdte meg 

az intézkedést az ügyben. 
 
A bíró kizárása 
 
Bíróként nem járhat el: 

 aki az ügyben, mint ügyész, vagy a nyomozóhatóság tagja járt el, vagy annak hozzátartozója 
 aki, mint terhelt, védő, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelentő, vagy ezek 

képviselője, vagy hozzátartozója 
 mint tanú, szakértő vett részt az ügyben 
 titkos információgyűjtés engedélyezéséről döntött 
 akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható 
 ha nyomozási bíróként részt vett az ügyben 
 az a bíró, aki már első, másodfokon eljárt, a fölötte lévő fórumokon már nem járhat el 
 az, aki a hatályon kívül helyezett határozat meghozatalában részt vett 

 

3. Az ügyész 
 
Feladata: 

 közvádló 
 kötelessége figyelembe venni a terhelő és mentő, a súlyosító és enyhítő körülményeket az 

eljárása során 
 nyomozást végeztet, vagy nyomoz, ennek keretében: 

- nyomozást, vagy feljelentéskiegészítést rendelhet el, mellyel megbízza a nyomozóhatóságot, 
- a nyomozási cselekményeknél jelen lehet, iratokba betekinthet, 
- a nyomozóhatóság határozatát megváltoztathatja, hatályon kívül helyezheti, az ezzel 
kapcsolatos panaszokat elbírálja, 
- a feljelentést elutasíthatja, a nyomozást megszüntetheti 
- az eljárást magához vonhatja. 
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 az ügyész vádat emel és a bíróság előtt képviseli a vádat 
 ellenőrzi a kényszerintézkedések szabályosságát 

 
Az ügyészség hatásköre és illetékessége: 
 

 annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége határozza meg, amely mellett működik 
 szervezetét a legfőbb ügyész határozza meg 
 az az ügyész jár el, aki már korábban intézkedett adott ügyben 
 vita esetén a felettes ügyész jelöli ki az eljáró ügyészséget 

 
Az ügyész kizárása: 
 
Ügyészként nem járhat el: 

 aki az ügyben, mint bíró járt el, vagy annak a hozzátartozója, 
 aki terhelt, védő, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelentő, vagy ezek 

képviselője, vagy hozzátartozója  
 aki az ügyben tanúként, szakértőként, szaktanácsadóként részt vett, vagy vesz 
 akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható el. 

 

4. A nyomozóhatóság 
 
Feladata: 
 

 nyomozást végez önállóan, vagy ügyészi rendelkezés alapján 
 
Nyomozó hatóságok: 
 

 általános nyomozóhatóság a rendőrség  
 a vám- és pénzügyőrség nyomoz, ha: 

          - nemzetközi gazdasági tilalom megszegése 
          - visszaélés haditechnikai eszközzel 
          - engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység  
          - áru hamis megjelölése esetén 
          - szerzői jogok megsértése 
          - jogosulatlan gazdasági előny megszerzése 
 
A nyomozóhatóság hatásköre és illetékessége: 

 külön jogszabály határozza meg 
 hatásköri vita esetén az illetékes ügyész jelöli ki az eljáró hatóságot 

 
A nyomozóhatóság tagjának kizárása: 
 
Nem járhat el, aki: 

 az ügyben, mint bíró járt el, vagy annak hozzátartozója 
 az ügyben terhelt, védő, sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, vagy azok 

képviselője, illetve rokona 
 tanúként, vagy szakértőként vett részt 
 az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható 
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5. Terhelt, védő, sértett 
 

Terhelt Védő Sértett 
 akivel szemben be-t 

folytatnak 
 (gyanúsított, vádlott, 

elítélt) 
 jogai: 

- a gyanúsítást, a vád tárgyát, 
változásait közöljék vele, 
- az eljárási cselekményeknél 
jelen legyen 
- felkészülhessen a védekezésre 
- bármikor észrevételeket, 
indítványokat tehet  
- jogorvoslattal élhet 
- jogairól, kötelességeiről 
felvilágosítást kapjon 
- védőjével ellenőrzés nélkül 
érintkezzen (szóban, írásban) 
- hozzátartozójával felügyelet 
mellett (ha fogvatartott) 
érintkezzen, 
   

 meghatalmazás, vagy 
kirendelés alapján ügyvéd 
járhat el, akár több is. 

 
Nem lehet védő, aki: 
- a sértett, a magánvádló, a 
pótmagánvádló, a magánfél és 
képviselője, valamint 
hozzátartozója, 
- mint bíró, ügyész, vagy nyom. 
hatóság tagja járt el, vagy ezek 
hozzátartozója 
- a terhelt érdekével ellentétes 
magatartást tanúsít, érdeke 
ellentétes 
- szakértőként, szak-
tanácsadóként járt el, 
- tanúként vesz részt 
- közvetítőként járt el, 
A kizárásról bíróság határoz.  
Kötelező a részvétele, ha: 
- 5 évi vagy ennél súlyosabb bcs. 
esetén 
- ha a terheltet fogva tartják 
- ~ süket, néma, vak, vagy 
kóros elmeállapotú 
- ~ nem beszél magyarul 
- ~ vmiért nem képes védekezni 
 a védő kirendelése ellen 

nincs helye jogorvoslatnak. 
 a kirendelés, illetve a 

meghatalmazás a be. 
jogerős befejezéséig tart. 

A védő kötelezettsége: 
- kapcsolatot késedelem nélkül 
felvenni a terhelttel, 
- minden tv-es védekezési 
eszközt kellő időben 
felhasználni, 
- a terheltet felvilágosítani, 
jogairól tájékoztatni, 
- enyhítő tények felderítését 
szorgalmazni 

 az, akinek a jogát, vagy 
jogos érdekét a bcs. 
sértette, vagy 
veszélyeztette 

A sértett jogai: 
- jelen legyen az elj. 
cselekményeknél, őt érintő 
iratokba betekintés 
- indítványokat, észrevételeket 
tehet 
- jogairól, kötelezettségeiről 
felvilágosítást kérhet 
- meghatározott esetekben 
jogorvoslattal élhet 
 
 ha meghal, helyébe 

egyenesági rokona, 
házastársa, élettársa, vagy 
tv-es képviselője léphet 
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6. Magánvádló, pótmagánvádló, magánfél 
 

Magánvádló Pótmagánvádló Magánfél 
Ha az elkövető 
magánindítványra büntethető, a 
vádat a magánvádló képviseli: 
- könnyű testi sértés 
- magántitok, levéltitok 
megsértése 
- becsületsértés, rágalmazás,  
- kegyeletsértés esetén. 
 
Halála esetén helyébe 30 napon 
belül hozzátartozója léphet. 
 

Az ügyben ~ként léphet fel, ha: 
- az ügyész, vagy nyom. hatóság 
a feljelentést elut., vagy 
megszüntette, 
- a vádemelést az ügyész 
részben mellőzte, vagy elejtette 
- az ügyész nem állapított meg 
közvádra üldözendő bcs-t. 
 
Halála esetén helyébe 30 napon 
belül egyenesági rokona, 
házastársa, élettársa, vagy tv-es 
képviselője léphet. 
- a bírósági eljárásban az ügyész 
jogait gyakorolja 
(kényszerintézkedés, szabadság 
elvonására indítványozás) 

~ az a sértett, aki a be-ben 
polgári jogi igényt érvényesít, 
amely a vád tárgyával 
kapcsolatosan keletkezett. 
 
Ha a sértett meghal az örököse 
léphet fel polgári jogi igény 
érvényesítésével magánfélként. 

 
A büntetőeljárásban részt vehetnek még egyéb érdekeltek is, akinek a jogára, jogos érdekére a be-
ben született határozat kihat.  
 
Képviselő lehet ügyvéd, nagykorú hozzátartozó, vagy külön törvényben erre feljogosított személy.  
 

7. Általános eljárási szabályok 
 
Határidő = eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló időtartam 
Időköz = két eljárási cselekmény között eltelt idő 
 
Határidők: 
 

 a törvény alapján a bíróság, az ügyész és a nyomozóhatóság állapítja meg.  
 órákban, napokban, hónapokban, években kell megállapítani 

-  az órákban megállapított határidőbe minden megkezdett óra beleszámít 
- a napokban megállapított határidőbe nem számít bele a kezdőnap 
- a hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon végződik, amelynek 
száma a kezdőnapnak megfelel.  

 munkaszüneti nap esetén a következő munkanap számít 
 postai úton történő kézbesítésnél a postára adás dátumát kell figyelembe venni 

 
Igazolás: 
 

 ha a terhelt, a védő, a magánvádló, a sértett, a magánfél, a pótmagánvádló, a tanú, vagy a 
szakértő, az ügyész önhibáján kívül határidőt, vagy határnapot sértett igazolási kérelemmel 
élhet. 
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 a lejáratot követő 8 napon belül, illetve a tudomásszerzést követően lehet előterjeszteni  
 6 hónapon túl nincs helye igazolási kérelemnek 
 elő kell adni a mulasztás okát és pótolni kell az elmulasztott cselekményt 
 méltányos elbírálást igényel 
 Érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha: 

- az igazolást a törvény kizárja, 
- a kérelem elkésett, 
- az igazolást kérő az elmulasztott cselekményt nem pótolta 

 Amennyiben helyt adnak az igazolási kérelemnek az azzal együtt járó cselekményt úgy kell 
tekinteni, mintha azt időben adta volna be.  

 Helyt adó határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
 
Idézés és értesítés 
 

 Azt kell idézni, akinek a jelenléte az eljárásban kötelező és azt értesíti, akinek jelenléte nem 
kötelező, de tv. lehetővé teszi.  

