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I. rész: A büntetőeljárási jog 
 
 
1.) A büntetőeljárási jog helye a jogrendszerben 
 
 
A büntetőjog tágabb értelemben az alaki büntetőjogot, az anyagi büntetőjogot és a büntetés-
végrehajtási jogot foglalja magába. Szűkebb értelemben büntetőjog alatt csak az anyagi 
büntetőjogot értik.  
Alaki büntetőjogon a büntető-eljárási jog szabályait kell érteni. A büntetőeljárás a büntetőjogi 
felelősség megállapításának és elbírálásának jogszabályok által meghatározott rendje. A 
büntetőeljárás részletesen szabályozza a büntetőügyekben eljáró hatóságokat és jogkörüket, 
valamint meghatározza a büntetőeljárásban résztvevő személyek (terhelt, védő tanú, szakértő 
stb.) jogait és kötelességeit. A büntető-eljárási jog tartalmazza továbbá, a büntetőeljárás egyes 
szakaszaira (nyomozás, vádemelés, bírósági eljárás, fellebbezés) vonatkozó jogszabályokat, az 
eljárás általános és speciális (különös, különleges) formáit. 
 
Leegyszerűsítve a büntetőeljárás két fő szakaszra osztható: 
a nyomozásra, (melynek feladata  a vád előkészítése, amelynek során a tényállást oly 
mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e); és  
a  bírósági eljárásra. (az ítélkezést a bíróság gyakorolja, eljárásának alapja a vád. Vád nélkül 
nincs bírósági eljárás, nincs ítélet, nincs büntetés).  
 
A büntetőeljárás alapvető szabályait a büntetőeljárásról szóló többször módosított 1998. évi 
XIX. törvény (rövidítve Be.) tartalmazza.  
A magyar büntetőeljárást 1896 óta törvények szabályozzák, amelyek mellett azonban némely 
tárgykörökről (pl. a szakértők szervezetéről, működéséről) alacsonyabb szintű jogszabályok 
rendelkeznek. A büntető eljárási jog: kodifikált jog; az eljárásnak, mint meghatározott célra 
irányuló zárt folyamatnak jogi szabályozására ugyanis leginkább a kódexbe-foglalás felel meg. 
1896-ig a büntetőeljárásra csak egyes elszigetelt törvények és a szokásjog vonatkozott, 
miközben a megyénkénti, városonkénti stb. eltérések számos bizonytalanságot hordoztak. Ez a 
jogbizonytalanság kodifikálására ösztönzött, és mára már a negyedik kódex van hatályban 
(1896, 1951, 1962, 1973), és mindegyik kódex időről-időre több módosítást is megélt. 
A büntetőeljárás történeti rendszereit tekintve a hatályos eljárási törvényünk vegyes rendszerű: 
keverednek benne az inkvizitórius (nyomozó vagy „faggató” elvű) és az akkuzatórius 
(kontradiktórius vagy ügyféli) eljárás elemei. A bírósági eljárást megelőző fázisban uralkodóak 
az inkvizitórius vonások, míg a bírósági szakaszban az ügyféli per jellegzetességei dominálnak. 
Ugyanakkor a nyomozási szakaszban is fellelhetők bizonyos kontradiktórius elemek (a védő 
részvétele számos eljárási cselekménynél megengedett), míg a bírósági eljárás sem mentes 
teljesen a „faggató” elvű rendszer jellegzetességeitől (a felek rendelkezési joga korlátozott a 
bizonyítási eljárásban, amelyet a tényállás feltárására köteles bíróság irányít). 
 
A büntető eljárási jog személyi és területi hatálya igazodik a büntetőjoghoz: ha valamely 
ügyben a magyar büntetőtörvényt kell alkalmazni, akkor az eljárást is a magyar jog szerint 
folytatják le.  
 
Az eljárási jog azonban a Btk. normáit figyelembe véve tartalmazhat szabályokat a nemzetközi 
vonatkozású eljárásokról (kiadatás, büntetőeljárás felajánlása, külföldi ítélet érvényének 
elismerése, büntetés végrehajtásának átvétele), ami részint a hazai büntető jogszabály 
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hatályának érvényesitéséről való lemondást jelent a nemzetközi együttműködés jegyében. 
 
A büntető eljárási jogszabály időbeli hatályának szabályai eltérnek a büntetőjog szabályaitól: a 
büntetőeljárást az eljárás idejében hatályos törvény szerint kell lefolytatni, ezzel szemben a 
bűncselekményt az elkövetés idején hatályos törvény szerint kell elbírálni.  
Az eljárási törvénynek tehát van visszaható hatálya: nem a bűncselekmény elkövetésének 
idejében hatályos törvény szerint jár el a bíróság. Új kódex vagy más átfogó törvény 
hatálybalépésekor a szükséges átmeneti intézkedéseket rendszerint maga a törvény vagy külön 
jogszabály állapítja meg.  
 
 
2.) Az eljárási feladatok megoszlása 

        
A büntetőeljárási jog a kényszerintézkedések folytán korlátozza az állampolgári jogokat. A 
kényszerintézkedések olyan eljárási cselekmények, amelyekkel az eljáró hatóságok az eljárás 
alá vont személy vonatkozásában az egyes állampolgári jogok érvényesülését korlátozhatják. 
A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. Mindegyik feladatot 
más-más személy, illetve szerv látja el. 
A büntetőeljárás azt a folyamatot öleli fel, amely a büntetőügy megindításától kezdve, egészen 
annak jogerős befejezéséig tart, illetve a törvény által meghatározott kivételes esetekben ezt 
követően is folytatható. 
 A vádat az ügyész, mint közvádló emeli és képviseli. Ő az, aki a büntetőeljárást 
megindíthatja, illetve a bíróság előtt kezdeményezheti a bűncselekmény elkövetése miatti 
felelősség megállapítását és valamilyen jogkövetkezmény alkalmazását. Az ügyész helyett a 
sértett, mint magánvádló, vagy pótmagánvádló szintén emelheti és képviselheti a vádat. A 
fiatalkorúak elleni, valamint a katonai büntetőeljárásban a vádat akkor is csak az ügyész 
képviselheti, ha a vád képviselete egyébként a sértett, mint magánvádló jogkörébe tartoznék. 
A vádlónak a bíróság előtti fellépéséhez a birtokában lévő, megalapozott bizonyítékok ismerete 
szükséges. A vád megalapozottságához szükséges bizonyítékokat, tényeket, a vádemelést 
megelőzően, a nyomozó hatóságok kutatják fel, és szolgáltatják a vádlónak. 
A védelmet a terhelt és a védő látja el az eljárás során. 
Az ítélkezés és ily módon az igazságszolgáltatás a bíróság feladata. A bírósági eljárás során a 
vád és védelem tevékenységére az ügyfélegyenlőség az irányadó, melynek értelmében a bíróság 
előtti eljárásban a vád és védelem egyenlő jogokkal rendelkezik, jogaik a bizonyítás során is 
egyenlők. 
Az eljárás bírósági szakaszában a vádat és a védelmet az ügyfélegyenlőség jellemzi. Az 
indítványok, az észrevételek, a bizonyítékok előterjesztésében, a kihallgatott tanúkhoz, más 
személyekhez kérdések feltételében, és egyéb jogosultságokban a bíróság előtt a vád és a 
védelem egyenlő jogokkal rendelkezik. 
A bíróság az ítélkezés során vád alapján jár el. 
A bűnösségről és a büntetésről való döntés bírói monopóliuma fejeződik ki abban, hogy a 
bűncselekmény elkövetése miatt bárkinek a felelősségét megállapítani és emiatt vele szemben 
büntetést kiszabni egyedül a bíróság jogosult. Kizárólag a bírósági eljárás biztosítja a pártatlan, 
igaz, és igazságos döntéshez szükséges feltételeket. 
A bíróság csak annak a személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat 
emeltek, és csak olyan cselekmény alapján, amelyet a vád tartalmaz. 
A bírósági eljárás alapját csak a törvényes vád képezheti. További követelmény az, hogy csak a 
megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről, és csak a vádban megjelölt cselekményről lehet 
dönteni.  
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A vád a bíróságot két irányban is köti. Kötve van: 
 a vád tartalmához a vádemeléstől kezdődően, mind a személy, mind, pedig a tényállás 

tekintetében. Ennek értelmében a bíróság a vádat nem terjesztheti ki,  
 másrészt a bíróság a vádat köteles kimeríteni, vagyis valamennyi a vádban foglalt 

büntetőjogi felelősség alapjául szolgáló cselekményt elbírálja.  
 
A vád kiterjesztésére kizárólag az ügyész jogosult. A vádhoz kötöttség érvényesülését, vagy 
annak hiányát az dönti el, hogy mi a vád tárgya. A vád tárgyát azon tények alkotják, amelyeket 
az ügyész a vád előterjesztésekor, mint megtörtént eseményt előad, feltéve, hogy a vádirat 
szövegéből ennek ellenkezője kifejezetten nem tűnik ki.  
A vád kereteit a vádban szereplő tényállás határozza meg. Ezt meghaladóan a bíróság nincs 
kötve ahhoz a jogi állásponthoz, a cselekmény jogi minősítéséhez és más indítványokhoz, 
amiket a vád tartalmaz.  
A vád bizonyítása a vádlót terheli. A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a 
terhelt terhére. Az ártatlanság vélelmét a vádlónak kell megdöntenie. 
Ez a bizonyítási teher fő szabályként kell, hogy érvényesüljön. Az ügyész bizonyítási 
kötelezettségének terjedelme a büntetőjogi felelősségre vonás eldöntéséhez szükséges tények 
körében határozható meg, amely egyaránt felöleli a bűnösség és az ártatlanság megállapítására 
vonatkozó adatokat, tényeket.  
A bizonyítási teher alól ismeretes kivétel is, ami például a rágalmazás esetében a valóság 
bizonyításának szabályaiban lelhető fel. 
A rágalmazás a való tények állítása, híresztelése esetében is megállapítható. Ezért a valóság 
bizonyítása esetében az ártatlanság vélelméből folyó bizonyítási főszabály olyan 
vonatkozásában megfordul, hogy a közérdek, vagy bárkinek a jogos magánérdeke fennállása 
esetén nem a magánvádlót terheli annak kötelezettsége, hogy az elkövető által állított 
(híresztelt) tény valóságtartama ellentétes az objektív valósággal, hanem a vádlott köteles 
bizonyítani az általa állított (híresztelt) tény valóságtartalmát. 
A vád bizonyítása során a bizonyítás és a bizonyítékok értékelésének szabadsága kell, hogy 
érvényesüljön.  
A hatóságok a bizonyítási eszközök és bizonyítékok felhasználásáról szabadon döntenek. 
Ebben őket kizárólag azt köti, hogy a felderítésre váró tényállás szempontjából mi a jelentős 
adat, vagy tény. A vád bizonyítása során a tényállás megállapítására alkalmas valamennyi 
bizonyítási eszköz és bizonyíték a büntetőeljárásban korlátozás nélkül felhasználható. 
 
A bizonyítékok értékelésének szabadsága folytán a bizonyítási eszközök és bizonyítékok 
egyenként és összességükben kerülnek értékelésre és elbírálásra. A szabad értékelés a 
büntetőeljárásban mindenfajta bizonyítékra kiterjed. 

 
A védelem joga 
A terheltet megilleti a védelem joga. 
Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzék. E jogot korlátozni, illetőleg 
bárkinek a szabadságát elvonni csak az e törvényben meghatározott okból és a törvényben 
meghatározott eljárás alapján lehet. 
 

A terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is 
elláthatja. A védő eljárása az e törvényben meghatározott esetekben kötelező. 
 
A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben a 
büntetőeljárást folytatják, az e törvényben meghatározott módon védekezhessék. 
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A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha 
 
a) a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) a terheltet fogva tartják (Kivételt ez alól csak az őrizetbe vétel képez, mivel az őrizetbe 

vétel aránylag rövidebb időtartamára figyelemmel szükségtelennek tűnik a védő 
kirendelése.)  

c) a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros 
elmeállapotú, 

d) a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, 
e) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, 
f) e törvény erről külön rendelkezik. 
 
Ezekben az esetekben védő részvétele az egész büntetőeljárás folyamatában kötelező előírás, a 
terheltet a védekezésben gátoló körülményekre figyelemmel. 
A kötelező védelem esetén a védő részvétele mind a nyomozási szakban, mind a bírósági 
tárgyaláson kötelező. Esetei függetlenek arról, hogy az ügyben melyik bíróság jár el, illetve, 
hogy a tárgyaláson van-e jelen ügyész. 
A különleges eljárások során általában nem kötelező védő részvétele, azonban az 
alapeljáráshoz szorosan kapcsolódó különleges eljárásokban a bíróság köteles a határozatot a 
védővel is közölni. 
A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság akkor is védőt rendel ki, ha a védelem nem 
kötelező, de a terhelt védő kirendelését azért kéri, mert a jövedelmi viszonyai miatt nem tud a 
védelméről gondoskodni. 
A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a Be.-ben felsoroltak kérelmére vagy 
hivatalból védőt rendel ki, ha ezt a terhelt érdekében szükségesnek tartja. 
A védelemhez való jog biztosítása a hatóságokat kötelezettsége is. E jog megsértése, vagy 
korlátozása olyan eljárási szabálysértés, amely az ügy érdemi elbírálására befolyással van. A 
védelem jogáról még a terhelt sem mondhat le. 
A védőt elsősorban a terhelt hatalmazhatja meg. Helyette meghatalmazást a terhelt törvényes 
képviselője, vagy nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén, pedig hazája 
konzuli tisztviselője is adhat. 
A meghatalmazást ahhoz a bírósághoz, ügyészhez, illetőleg nyomozó hatósághoz kell 
benyújtani, amely előtt a meghatalmazás időpontjában a büntetőeljárás folyamatban van. A 
meghatalmazott védő a meghatalmazás benyújtását követően gyakorolhatja eljárási jogait. A 
meghatalmazás általában az ügydöntő határozat jogerőre emelkedéséig tart, azonban ellenkező 
értelmű megállapodás is létrejöhet. A terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a más által 
meghatalmazott védőtől az eljárás során bármikor visszavonhatja. Ez a lehetőség az egyéb 
megbízó számára is nyitott. 
A védőnek nincs lehetősége arra, hogy a kirendelést visszautasítsa, de indokolt esetben kérheti 
a felmentését a kirendelés alól. Ez történhet különféle személyes okból, vagy ha az ügyvéd nem 
az eljáró hatóság székhelyén működik. 
A kérelem elfogadásáról az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az 
eljárás folyik. 
A kirendelt védő a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság előtt idézésre, illetőleg 
értesítésre történt megjelenéséért, valamint a fogva tartott terhelttel a fogva tartás helyén 
történő megbeszélésért díjazásra, továbbá az eljárásával felmerült és igazolt készkiadásának 
megtérítésére jogosult. A törvény lehetőséget ad a védő számára arra, hogy a terhelt védelmét 
a védő helyettese útján lássa el, helyettest vegyen igénybe. A védő helyetteseként eljáró 
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személyről haladéktalanul tájékoztatja a terheltet, illetőleg azt a hatóságot, amely előtt az 
eljárás folyik. 
A védő köteles 
a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, 
b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben 
felhasználni, 
c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, 
d) a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni. 
A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban biztosított 
lehetőségek és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet. 
E szabályozás értelmében, ha az eljárás során a védelem kötelező, úgy a védő köteles részt 
venni a bírósági tárgyaláson. A bírósági tárgyaláson a védő jelenléti joga korlátlan. 
A gyanúsított védője a kihallgatáson jelen lehet, ahol kérdések feltevését indítványozhatja. 
Ugyancsak jelen lehet a szakértő meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási kísérletnél, a 
felismerésre bemutatásnál. A védőt a terhelttel azonos iratmegtekintési jog illeti meg. A védő 
az eljárás minden szakaszában indítványokat és észrevételeket tehet, a hatóságtól felvilágosítást 
kérhet, és a tárgyaláson a kihallgatottakhoz kérdést intézhet, illetve felszólalhat. A védő 
indítványát szóban és írásban is megteheti. Az egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos 
kifogásait a védő észrevételében teszi meg. 
Kizárólag a terheltet illeti meg az a lehetőség, hogy lemondjon a tárgyalásról. Ekkor a védőnek 
csak arra van lehetősége, hogy a vádlotti nyilatkozat megtétele előtt a védencével 
tanácskozzon. 
 
A kirendelés hatályát veszti, ha a terhelt védelméről meghatalmazás útján gondoskodnak. 
 
 
3.) A büntetőeljárás alapelvei 
 
A büntetőeljárás alapelvei olyan általános tartalmú normák, melyek szinte irányítják az egész 
büntető igazságszolgáltatás rendszerét. 
Az alapelvek között megkülönböztethetünk szervezeti alapelveket (pl. bírói függetlenség, 
társas bíráskodás) és  
működési alapelveket (pl. hivatalból való eljárás, védelemhez való jog). 
 
A büntetőeljárás alapelvei: 
 
 Az eljárási feladatok megoszlása,  

  
 A „fegyverek egyenlőségének elve” 

A vád és védelem egyenjogú félként kezelése a bírói szakban. A nyomozati szakban a védelem 
bizonyítási pozíciója valójában gyengébb, mint a hatóságoké, a Be. reformja e különbség 
csökkentését is megcélozta. 
 
 A bírói függetlenség és pártatlanság,  

 ennek három aspektusa: 
 szervezeti függetlenség (Országos Igazságszolgáltatási Tanács szerepe), 
 személyi függetlenség (bírák választása, kizárása), 
 az ítélkezés függetlensége és pártatlansága (alsó fokú bíróságok függetlensége a 

konkrét döntéshozatalnál, de említendő a Legfelsőbb Bíróság jogegységi 
határozatainak szerepe). 
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 A társas bíráskodás és a laikus jelenlét elve, 

  
Alkotmány 46. §-a kimondja: „A bíróság - ha a törvény másképp nem rendelkezik - tanácsban 
ítélkezik. A törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt 
vesznek az ítélkezésben.”  
 
A magyar büntetőeljárási rendszerben esküdtszék nincs (rövid ideig, 1919-ig ugyan volt, de 
nem vált be). A laikus személyek jelenléte az ülnöki részvételben valósul meg. 

 
A helyi bíróság 

a) egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban jár el, ha a bűncselekményre a 
törvény nyolcévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 

b) ülnökök közreműködése nélkül (egyesbíróként) jár el más esetben (kb. az ügyek 60-§-a 
egyesbíró előtt folyik) 
A megyei bíróság, mint elsőfokú bíróság két hivatásos bíróból és három ülnökből álló 
tanácsban járhat el. 
A másodfokú bíróság, az ítélőtábla és - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a Legfelsőbb 
Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 
 
Az egyesbíró és a tanács elnöke hivatásos bíró; az ítélkezésben a hivatásos bíró és az ülnökök 
jogai, kötelességei azonosak. 
 
 A hivatalból való eljárás elve 

 
A bíróságnak, az ügyészségnek és a nyomozóhatóság kötelezettsége, hogy a Be.-ben 
meghatározott feltételeknél az eljárást megindítsa.  
A büntetőeljárást csak meghatározott okok esetén lehet megtagadni, vagy megszüntetni, ezt a 
legalitás elvének nevezzük. 
Célszerűségi, perhatékonysági okok miatt a Be. is ismeri az eljárási opportunizmust. 
Az (ügyészi) eljárási opportunizmus lehetőséget ad arra, hogy az ügyész mérlegelés alapján -
diszkrecionálisan- a büntetőigény mellőzéséről döntsön, és az eljárást megszüntesse (a vádat 
ejtse). 
 
Ilyen esetek: 
 A nyomozás megszüntetése az együttműködő gyanúsítottal és a fedett nyomozóval 
szemben 
A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetében az ügyész, illetőleg a 
nyomozó hatóság az ügyész engedélyével a nyomozást megszüntetheti, ha a bűncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy az ügy, illetőleg más büntetőügy 
bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben együttműködik, hogy az együttműködéshez 
fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek jelentősebb, mint az, amely az állam 
büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik. 
Ebben az esetben a gyanúsított mentesül a bűncselekményből eredő büntetőjogi és vagyonjogi 
hátrányok alól. Ennek ellentételezéseként viszont olyan együttműködést vállal a hatósággal, 
amely a bűnüldözési, nemzetbiztonsági érdeket szolgálja és összhatásában társadalmilag 
jelentősebb előnnyel bír, mint az egy konkrét, adott bűncselekmény miatt az állami büntetőjogi 
érdekének érvényesítése. Nem köthető megállapodás azzal, aki olyan bűncselekményt követett 
el, amely más életét szándékosan kioltotta.  
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A bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fedett nyomozóval szemben is 
sor kerülhet a nyomozás megszüntetésére, feltéve, hogy az a cselekményt szolgálati feladata 
teljesítése közben, bűnüldözési érdekből követte el, és a bűnüldözési érdek jelentősebb, mint 
az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik. 
 
 Az ügyész határozattal mellőzheti a vádemelést az olyan bűncselekmény miatt, 
amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás 
szempontjából nincs jelentősége. Erre a vádiratban utalni kell, és a vádemelés részbeni 
mellőzését a sértettel közölni kell. A sértett ez esetben az ügyész intézkedése miatt ellenvetést 
tehet. 
Az ügyész határozattal a vádemelést el is halaszthatja: 
Az ügyész a vádemelést elhalaszthatja, a háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb 
büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt - a bűncselekmény súlyára, és a rendkívüli enyhítő 
körülményekre tekintettel - a vádemelést egy évtől két évig terjedő időre határozattal 
elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatása 
feltételezhető. 
 
 
Az ártatlanság vélelme 
 
Az elv deklarálása előtt a gyanúsítottat természetesen bűnösnek tekintették, őt terhelte 
ártatlanságának bizonyítása. 
1789 Emberi és polgári jogok nyilatkozata „Minden embert ártatlannak kell vélelmezni 
mindaddig, amíg a bűnösségét meg nem állapították.” 
ENSZ Emberi Jogok Általános Deklarációja: „Mindenkit ártatlannak kell tekinteni, amíg olyan 
eljárás során, amelyben a védelmét biztosíthatja, el nem ítélik.” 
Alkotmány: „57. § (2) A Magyar Köztársaságban senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, 
amíg büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős határozata nem állapította meg.  
 
Be.: 7. § Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős 
határozatában nem állapította meg. 
 
A terhelt mindaddig, amíg a büntetőeljárás törvényes rendjében a bíróság jogerősen el nem 
ítéli, nem bűnös. Az ártatlanság vélelme azt is jelenti, hogy elfogulatlan, pártatlan bírót és 
bírósági eljárást feltételez, és egyben meghatározza a vádlottnak, mint jogokkal felruházott 
alanynak a jogi helyzetét is. 
Az ártatlannak vélelmezett terhelt bűnösségét kétséget kizáró módon kell bizonyítani. Ez a 
feladat az eljáró hatóságokat terheli. A terhelt nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. 
Az ártatlanság vélelmének alapelve folytán a terhelt büntetőjogi felelősségét csak akkor 
állapíthatja meg jogerős bírói ítélet, ha az, kétséget kizáró módon bizonyított. Ilyenkor 
„megdől az ártatlanság vélelme”. 
 
Az ártatlanság vélelmének három összetevője: 

1. jogok jóhiszemű gyakorlása 
2. bizonyítási teher a hatóságé (a vádlóé) 
3. kétség esetén a terhelt javára kell dönteni. 

 
Az ártatlanság vélelme azt is jelenti, hogy elfogulatlan, pártatlan bírót és bírósági eljárást 
feltételez, és egyben meghatározza a vádlottnak, mint jogokkal felruházott alanynak a jogi 
helyzetét is. 
A terhelt nem kötelezhető ártatlanságának bizonyítására. Az ártatlanság vélelmének alapelve 
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folytán a terhelt büntetőjogi felelősségét csak akkor állapíthatja meg jogerős bírói ítélet, ha az 
kétséget kizáró módon bizonyított. Ez a feladat az eljáró hatóságokat terheli.  
A bizonyítási kötelezettség terjedelme a büntetőjogi felelősségre vonás eldöntéséhez szükséges 
tények körében határozható meg. 
 
 
 Az önvádra kötelezés tilalma 

  
Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen 
bizonyítékot szolgáltasson. 
Ez a tilalom kiegészíti az ártatlanság vélelmét és azt a kötelezettséget, miszerint a vád 
bizonyítása a vádlót terheli. Az önvádra kötelezés tilalma a vallomástétel szabadságát és a 
bizonyítékok szolgáltatásában a közreműködés megtagadásának a jogát hivatott biztosítani, 
nemcsak a terhelt, hanem más személyek, különösen a tanúk számára is. 
Vádolás alatt bármely, valamely bűncselekménnyel összefüggésbe hozható kijelentést kell 
érteni. 
Ez a tilalom az egész eljárás során biztosítja a terhelt számára az önvádolás alóli mentességet 
azzal, hogy a részére kedvező, mentő körülmények saját maga általi előadását sem teszi 
kötelezővé. Az önvádra kötelezés tilalma a vallomástétel kikényszerítésére is kiterjed. Ez a 
tilalom azonban a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat házkutatással, motozással, a hatóság 
általi megszerezhetőségére nem terjed ki. 
 