 Az idézésnek és értesítésnek tartalmaznia kell: 
- a megidézettnek hol, mikor és milyen minőségben kell megjelennie 
- az értesített hol, mikor, milyen minőségben jelenhet meg 
- az eljárási cselekmény várható időtartamát 
- távolmaradás következményeire való figyelmeztetést 
- a vádlott nevét és a bcs. megjelölését 

 A megidézett felhívható, hogy feljegyzéseit, ügyre vonatkozó egyéb tárgyait hozza magával. 
 
Idézéssel szembeni mulasztás következményei: 
 

 ha a terhelt, a védő, a tanú, vagy szakértő idézés ellenére nem jelenik meg és ezt előzetesen 
nem menti ki: 
- elrendelhető a terhelt elővezetése 
- a tanú elővezetése és rendbírságolása 
- a védő és szakértő rendbírságolása 

 Ha a tanú, vagy szakértő idézése külföldről történik és nem jelenik meg, vele szemben 
jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak. 

 
Kézbesítés 
 

 A kézbesítés történhet: 
- személyesen 
- postai úton 
- hirdetményi úton 
- a bíróság, ügyész, nyomozó hatóság kézbesítője útján 
- nemzetközi jogsegély keretében 

 Ha a sértettnek, vagy egyéb félnek kézbesítési megbízottja van, az idézés kivételével minden 
iratot neki kell kézbesíteni. 

 A kézbesítés szabályszerű, ha azt a címzett, vagy az arra jogosult személy helyette átvette 
 Ismeretlen helyen tartózkodó terheltnek a hivatalos iratot hirdetményi úton kell kézbesíteni, 

amelyet ki kell függeszteni a küldő hirdetőtáblájára, illetve az illetékes önkormányzat (ha volt 
előzőleg ismert lakcíme) hirdetőfalára 15 napra. 

 Ha a címzett fogvatartott, akkor a BV parancsnok címére kell küldeni a hivatalos iratot, 



8 

feltüntetve a terhelt pontos adatait. 
 
Minősített adatok azok az adatok, amelyeket a nyomozóhatóság beszerez, hogy a bűnösséget 
bizonyítsa. 
Megkeresés: 
 

 A bíróság az ügyész és a nyomozóhatóság megkereshet állami és helyi önkormányzati 
szervet, hatóságot, köztestületet, alapítványt stb. adatok közlése, tájékoztatás adása, iratok 
beszerzése végett. 

 A megkeresett a megállapított határidőben köteles a megkeresést teljesíteni, vagy ennek 
akadályát közölni. 

 A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét pontosan meg kell 
jelölni. 

 
Iratok kezelése: 

 A beérkező iratok érkezésük sorrendjének megfelelően sorszámozni kell.  
 Az iratokat össze kell fűzni és a fűzésnél az adott hatóságnak le kell pecsételni. 
 Amennyiben egy ügy elveszett, vagy megsemmisült, az adott szerv vezetőjének jelezni kell és 

ő dönt annak felkutatásáról, illetve pótlásáról.  
 
Az ügyek egyesítése és elkülönítése: 
 

 Ha több terhelt van, velük szemben ugyanazt az eljárást kell lefolytatni, ezért ezeket az 
ügyeket egyesíteni kell, hiszen együttes elbírálásuk célszerű. 

 Ha a terheltek száma igen magas célszerű az ügy elkülönítése, ilyenkor az illetékes 
hatósághoz kell áttenni az ügyet. 

 
Bűnügyi költség: 
 

 az a költség, amelyet az eljárás megindításától a büntetés végrehajtásának befejezéséig, 
valamint a különleges eljárások során az állam előlegezett (tanú, szakértő, szaktanácsadó) 

 a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótmagánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt 
és a sértett törvényes képviselőjének az ügyben felmerült készkiadása 

 a kirendelt védő és a sértett, a magánfél és pótmagánvádló képviselőjének készkiadása. 
 Személyes költségmentesség engedélyezése esetén: 

- a terhelt kérelmére a hatóság védőt rendel ki 
- ennek díját az állam viseli 

 

8. A bizonyítás általános szabályai 
A bizonyítás tárgya: 
 

 Azokra a tényekre terjed ki, amelyek a be. során jelentősek. 
 A tényállás alapos és hiánytalan tisztázására kell törekedni. 
 Köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 

 
A bizonyítás eszközei:  Tanúvallomás, szakvélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat, terhelt vallomása 
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Tanúvallomás Szakvélemény 

- tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről 
tudomása lehet 
- állampolgári kötelezettség 
- megjelenésével felmerült költségének megállapítását kérheti 
az adott hatóságtól, erre előzetesen figyelmeztetni kell 
~ akadálya: 
- lelkész, egyházi személy (titoktartási kötelezettség) 
- védő arról amit az ügyfelével beszélt 
- akitől testi, illetve szellemi állapota miatt az nem várható el 
helyes vallomás. 
- hatósági tanú, amire titoktartási kötelezettsége áll fenn és ez 
alól nem mentették fel. 
~ megtagadhatja: 
- a terhelt hozzátartozója, 
- aki magát, v. hozzátartozóját bcs. elkövetésével vádolná 
- aki foglalkozásánál fogva titoktartásra köteles és nem kapta 
meg a megfelelő felmentést 
tanúkihallgatás: 
- a tanúkat egyenként kell kihallgatni 
- meg kell kérdezni nevét, szül. helyét, idejét, anyja nevét, 
lakóhelyét és tart. helyét, foglalkozását, szem. azonosító 
okmány számát, a terhelttel rokoni kapcsolatban áll-e, illetve 
érdektelen-e.  
- a kihallgatás elején tisztázni kell, nincs-e akadálya a 
vallomástételnek. 
- a tanú köteles a legjobb tudomása szerint igazat vallani, 
illetve, hogy a hamis tanúzást a törvény bünteti. Amennyiben 
ez nem történik meg, nem vehető figyelembe bizonyítékként a 
tanúvallomás. 
- a 14. életévét be nem töltő személyt csak akkor lehet 
tanúként kihallgatni, ha elengedhetetlen a tanúvallomása 
- a 18. életévét meg nem haladó személy tanúkihallgatásán 
gondviselője, törvényes képviselője jelen lehet. 
- ha a tanú jogosulatlanul tagadja meg a tanúvallomást, 
rendbírsággal sújtható. 
- a tanút védelemben kell részesíteni a testi épségének, vagy 
személyes szabadságának védelme érdekében, valamint, hogy 
vallomását félelem nélkül tegye meg. 
- A tanú, illetve ügyvédje kérheti az adatai zártan kezelését, 
ilyenkor a hatóság biztosítja, hogy az ügy anyagából ne tűnjön 
ki a tanú adata. 
különösen védett tanú: 
- akinek a tanúvallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges 
körülményeire vonatkozik, 
- mással nem pótolható bizonyíték a vallomása 
- személye a terhelt és a védő előtt nem ismert 
 
 
 
 

- ha az eljárás során egy tény feltárásához 
szakértelemre van szükség, szakértőt kell 
alkalmazni. 
alkalmazása kötelező, ha: 
- kóros elmeállapot, kábítószer függőség 
- kényszergyógykezelés szükségessége 
- személyazonosítás biológiai vizsgálata 
- elhalt személy kihantolása esetén 
- Bíróság, ügyész, nyomozó hatóság rendeli 
ki 
Szakértőként: 
szakértői névjegyzékben szereplő iü. 
szakértőt, szakértői intézetet, állami szervet, 
intézményt, szervezetet lehet kirendelni. 
Szakértőként nem járhat el: 
- aki az ügyben, mint terhelt, védő, sértett, 
feljelentő, vagy ezek képviselője vesz, vett 
részt, valamint ezek hozzátartozója 
- aki az ügyben mint bíró, ügyész, vagy 
nyomozóhatóság tagja járt el, ezek 
hozzátartozója, alkalmazottja. 
- aki az ügyben tanúként vesz, vagy vett 
részt 
- halál esetén az az orvos, aki az elhunytat 
halála előtt kezelte 
- akit szaktanácsadóként már igénybe vettek 
- akitől elfogulatlan vélemény egyéb okból 
nem várható 
A szakértő köteles a vele szemben fennálló 
kizárási okot a kirendelőnek haladéktalanul 
jelezni.  
A szakértő meghallgatása: 
- A szóbeli szakvélemény előadása előtt meg 
kell állapítani a szakértő személyazonosságát 
és tisztázni kell, hogy nincs-e vele szemben 
kizáró ok.  
- figyelmeztetni kell a hamis szakvélemény 
adásának következményeire 
- a szakértőhöz kérdéseket lehet intézni. 
Más szakértőt akkor kell kirendelni, ha a 
szakvélemény kiegészítése nem vezetett 
eredményre, vagy az más okból szükséges. 
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Tárgyi bizonyítási eszköz Okirat Terhelt vallomása 
- minden olyan tárgy, amely 
bizonyítandó tény bizonyítására 
alkalmas, tehát a 
- bűncselekmény elkövetésének, 
illetve az elkövető nyomait 
hordozza,  
- vagy bcs. útján jött létre,  
- az elkövetéshez használták,       
- vagy amelyre a bcs-t 
elkövették. 
 

- az a bizonyítási eszköz, amely 
vmely tény, adat valóságának, 
esemény megtörténtének, vagy 
nyilatkozat megtételének 
bizonyítására készül és arra 
alkalmas 
magánokirat: pl. levél, nem 
teljes bizonyító erejű 
teljes bizonyító erejű 
magánokirat: pl. közjegyző által 
hitelesített végrendelet 
közokirat: olyan közhiteles 
adatot tartalmaz, amely 
ellenkezőjének bizonyításáig azt 
valónak kell elfogadni (vélelem). 