 Az anyanyelv használata 

  
A büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. 
A büntetőeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett 
nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy kisebbségi 
nyelvét vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt más nyelvet 
használhatja. 
Ha a vádlott nem magyar anyanyelvű, akkor is használhatja a saját anyanyelvét, ha tud 
magyarul. Azt, hogy saját anyanyelvét kívánja használni, az eljárás bármely szakaszában 
kijelentheti, és ettől kezdődően kell tolmácsról gondoskodni, de védő kirendelése ez okból nem 
kötelező. 
 A védőhöz való jog 

  
 A jogorvoslati jogosultság elve 

  
 Szóbeliség és közvetlenség elve 

  
A nyomozati szakban a szóbeliség nem követelmény, a védelem eljárási jogai (jelenlét, 
kérdezés, iratok megismerése) korlátozottabbak. 
A szóbeliség elve alól a bírói szakban is van néhány kivétel: Pl. a védett tanú vallomása, a 
tárgyalás mellőzése (büntetőparancs), a tárgyalásról lemondás. 

 
A tárgyalás mellőzése (büntetőparancs)  
Tárgyalás mellőzésének akkor van helye, ha 

 az ügyész ezt indítványozza, 
 a szabadon lévő vádlott által elkövetett bűncselekmény tényállása egyszerű, 
 a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, 
 a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető, valamint ha 
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 a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, pénzmellékbüntetés 
kiszabását, önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, 
kiutasítást illetve próbára bocsátást, vagy megrovás alkalmazását lehetővé teszi, és 

 az elbírálás tárgyává tett bűncselekmény háromévi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendő. 

 
Tárgyalás mellőzésével egy évet meghaladó szabadságvesztés nem szabható ki és 
végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásának nincs helye.  
 
A tárgyalás mellőzésével hozott végzés ellen fellebbezésnek nincs helye; az ügyész, a 
magánvádló, a vádlott, a védő, a magánfél és az egyéb érdekelt a kézbesítésétől számított 
nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. A kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart. 
 
A tárgyalásról lemondás  
 
Az eljárás gyorsítását szolgáló intézmény (a bíróság elé állítás és a büntetőparancs mellett) a 
tárgyalásról való lemondás. Ez az angolszász jogban ismeretes vádalkuhoz hasonló, de azzal 
nem azonos „magyaros forma”. A tárgyalásról való lemondás esetén a nyomozás és a 
vádemelés szabályai azonosak az általános rendelkezésekkel, az eltérés csak a bírósági 
szakaszban mutatkozik. 
 
Ha a vádlott a tárgyalásról lemond és beismerő vallomást tesz „ellenértékként” a kiszabható 
büntetési tételhatár csökken. Csak a nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt indított eljárásban alkalmazható. 
 
Sajátosságai: 
a bíróság egyesbíróként jár el; 
tárgyalás helyett nyilvános ülést tart; 
az ügyész és a védő részvétele kötelező; 
a bizonyítási eljárás a bíróságnak a vádlott általi kihallgatására korlátozódik, míg az ügyésznek 
és a védőnek csak felszólalási joga van; 
a bűnösség megállapítása a vádlott beismerő vallomásán és a nyomozati iratok ismertetésén 
alapul; 
a bíróság a nyilvános ülés során - fő szabályként - vagy tárgyalásra utalja az ügyet vagy 
bűnösséget megállapító és szankciót tartalmazó ítéletet (határozatot) hoz; 
fellebbezésnek csak a vádtól eltérő tényállás megállapítása, a minősítés, a szankció kiválasztása 
és mértéke, valamint a járulékos kérdések (polgári jogi igény, bűnjelekről, bűnügyi költség 
viseléséről való rendelkezés) körében van helye. 
 
Tárgyalásról lemondás együttműködő terhelt esetében 
A szervezett bűnözés elleni eredményes fellépés lehetőségét szolgálja azon rendelkezés, amely 
szerint azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, és a nyomozás során 
az ügy, illetőleg más büntető ügy bizonyításához hozzájárulva az ügyésszel, illetőleg a 
nyomozó hatósággal jelentős mértékben együttműködött, de a feljelentés elutasítására (Be. 
175. §) illetve a nyomozás megszüntetésére (Be. 192. §) nem került sor, tárgyalásról 
lemondásnak nyolcévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt is 
helye van.  
 
 A nyilvánosság elve  

 



 13

A bíróság tárgyalása nyilvános. A tanács elnöke a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, 
méltóságának és biztonságának megőrzése érdekében, helyszűke esetén meghatározhatja a 
hallgatóság létszámát. A tárgyaláson hallgatóként a tizennegyedik életévét be nem töltött 
személy nem vehet részt, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a tanács elnöke a 
hallgatóság köréből kizárhatja. 
 
A bíróság hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetőleg a tanú indítványára a 
nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt határozattal kizárhatja 
(zárt tárgyalás) 

a) erkölcsi okból, 
b) az eljárásban részt vevő kiskorú védelme érdekében, 
c) az eljárásban részt vevő személyek vagy a tanú védelme érdekében, 
d) az államtitok vagy szolgálati titok megőrzése végett. 

 
A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a 
nyilvánosságot kizárta. 
 
 A jogorvoslati jogosultság elve 

 
A jogorvoslat az eljárás alanyai számára biztosított eszköz a hatóság (bíróság) határozataiban, 
intézkedéseiben előforduló ténybeli és/vagy jogi tévedések, hiányosságok kijavításának 
indítványozására. 

Első fokon a helyi bíróság és a megyei bíróság jár el. 
Másodfokon jár el 
a) a megyei bíróság a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben, 
b) az ítélőtábla a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben, 
c) ha e törvény az ítélőtábla határozata elleni fellebbezést lehetővé teszi, a Legfelsőbb 

Bíróság az ítélőtábla hatáskörébe tartozó ügyekben. 
Harmadfokon jár el 
a) az ítélőtábla azokban az ügyekben, amelyekben másodfokon a megyei bíróság járt el, 
b) a Legfelsőbb Bíróság azokban az ügyekben, amelyekben másodfokon az ítélőtábla járt el. 

 
A törvény kizárólag abban az esetben teszi lehetővé a harmadfokú bírósági eljárást, ha az eljárt 
két bírói fórum a terhelt bűnösségét ítélte meg eltérően. Harmadfokú eljárásnak a büntető 
anyagi jogi szabályok megsértésével történt bűnösség-megállapítás, kényszergyógykezelés-
elrendelés, felmentés, illetve eljárás-megszüntetés miatt van helye.  
 
 
A harmadfokú eljárásban - klasszikusan - bizonyításnak helye nincs, hiszen akkor a jogvitának 
soha nem lenne vége. A harmadfokú eljárásban ezért a megalapozatlanságot nem lehet 
sérelmezni, az első fokú és a másodfokú eljárás eredményeként megállapított tényállás az 
irányadó. A harmadfokú bíróság azonban hatályon kívül helyezheti akár az első-, akár a 
másodfokú bíróság ítéletét, és új eljárást rendelhet el, ha az ítéletet a megalapozatlansága miatt 
nem lehet felülbírálni. Egy dolog ugyanis, hogy a harmadfokú bírósági eljárásban nincs helye 
bizonyításnak, vagyis a harmadfokú bíróság nem tény-, hanem jogbíróság, az azonban 
nyilvánvalóan nem várható el, és a jogállamisággal, de a józan ésszel is ellentétes lenne, ha a 
harmadfokú bíróságot arra kényszerítené a törvény, hogy a tudottan rossz tényállás alapján 
ítélkezzék. 
 
Az ésszerű eljárási idő követelménye 



 14

 
A határidő tartamát a törvény állapítja meg. 
A törvényi határidők garanciális jellegűek, amelyek elmulasztása illetve túllépése különböző 
jogkövetkezménnyel jár. Ezzel szemben a hatóságok által az eljárásban részt vevők részére 
megállapított határidők bizonyos esetekben (pl. szakértői vélemény előterjesztésének 
határideje, bizonyítási indítvány előterjesztésére megadott határidő) meghosszabbíthatóak. 
Határidőn azon időtartam értendő, amely valamely eljárási cselekmény elvégzéséhez 
rendelkezésre áll. Ez alatt kell, vagy lehet az adott eljárási cselekményt elvégezni.  
 
A határidőknek három szempontból van jelentősége:  
garanciális, eljárási biztosíték jellegűek; 
az eltelésükhöz bizonyos jogkövetkezmények fűződnek; 
gazdaságossági érdekeket is szolgálnak, az ügyek elhúzódásának akadályozzák. 
 
Soron kívüli eljárás 
A Be. több, különböző szakaszában is rendelkezik a soron kívül lefolytatandó eljárásokról, pl: 

 ha a terhelt előzetes letartóztatásban van [Be. 136. § (1) bek.] 
 ha a terhelttel szemben távoltartást rendelték el [Be. 138. § (5) bek.] 
 hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás esetén [Be. 403. § (2) bek.]; 
 a gyermekkorú sértettek sérelmére elkövetett egyes kiemelkedő tárgyi súlyú 

bűncselekmények,  
 a kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt indult büntetőeljárások. 

 
A soron kívüli eljárás elrendelése alapulhat a bíróság elnökének a rendelkezésén is.  
Az eljárást ekkor az ügyfél erre irányuló kérelme alapozza meg, és a bíróság elnöke, mint 
igazgatási vezető az ügy jellege, körülményei és a bíróság ügyforgalma figyelembevételével 
szabadon mérlegeli a soron kívüli eljárás indokoltságát és szükségességét. 
 
4.) A büntetőeljárás alanyai 
 
a) Az eljáró bíróságok: 
 

Helyi bíróságok 
Megyei /Fővárosi Bíróság(ok) 
Ítélőtáblák 
Legfelsőbb Bíróság 

 
Első fokon a helyi bíróság és a megyei bíróság jár el. 
Másodfokon jár el 

a) a megyei bíróság a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben, 
b) az ítélőtábla a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben, 
c) ha e törvény az ítélőtábla határozata elleni fellebbezést lehetővé teszi, a Legfelsőbb 

Bíróság az ítélőtábla hatáskörébe tartozó ügyekben. 
Harmadfokon jár el 

a) az ítélőtábla azokban az ügyekben, amelyekben másodfokon a megyei bíróság járt el, 
b) a Legfelsőbb Bíróság azokban az ügyekben, amelyekben másodfokon az ítélőtábla járt el. 

Az e törvényben meghatározott esetekben az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben 
az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett önálló aláírási joggal bírósági titkár is eljárhat. 
Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró 
irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. 
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A megyei bíróság, mint elsőfokú bíróság - az e törvényben meghatározott esetekben - két 
hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanácsban járhat el. 
A másodfokú és a harmadfokú bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. A 
Legfelsőbb Bíróság három, illetőleg ha e törvény így rendelkezik, öt hivatásos bíróból álló 
tanácsban jár el. 
 
A hatáskör arra a kérdésre ad választ, hogy a különböző szintű szervek között hogyan 
oszlanak meg a feladatok - vertikális feladatmegosztás, 
Első fokon a helyi bíróság hatáskörébe tartozik azoknak a bűncselekményeknek az elbírálása, 
amelyeket e törvény nem utal a megyei bíróság hatáskörébe (az első fokon a megyei bíróság 
hatáskörébe tartozó ügyeket a Be 16. § sorolja fel). 
 
Az illetékesség ezzel szemben azt határozza meg, hogy az azonos hatáskörű bíróságok közül 
melyik (területileg) jár el.  
A bíróság illetékességére elsősorban a bűncselekmény elkövetésének helye az irányadó. 
Ha a bűncselekményt több bíróság területén követik el, vagy az elkövetés helye nem állapítható 
meg, az azonos hatáskörű bíróságok között a megelőzés érvényesül, tehát az a bíróság jár el az 
ügyben, amelyik korábban intézkedett.  
Ha egy ügyben több vádlott ügyét bírálja el a bíróság, a vádlottak egyikére illetékes bíróság a 
többi vádlottal szemben is eljárhat, feltéve, hogy ez a hatáskörét nem haladja meg. Ha több 
illetékes bíróság van, a megelőzés az irányadó.  
A törvény alapján a közlekedéssel összefüggő bűncselekményeket - az ittas járművezetés és a 
járművezetés tiltott átengedése bűncselekmények alapesetét kivéve - kizárólagos 
illetékességgel a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság, a Fővárosi Bíróság területén, 
pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírálja el. Ennek indoka az ügyek sajátos volta.   
Ha a terhelt a bűncselekményt a Magyar Köztársaság határain kívül követte el, és az eljárást a 
távollétében folytatják, az a bíróság illetékes, amelynek a területén a terhelt utoljára lakott, 
vagy tartózkodott. 
Az Alkotmány mindenkinek biztosítja azt a jogot, hogy a büntető ügyében a törvény által 
felállított, független és pártatlan bíróság tárgyaljon.  
 