- a terhelt kihallgatása előtt meg 
kell állapítani 
személyazonosságát (neve, szül. 
helye, szül. ideje, anyja neve, 
lakóhelye, tartózkodási helye, 
szig., állampolgársága) Erre 
mindenképpen kell felelnie. 
- figyelmeztetni kell, hogy nem 
köteles vallomást tenni, 
bármikor megtagadhatja a 
válasz adást.  
- módot kell adni arra, hogy 
vallomását összefüggően 
előadhassa. 
- a terhelteket egyenként kell 
kihallgatni. 

 

9. Bizonyítási eljárások 
Szemle, helyszíni kihallgatás, bizonyítási kísérlet, felismerésre bemutatás, szembesítés 

 
Szemle Helyszíni kihallgatás Bizonyítási kísérlet 

- bíróság, vagy ügyész rendeli 
el, ha bizonyítandó tény 
felderítéséhez tárgy, vagy 
helyszín megtekintése, illetve 
megfigyelése szükséges.  
- ha a szemle tárgyát akár 
anyagi, akár fizikai okok miatt 
nem lehet a bíróság, illetve 
ügyész elé tárni, a szemlét a 
helyszínen kell megtartani. 

- a helyszínen hallgatják ki a 
tanút, vagy a terheltet, ha 
szükséges, hogy megmutassa az 
elkövetés helyét, a bcs-vel 
összefüggő más helyet, tárgyi 
bizonyítási eszközt, vagy magát 
a bcs. lefolyását. 
- előzetesen ki kell hallgatni 
arról, hogy a helyet miről 
ismerné fel. 
- egyszóval a bcs. 
rekonstruálása  

- akkor rendelik el, ha azt kell 
megállapítani, hogy vmely 
esemény meghatározott helyen, 
időben és körülmények között 
megtörténhetett-e. 

 
Felismerésre bemutatás Szembesítés 

- bíróság, vagy ügyész rendeli el, ha az a 
személy, illetve tárgy felismerése céljából 
szükséges.  
- a terheltnek, illetve a tanúnak felismerésre 
legalább 3 személyt, vagy tárgyat kell bemutatni. 
- részletesen ki kell hallgatni előzőleg, hogy a 
személyt illetve tárgyat milyen körülmények 
között látta 

- ha a vallomások egymással ellentétesek (tanúk, 
terheltek), az ellentétet szembesítéssel lehet 
tisztázni. 
- a szembesítettek a vallomásukat egymással 
szóban közlik, kérdéseket is tehetnek fel 
egymásnak. 

 



11 

10. Kényszerintézkedések 
 
Őrizetbe vétel, előzetes letartóztatás,  
lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet, távoltartás,  
ideiglenes kényszergyógykezelés,  
házkutatás, motozás, lefoglalás 
 

Őrizetbe vétel Előzetes letartóztatás 
- a terhelt személyi szabadságának 
átmeneti elvonása, melyről a bíróság, 
az ügyész, ill. nyomozóhatóság határoz 
- szab. vesztéssel büntetendő bcs. 
megalapozott gyanúja esetén 
rendelhető el 
- legfeljebb 72 óráig tarthat, ennek 
elteltével szabadon kell bocsátani. 
- Bcs elkövetésén tetten ért személyt 
bárki elfoghatja és köteles 
haladéktalanul a rendőrséget értesíteni 
- a terhelt hozzátartozóját 24 órán belül 
értesíteni kell  

- a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős 
ügydöntő határozat meghozatal előtt.  
helye van: 
- szab.vesztéssel büntetendő bcs. esetén, 
- megszökött, elrejtőzött, szökést kísérelt meg,  
- feltehető, hogy meg fog szökni, jelenléte másképp nem 
biztosítható, 
- tanút befolyásolna, megfélemlítene, bizonyítékot 
megsemmisíthet, meghamisíthat 
- a megkísérelt bcs.-t véghezvinné, újabb bcs.-t követne el.  
~ tartama: 
- legfeljebb egy hónap, nyomozási bíró alkalmanként 
legfeljebb 3 hónappal, max. 1 évig (letartóztatástól 
számított) meghosszabbíthatja.  
- a megyei bíróság alkalmanként legfeljebb 2 hónappal 
meghosszabbíthatja (ha az ügyész az ~ lejárta előtt 5 
nappal tesz indítványt rá) 
- az ~ az első fokú bíróság ügydöntő határozatának 
kihirdetéséig tart 
- felül kell vizsgálni, ha a 6 hónapot meghaladja (I. fokú 
bíróság) 1 évet meghaladja (II. fokú bíróság). 
~ megszűnik, ha: 
- 1 év elteltével (ha 3 évnél nem súlyosabb bcs.) 
- 2 év elteltével (ha 5 évnél nem súlyosabb bcs.) 
- 4 év elteltével (ha 15, vagy életfogytig bcs.) 
a megszüntetését érdemi határozatban bírálják el.  
~ végrehajtása: 
- BV-ben kell végrehajtani 
- 30 napig rendőrségi fogdában is végrehajtható (ez bírói 
határozattal hosszabbítható, jogorvoslatnak nincs helye.  
- ~-ban a terhelt eljárási jogai nem korlátozhatóak 
(védőjével érintkezzen) 
 
megszűnik a lejárati idővel, megszüntethető, ha 
elrendelésének oka megszűnt. 
Az ~-t a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 
(1 nap előzetes letartóztatás = 1 nap BV intézet) 
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Lakhelyelhagyási tilalom Házi őrizet Távoltartás 

- mozgási szabadság és lakhely 
szabad megválasztás jogának 
korlátozása 
- meghatározott terület nem 
hagyható el, tartózkodási hely, 
lakhely nem változtatható meg. 
- személyi körülmények 
figyelembevételével állapítják 
meg, ha így is biztosítható az 
eljárás eredményessége (nem 
kell előzetes letartóztatás) 
- elrendeléséről bíróság határoz 
- előírhatja, hogy időszakonként 
a rendőrségen jelentkezni kell 
megszűnik, ha: 
- tartama lejárt, 
- az eljárást jogerősen 
befejezték, 
- a nyomozást megszüntették 
- határideje lejárt és a bíróság 
nem hosszabbította meg. 

- mozgási szabadság és 
tartózkodási hely szabad 
megválasztásának korlátozása. 
- a bíróság által kijelölt lakást és 
az ahhoz tartozó bekerített 
helyet a bíróság által 
meghatározott célból hagyhatja 
el (pl. gyógykezelés, mindennapi 
élet szükségleteinek biztosítása). 
elrendelhető, ha: 
- a bcs. jellegére és a be. 
időtartamára, valamint 
- a terhelt magatartására 
tekintettel így is biztosíthatók az 
előzetes letartóztatással elérni 
kívánt célok. 
- a bíróság elrendelheti ennek 
rendőrségi ellenőrzését is. 
- a házi őrizet beszámít a 
büntetésbe (5 nap házi őrizet = 3 
nap BV intézet) 
- a házi őrizetet vissza lehet 
súlyosítani. 
  
 

- szabad mozgáshoz és a 
tartózkodási hely szabad 
megválasztásához való jog 
korlátozása. 
A terhelt köteles: 
- a meghatározott lakást 
elhagyni, 
- meghat. személytől, annak 
lakóhelyétől, munkahelyétől, az 
általa látogatott oktatási, 
nevelési, egészségügyi 
intézménytől, vallásával 
összefüggésben látogatott 
épülettől távol tartani magát, 
- tartózkodnia attól, hogy a 
meghatározott személlyel 
közvetve, vagy közvetlenül 
érintkezzen.  
Akkor rendelik el, ha: 
szab.vesztéssel járó bcs. esetén 
az előzetes letartóztatás nem 
szükséges, de a 
lakókörnyezetben hagyása 
esetén 
- a tanút befolyásolna, 
megfélemlítené 
- veszélyeztetné a bizonyítást, 
- a megkísérelt bcs.-t véghez 
vinné 
- a sértett sérelmére újabb bcs.-t 
követne el. 
A távoltartást a bíróság 10-60 
napig terjedő időre rendeli el. 
Indítványozhatja: 
ügyész, magánvádló, 
pótmagánvádló, sértett, a 
csel.képtelen, vagy korl. csel. 
képes sértett törvényes 
képviselője, a terhelttel közös 
háztartásban élő kiskorú 
személy törvényes képviselője. 
 
Ha a terhelt a távoltartás 
szabályait szándékosan 
megszegi, előzetes 
letartóztatása elrendelhető. 
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Ideiglenes kényszergyógykezelés Óvadék 
- Kóros elmeállapotú terhelt személyi 
szabadságának bírói elvonása, jogerős ítélet 
nélkül. 
- Akkor van helye, ha megalapozottan lehet 
következtetni arra, hogy a terhelt 
kényszergyógykezelését kell elrendelni (látható, 
hogy nem normális, de még nem mondta ki 
szakértő). 
- az előzetes letartóztatásra vonatkozó 
szabályok érvényesülnek. 
- ha az ~ megkezdésétől 6 hónap eltelt és még 
nem nyújtottak be vádiratot, indokoltságát a 
bíróság felülvizsgálja. Erre az ügyész tesz 
indítványt lejárat előtt 5 nappal. 
- 1 év után indokoltságát a megyei bíróság bírája 
vizsgálja felül.  
- ~ az első fokú bíróság ügydöntő határozatának 
kihirdetéséig tart, másodfokon elrendelt, a 
másodfokú eljárás befejezéséig tart.  
- ~t igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító 
intézetben kell végrehajtani. 
- ~t meg kell szüntetni, ha elrendelésének oka 
megszűnt. 
- a vádirat benyújtásáig az ügyész is 
megszüntetheti. 