A kizárás az ügyek elfogulatlan elbírálásának biztosítéka. Az eljárási törvény pontosan 
szabályozza az okokat, amelyek folytán az adott ügyben bíró nem járhat el. /21.§/ Lényegében 
hasonló szabályok vonatkoznak más eljárási résztvevőkre /pl. ügyész, szakértő/ is. 
 
A kizárási okok a közvetlen érdekeltséget vagy rokoni kapcsolatot, illetve az eljárásban való 
közreműködésből fakadó helyzetet értékelik olyan körülményként, amelynek fennállása esetén 
a bíró nem járhat el. A kizáró okok a nyomozási bíróra is irányadók. 
 
Ha a bíróság elnökével szemben merül fel kizárási ok, nemcsak a bíróság elnöke, hanem a 
bíróság tagjai sem járhatnak el az adott ügyben. Ez nem vonatkozik a Legfelsőbb Bíróságra, 
hiszen a legfőbb bírói fórum egészének kizárása esetén nem lenne az eljárásra hatáskörrel 
rendelkező bíróság. 
A kizárási ok bejelentése a bíró kötelességévé, ha az vele szemben merült fel. A tanács elnöke 
is köteles a tanács tagjával szemben felmerült kizárási okot bejelenteni, ha ez a tudomására jut. 
A kizárási okot a bíróság elnökénél kell haladéktalanul bejelenteni. A bíróval szemben 
felmerülő kizárási ok bejelentésére jogosult az ügyész, a terhelt, a védő, továbbá a sértett, a 
magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, valamint ez utóbbiak képviselője. 
A törvény már a kizárási ok bejelentéséhez is következményeket fűz. E következmények 
különbözőek aszerint, hogy a kizárási okot ki jelentette be.  
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Ha a bíró a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelentette be, az ügyben a 
továbbiakban nem járhat el. 
Ha a kizárási okot más jelentette be, a bíró a bejelentés elintézéséig eljárhat az ügyben, az ítélet 
és az ügydöntő végzés meghozatalában azonban nem vehet részt, kivéve, ha a bejelentő a 
kizárás megtagadása után ugyanazon okra hivatkozva újabb bejelentést tesz a bíró kizárása 
iránt. Az utóbbi esetben az eljárás időtartamának indokolatlan elhúzására adna lehetőséget, ha 
az ismételt bejelentés is megakasztaná az eljárás menetét. 
Ha a kizárási okot nem a bíró vagy a tanács elnöke jelentette be és a bíró a kizárásához nem 
járult hozzá, a kizárás iránti bejelentést a bíróság másik tanácsa bírálja el. A kizárásról a 
bíróság tanácsülésen határoz, és - ha ez nem áll rendelkezésre - minden esetben beszerzi a bíró 
nyilatkozatát. 
A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs, a kizárás megtagadását 
kimondó határozatot pedig az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. 
 
b) Az ügyész 

 
Az ügyészség szervezete lényegében a bíróságéhoz igazodik. 
Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége; 
a fellebbviteli főügyészségek (a bírósági ítélőtáblák szervezetének felel meg) 

 Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség, 
 Debreceni Fellebbviteli Főügyészség, 
 Győri Fellebbviteli Főügyészség, 
 Pécsi Fellebbviteli Főügyészség, 
 Szegedi Fellebbviteli Főügyészség. 

 
a főügyészségek (lényegében a megyei bíróságok szervezetének felelnek meg); 
Tehát van 19 (megyei) főügyészség, a Fővárosi Főügyészség, és sajátos feladattal a Központi 
Nyomozó Főügyészség. 
A Központi Nyomozó Főügyészség országos illetékességgel rendelkezik és hatáskörébe a 
kiemelt figyelemre számottartó vagy az igazságügyhöz kapcsolódó ügyek tartoznak, így pl. 
 
Hatáskörébe tartozik: 

 a mentességet élvező személy által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett 
hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más 
bűncselekmény, továbbá a nemzetközileg védett személy elleni erőszak, 

 az emberölés, a hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, a hivatalos személy 
elleni erőszak, valamint a hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett  

 rablás, amennyiben a cselekményt bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó 
személy ellen követték el,  

 a bírák, ügyészek, valamint ügyészségi nyomozók által elkövetett bármilyen 
bűncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben 
elkövetett bűncselekménye, 

 a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt 
elkövetett emberölés, valamint e bűncselekmény előkészülete  

 a bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó személyek vonatkozásában 
elkövetett vesztegetés  

 az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész 
helyettes, vagy a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztályának vezetője a hatáskörébe 
utal. A főügyész akkor tesz előterjesztést a bűnügynek a Központi Nyomozó 
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Főügyészség hatáskörébe vonására, ha az kiemelkedő jelentőségű. 
 
a helyi ügyészségek; 
a Katonai Főügyészség; 
a Katonai Fellebbviteli Ügyészség; 
a területi katonai ügyészségek. 
 
A modern kontinentális eljárási jogban az ügyész a közvádló, feladata a vádemelés és a vád 
képviselete a bíróság előtt. A törvény ezzel összhangban rendelkezik úgy, hogy az ügyész a 
vádemelés feltételeinek megállapítása végett maga végez nyomozást, vagy nyomozást végeztet. 
Az ügyész eljárási helyzetét alapvetően az határozza meg, hogy a büntetőperben közvádlóként 
lép fel, e funkciójához igazodnak további feladatai. A bíróság előtt az ügyész képviseli a vádat, 
ő ismeri a bírósági elvárásokat, ezért a nyomozás ügyész általi irányítása növeli a büntetőeljárás 
hatékonyságát, a vád képviseletének eredményességét. Az ügyész irányító tevékenysége arra is 
lehetőséget teremt, hogy azokban az ügyekben ne folyjon felesleges büntetőeljárás, ahol a 
felelősségre vonás valószínűtlen. 
 
a) A nyomozó hatóságok 
 
Az általános nyomozó hatóság a rendőrség, mindent nyomoz, amit a többi szerv nem. 
Vannak olyan ügyek, ahol a nyomozást kizárólag az ügyészség végezheti. Ezt egyrészt az 
elkövetett bűncselekmény jellege, az elkövetéssel gyanúsítható terhelt személye, illetve a sértett 
személye indokolja. Ezekben az esetekben nem csak az egyes nyomozási cselekmények 
elrendelése, hanem a végzése is az ügyészség kötelezettsége. 
Néhány speciális ügyfajtánál (pl. csempészet, vámorgazdaság) a Vám- és Pénzügyőrség 
Nyomozó Hivatala nyomoz. 
 
 
5.) A büntetőeljárás individuális alanyai 
 
a) A terhelt  
 
A terhelt az, akivel szemben a büntetőeljárást folytatják.  
A terhelt összefoglaló megnevezés: 

 a nyomozás során gyanúsított,  
 a vádemelést követően vádlott,  
 a jogerős marasztaló ítélet esetén elítélt a konkrétabb megnevezés. 

 
A terhelt jogai: 
 a megalapozott gyanú és a vád megismerésének joga, 
 jog a védekezéshez való felkészülésre, 
 tájékoztatáshoz való jog, 
 jelenlét joga az eljárási cselekményeken, 
 irattanulmányozáshoz való jog, 
 vallomástételi jog, 
 indítványtételi /észrevételezési jog, 
 jogorvoslati jog, 
 a védőjével kapcsolattartás, vele szóban és írásban ellenőrzés nélkül érintkezzék. 
b) A védő 
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A védő a büntetőeljárásban a terhelt érdekében jár el. Feladata többek között az, hogy a terhelt 
érdekében minden törvényes védekezési eszközt felhasználjon, a terheltet mentő, illetőleg a 
felelősségét enyhítő tények felderítését elősegítse.  
 
Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd, illetőleg külön törvényben foglalt 
feltételek esetén európai közösségi jogász járhat el.  
A terhelt érdekében több védő is eljárhat. Több védő részére adott meghatalmazás esetén egy 
eljárási cselekményen vagy jognyilatkozat megtételekor a terhelt érdekében - ha a 
meghatalmazásból más nem következik - az eljáró meghatalmazott védők bármelyike eljárhat. 
Ha a terhelt érdekében több védő jár el, közülük a hivatalos iratokat - ideértve az idézést és az 
értesítést is - a vezető védőnek kell kézbesíteni, jogorvoslati nyilatkozatra és perbeszéd 
tartására a vezető védő vagy az általa kijelölt védő jogosult. Vezető védőnek mindaddig, amíg 
a védők egybehangzóan mást nem jelölnek meg, az ügyben meghatalmazást elsőként benyújtó 
védőt kell tekinteni. 
Több terhelt érdekében ugyanaz a védő akkor járhat el, ha a terheltek érdekei nem ellentétesek. 
Ügyvédjelölt védőként, ügyvéd mellett vagy ügyvéd helyetteseként a megyei bíróság, az 
ítélőtábla és a Legfelsőbb Bíróság nyilvános ülésén, illetőleg tárgyalásán nem járhat el. 
A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha 

a) a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) a terheltet fogva tartják, 
c) a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros 
elmeállapotú, 
d) a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, 
e) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, 
f) e törvény erről külön rendelkezik. (pl. tárgyalásról lemondás esetén, távollevő terhelt elleni 
eljárásban.). 

Védőt elsősorban a terhelt hatalmazhat meg. Meghatalmazást a terhelt törvényes képviselője 
vagy nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén hazája konzuli tisztviselője is 
adhat. A meghatalmazásról a terheltet értesíteni kell. Amennyiben az eljárás a kötelező védői 
körbe tartozik és a terhelt nem rendelkezik meghatalmazott védővel, a hatóság a terhelt 
vagyoni helyzetétől függetlenül köteles védőt kirendelni. A védői költségeket ilyenkor az állam 
előlegezi, bűnösség megállapítása esetében a bűnügyi költség esetén azt a terheltre hárítja. 
 
A védő jogai: 
 jelenlét joga, 
 kérdezés joga, 
 kapcsolattartás joga a terhelttel, 
 indítványtételi jog, 
 adatok beszerzésének és gyűjtésének joga, 
 
A terhelt jogai a védőt önállóan is megilletik. E főszabály alól kivételek azok a jogok, 
amelyekkel értelemszerűen kizárólag a terhelt élhet. Ilyen például a tárgyalásról való lemondás 
intézménye. Egyéb korlátokat is állít a törvény a védő önálló joggyakorlása elé, így a védőnek 
önálló jogorvoslati joga van, de azt nem vonhatja vissza a terhelt hozzájárulása nélkül, 
rendkívüli perorvoslatot csak a terhelt hozzájárulásával kezdeményezhet. 
A védő kötelezettségei: 

a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, 
b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kellő időben 

felhasználni, 
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c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeiről felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, 
d) a terheltet mentő, illetőleg a felelősségét enyhítő tények felderítését szorgalmazni. 

 
c) A sértett 
 
Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette. 
A sértett jogosult arra, hogy 

a) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az 
eljárás őt érintő irataiba betekintsen, 

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

hatóságtól felvilágosítást kapjon, 
d) e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 

Ha a sértett akár a büntetőeljárás megindítása előtt, akár azt követően meghalt, helyébe 
egyenesági rokona, házastársa, élettársa vagy törvényes képviselője léphet, és gyakorolhatja a 
jogokat.  
 
d) A magánvádló 
 
Egyes, kifejezetten individuális jogokat sértő bűncselekmények esetén a sértett jogában áll 
eldönteni azt, hogy kívánja a büntető igényét érvényesíteni, vagy nem. Ezek a büntető anyagi 
jogban megismert magánindítványra üldözendő bűncselekmények. 
Ha e törvény másképp nem rendelkezik, könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok 
megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén a vádat mint magánvádló a 
sértett képviseli, feltéve, hogy az elkövető magánindítványra büntethető. 
A magánvádló halála esetén helyébe harminc napon belül a hozzátartozója léphet. 
A becsületsértés és a rágalmazás közvádra üldözendő, ha hivatalos személy sérelmére hivatalos 
eljárása alatt, illetve emiatt, vagy hatóság sérelmére hivatali működésével összefüggésben 
követik el. 
 