 - Az óvadék egyfajta biztosíték, hogy az eljárás 
alá vont személy az eljárási cselekményekben 
részt vegyen. 
- terhelt, vagy a védő indítványozhatja 
- függ az elkövetett bcs. súlyától 
Vissza kell adni, ha: 
- a bíróság az előzetes letartóztatást elrendelte, 
- az ügyész a nyomozást megszüntette 
- a bíróság az eljárást jogerős ítélettel, vagy 
megszüntető határozattal befejezte. 
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Házkutatás Motozás Lefoglalás 

- célja a bizonyíték 
megszerzése, információhoz 
jutás 
- a bíróság, az ügyész, vagy a 
nyomozó hatóság rendeli el, 
utóbbi hajtja végre. 
- általában az érintett 
jelenlétében kell végrehajtani 
- ha meghatározott dologra, 
vagy személyre irányul, fel kell 
hívni az érintettet annak 
előadására 
 

- bizonyíték megszerzésére 
irányul azzal szemben, akiről 
feltételezhető, hogy magánál 
tartja a bizonyítási eszközt 
- ruházata és teste átvizsgálását 
jelenti (csak azonos nemű teheti 
és azonos nemű lehet jelen, 
kivéve, ha az illető orvos) 
- ügyész, ill. nyomozó hatóság 
rendelheti el  
- előzőleg fel kell szólítani, hogy 
az adott dolgot adja elő 
 

- bizonyítás érdekében a 
dolognak a bíróság, az ügyész, 
ill. nyomozó hatóság általi 
őrzésbe vétele, vagy őrzésének 
biztosítása 
- bíróság, ügyész, 
nyomozóhatóság rendelheti el 
- nem foglalható le a terhelt és a 
védő közötti levelezés, a védő 
feljegyzései 
- a lefoglalt dolgot letétbe kell 
helyezni, ha erre nem alkalmas 
biztosítani kell őrzését 
- megszüntethető, ha arra az 
eljárás érdekében már nincs 
szükség 
- ha a lefoglalt dolog értéktelen, 
vagy arra senki sem tart igényt a 
megszüntetés után meg kell 
semmisíteni. 
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II. Nyomozás 
 

1. Általános rendelkezések 
 
Alapvető rendelkezés: A büntetőeljárás a nyomozással kezdődik, amelynek során fel kell deríteni a 
bcs.-t, az elkövető személyét, fel kell kutatni a bizonyítási eszközöket.  
 

Ügyész Nyomozó hatóság 
- rendelkezik a nyomozásról 
- utasítja a nyomozóhatóságot 
-betekinthet a nyomozóhatóság nyilvántartásába 
- az ügyész határozata előkészítésére utasíthatja 
a nyomozóhatóságot 
- az ügyész fokozott felügyeletet gyakorol a 
nyomozóhatóság nyomozása fölött, ha az: 

 bonyolult bizonyítást igényel, 
 nyomozás során lényeges tv. sértést 

észlel, 
 nyomozás megindításától 1 év eltelt, 
  a gyanúsított kényszerintézkedés hatálya 

alatt áll  
 olyan bcs.-ben folyik a nyomozás, ami 10 

évet meghaladóan büntetendő. 
 védett tanú esetén 
 fedett nyomozó esetén 
 közérdeklődésre számot tartó ügy 

- az ügyész nyomozásra vonatkozó utasításait 
határidőben teljesíti 
-tájékoztatja az ügyészt a nyomozás 
elrendeléséről és az ügy állásáról 
- ha bírói, vagy ügyészi döntés szükséges, a ~ 
tájékoztatja az ügyészt 
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Jegyzőkönyv Jelentés Határozat 
- nyomozási cselekményekről készíti 
az ügyész, vagy a nyomozóhatóság 
- jegyzőkönyvvezető, vagy a 
nyomozóhatóság tagja veszi fel 
~ fel kell tüntetni: 
- eljáró hatóság megnevezése 
- eljárás alapjául szolgáló bcs. és a 
gyanúsított neve 
- nyomozási cselekmény helye és 
ideje 
- a jelen lévő ügyész, nyomozó 
hatóság tagja, 
  eljárásban részt vevő személy és 
képviselője, 
  védő, tanú, annak ügyvédje, 
  hatósági tanú és 
jegyzőkönyvvezető nevét. 
- a kihallgatott terhelt és tanú, 
szakértő nevét, illetve más személyi 
adatait   
 
~ben le kell írni a nyomozási 
cselekmény menetét. 
- a tanúvallomásokat részletesen kell 
tartalmaznia. 
- a jegyzőkönyvet az ügyész, vagy a 
nyomozóhatóság tagja és a jkv. 
vezető aláírja. 
- a gyanúsított, a tanú és a tolmács a 
jkv. minden oldalát aláírja, ha ezt 
megtagadja, fel kell tüntetni. 
- a jkv.-t az ügyész, ill. 
nyomozóhatóság tagja kiegészítheti, 
kijavíthatja, melyről tájékoztatnia 
kell az érdekelteket. 

- a nyomozóhatóság az 
általa végzett nyomozási 
cselekményekről jkv. 
helyett jelentést készíthet. 
- a gyanúsított és a tanú 
meghallgatásáról jelentés 
nem készülhet. 
- a jelentés ugyanazokat a 
tartalmi elemeket foglalja 
magába, mint a jkv.  
- a jelentést a nyomozó 
hatóság eljáró tagja írja alá. 

~ot kell hozni: 
- védőnek a kirendelés alóli 
felmentéséről, díjának 
megállapításáról, 
- ügyek egyesítéséről, 
elkülönítéséről, áttételéről 
- bűnügyi költség 
megállapításáról 
- meg nem jelenéssel 
összefüggésben felmerült 
költség megállapításáról 
- szakértő kirendeléséről, 
kizárásáról 
- jogorvoslat elbírálásáról. 
 
- A határozatban meg kell 
nevezni, akire vonatkozik a 
rendelkezés, személyi adatokkal 
 
A ~ban fel kell tüntetni: 
- ügyész, vagy nyomozóhatóság 
megnevezése 
- bcs-t, ami miatt indult az elj. 
- megállapított rendelkezést, 
jogszabályi hivatkozást, 
- van-e helye jogorvoslatnak, 
milyen határidőn belül és hova 
kell benyújtani. 
 
A határozatot mindig írásba kell 
foglalni, szóban kell közölni és a 
jelenlévőknek át kell adni. 

 

2. A nyomozás megindításának alapja: 
 
A nyomozás megindulhat feljelentésre, vagy az ügyésznek, nyomozó hatóságnak hivatali 
hatáskörében, illetve nyomozó hatóság tagjának hivatali minőségében tudomásra jutott adatok 
alapján.  
Az ügyész, illetve a nyomozóhatóság rendeli el, erről feljegyzést készít, mely tartalmazza, hogy 
milyen bcs. miatt, mikor indítottak nyomozást.  
Nyomozás elrendeléséről 3 napon belül kell határozni, melyről az ügyészt 24 órán belül értesíteni 
kell.  
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Feljelentés Magánindítvány 
- bcs. miatt bárki tehet feljelentést 
- kötelező, ha annak elmulasztása bcs. 
- ~hez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, 
vagy azok őrzéséről gondoskodni kell 
- az ügyésznél, vagy nyomozó hatóságnál kell 
írásban, vagy szóban megtenni (ezt jkv-be 
foglalják), melyet azonnal nyilvántartásba 
vesznek 
- ha a feljelentés alapján nem lehet aggálytalanul 
megindítani a nyomozást feljelentés 
kiegészítésének van helye, mely során a 
nyomozóhatóság 15 napig szerezhet be újabb 
adatokat. 

- ~ra üldözendő bcs. miatt csak a jogosult 
feljelentése alapján indítható büntetőeljárás. 
- a jogosult a bcs. elkövetője kilétének 
tudomására jutása után 30 napon belül 
terjesztheti elő (szigorú határidő) 
- e határidő elmulasztása miatt csak akkor van 
helye igazolásnak, ha a bcs. közvádra üldözendő. 

 
A feljelentés elutasítása: 
 
Az ügyész 3 napon belül határozattal elutasítja a feljelentést, ha megállapítható, hogy: 
 

 a cselekmény nem bcs. 
 a bcs. gyanúja hiányzik, 
 büntethetőséget kizáró ok állapítható meg (gyermekkor, kóros elmeállapot, kényszer, 

fenyegetés, tévedés, jogos védelem, végszükség, magánindítvány hiánya) 
 eljárás halál, elévülés vagy kegyelem folytán nem indítható  
 magánindítvány, kívánat, vagy feljelentés hiányzik 
 a cselekményt más jogerősen elbírálták 

 
A feljelentést nem lehet elutasítani, ha: 
 

 kényszergyógykezelés elrendelése látszik szükségesnek 
 elkobzásnak, vagyonelkobzásnak a büntethetőségtől függetlenül van helye, kivéve, ha a 

bizonyítékok rendelkezésre állnak. 
 
A nyomozás határideje: 
 

 lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, megindításától számított 2 hónapon belül be 
kell fejezni (max. 3 évig lehet nyomozni) 

 az ügyész 2 hónappal, a főügyész 1 évvel meghosszabbíthatja 
 1 éven túl a legfőbb ügyész jogosult meghosszabbítani 
 ez ellen a határozat ellen nincs helye panasznak. 

 
Gyanúsított kihallgatása: 
 

 aki megalapozottan gyanúsítható bcs. elkövetésével, az ügyész, ill. a nyomozóhatóság a 
gyanúsítottat kihallgatja. 

 a fogva lévő gyanúsítottat 24 órán belül ki kell hallgatni 
 a kihallgatás elején közölni kell a gyanúsítás lényegét és az erre vonatkozó jogszabályokat 
 a terheltnek megfelelő időt  és lehetőséget kell biztosítani a védekezésre való felkészülésre. 
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A nyomozás felfüggesztése és megszüntetése 
 

Nyomozás felfüggesztése Nyomozás megszüntetése 
A felfüggesztés során az ügy lezárul, de nem 
szűnik meg. Kihat a határidőre. 
az ügyész határozattal függeszti fel, ha 
- a gyanúsított ismeretlen helyen, vagy külföldön 
tartózkodik és távollétében az eljárás nem 
folytatható le 
- a gyanúsított tartós súlyos betegsége miatt az 
eljárásban nem vehet részt 
- az elkövető kiléte nem volt megállapítható 
- előzetes kérdésben való döntésre van szükséges 
- jogsegély szükséges (külföldi hatóság 
megkeresése) 
- nemzetközi büntetőbíróság a büntetőeljárás 
átadása végett megkeresi a magyar hatóságot 
- kábítószer-élvező gyanúsított önként alávetette 
magát a kábítószer-függőséget gyógyító 
kezelésnek 
 
Ha a felfüggesztés oka megszűnt a nyomozást 
folytatni kell. 
Az ügyész 1 éves határidőt állapíthat meg: 
- külföldön tartózkodónak a visszatérésre 
- az érdekeltnek kereset benyújtására, a személyi 
állapot kérdésének eldöntése érdekében 

A nyomozás megszüntetésével ügydöntő módon 
zárul le az eljárás. 
Az ügyész határozattal megszüntetheti: 
- ha a cselekmény nem bcs. 
- ha nem állapítható meg bcs. elkövetése 
- ha nem a gyanúsított követte el a bcs.-t 
- ha büntethetőséget kizáró ok állapítható meg, 
kivéve kényszergyógykezelés esetén 
- a gyanúsított halála, elévülés, kegyelem miatt 
- egyéb büntethetőséget megszüntető ok miatt 
- ha hiányzik a magánindítvány, kívánat, vagy 
feljelentés hiánya 
- ha a cselekményt már jogerősen elbírálták 
- megrovást alkalmaz, cselekménye már nem 
veszélyes, vagy csekély fokban veszélyes a 
társadalomra, szükségtelen büntetés vagy 
intézkedés alkalmazása 
 
A nyomozás megszüntetése nem akadálya annak, 
hogy ugyanabban az ügyben utóbb az eljárást 
folytassák. 

 
A nyomozás iratainak megismerése: 
 

 A nyomozás elvégzése után az ügyész, vagy a nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a 
védőnek az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás összefűzött iratait. 

 a gyanúsított itt tudja meg mi ellene a pontos vád (egyfajta iratismertetés) 
 lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsított és a védő az esetleges vádemelés alapjául szolgáló 

összes iratot megismerhesse 
 az iratok megtekintésének határnapjáról a gyanúsítottat és a védőt értesíteni kell, a fogva lévő 

gyanúsítottat a határnapra elő kell állítani.  
 kiegészítését indítványozhatja, egyéb indítványokat és észrevételeket tehet, az iratokról 

másolatot kérhet 
 a gyanúsított, illetve a védő indítványáról az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság határoz. 

 
!A nyomozási bíró feladata: 
 

 a vádirat benyújtása előtti feladatokat első fokon a megyei bíróság által kijelölt nyomozási 
bíró látja el 

 minden olyan ügykörben dönt, ami a nyomozással kapcsolatos 
 a nyomozási bíró dönt: 

- kényszerintézkedésekről, elmeállapot megfigyelésével kapcsolatos indítványokról, védő 
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kizárásáról, elmegyógyító  
- a titkos adatszerzés engedélyezéséről, megszüntetéséről, titkos információ 
büntetőeljárásban történő felhasználásáról, 
- a nyomozás megszüntetését követően a nyomozás folytatásának elrendeléséről, 
- a tanú különösen védetté nyilvánításáról, 

 feladatai: 
- kihallgatja a 14. életévét be nem töltött tanút, 
- kihallgatja a védett és az életveszélyben lévő tanút, 

 illetékessége: 
- a megyei bíróság illetékességi területén lévő ügyészségek által folytatott eljárás során jár el, 
függetlenül attól, hogy a bcs. elbírálása helyi, vagy megyei hatáskörű 
- a nyomozási bíró bizonyítási cselekmény elvégzése esetén illetékességi területén kívül is 
eljárhat. 

 

3.) Vádemelés: 
 
Intézkedés az iratok ismertetése után: 
 

 az ügyész teheti meg a maga által végzett eljárási cselekmény esetén, annak megtörténte után, 
ha nyomozó hatóság végezte, akkor az iratok érkezését követő 30 napon belül az alábbiakat 
teheti: 
- pótnyomozást végezhet, vagy erről rendelkezhet, 
- a nyomozást felfüggesztheti, 
- a nyomozást megszüntetheti, 
- az ügyet közvetítői eljárásra utalhatja, vádemelés elhalasztásáról határozhat 
- vádat emel, vagy határoz a vádemelés részbeni mellőzéséről (bizonyos vádpontos esetében 
nem emel vádat) 

 biztosítani kell a védő és a gyanúsítottnak a nyomozati iratokba való betekintését. 
 
!Vádirat 
 

 Az ügyész a vádirat bírósághoz való benyújtásával emel vádat. 
 Vádemelés előtt a gyanúsítottat az ügyész kihallgathatja. 
 A vádirat tartalmazza: 

- a vádlott személyi adatait, 
- a vád tárgyává tett cselekményt 
- a cselekmény Btk. szerinti minősítését 
- az eljárás megindításához szükséges külön törvényi feltétel (magánindítvány, feljelentés, 
kívánat stb.) meglétét, 
- a bíróság és az ügyész hatáskörére és illetékességére vonatkozó jogszabályokat 
- a büntetés kiszabására, vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványt 
- a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat (magánfél pl. kártérítést 
kérhet, amit bcs-el okoztak) 
- tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, 
- a bizonyítási eszközök megjelölését, illetve azt, hogy azok mire vonatkoznak 
- a tárgyaláson való bizonyítás felvételének sorrendjére vonatkozó indítványt. 

 Ha a vádirat benyújtásakor az ügyész a gyanúsított személyi szabadság elvonása, illetve 
kényszerintézkedés alatt áll és ennek fenntartását indokoltnak tartja, erre indítványt tesz. 
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 a vádiratot annyi példányban kell benyújtani, hogy a bíróságnak, valamennyi vádlottnak és 
védőnek egy-egy példány jusson 

 ha a tanú adatainak zártan kezelését rendelték el, akkor azt külön zárt iratban kell közölni 
 ha nem magyar anyanyelvű, a vád rá vonatkozó részét az anyanyelvén kell ismertetni 
 a vádemelésről a sértettet értesíteni kell 

 
Közvetítői eljárás: 
 

 személy, illetve vagyon elleni 5 évnél nem súlyosabban büntetendő bcs. esetén, a 
büntetőeljárás tartama alatt a gyanúsított, illetve sértett indítványára alkalmazható eljárás 

 célja, a bcs. következményeinek jóvátétele, jogkövető magatartás elősegítése 
 a gyanúsított és a sértett közötti megállapodásra törekszik 
 az ügyész 6 hónapra felfüggesztheti az ügyet és közvetítői eljárásra utalja, ha 

- az eljárás megszüntetésének, vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye, 
- a gyanúsított a vádemelésig beismerő vallomást tesz és képes az okozott sérelmet a 
sértettnek megfelelő módon orvosolni, 
- a gyanúsított és a sértett is hozzájárul a közvetítői eljáráshoz 
- a bcs. jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a bíróság 
eljárás lefolytatása mellőzhető, illetve a bíróság a tevékeny megbánást értékelni fogja 

 
Vádemelés elhalasztása: 
 

 Az ügyész a vádemelést 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő cselekmény 
miatt a vádemelést 1-2 évig terjedő időre határozattal elhalaszthatja, ha feltételezhető a 
gyanúsított magatartásának kedvező változása. 

 Nem halasztható el a vádemelés, ha a gyanúsított: 
- többszörös visszaeső, 
- ha a szándékos bcs.-t a próbaideje alatt, vagy szándékos bcs. miatti szabadságvesztésre 
ítélése után, a szabadságvesztés befejezése előtt követte el. 

 

4.) Bírósági eljárás szabályai: 
 

 A bíróság tárgyalást tart, ha a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítására bizonyítást 
vesznek fel.  

 A tanácsülésen a bíróság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vesznek részt. 
 Az ülésen a bíróság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, a vádló, továbbá a vádlott, a védő vesznek 

részt, továbbá akit a bíróság idézett, illetve értesített a tárgyalásról. 
 
Tárgyalás nyilvánossága: 
 

 a bírósági tárgyalás nyilvános 
 a tárgyalás szabályszerűsége, biztonság megőrzése és hely szűke miatt korlátozhatja a 

hallgatóság létszámát. 
 14. életévét be nem töltött nem vehet részt hallgatóságként a tárgyaláson 
 a bíróság hivatalból, az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, a tanú indítványára indokolt 

esetben a bíróság zárt tárgyalást rendelhet el: 
- erkölcsi okból, 
- eljárásban részt vevő kiskorú védelmében, 
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- az eljárásban részt vevő személyek, vagy tanú védelmében, 
- minősített adat védelme érdekében. 

 zárt tárgyalás az eljárás bármely szakaszában indítványozható 
 a zárt tárgyalásról szóló határozatot a bíróság nyilvános tárgyaláson hirdeti ki, mely ellen 

fellebbezésnek nincs helye 
 zárt tárgyalás elrendelése esetén a bíró figyelmezteti a résztvevőket, hogy a tárgyaláson 

elhangzottakról nem adhat tájékoztatást. 
 