e) A pótmagánvádló 
 
A hatósági tétlenség, illetve tárgyszerűtlen eljárás talán legfontosabb korrekciós eszköze a 
törvényben a pótmagánvád intézménye.  Pótmagánvádlóként - főszabályként - a sértett léphet 
fel. 
A pótmagánvádlóként való fellépésnek akkor van helye, ha a hatóság döntése mérlegelésen 
alapult, és a sértettnek reális lehetősége van arra, hogy a bírósági döntést kikényszerítse.  
Erre akkor kerülhet sor, ha a feljelentést azon a címen utasították el, hogy a feljelentett 
cselekmény nem bűncselekmény vagy büntethetőséget kizáró ok állapítható meg;  
a nyomozás megszüntetése esetében pedig a bűncselekmény hiányának megállapítása mellett 
akkor van helye a pótmagánvádló fellépésének, ha az ügyész büntethetőséget kizáró vagy un. 
egyéb büntethetőséget megszüntető ok létét állapította meg. Nincs például lehetőség a 
pótmagánvád előterjesztésére, ha elévülés, kegyelem vagy a feljelentett, illetve a gyanúsított 
halála miatt utasították el a feljelentést vagy szüntették meg a nyomozást. 
Meg kell azonban gátolni, hogy a magukat jogaikban megsértettnek érző személyek alaptalan 
fellépése miatt ártatlan embereket hurcoljanak meg, és a bíróságokat értelmetlen eljárások 
lefolytatására kényszerítsék. Ennek érdekében a törvény kötelezően előírja a pótmagánvádló 
ügyvédi képviseletét és kötelezi a pótmagánvádlót, hogy jelölje meg azokat az indokokat, 
amelyek alapján a feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése ellenére a bírósági 
eljárás lefolytatását indítványozza.  
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A pótmagánvádló a közvádra üldözendő ügyekben léphet fel az e törvényben meghatározott 
esetben. A törvény rendelkezései szigorú korlátok közé szorítják a pótmagánvádló fellépését.  
A sértett az e törvényben meghatározott esetekben pótmagánvádlóként léphet fel, ha 

a) az ügyész vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást 
megszüntette, 

b) az ügyész a vádemelést részben mellőzte, 
c) az ügyész a vádat elejtette, 
d) az ügyész a nyomozás eredményeként közvádra üldözendő bűncselekményt nem állapított 

meg, ezért nem emelt vádat, illetőleg a vád képviseletét - magánvádas eljárásban elrendelt 
nyomozás eredményeként - nem vette át, 

e) az ügyész a tárgyaláson a vádat azért ejtette el, mert megítélése szerint a bűncselekmény 
nem közvádra üldözendő. 
A pótmagánvádló halála esetén 30 napon belül a hozzátartozója vagy a törvényes képviselője a 
helyébe léphet. Ez a rendelkezés arra az esetre vonatkozik, amikor a sértett már 
pótmagánvádlóként fellépett, és a halála ezt követően következik be.  
 
f) A magánfél 
 
Magánfél az a sértett, aki a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényesít. 
A magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává 
tett cselekmény következtében keletkezett.  
 
Nem kizárt, hogy a magánfél a terhelttel egyezséget is kössön, illetve, hogy ezt a bíróság 
jóváhagyja. Nem érvényesíthet viszont a terhelt a büntetőeljárásban a magánféllel szemben 
követelést, illetve nem élhet beszámítási kifogással. 
A polgári jogi igényt - a Polgári perrendtartásban meghatározott feltételek esetén - az ügyész is 
érvényesítheti. 
Ha a sértett meghalt, az örököse léphet fel magánfélként. 
 
 
g) Egyéb érdekeltek, képviselők, segítők, a tanú érdekében eljáró ügyvéd 
 
 
Egyéb érdekelt az, akinek a jogára vagy a jogos érdekére a büntetőeljárásban hozott határozat 
közvetlen kihatással lehet (pl. a lefoglalt dolog tulajdonosa). Az egyéb érdekelt lehet 
természetes vagy jogi személy is. A büntetőeljárásbeli jogosultságok (indítványok, 
észrevételek, jogorvoslati jog) korlátozottak, ezekkel csak az őket érintő körben élhetnek.  
A tanú kihallgatásánál jelen lehet az érdekében eljáró ügyvéd, aki a tanúnak felvilágosítást 
adhat a jogairól, de más tevékenységet nem végezhet, és a vallomást nem befolyásolhatja. A 
kihallgatást követően az arról készült jegyzőkönyvet megtekintheti, és észrevételeit írásban 
vagy szóban előterjesztheti. 
Speciális kizárási szabály, hogy a tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidejűleg nem lehet 
védő. 
A sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt - ha e törvény nem ír elő személyes 
közreműködési kötelezettséget - a jogait a képviselője útján is gyakorolhatja. Képviselőként 
meghatalmazás alapján ügyvéd vagy a nagykorú hozzátartozó járhat el. 
Ha a sértett, a magánvádló vagy az egyéb érdekelt cselekvőképtelen vagy korlátozottan 
cselekvőképes, a képviseletét a törvényes képviselője látja el, érdekellentét esetén a Polgári 
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Az e törvényben meghatározott esetben a 
képviseletre eseti gondnok is jogosult. 
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(Állami szervet és gazdálkodó szervezetet a képviseletre feljogosított dolgozója, illetőleg az 
ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja is képviselhet. 
A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező, kivéve, ha a természetes személy 
pótmagánvádló jogi szakvizsgával rendelkezik. 
A magánfél képviseletére a polgári eljárásjog szabályai az irányadók. 
Nem lehet képviselő az, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll. A nem ügyvéd nagykorú 
hozzátartozó a meghatalmazásához hatósági erkölcsi bizonyítványt csatol be. 
 
 
6.) Általános eljárási szabályok 
 
a) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság eljárási cselekményei 
A törvény számos olyan eljárási cselekmény végzését szabályozza, amely az érintett személy 
alkotmányos jogainak korlátozásával jár. A törvény az adott helyen meghatározza az ilyen 
eljárási cselekmény elrendelésének „különös” feltételeit. A törvény elvi jelleggel fogalmazza 
meg, hogy alkotmányos jog korlátozásának akkor van helye, ha az eljárás célja kisebb 
korlátozással járó más cselekménnyel nem biztosítható.  
 
b) A határidők 
Az egyes eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló időtartamot, illetve azt az időtartamot, 
amelynek két eljárási cselekmény között el kell telnie (időköz), a törvény határozza meg. 
  
A határidő tartamának megállapítása történhet órában, napban, hónapban és évben egyaránt. 
A törvény külön nevesíti azon időközt, amely időtartam elteltét két eljárási cselekmény között 
biztosítani kell. Az időközhöz, annak elteltéhez is garanciális érdekek fűződnek. Az időköz 
tartamát is a törvény - minden esetben napokban - határozza meg. 
A határnap az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott időpont. A határnapot a törvény 
nem határozza meg, azt mindig a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság állapítja meg. 
A határnapot értelemszerűen napra vonatkoztatva kell megállapítani. 
A napokban megállapított határidőbe nem számít bele a kezdőnap. Következésképpen az első 
fokú ügydöntő határozat elleni háromnapi gondolkodási idő esetében ez azt jelenti, hogy a 
kihirdetését követő negyedik napon is be lehet jelenteni a fellebbezést. 
A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon végződik, ami a 
kezdőnapnak megfelel. Ha viszont ilyen nap a lejárati hónapban nincs, akkor a határidő a 
hónap utolsó napján jár le (pl. november 30-án megállapított 1 hónapos határidő december 30-
án végződik, míg az ugyanezen a napon megállapított 3 hónapos határidő február 28-án - 
szökőévben február 29-én - jár le). 
Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határidő a következő munkanapon jár le. 
Ez a szabály őrizetbe vétel és előzetes letartóztatás számítása esetén nem alkalmazható. Az 
eljárásjogi törvény rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából munkaszüneti napon az a nap 
értendő, amikor a hatóságnál (bíróságnál) a munka szünetel. E körbe nem értendő az újabban 
ismét kialakuló törvénykezési szünetek időtartama, hiszen ezen időszakban a kezelőirodák 
fogadják az ügyfeleket, és szüneti tanácsok továbbra is működnek. 
Ezzel szemben a hétvégi és ünnepnapok munkaszüneti napoknak tekintendők. 
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 cselekménynek a hivatalos 
munkaidő alatt lehet csak eleget tenni. 
A postai feladás esetén nem kötelező, de célszerű a beadványt ajánlott küldeményként feladni. 
Ez garanciát jelenthet arra, hogy az a címzetthez ténylegesen meg is érkezik, továbbá kétség 
esetén bizonyítékul szolgálhat a beadvány elküldésének idejére is. 
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c) Igazolási kérelem 
 
A határidő vagy a határnap elmulasztásából eredő jogkövetkezményeket igazolással lehet 
elhárítani. A törvény meghatározza, hogy mely mulasztás esetén, milyen feltételek mellett, ki 
jogosult igazolási kérelmet előterjeszteni. 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 kérelmet 
méltányosan kell elbírálni. Ez a követelmény azzal függ össze, hogy itt nem bizonyítás történik, 
csupán a mulasztás vétlenségének valószínűsítését lehet elvárni. 
Az igazolási kérelem előterjesztésének sem az eljárás folytatására, sem a meghozott határozat 
végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a törvény az igazolási kérelem tartalmától függően 
lehetőséget biztosít az eljárási cselekmény vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztésére. 
Az igazolási kérelemről a határidőt, illetve a határnapot megállapító bíróság, ügyész, illetőleg 
nyomozó hatóság határoz. Jogorvoslati határidő elmulasztása esetén a jogorvoslat elbírálására 
jogosult határoz az igazolási kérelemről. 
Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
 
d) Idézés és az értesítés 
 
Ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság azt idézi, akinek a 
jelenléte az eljárási cselekménynél kötelező, illetőleg azt értesíti, akinek a jelenléte nem 
kötelező, de azt a törvény lehetővé teszi. Akit megidéztek, köteles az őt megidéző bíróság, 
ügyész, illetőleg nyomozó hatóság előtt megjelenni. Az idézés és az értesítés rendszerint 
írásban vagy a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó  
hatóság előtti személyes megjelenés alkalmával szóban történik. Az idézésnek, illetőleg 
értesítésnek tartalmaznia kell 

a) a megidézettnek hol, mikor, milyen minőségben kell megjelennie, 
b) az értesített hol, mikor, milyen minőségben jelenhet meg, 
c) az idézés, illetőleg az értesítés alapjául szolgáló eljárási cselekmény várható időtartamát, 

órákban, 
d) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést, 
e) a vádirat benyújtása után a vádlott nevét és az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény 

megjelölését. 
Ha az idő hiánya, értesítés esetében az érintettek nagy száma indokolttá teszi, más alkalmas 
módon vagy eszközzel - különösen távbeszélő, telefax, számítógép útján - való idézésnek vagy 
értesítésnek is helye van. Sajtóhirdetményben tehető közzé az értesítés, ha ezt az érdekeltek 
rendkívül nagy száma indokolttá teszi. 
Minden esetben közölni kell, hogy az érintettet melyik bíróság, ügyészség, illetőleg nyomozó 
hatóság idézi, illetőleg értesíti; az idézés, illetve az értesítés tényét az ügy irataiban rögzíteni 
kell. 
A megidézett felhívható arra, hogy az ügyre vonatkozó iratain kívül a bizonyításnál 
felhasználható feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával. 
Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni. Sajtóhirdetményben az 
értesítettek neve nem közölhető. 
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A törvény az idézés ellenére való meg nem jelenéshez, az engedély nélküli eltávozáshoz és az 
önhibából ki nem hallgatható állapotban történt megjelenéshez következményeket fűz, de azok 
alkalmazhatósága tekintetében különbséget tesz az idézettek között. 
Az idézés ellenére való meg nem jelenés és az engedély nélküli eltávozás esetén a terhelt 
elővezetését lehet elrendelni, a védő és a szakértő, valamint a meg nem jelent kiskorú 
gondozója rendbírsággal sújtható. Az önhibából ki nem hallgatható állapotban történt 
megjelenés esetén a terhelt elővezettethető. A tanú pedig mindhárom esetben elővezettethető, 
vagy rendbírsággal sújtható. Emellett terheltet, a tanút, a szakértőt és a kiskorú gondozóját - a 
mulasztás meghatározott eseteiben - az okozott költség megtérítésére lehet kötelezni. 
 
 
e) Kézbesítés 
 
 
A kézbesítés a hivatalos iratok közlése, célja a tudomásszerzés biztosítása. A törvény 
meghatározza a kézbesítés módjait, és külön részletesen rendelkezik a hirdetményi kézbesítés 
eljárásáról, valamint az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó irat kézbesítésének 
rendjéről. A kézbesítés szabályszerűsége szempontjából a büntetőeljárási törvényben lévő 
normák mögöttes jogterületét képezik a posta tevékenységére, valamint a nemzetközi 
jogsegélyre vonatkozó külön törvények rendelkezései. 
 