A tárgyaláson részt vevő személyek: 
 

 a tanács tagjai mindvégig jelen vannak a tárgyaláson 
 az ügydöntő határozatot más összetételű tanács is kihirdetheti, vmely bíró akadályoztatása 

esetén 
 nem tartható meg a tárgyalás a: 

- jegyzőkönyvvezető 
- vádlott 
- ügyész 
- védő (ha kötelező) jelenléte nélkül. 

 az ügyész részvétele kötelező: 
- 5 évi, vagy ennél súlyosabban büntetendő bcs. tárgyalásánál 
- a vádlott fogva tartása esetén 
- ha a vádlott kóros elmeállapotú 
- ha a bíróság kötelezte 
- ha bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz 

 a védő részvétele kötelező: 
- a megyei bíróság, mint első fokú bíróság előtt 
- a terheltet fogva tartják 
- a terhelt süket-néma, vak, vagy kóros elmeállapotú 
- a terhelt nem tud magyarul 
- a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni 
- ha pótmagánvádlő lép fel 

 
I. fokú bírósági eljárás  
A tárgyalás menete: 
 

 A tárgyalást a tanács elnöke nyitja meg a vád ismertetésével 
 Közli a bíróság tagjai, jegyzőkönyvvezető, ügyész és védő nevét, majd számbaveszi a 

megjelenteket, azok idézésének szabályszerűségét 
 a meg nem jelent védő helyett más védőt kell kirendelni, akinek megfelelő időt kell biztosítani 

a felkészülésre 
 vádlott távollétében megtartható a tárgyalás, ha a vád tárgya kényszergyógykezelés 

elrendelése és állapota indokolja távolmaradását, vagy jogainak gyakorlására képtelen. 
 ha előzőleg a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson ezt a jegyzőkönyvet a következő 

tárgyaláson ismertetni kell vele 
 ha nincs akadálya tárgyalás megtartásának a bíróság elsősorban felhívja a tanúkat a 

tárgyalóterem elhagyására 
 a tárgyalás megkezdése előtt az ügyész, a vádlott, a védő és a sértett indítványozhatja az ügy 

áttételét, egyesítését vagy elkülönítését, a tanács elnöke, tagja, illetve jegyzőkönyvvezető 
kizárását. 



22 

A tárgyalás megkezdése: 
 a tanúk távozása után a bíróság megkezdi a tárgyalást 
 az ügyész ismerteti a vádat 
 a jelen lévő sértett, vagy képviselője nyilatkozik a polgári jogi igényérvényesítésről, 

amennyiben erre szükség van, és a tanács elnöke felhívja a sértettet ennek ismertetésére 
 a tanúként kihallgatandó sértett a tárgyalótermet elhagyja 

A bizonyítás: 
 az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, a magánfél bizonyítási indítványokat és észrevételeket 

tehet 
 ezek sorrendjéről a tanács elnöke dönt 
 bizonyítási indítvány elutasítása ellen fellebbezésnek nincs helye 
 a bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdődik 
 tanúk közül először a sértettet kell meghallgatni 

A tárgyalás folytonossága: 
 a bíróság a megkezdett tárgyalást az ügy befejezéséig lehetőleg nem szakítja meg, ha az ügy 

terjedelme indokolja, 8 napra félbeszakíthatja, bizonyítás kiegészítése céljából elnapolhatja 
 a tárgyalás folytatásának napját ki kell tűzni 
 a tárgyalást 6 hónapon belül ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács összetételében nem 

történt változás, egyébként elölről kell kezdeni 
 az elnapolt tárgyalást a legutóbb készült jegyzőkönyv ismertetésével kell folytatni 

A vádlott kihallgatása: 
 a vádlottat a még ki nem hallgatott vádlott-társai távollétében kell kihallgatni 
 a tanács elnöke megállapítja a vádlott személyazonosságát, megkérdi, hogy a vádat 

megértette-e, ha nem megmagyarázza 
 a vádlottnak lehetőséget kell adni a váddal kapcsolatos álláspontjának kifejtésére 
 a vádlotthoz intézendő kérdések tekintetében a tanács elnöke gondoskodik arról, hogy azok 

ne sértsék emberi méltóságát, ha befolyásolásra alkalmas, vagy a választ is magában 
tartalmazza megtilthatja a válaszadást. 

 ha a vádlott nem kíván vallomást tenni, a nyomozás során tett vallomását felolvassa a tanács 
elnöke, vagy a jegyzőkönyvvezető 

 ha tanúként hallgatták ki a nyomozás során, akkor a tanúvallomását, ha ezt a vádlott 
indítványozza 

 más büntetőeljárás során tett nyilatkozata akkor olvasható fel, ha a feltett kérdésre az 
egyértelmű választ ad 

A tanú kihallgatása: 
 a tanú kihallgatása során a még ki nem hallgatott tanúk nem lehetnek jelen 
 indítványra eltávolítható az a vádlott, akinek jelenléte zavarná a tanút vallomása megtételekor 
 különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki.  
 a tanács elnöke engedélyezheti a tanú ügyész, védő általi kihallgatását 
 ha előbb az ügyész indítványozza, akkor az ügyész hallgatja ki először, ha a vádlott, vagy a 

védő indítványozta, akkor a vádlott, vagy a védő 
 ezen indítvány elutasítása ellen külön fellebbezésnek nincs helye 
 a tanács elnöke hivatalból, vagy indítványra felolvashatja a tanú eljárásban tett előző 

vallomásait, ha: 
- a tanú nem tud megjelenni egészségügyi okok miatt 
- vallomástételt jogosulatlanul megtagadja 
- a tárgyalást elölről kell kezdeni 
- a bíróság nem tartja szükségesnek a kihallgatást 
- a tanút a bíróság írásbeli vallomástételre hívta fel 
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 ha a tanú mentességi jogával élt, nem olvasható fel korábbi vallomása 
Szakértő meghallgatása: 

 ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a tanúra 
 szóbeli vallomásához igénybe veheti az írásban tett szakvéleményét, szemléltető eszközöket 

alkalmazhat 
 amennyiben a bíróság mellőzte a szakértő megjelenését, az írásbeli szakvéleményt felolvassa a 

tárgyaláson, ha ezután szükséges a meghallgatása, a tárgyalást el kell napolni 
Bírói szemle: 

 a tárgyaláson a tanács elnöke mutatja fel a tárgyi bizonyítékot, ha ez nem lehetséges, a 
fényképét kell bemutatni 

 a bíróság tárgyalás keretében szemlét tarthat (nem mozdítható a bizonyíték) 
Bizonyítás felvétele kiküldött, vagy megkeresett bíró útján: 

 ha a bizonyítás tárgyaláson nem végezhető el, akkor a bíróság saját bíróját (kiküldött bíró), 
vagy más bíróság bíráját kéri fel (megkeresett bíró) a bizonyítás felvételére  

 megkeresett bírósággal közölni kell a felek nevét és elérhetőségét (vádlott, védő, sértett), 
továbbá a bizonyításra irányuló kérdéseket, tisztázandó tényállást, kihallgatandó személyek 
nevét, címét 

 a megkeresett bíróságnak 30 napon belül teljesítenie kell a megkeresést 
Bizonyítás kiegészítése: 

 a bíróság az ügy teljesebb felderítése érdekében hivatalból, vagy indítványra elrendelheti 
további bizonyítás felvételét, bizonyítékok megszerzését 

 ha ez nyomban nem lehetséges, a tárgyalást elnapolják 
Felfüggesztés: 

 hivatalból, vagy indítványra van lehetőség felfüggesztésre 
Áttétel, egyesítés, elkülönítés a tárgyalás megkezdése után: 
 

áttétel egyesítés elkülönítés 
- akkor van helye, ha az ügy 
elbírálása a bíróság hatáskörét 
meghaladja, illetve ha más 
bíróság illetékes az elbírálásra 

- különböző bíróság előtt 
folyamatban lévő ügyek esetén 
egyesítésnek van helye, ha 
együttes elbírálásra van 
lehetőség  

- ha az újabb eljárásban a 
vádlott bűnösségét a bíróság 
nem állapítja meg, az egyesített 
ügyeket újból el lehet különíteni 

 
Bizonyítási eljárás befejezése, perbeszéd, felszólalás: 

 befejezettnek tekinti a tanács elnöke a bizonyítási eljárást, ha nincs további indítvány, illetve, 
ha volt is, azt elutasította 

 ezt követik a perbeszédek (vádbeszéd, védőbeszéd) és felszólalások (vádlott, sértett, 
magánfél) 

 perbeszéd közben a szót nem lehet megvonni 
 ha az ügyész a vádlott bűnösségét megállapíthatónak tartja indítványt tesz arra, hogy a 

bíróság 
- a vádlottat mely tények alapján, milyen bűncselekményben mondja ki bűnösnek 
- milyen büntetést szabjon ki, illetőleg intézkedést alkalmazzon 
- milyen egyéb rendelkezést tegyen 

 az ügyész büntetés, illetőleg intézkedés mértékére nem tehet indítványt 
 az ügyész után a sértett, vádlott, magánfél felszólalhatnak 
 ezután következik a védőbeszéd, mely után a vádlott is felszólalhat saját védelmében, akit 

megillet az utolsó szó joga 
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Jogorvoslati nyilatkozatok: 
 a határozat kihirdetése után a tanács elnöke megkérdezi a jelen lévő, fellebbezésre 

jogosultakat, hogy kívánnak-e fellebbezni 
 ennek sorrendje:  

- ügyész 
- pótmagánvádló 
- magánfél 
- egyéb érdekeltek 
- vádlott 
- védő 

 a fellebbezőnek meg kell jelölnie, hogy a határozat mely rendelkezését sérelmezi, fellebbezése 
mire irányul 

 a fellebbezésben olyan új tényt is lehet állítani és bizonyítékra hivatkozni, melyről a fellebbező 
a határozat kihirdetése után szerzett tudomást 

 fellebbezésre jogosultak: 
- vádlott 
- ügyész 
- pótmagánvádló 
- védő, a vádlott hozzájárulása nélkül 
- vádlott örököse, a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezés ellen 
- kénszergyógykezelés elrendelése ellen a nagykorú vádlott törvényes képviselője, házastársa, 
vagy élettársa 
- magánfél, a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen 
- az, akivel szemben az ítélet rendelkezést tartalmaz, a reá vonatkozó rendelkezés ellen 