A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy 
részére átadása (kézbesítés) történhet 

a) személyesen, 
b) posta útján, 
c) hirdetményi úton, 
d) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság kézbesítője útján, 
e) nemzetközi jogsegély keretében. 

 
A címzett az iratot az azt küldőnél is átveheti. 
Ha a sértettnek vagy az egyéb érdekeltnek kézbesítési megbízottja van, a részükre szóló iratot 
- az idézés kivételével - a megbízottnak kell kézbesíteni. 
A kézbesítés szabályszerű, ha a hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály 
szerint átvételre jogosult más személy átvette. A hivatalos iratot szabályszerűen kézbesítettnek 
kell tekinteni, ha az irat átvételét, illetőleg a kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) aláírását 
megtagadják. 
 
Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt részére a hivatalos iratot hirdetményi úton kell 
kézbesíteni. Hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény tartalmazza, hogy a címzett az iratot 
melyik bíróságnál, ügyészségnél, illetőleg nyomozó hatóságnál veheti át. 
 

 
A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni az azt küldő bíróság, ügyészség, illetőleg 
nyomozó hatóság, valamint - ha ilyen van - a címzett utolsó ismert belföldi lakóhelye vagy 
tartózkodási helye szerinti helyi önkormányzat hirdetőtáblájára.  
Az iratot a hirdetménynek a bíróságnál, az ügyészségnél, illetőleg a nyomozó hatóságnál 
történt kifüggesztésétől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. 
 
A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladott hivatalos iratot a kézbesítés második 
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megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át (nem kereste jelzéssel 
jött vissza). 
 
Ez a kézbesítési vélelem azonban megdönthető. 
Ha a címzett fogva van, a neki kézbesítendő iratot - idézés és értesítés esetén az intézetnek 
szóló, az előállításra vonatkozó megkereséssel egyidejűleg - a fogvatartást végrehajtó intézet 
parancsnoka útján kell kézbesíteni. 
A tartósan távollevő, ismeretlen helyen tartózkodó terhelt esetében, amennyiben a 
tértivevények „nem kereste” jelzéssel érkeznek vissza, és az idézés esetében az elővezetés sem 
vezetett eredményre, a nyomozó hatóság, az ügyész, illetve a bíróság hivatalból elrendelheti a 
terhelt tartózkodási helyének felkutatását. Ennek keretében intézkedhet a tartózkodási hely 
megállapítása iránt, körözést rendelhet el, vagy szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 
esetében elfogatóparancsot is kibocsáthat. A nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság ezen 
intézkedése így többek között azt is szolgálja, hogy a terhelt a kézbesítési vélelem beállta 
ellenére mielőbb tudomást szerezzen az elmulasztott eljárási cselekményről. Ezt az intézkedést 
lehet alkalmazni a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy, valamint a tanúként 
kihallgatni szándékozott személy tartózkodási helyének megállapítása érdekében is. 
Ha a terhelt tartózkodási helyének felkutatása iránti intézkedések nem vezetnek eredményre, 
akkor két lehetőség adódik. Egyrészt az ügyész vagy a nyomozó hatóság felfüggeszti a 
nyomozást az ismeretlen helyen tartózkodó gyanúsítottal szemben. A nyomozás felfüggesztése 
megakadályozza azt, hogy a gyanúsítottal szemben a nyomozás befejeződjék, és az ügy a 
vádemelés, illetve a bírósági szakba jusson. 
Másik lehetőségként a gyanúsított távollétében folytatják a nyomozást, és a bíróság az ügyészi 
indítvány alapján áttérhet a távollevő terhelttel szembeni eljárás szabályainak alkalmazására. E 
külön eljárás során számos eljárási garancia (védő kirendelése, hirdetményi kézbesítés, a 
terheltnek a fellebbezési időn belüli megjelenése esetén tárgyalás megismétlése, perújítás) 
biztosítja a távollevő terhelt jogainak védelmét.  
 
f) Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratról 

 
Az eljárás során keletkezett iratról - ideértve a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság által 
beszerzett, illetőleg a büntetőeljárásban részt vevő személyek által benyújtott, valamint csatolt 
iratot is - az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás folyamatban 
van, a büntetőeljárásban részt vevő személyek kérelmére a legkésőbb a kérelem 
előterjesztésétől számított nyolc napon belül másolatot ad ki. 
A nyomozás befejezéséig a gyanúsított, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, a sértett és 
képviselője másolatot kaphat a szakvéleményről, valamint az olyan nyomozási cselekményről 
készült iratról, amelyeknél jelenlétüket e törvény lehetővé teszi; az egyéb iratról pedig akkor, 
ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti. A sértett a nyomozás során keletkezett más iratokról a 
tanukénti kihallgatását követően kaphat másolatot. 
A feljelentő részére - ha nem a felsoroltak valamelyike - csak a feljelentésről adható másolat. 
Ha a terheltnek kihallgatására, a védő kirendelésére, illetőleg meghatalmazására az irat 
keletkezését követően került sor, a másolat kiadására a terhelt az első kihallgatására történő 
idézés kézbesítésétől, a védő a kirendelésről szóló határozat kézbesítésétől, illetőleg a 
meghatalmazás benyújtásától fogva jogosult. 
 
 
A nyomozás befejezését követően 

a) a terhelt, a védő és a fiatalkorú törvényes képviselője másolatot kaphat a nyomozás azon 
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iratairól, amelyeknek a megismerésére a 193. § (1) bekezdése alapján jogosult, 
b) a sértett és képviselője másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyeknek a 

megismerésére a 229. § (2) bekezdése alapján jogosult. 
A bírósági eljárásban a vádlott, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, a sértett, a 

magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és a felsoroltak képviselője részére - ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik - a másolat kiadása csak a 60. § (1) bekezdésére figyelemmel 
korlátozható. Ennek megfelelően az emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és a 
kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani, és biztosítani kell, hogy a magánéletre vonatkozó 
adatok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra. 
Az egyéb érdekelt és képviselője részére az iratokból az őt érintő körben adható másolat.  
A tanú részére a vallomását tartalmazó jegyzőkönyvről, illetőleg jegyzőkönyv-részről adható 
másolat. A terhelt, a tanú és az e törvényben meghatározott más személyek érdekében eljáró 
segítő másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyekről e törvény szerint másolatot 
kaphat az, akinek érdekében a segítő eljár. 
A másolat kiadása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A kiadás megtagadása miatt külön 
jogorvoslatnak van helye. 
Az ügy irataiban fel kell jegyezni, hogy mely iratról, kinek a részére, hány példányban készült 
másolat. 
A Be. Külön szabályokat tartalmaz az államtitok és a szolgálati titok megismerése, de általános 
szabályként elmondható, hogy a büntetőeljárás során a büntetőeljárás individuális alanyai 
jogosultak megismerni azt az államtitkot, illetőleg szolgálati titkot, amit olyan irat tartalmaz, 
amelyet e törvény szerint megtekinthetnek. Az államtitkot, illetőleg a szolgálati titkot 
tartalmazó irat kézbesítésére is külön szabályok vonatkoznak. 
Ha a címzettnél a titokvédelmi rendelkezések megtartása nem biztosított, akkor a címzettnek 
titkot nem tartalmazó kivonatot kell kézbesíteni, de előtte a minősítőt meg kell keresni, hogy 
nyilatkozzék arról, miszerint a kivonat nem tartalmaz minősített adatot. Ebben az esetben a 
címzett számára a titkot tartalmazó iratról másolatot kell készíteni, és biztosítani kell, hogy e 
másolatot a jogosult az eljárást folytató bíróság, ügyészség, illetőleg nyomozó hatóság erre 
rendelt helyiségében korlátozás nélkül megismerhesse és tanulmányozhassa. 
 
 
g) Megkeresés 
 
A törvény meghatározza azoknak a szerveknek, szervezeteknek a körét, amelyeket a bíróság, 
az ügyész és a nyomozó hatóság tájékoztatás adás végett megkereshet. A törvény e 
rendelkezése arra biztosít lehetőséget, hogy az eljárás érdekében szükséges adatok, 
információk beszerezhetők legyenek nemcsak konkrét személyekkel kapcsolatos eljárási 
cselekmények (pl. tanú kihallgatás) révén, hanem az említett szervektől, szervezetektől is. A 
megkeresésnek - ha törvény másként nem rendelkezik - a megkereső által megállapított 
határidőn belül eleget kell tenni, illetőleg a teljesítés akadályát közölni kell. A törvény az 
előbbinél szűkebb körben biztosít lehetőséget irat rendelkezésre bocsátása végett történő 
megkeresésre. A törvény garanciális szabályokat állít fel a személyes adatok védelmére. 
 
h) Az iratok kezelése 
 
Az ügy iratait a keletkezésük, illetőleg a bírósághoz, az ügyészhez, illetve a nyomozó 
hatósághoz érkezésük sorrendjében számozással kell ellátni. A nyomozati szakaszban - mivel 
az irat-megtekintési jog nem teljes körű - a folyamatos sorszámozástól (a külön, illetve titkosan 
kezelt iratokra vonatkozóan) eltérő iratkezelési szabályok állapíthatók meg. 
Az ügy iratait össze kell fűzni, és az összefűzés helyén a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó 
hatóság bélyegzőjével el kell látni. Ha az ügy irataihoz csatolt mellékletet nem lehet az 
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iratokhoz fűzni, annak megőrzéséről és azonosíthatóságáról más módon kell gondoskodni. 
A mellékletek (tipikusan a kihallgatásokat, vagy más eljárási cselekményeket, pl. helyszínelés, 
bizonyítási kísérlet stb. rögzítő hang- illetve videofelvételek) sokszor nem fűzhetők az 
iratokhoz, ilyen esetben azokon is fel kell tüntetni az ügyszámot, és őrzésükről a 
kezelőirodákban gondoskodni kell. A bírósághoz érkezett iraton - az irat valamennyi példányán 
és mellékletén, az irat felzetén vagy az első oldalán, elektronikus úton érkezett irat 
kinyomtatott példányán - az iroda az érkezés napján bélyegzővel, jól olvashatóan feltünteti a 
bíróságot, az ügyszámot, az érkezés évét, hónapját és napját. Az iraton meg kell jelölni a 
példányok és a mellékletek számát, a csatolt pénz összegét, nemét, a mellékelt egyéb értéket, 
fontos iratot; az eredeti okiratot külön kell megjelölni. Ha a beadványban jelzett valamely 
melléklet, irat stb. hiányzik, ennek tényét is fel kell tüntetni.  
Ha az irat elveszett vagy megsemmisült, erről a tudomásszerzést, vagy a megállapítást követő 
munkanap végéig jelentést kell tenni a bíróság elnökének, az ügyészség vezetőjének, illetőleg a 
nyomozó hatóság vezetőjének és az illetékes ügyésznek. A bíróság elnöke, az ügyészség, 
illetőleg a nyomozó hatóság vezetője rendelkezik az elveszett vagy megsemmisült irat 
felkutatásáról vagy pótlásáról. Ennek keretében az eljárásban részt vett személyek 
meghallgathatók, és kiadmányok, iratmásolatok szerezhetők be. 
 
i) Az ügyek egyesítése és elkülönítése 
 
A hatásköri és illetékességi szabályokkal összefüggésben több bűncselekmény vagy több 
elkövető esetén az egy eljárásban történő elbírálás lehetőségétől eltér - az elbírálás 
célszerűségére és az eljárás gazdaságosságára figyelemmel - az ügyek egyesítésének vagy 
elkülönítésének a szabálya. 
Ha a büntetőügyben több terhelt van, velük szemben rendszerint egyazon eljárást kell folytatni. 
Ez a rendelkezés a bűnpártolóra és az orgazdára is kiterjed. 
Egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes elbírálása az eljárás tárgyára vagy az 
eljárásban részt vevő személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszerű. 
Az ügyek egyesítését mellőzni kell, illetőleg az ügyeket el kell különíteni, ha a terheltek nagy 
száma vagy egyéb ok a felelősségnek ugyanabban az eljárásban történő elbírálását jelentősen 
nehezítené. 
Az elkülönített ügy iratait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, ügyészhez 
vagy nyomozó hatósághoz kell áttenni. 
 
j) Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során 
 
A sajtó részére a nyomozás befejezéséig a nyomozó hatóság külön jogszabályban erre 
feljogosított tagja, valamint az ügyész; a vádemelésig az ügyész, illetőleg az általa megbízott 
személy; a bírósági eljárás során a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvényben erre 
feljogosított személy adhat felvilágosítást. 
A bíróság nyilvános tárgyalásáról a sajtó jogosult tájékoztatást adni. 
Meg kell tagadni a sajtó számára a felvilágosítást, ha az államtitkot vagy szolgálati titkot 
sértene, vagy egyébként az eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetné. 
A tájékoztatás nem azonos a tárgyaláson hang- illetve képfelvétel készítésével. A törvény 
ennek engedélyezését a tanács elnökének (illetve az egyesbírónak) a jogkörébe utalja, aki ezt 
gyakorlati okokból (a tárgyalás folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása érdekében) 
megtagadhatja. E pervezető határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, és a határozatnak 
kötőereje sincs, hiszen a per vezető bírója e kérdésben a tárgyalás során a korábbi döntésétől 
eltérően is határozhat. Az engedély megadása esetén a törvényben meghatározott személyeken 
kívül másokról (vádlott, sértett, tanú, szakértő, egyéb érdekelt, büntetésvégrehajtási őrök stb.) 
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csak a nevezettek engedélyével készíthető felvétel. Értelmezést igényel, hogy a 
tárgyalóteremben jelenlévő (sok esetben nagy létszámú) hallgatóság tagjaitól is szükség van-e 
engedély beszerzésére a felvételek elkészítése céljából. Az engedély nélkül készített illetve 
nyilvánosságra hozott felvételek miatt a személyiségi jogvédelem eszközeivel lehet élni. 
A zárt tárgyalásról viszont sem felvilágosítás, sem tájékoztatás nem adható, kivéve, ha a 
nyilvánosság kizárására azért került sor, mert a hallgatóság a tárgyalás rendjét, vagy 
szabályszerű menetét ismételten megzavarta. 
 
 
7.) A bizonyítás általános szabályai 
 
A bizonyítás tárgya 
 
A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok 
alkalmazásában jelentősek.  
Bizonyításon a hatóságok és mások (alanyok) cselekményeinek sorát értjük, amelyek arra 
irányulnak, hogy ismereteket nyújtsanak, ill. szerezzenek arról, hogy  

 történt-e bűncselekmény,  
 ki az elkövetője és  
 melyek az esetleges büntetés kiszabásához szükséges enyhítő és súlyosító körülmények. 

 
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. 
Az eljárási feladatok megoszlásának követelményéből fakad, hogy a vádat a vádlónak kell 
bizonyítania. 
A Be. rendszerében az ügyész bizonyítási kötelezettsége az elsődleges, különösen, ha 
bizonyítási eszközök felkutatása szükséges. Az ügyész nem csak a terhelő és a súlyosító, 
hanem a mentő és az enyhítő körülményeket is köteles felderíteni és figyelembe venni. A 
bíróság nem nyomoz. Független és pártatlan szerv, melynek feladata a bizonyítékok szabad 
értékelése és az ügy érdemét illetően a jogszabályoknak megfelelő, igazságos döntés 
meghozatala. Nem kell bizonyítani azokat a tényeket, amelyek köztudomásúak, vagy 
amelyekről az eljáró bíróságnak, ügyésznek, illetőleg nyomozó hatóságnak hivatalos tudomása 
van. 
A bizonyítás tárgya az a bizonyítandó tény, amely az ügy szempontjából mind anyagi, mind 
eljárásjogi szempontból jelentőséggel bír (az ügyre tartozó ún. releváns tény). A törvény nem 
sorolja fel tételesen ezeket a körülményeket, mivel minden egyes ügy esetében a 
jogalkalmazónak kell eldöntenie, hogy az ügy eldöntése szempontjából mely tényeket tart 
jelentősnek, vagyis bizonyítandó, releváns tényeknek. A büntetőeljárás előre haladtával a 
releváns tények köre gyakorta változhat annak függvényében, hogy milyen irányban halad a 
tényállás felderítése. Ebből következően egyes korábban releváns tények háttérbe szorulhatnak 
és helyette más, addig nem szerepelt tények, illetve körülmények előtérbe is kerülhetnek.  
A bizonyítás szempontjából releváns tények a legáltalánosabb csoportosítás szerint:  

 a cselekményhez,  
 az elkövetőhöz, illetve a sértett személyéhez,  
 az eljárási szabályok alkalmazhatóságához kötődhetnek. 

A cselekményhez kapcsolódó tények megfelelnek a Btk. különös részében írt tényállási 
elemeknek, mint pl. az elkövetés helye, ideje, módja, eszköze, eredménye és az elkövető 
személyi körülményei. 
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A személyhez kapcsolódó tények körébe általában az alanyi oldal ismérvei, a bűnösség, ezen 
belül a szándékosság vagy gondatlanság, a motívum, az indíték, az egészségi állapot, személyi-
családi körülmények tartozhatnak. 
 
A büntető eljárási szabályok alkalmazása szempontjából releváns tények különösen a hatásköri, 
illetékességi szabályok, a kizárás, a nemzetközi jogi normák alkalmazásával összefüggő 
kérdések körében tisztázandók. 
 
Nem kell bizonyítani azokat a tényeket, amelyek köztudomásúak, vagy amelyekről a 
hatóságoknak hivatalos tudomása van. 
a)A köztudomású tények körét a törvény nem határozza meg. Ezt viszonylagos fogalomként 
kell kezelnünk, amelynek tartalma változik, függvénye az általános műveltségi  szintnek. 
b) Az eljáró hatóságnak arról van hivatalos tudomása, amiről hivatalos működése közben 
tájékoztatják, pl. a jogszabályokról, utasításokról, munkaszüneti napokról, különböző állami 
szervek feladat- és hatásköréről, a városok, megyék határairól stb. 
 
A bizonyítási eszközök és a bizonyítékok 

 
A büntetőeljárásban szabadon felhasználható a törvényben meghatározott minden bizonyítási 
eszköz, és szabadon alkalmazható minden bizonyítási eljárás. A törvény azonban elrendelheti 
egyes bizonyítási eszközök igénybevételét. 
A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott bizonyító 
ereje. 
A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, és a 
bizonyítás eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg. 
 
Nem értékelhető bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközből származó tény, amelyet a 
bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság bűncselekmény útján, más tiltott módon vagy a 
résztvevők eljárási jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg. 
 
A bizonyítás eszközei: 
a) a tanúvallomás,  
b) a szakvélemény,  
c) a tárgyi bizonyítási eszköz,  
d) az okirat és  
e) a terhelt vallomása. 
 
 
A bizonyíték lehet eredeti (a szemtanú vallomásában közölt tény, az eseményt rögzítő film 
vagy hangfelvétel), avagy  
származékos, ha a bizonyítási eszköz reprodukált, más személy ismereteit közvetíti (a tanú 
arról vall, hogy a vádlott neki elmondta, hogyan követte el a bűncselekményt; a tanúnak az 
eljáráson kívül elmondott szavait rögzítő hangszalag; a tanú látott fényképeket, amelyek a 
sértettet és a vádlottat együtt ábrázolják). 
 
 
 
Kihallgatás – tanúvallomás, a terhelt és a sértett meghallgatása 
 
Tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről tudomása lehet. 
Akit tanúként megidéztek, ha e törvény kivételt nem tesz, köteles vallomást tenni. A tanú 
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kérelmére a megjelenésével felmerült költséget a külön jogszabályban meghatározott 
mértékben az eljáró bíróság, ügyész vagy nyomozó hatóság megállapítja, és megtéríti. Erre a 
tanút az idézésben, valamint a kihallgatásának befejezésekor figyelmeztetni kell. 
Nem a tényleges tudomás, hanem ennek feltételezése juttatja a meghatározott személyt a tanúi 
minőségbe, illetve pozícióba. Tanúként tehát bárki kihallgatható nemre, korra, vallásra, 
állampolgárságra tekintet nélkül, akiről feltehető, hogy a bizonyítandó tényről tudomása lehet. 
A tanú kihallgatása során nem csupán az általa észlelt tényekről, ténykörülményekről, hanem 
az ezekről alkotott véleményéről is számot adhat, azonban a bizonyítás szempontjából törvényi 
előírás szerint kizárólag a tényelőadás vehető figyelembe, vagyis a hatóság feladata, hogy a 
tanú észlelésein alapuló vallomását elhatárolja a következtetéseitől. A tanú nem csak 
közvetlenül, hanem közvetett módon is tudomást szerezhet a bizonyítandó tényről, vagyis a 
más által közvetlenül észlelt tényekről is beszámolhat. 
 
A tanú megjelenési és vallomástételi kötelezettsége mellett igazmondásra is köteles. 
 
A törvény lehetőséget biztosít arra, hogy a tanú érdekében meghatalmazott ügyvéd járhat el. 
Az ügyvéd feladata tehát ezekben az esetekben kizárólag az, hogy a tanút az őt megillető 
jogokról és kötelezettségekről felvilágosítsa és tanácsokkal lássa el, illetve a vallomás 
megtételének vagy megtagadásának célszerűsége szempontjából eligazítást adjon, az ügyvéd 
ezt meghaladóan más tevékenységet már nem végezhet, így a tanú vallomását nem 
befolyásolhatja. 
A tanú érdekében eljáró ügyvéd a kihallgatást követően megtekintheti a tanú kihallgatásáról 
készült jegyzőkönyvet és azzal kapcsolatosan akár szóban, akár írásban észrevételeket tehet. 
A tanú nem kérheti a bíróságtól vagy a hatóságtól, hogy számára ügyvédet rendeljen ki jogai 
gyakorlása végett, ugyanis a törvény megfogalmazása szerint kizárólag a tanú köteles 
gondoskodni a védő közreműködéséről. Ennek megfelelően, amennyiben a tanú ügyvédet 
hatalmazott meg, hogy ügyében eljárjon, a hatóságok nem mellőzhetik az ügyvéd megidézését 
azokra az eljárási cselekményekre, amelyekben a tanú érintett. 
 
A tanú vallomástételének akadályai két nagy csoportba sorolhatók.  
Az elsőbe olyan meghatározott személyi kör tartozik, akik tanúkénti kihallgatása kizárt, tehát a 
törvényben írt feltételek fennállása esetén kihallgatásukra semmilyen körülmények között nem 
kerülhet sor, míg a második csoportba azok tartoznak, akik ugyancsak bizonyos körülmények 
fennállása esetén megtagadhatják a vallomástételt. 
 
Nem hallgatható ki tanúként 
a) a lelkész, illetőleg az egyházi személy arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási 

kötelezettsége áll fenn, 
b) a védő arról, amiről, mint védő szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védői minőségében 

közölt, 
c) akitől a testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás, 
d) a hatósági tanú olyan tényekre, adatokra, körülményekre nézve, amelyre titoktartási 

kötelezettség terheli, és ez alól a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság nem 
mentette fel. 

e) államtitoknak vagy szolgálati titoknak minősülő tényről nem hallgatható ki tanúként az, aki 
a titoktartási kötelezettség alól nem kapott felmentést. 

A tanúvallomást megtagadhatja 
a) a terhelt hozzátartozója, 
b) az, aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az ezzel 
kapcsolatos kérdésben, 
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c) aki a foglalkozásánál vagy a közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a 
tanúvallomással a titoktartási kötelességét megsértené, kivéve, ha ez alól a külön jogszabály 
szerint jogosult felmentette. (Ilyen személynek tekinthető, pl. az orvos, a gyógyszerész, az 
ügyvéd, az adatkezelő, a pap, a lelkész (kivéve a gyónási titkot), vagyis mindazon személyek, 
akiknek a foglalkozásához valamilyen formában szorosan kötődik a bizalmi elvből, bizalmi 
viszonyból fakadó titoktartási kötelezettség). 
A tanúvallomás megtagadása csupán lehetőség az itt felsorolt körre. A bírósági tárgyalásra azt 
a személyt is tanúként kell megidézni, aki egyébként a nyomozás során törvényes alapon 
megtagadta a vallomástételt. 
Ugyanakkor viszont tanúként hallgatható ki az a személy, aki mentességet élvező személytől 
nem hivatalos eljárása során, vagy azzal összefüggésben szerzett tudomást a bizonyítandó 
tényről. 
 