 
II. fokú bírósági eljárás: 
 

 az első fokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a másodfokú bírósághoz 
 irányulhat az ítélet bármely rendelkezése és kizárólag az indokolás ellen (jogi és ténybeli ok) 
  a végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni fellebbezés szabályai irányadók 
 a végzés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtandó, kivéve, ha a törvény másként nem 

rendelkezik 
 a másodfokú bíróság a végzés elleni fellebbezést bizonyítás felvétele esetén tárgyaláson, 

egyébként tanácsülésen intézi el. 
 a másodfokú bíróság a megfellebbezett ítéletet, valamint az előző bíróság eljárását 

felülbírálja, a fellebbezési ok figyelmen kívül hagyásával 
 ha az I. fokú bíróság ítélete több vádlottról rendelkezik, a másodfokú bíróság csak a 

fellebbezéssel érintett vádlottra vonatkozó részt bírálja felül 
 a másodfokú bíróság a határozatát az első fokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja, 

kivéve, ha az I. fokú bíróság ítélete megalapozatlan, vagy a fellebbezésben új tényt állítottak, 
vagy új bizonyítékra hivatkoztak (kötöttség az I. fokú bíróság ítéletének tényállásához) 

 az első fokú bíróság ítéletet megalapozatlan, ha: 
- a tényállás nincs felderítve 
- az I. fokú bíróság nem állapított meg tényállást, vagy hiányos 
- a tényállás ellentétes az iratok tartalmával 
- az I. fokú bíróság helytelen következtetéseket vont le a perbeli tényekből 

 megalapozatlanság esetén a II. fokú bíróság: 
- a tényállást kiegészíti, helyesbíti, ha megállapítható a helyes ténybeli következtetés 
- az iratok tartalma, ténybeli következtetések alapján eltérő tényállást állapíthat meg, ha a 
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vádlott felmentésének, vagy az eljárás megszüntetésének van helye 
 II. fokú bírósági eljárásban bizonyításnak akkor van helye, ha az I. fokú bíróság a tényállást 

nem derített fel, vagy az hiányos 
 erre tárgyalást kell kitűzni 

 
Jegyzőkönyv 
 

 a bíróság eljárásáról a jegyzőkönyvvezető jegyzőkönyvet készít. 
 a ~ben fel kell tüntetni: 

- a bíróság megnevezését és az ügy számát 
- a vád tárgyát, a bcs.  és vádlott nevének megjelölésével 
- az eljárás helyét, a kitűzött és tényleges kezdési, valamint lezárási időpontot,  
- az eljárás formáját 
- nyilvános volt-e 
- az eljárásban részt vevők nevét (bíró és bíróság tagjai is) és esetleges más személyi adatait 
- ha nem egyidejűleg készült a jkv., annak leírásának napját 

 áttekinthetőnek és nyomon követhetőnek kell lennie 
 a tanácselnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá 
 a leírt sorok közé nem szabad beleírni 
 módosítás esetén az áthúzott szövegnek jól láthatónak kell maradnia 
 a módosítást a jkv. vezető és a tanácselnök aláírja 
 több oldal esetén a lapokat össze kell fűzni és minden lapon szerepelni kell az ügyszámnak 
 az indítványokat kimerítően kell taglalni a jegyzőkönyvben 
 a fontos kifejezéseket, mondatokat szó szerint kell jegyzőkönyvezni 
 az eljárás során hozott határozatokat jkv-be lehet foglalni 
 elnapolt tárgyalásról külön jkv-et kell készíteni 
 a több napra egy intézkedéssel kitűzött, valamint félbeszakadt tárgyalást egy jkv-nek kell 

tartalmazni (folytatódik) 
 ha a bíróság első, vagy másodfokon jogerőre emelkedik rövidített jkv-et lehet készíteni 
 a jkv. elkészültét követő 15 napon belül az eljárásban részt vevők (ügyész, védő, vádlott) 

indítványozhatják annak kiegészítését, kijavítását 
 tanácsülésről csak akkor kell jkv-et készíteni, ha nem egyhangú a határozat, ezt a tanács 

elnöke rendeli el, ebből másolat nem adható 
 
Tanácskozás és szavazás: 
 

 a tanács határozatát tanácskozás után szavazással hozza meg, ha nem egyhangú, többségi 
szavazat dönt 

 ha ülnökök is részt vesznek a tanács felvilágosítja őket, hogy milyen határozat hozható 
 ítélethozatalnál a tanács megállapítja a tényállást és annak alapján dönt a bűnösségről 
 megállapítja milyen bcs-ben bűnös, milyen büntetést kell kiszabni, vagy intézkedést kell 

alkalmazni 
 a fiatalabb bíró az idősebb előtt szavaz, az elnök adja le utolsónak szavazatát 
 a tanácskozás és a szavazás titkos, rajtuk kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet jelen 

 
 
!A határozatok: 

  
 a bíróság hozhat közbenső (végzés) és ügydöntő határozatot (ítélet). 
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 az ügydöntő határozatban kell határozni a vádról 
 az ítéletet a Magyar Köztársaság Nevében kell meghozni 
 az eredeti példányt a tanács minden tagja aláírja, a tanács elnöke hirdeti ki 
 4 részből áll: 

- bevezető rész, rendelkező rész, indokolás, keltezés 
 A bevezető rész tartalmazza: 

- a bíróság megnevezését, ügyszámát, a bírósági eljárás helyét 
- a tárgyalás napját, határozathozatal helyét, idejét 
- a bírósági eljárás formáját 
- az eljárás nyilvános volt-e 

 A rendelkező rész tartalmazza: 
- a vádlott előzetes fogvatartására vonatkozó adatokat  
- a bűncselekmény megnevezését, a törvényhelyet, bűntettség, vagy vétség megjelölése, 
elkövetői, elkövetési alakzat, gondatlan, szándékos alakzat megjelölése 
- a kiszabott büntetést, intézkedést, jogkövetkezményeket 
- egyéb rendelkezéseket 
- a bűnügyi költség viseléséről szóló rendelkezést 

 Az indokolás tartalmazza: 
- a vádra történő utalást, a vádirat szerinti jogi minősítést 
- a vádlott személyi körülményeire, korábbi büntetéseire vonatkozó tényeket 
- a megállapított tényállást 
- a bizonyítékok számbavételét és értékelését 
- a cselekmény jogi minősítését, a büntetés, intézkedés alkalmazása, illetve mellőzése 
indokolását az alkalmazott jogszabályok megjelölésével 
- az egyéb rendelkezések és az indítványok elutasításának indokolását, jsz. megjelölésével 

 Ha a kihirdetett ügydöntő határozat ellen egyik fél sem fellebbez, rövidített indokolásnak 
lehet helye. 
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ítélet ügydöntő határozat (végzés) 

I. fokú bíróság esetén: 
- a bíróság a vádról ítélettel határoz, a vádlottat 
bűnösnek mondja ki, vagy felmenti 
- bűnösséget megállapító ítéletben a bíróság: 
    büntetést szab ki 
    próbára bocsát vagy megrovásban részesít 
   a büntetés kiszabását mellőzi (de a bűnösséget 
kimondja) 
- felmentő ítélet esetén a bíróság: 
   a bíróság meghozza, ha a vádlott bűnössége 
nem állapítható meg és az eljárást nem szünteti 
meg 
   ha kóros elmeállapot miatt mentették fel és 
kényszergyógykezelésének feltételei megvannak, 
azt elrendeli 
  az indokolás tartalmazza azokat az okokat, 
amelyeket az ítélet meghozatalakor a bíróság 
figyelembe vett 
 
 
 
 

I. fokú bíróság esetén: 
- a bíróság az eljárást megszünteti, ha: 
  a vádlott meghal, elévülés, vagy kegyelem miatt 
  a megindításhoz szükséges magánindítvány, 
feljelentés, vagy kívánat hiányzik, ezt nem 
pótolták 
    már jogerősen elbírálták 
    a vád nem törvényes 
  ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak 
nincs helye     
    tevékeny megbánás van 
   büntethetőséget megszüntető egyéb ok miatt 
(pl. változik a jogszabály) 
- az eljárás megszüntetéséről értesítik a 
magánfelet, figyelmeztetve a polgári jogi igény 
érvényesíthetőségéről 
- ezt az igényt a bíróság ítéletben bírálja 
- ha ez az elbírálás késleltetné az eljárás 
befejezését, illetve, ha felmentették a vádlottat, 
akkor egyéb törvényes útra utasítja az 
igényérvényesítést. 
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II. fokú bíróság esetén: 
- I. fokú bíróság határozatának 
megváltoztatásakor hoz ítéletet 
- indokolás tartalmazza, hogy ki és miért 
fellebbezett, kifejti döntésének indokait 
- megváltoztatja az ítéletet, ha az I. fokú bíróság 
jogszabályt helytelenül alkalmazott, az ítéletet 
nem kell hatályon kívül helyezni, ekkor 
határozatot hoz a másodfokú bíróság 
- határozatában megállapítja a felmerült bűnügyi 
költséget és dönt annak viseléséről, 
- ha a fellebbezés eredményes volt, mentesítheti 
ezek alól a védőt, vagy a vádlottat 
 

II. fokú bíróság esetén: 
- az I. fokú bíróság határozatát helybenhagyja, 
vagy hatályon kívül helyezi végzéssel 
- helybenhagyás: 
   - ha a fellebbezés alaptalan 
   - nem kell hatályon kívül helyezni 
   - nem kell, vagy lehet megváltoztatni 
- a határozatnak röviden tartalmaznia kell a 
helybenhagyás indokait 
- hatályon kívül helyezés és megszüntetés: 
  - halál, elévülés, kegyelem esetén 
  - az I. fok magánindítvány, feljelentés, vagy 
kívánat hiányában hozott ítéletet 
  - az I. fok törvényes vád hiányában járt el 
  - már jogerősen elbírálták 
- hatályon kívül helyezés és új eljárásra 
utasítás: 
  - a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, 
nem voltak végig a tárgyaláson a tanács tagjai 
  - az ítélet meghozatalában a törvény szerint 
kizárt bíró vett részt 
   - a bíróság hatáskörét túllépte 
   - törvényben kötelezően előírt személy 
távollétében tartottak tárgyalást 
   - a bíróság az eljárást megszüntette 
   - a nyilvánosság ok nélküli kizárása esetén 
Az ítélet felmentő rendelkezését nem kell 
hatályon kívül helyezni, ha az ítélet csupán egyéb 
részben megalapozatlan. 
A hatályon kívül helyező végzés indokolása 
tartalmazza a hatályon kívül helyezés okát, 
továbbá a másodfokú bíróság iránymutatását.  
  

 
 
Megismételt eljárás: 
 

 A megismételt eljárásban a bíróság soron kívül jár el 
 
I. fokú bírósági eljárás megismétlése: 

 A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a másod-, illetve harmadfokú bíróság 
hatályon kívül helyező határozatát 

 ha a vádlott nem tesz vallomást, a tanács elnöke felolvassa a hatályon kívül helyezett 
határozattal összefüggő eljárásban tett vallomását 

 ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, a felmentett vádlott bűnösségét nem lehet 
kimondani a megismételt eljárásban 
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II. fokú bírósági eljárás megismétlése: 
 a harmadfokú bíróság, vagy a Legfelsőbb Bíróság helyezheti hatályon kívül a másodfokú 

bíróság határozatát, és új eljárásra utasíthatja, amelyre az előzőekben leírt szabályok 
érvényesek.  

 
Perújítás 
 
Okai:  jogerős ítélettel elbírált cselekmény esetén van helye jogorvoslatnak, ha 

 - olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy a terheltet fel kell menteni, 
lényegesen enyhébb büntetést lehet kiszabni, vagy intézkedést kell csak alkalmazni, illetve, ha 
a bűnösségét kell megállapítani, lényegesebb büntetést lehet kiszabni, intézkedés helyett 
büntetést kell kiszabni 

 - a terhelttel szemben ugyanazon ügyben több jogerős ítéletet hoztak, vagy nem valódi nevén 
ítélték el 

 - az alapügyben hamis, vagy hamisított bizonyítékot használtak fel 
 - az alapügyben a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság tagja a kötelességét a Btk.-ba 

ütköző módon megszegte 
 - az alapügyben az ítéletet a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták 
 - a terhelt kegyelméről határozott a köztársasági elnök 
 Perújításnak a terhelt terhére csak életében az elévülési időn belül van helye. 
 a végrehajtás nem zárja ki a perújítás lehetőségét 

 
Perújítási indítvány: 

 a terhelt terhére előterjesztheti: 
- ügyész 
- pótmagánvádló, a felmentett vádlott bűnösségének megállapítása végett 

 a terhelt javára előterjesztheti: 
- ügyész, 
- terhelt 
- védő, kivéve, ha a terhelt ezt megtiltotta 
- fiatalkorú terhelt törvényes képviselője 
- kényszergyógykezelés elrendelése ellen – a terhelt hozzájárulása nélkül is – törvényes 
képviselője, házastársa, élettársa 
- a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa, élettársa 

 nem jogosulttól származó perújítási indítványt az ügyész nem küldi tovább a bíróságra 
 az indítványban meg kell jelölni annak okát és bizonyítékait 

 
Perújítási eljárás: 

 a perújítás megengedhetőségében, ha első fokon helyi bíróság járt el, akkor a megyei, ha 
megyei járt el, akkor az ítélőtábla dönt 

 a perújítási indítványt a területileg illetékes ügyésznél kell írásban benyújtani, ezt 30 napon 
belül továbbküldi a bíróságnak, melynek megküldése előtt nyomozást rendelhet el 

 a perújítási eljárást soron kívül kell lefolytatni 
 a bíróság beszerzi az alapügy iratait és ha új bizonyítékok beszerzése szükséges, nyomozást 

rendel el 
 a másodfokú bíróság tanácsülésen bírálja el a perújítási indítványt 
 ha a perújítási indítvány alapos, elrendelik a perújítást és az ügyet megismételt eljárásra 

megküldi az alapügyben eljárást elsőfokú bíróságnak 
 az alaptalan perújítási indítványt a bíróság elutasítja, ebben az esetben a bűnügyi költséget az 
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indítványozó viseli 
 perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek helye nincs, az elutasítás ellen az indítványozó 

fellebbezhet 
 a terheltnek az idézéssel együtt a perújítást elrendelő végzést is kézbesíteni kell 
 ha a bíróság megállapítja, hogy a perújítás alapos, akkor az alapügy ítéletét hatályon kívül 

helyezi és új ítéletet hoz 
 ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztették elő, az ítéletet a hátrányára nem lehet 

megváltoztatni 
 
A felülvizsgálat: 
 
Okai: 
felülvizsgálatnak a bíróság jogerős határozata ellen akkor van helye, ha 
- a terhelt felmentésére 
- az eljárás megszüntetésére 
- a terhelt bűnösségének megállapítására 
- kényszergyógykezelés elrendelésére a büntető anyagi jog megsértése miatt került sor, továbbá 
- a bcs. törvénysértő minősítése, büntetőjog más szabályának megsértése miatt törvénysértő 
büntetést szabtak ki 
- a bíróság határozatának meghozatalára, valamilyen szabálysértéssel, illetve  
- a határozat meghozatalára a súlyosítási tilalom megsértésével került sor; 
- az Alkotmánybíróság elrendelte a büntetőeljárás felülvizsgálatát 
- a büntetőjogi felelősség megállapítására, a büntetés kiszabására olyan jsz. alapján került sor, 
amelyet az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősített; 
- a határozat nemzetközi szerződés rendelkezését sértette 
Nincs helye felülvizsgálatnak: 
ha az ügyben harmadfokú bíróság hozott határozatot 
az LB jogegységi eljárása alapján, felülvizsgálat során, vagy a törvényesség érdekében bejelentett 
jogorvoslat alapján hozott határozat ellen 
ha a törvénysértés különleges eljárás lefolytatásával orvosolható 
 
A felülvizsgálati indítvány: 
benyújtani jogosult a terhelt terhére: 
- ügyész 
- felmentés, vagy az eljárás megszüntetése esetén a magánvádló, pótmagánvádló 
a terhelt javára: 
- az ügyész 
- a terhelt 
- a védő, kivéve, ha a terhelt ezt megtiltotta 
- fiatalkorú törvényes képviselője 
- kényszergyógykezelés elrendelése ellen törvényes képviselője, házastársa, élettársa 
- a terhelt halála után egyenesági rokon, házastárs, élettárs 
felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogerős határozat közlésétől számított 6 hónapon belül 
lehet előterjeszteni, a terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány benyújtásának nincs időkorlátja 
 
 
 
A felülvizsgálati eljárás: 
a felülvizsgálati indítványt a felülvizsgálat okának és céljának megjelölésével az alapügyben eljárt 



31 

bíróságnál kell írásban benyújtani 
a legfőbb ügyész felülvizsgálati indítványát közvetlenül a Legfelsőbb Bíróságnál terjeszti elő 
a felülvizsgálati indítványt az eljárás irataival együtt 30 napon belül kell felterjeszteni a Legfelsőbb 
Bírósághoz 
a tanácsülésig visszavonható 
a LB tanácsa bírálja el alapesetben, ha az LB határozata ellen irányul, akkor 5 hivatásos bíróból álló 
tanács tanácsülésen, vagy nyilvános tárgyaláson bírálja el 
~ban védő részvétele kötelező 
tv-ben kizárt, nem arra jogosulttól származó, vagy elkésett indítványt az LB elutasítja 
nem elutasított indítvány esetén a tanács elnöke megküldi az alapüggyel együtt a Legfőbb 
Ügyészségnek nyilatkozattételre 
~ban a jogerős határozatban megállapított tényállás az irányadó 
a hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni 
a felülvizsgálati indítványnak nincs halasztó hatálya, azonban a Legfelsőbb Bíróság a végrehajtást 
felfüggesztheti, vagy dönt a félbeszakításáról 
A LB a felülvizsgálati indítványról tanácsülésen határoz, ha 
- a ~t meg kell szüntetni, vagy az indítvány elutasításának van helye 
- a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztéséről, félbeszakításáról dönt 
- a megtámadott határozat hatályon kívül helyezéséről, az eljárás megszüntetéséről, vagy új eljárásra 
utasításról kell dönteni. 
Nyilvános ülésről a terheltet, a magánvádlót és pótmagánvádlót értesíteni kell 
nyilvánosan ülésen a védő, a legfőbb ügyész, vagy képviselője részvétele kötelező 
 
A felülvizsgálati eljárás során hozott határozat: 
A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot megváltoztatja és a 
törvénynek megfelelő határozatot hoz, ha 
- a terhelt bűnösségének megállapítására, kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntető anyagi 
jogi szabályainak megsértése miatt került sor 
- a bcs. törvénysértő minősítése, más büntetőjogi jogszabály megsértése miatt törvénysértő büntetést 
szabtak ki 
- súlyosító tilalom megsértése esetén 
ha a Legfelsőbb Bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a terhelt fogva van, a 
fogva tartás kérdésében határoz 
a bűnügyi költséget és a kirendelt védő díját elutasítás esetén az indítvány előterjesztője viseli, egyéb 
esetekben az állam 
 
  
 
               
           
 
 
 
 
 

 
 