A tanút a kihallgatása elején a mentességi okokról tájékoztatni és a jogaira figyelmeztetni kell. 
A figyelmeztetés elmaradása esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem vehető 
figyelembe. 
A megtagadás jogosságáról az eljáró bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság határoz. 
A törvény az érdekelt kihallgatandó személy részére választási lehetőséget biztosít: a 
vallomástétel között, amely igazmondási kötelezettséggel párosul és - más kötelezettségekre, 
kapcsolatokra tekintettel - a hallgatás között. A törvény nem kényszeríti a hozzátartozót, hogy 
a terhelt terhére szóló vallomást tegyen, de lehetőséget ad akár a mentő, akár a terhelő 
vallomás megtételére. 
A törvény szerint az akadály ellenére kihallgatott tanú vallomása bizonyítási eszközként nem 
vehető figyelembe.  
A tanú kihallgatásának két része van:  
1. személyi adatokra és más általános kérdésekre,  
2. a tényállásra vonatkozó kihallgatás. 
Az általános kérdések a személyazonosság megállapítását, az érdekeltség vagy elfogultság 
tisztázását célozzák (perben, haragban, rokonságban áll-e a tanú a terhelttel vagy a sértettel, 
vagy más okból érdekelt vagy elfogult-e). Tisztázni kell azt is, hogy van-e akadálya a 
vallomástételnek. Az általános kérdések után a tanút az igazmondás kötelezettségére (köteles 
igazat mondani, semmit el nem titkolhat) és a hamis tanúzásnak a Btk.-ban megállapított 
következményeire figyelmeztetni kell. A tanúnak módot kell adni arra, hogy vallomását 
összefüggően adhassa elő. Ezután a tanúhoz kérdések intézhetők. Ha a tanú vallomása a 
korábbi vallomásától eltér, ennek okát tisztázni kell. 
A Be. nem zárja el a tanúvallomástól a büntetőjogi értelemben vett gyermekkorút, de csak 
kivételes helyzetben számít rá (ha a vallomása mással nem pótolható). De még akkor is feltétel, 
hogy a vallomás önkéntes legyen, a törvényes képviselő vagy a megnevezett más hozzátartozó 
a vallomástételhez hozzájáruljon. A gyermekkorú tanú kihallgatása pótolható közvetett 
bizonyítási eszközök útján, nevezetesen pl. pszichológus szakértő meghallgatása a tekintetben, 
hogy a gyermek az általa történt vizsgálat során milyen információkat szolgáltatott. 
A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli 
kihallgatását követően vagy helyette írásban tegyen vallomást. Ebben az esetben a tanú a 
vallomását saját kezűleg leírja és aláírja, az elektronikus okirat formájában elkészített 
vallomását minősített elektronikus aláírással látja el, vagy a tanúnak a más módon leírt 
vallomását bíró vagy közjegyző hitelesíti. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, 
hogy utóbb a tanút, ha ez szükséges, a kihallgatása céljából a bíróság, az ügyész, illetőleg a 
nyomozó hatóság megidézze. 
A tanú kérelmére a vallomásának egyes részeit szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni. 
Ha a tanú a vallomástételt, illetőleg az eljárási cselekménynél való közreműködést a 
következményekre történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal 
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sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezhető (ha az idézésnek nem tesz eleget 
elővezetése is elrendelhető).  
 
A tanúvédelem ismertté vált eszközei és módszerei: 

 a tanú személyének, adatainak a titkosítása,  
 a kihallgatás külön szabályai, 
 a személyes védelem, őrzés. 

A Be. mindhárom lehetőségről rendelkezik: „Ha a tanú életének és testi épségének vagy 
személyes szabadságának védelme, valamint annak érdekében, hogy a tanú a vallomástételi 
kötelezettségének eleget tegyen, és a vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg, a tanút az e 
törvényben meghatározottak szerint védelemben kell részesíteni.”  
 
Az igazságszolgáltatás működését veszélyezteti, hogy egyre gyakrabban élnek az eljárás alá 
vont személyek, a bűntársaik vagy hozzátartozóik a tanúk megfélemlítésének eszközével. Ezért 
a törvény számos új, a tanúk védelmét szolgáló intézményt vezetett be.  
A törvény lehetőséget ad arra, hogy a veszélyeztetett tanú csak a nyomozás során tegyen 
vallomást. Ilyenkor a védő (és természetesen a gyanúsított) a kihallgatáson nem vehet részt. A 
törvény meghatározza azokat a körülményeket, amelyek között a tanú a gyanúsított és a védő 
távollétében hallgatható ki, úgy hogy a tárgyaláson sem jelenik meg. Erre akkor kerülhet sor, 
ha a tanú vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik, a vallomásával 
várható bizonyíték mással nem pótolható és személyének, illetve tartózkodási helyének 
felfedése esetén élete, testi épsége, hozzátartozója vagy vagyona súlyos fenyegetésnek lenne 
kitéve. A törvény szól a tanúk fizikai védelméről is: a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság 
rendelkezhet úgy, hogy a rendőrség a tanú részére a külön jogszabályban meghatározott 
személyes védelmet nyújtson. 
 
A terhelt vallomása 

 
A terheltnek a büntetőeljárásban kettős jogállása van. Egyfelől perjogi jogosultságok alanya, a 
tárgyaláson ügyfél; másfelől vallomásával bizonyítási eszközt szolgáltató alany és kényszerítő 
intézkedések passzív alanya is. Ennek megfelelően a terhelt vallomásának is kettős szerepe van. 
Egyfelől tartalmazhatja a terhelt védekezését, másfelől bizonyítékokat szolgáltat. 
A terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles 
vallomást tenni, a vallomás tételét a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, továbbá 
amit mond, illetőleg rendelkezésre bocsát, vele szemben is felhasználható. A figyelmeztetést és 
a terhelt válaszát jegyzőkönyvbe kell foglalni. A figyelmeztetés elmaradása esetén a terhelt 
vallomása bizonyítási eszközként nem vehető figyelembe. 
Ha a terhelt vallomást tesz, figyelmeztetni kell, hogy a vallomásában mást bűncselekmény 
elkövetésével hamisan nem vádolhat. 
Ha a terhelt vallomást kíván tenni, a vallomástétel lehetőségét biztosítani kell. 
 

 
A szakvélemény 
 

 
A szakvélemény bizonyítási eszköz, amelyet a szakértő készít a tudomány és a műszaki 
fejlődés eredményeinek felhasználásával.  
A nyomozó hatóság, az ügyész, a bíróság akkor fordul szakvélemény beszerzése végett 
szakértőhöz, „ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges 
szakértelem szükséges”. Ilyen esetben „szakértőt kell alkalmazni”. [99.§ (1)] 
A különleges szakértelmet igénylő tényeket tehát azok között kell keresni, amelyekről 
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bizonyítás folyik, és amelyek természetesen kívül esnek a köztudomású tényeken. 
Napjainkban már a százat is meghaladja azoknak a szakterületeknek a száma, amelyekről 
szakértőket regisztrálhatnak; 150 évvel ezelőtt azonban gyakorlatilag például csak 
orvosszakértőket alkalmaztak. Az orvosszakértők mellé fokozatosan mind több szakterület 
szakértői sorakoztak: a műszaki, közlekedési szakértők, a könyvvizsgálók, a nyomszakértők, 
lőfegyver szakértők, a vegyészet, biológia, a genetika szakértői, mezőgazdasági, állatorvosi 
szakértők, írásszakértők, művészettörténészek, régészek. 
A Be. meghatározza azokat a szakterületeket, amelyek tényeinek megállapítása szakértő 
igénybevételét teszi kötelezővé; a törvény nem teszi tehát mérlegelés tárgyává, vajon a 
megnevezett szakterületen „különleges szakértelem szükséges-e”, hanem maga dönti el a 
kérdést. 
  
„Szakértő alkalmazása kötelező, ha 
a.) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés személy kóros elmeállapota, 
b.) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés kényszergyógykezelés vagy 

kényszergyógyítás szükségessége, 
c.) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik, 
d.) elhalt személy kihantolására kerül sor. Szakértőt a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó 

hatóság alkalmazhat.” (99.§ (2) bekezdés) 
 
A szakértő kötelességei és jogai: 
A szakértő köteles 
 az ügyben közreműködni, 
 igaz véleményt nyilvánítani, 
 a véleményt szóban vagy írásban előadni, 
 az idézésre megjelenni. 
A szakértő jogosult 
 szakvéleményadáshoz szükséges adatokat megismerni, iratokba betekinteni, 
 eljárási cselekményeknél jelen lenni, 
 felvilágosítást kérni az őt kirendelőtől, a terhelttől, a sértettől és másoktól, 
 személyeket, dolgokat megvizsgálni, 
 díjazásra. 
 
 A szakvéleményben le kell írni a vizsgálati eljárásokat, eszközöket, módszereket és meg 
kell őrizni a vizsgálat folytán megváltozó, illetve megsemmisülő tárgyak (dolgok) egy részét. 
A szakvéleményben a szakértők használhatják a szaknyelvet, szükség esetén matematikai, 
kémiai vagy más képleteket, hivatkoznak fizikai, biológiai vagy más törvényekre és 
összefüggésekre. Bármennyire nehéz is az, mégis szükséges, hogy a szakvélemény, különösen 
ennek a vélemény-része, közérthető nyelvezeten is megfogalmazva legyen. A szakvélemény 
címzettje ugyanis a kirendelő, olvasói pedig a bíróság tagjai és az eljárás alanyai,  hozzájuk 
közérthető szavakkal kell szólni. A kategorikus véleményadás azonban a szaktudás, és minden 
technikai feltétel megléte sem mindig lehetséges. Ilyenkor a szakértőknek a valószínűség magas 
fokát matematikai-statisztikai módszerek segítségével kívánatos meghatároznia. A 
szakvéleményért a szakértő felel; véleményét részrehajlás nélkül, legjobb tudása és 
lelkiismerete szerint kell adnia. 
 „Ha a szakvélemény hiányos, homályos, önmagával ellentétben álló vagy az egyébként 
szükséges, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság felhívására a szakértő köteles a 
kért felvilágosítást megadni, illetve a szakvéleményt kiegészíteni.” 
„Ha a szakértőtől kért felvilágosítás vagy a szakvélemény kiegészítése nem vezetett 
eredményre, vagy egyéb okból szükséges, más szakértőt kell kirendelni. Ennek során szakértői 
intézmény vagy testület véleménye is beszerezhető.  
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A tárgyi bizonyítási eszköz 
 
A Be. meghatározása szerint tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy (dolog), amely a 
bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas, így különösen az, amely 

 a bűncselekmény elkövetésének nyomait hordozza, vagy 
 a bűncselekmény elkövetése útján jött létre, 
 amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy 
 amelyre a bűncselekményt elkövették.  

 
A bűncselekmény elkövetésének a nyomai a dolgokon különbözőképpen megőrződnek: 
ujjnyom, lábnyom, lövedék a helyszínen; a feltörés nyomai az ajtózáron, az injekciós tű a 
kábítószerélvező táskájában; vérnyomok a gépkocsiban, amelyben az áldozatot szállították. 
A bűncselekmény útján létrejött dolog, a bűncselekmény produktuma lehet, pl. hamis okirat, 
hamis pénz, rossz minőségű ipari termék stb., termelt, illetőleg előállított kábítószer, illegálisan 
előállított magnó- CD kazetták. Ide tehát olyan dolgok sorolhatók, amelyeket a jogszabály 
által tiltott tevékenységgel hoztak létre.  
A bűncselekmény eszköze látszik a legegyszerűbben meghatározhatónak: olyan dolog, amelyet 
a bűncselekmény elkövetéséhez eszközként használtak, mint pl. szerszám, lőfegyver, méreg és 
más. Lehet az azonban, pl. szállítóeszköz is, amelyen csempész- vagy más tiltott árut 
szállítottak. 
Tárgyi bizonyítási eszköz az a dolog is, amellyel a bűncselekményt elkövették, tehát a 
bűncselekmény elkövetési tárgya, pl. a lopott dolog, az engedély nélkül tartott lőfegyver, 
kábítószer; jogellenesen megszerzett emberi szerv (Btk. 173/I. §); közlekedési jelzőberendezés, 
ha ezt megrongálták. 
 
Az okirat 
 
A tárgyi bizonyítási eszközöktől megkülönböztetett szabályozásban részesül az okirat, amely 
eredendően valamilyen tény, adat valóságának, esemény megtörténtének, vagy nyilatkozat 
megtételének bizonyítására készül és arra alkalmas. A bizonyításra alkalmas okiratok fajtáit 
tekintve lehetnek közokiratok és magánokiratok. 
A törvény nem tesz különbséget közokirat és magánokirat között. A büntetőeljárásban e két 
fajtának azonos a megítélése. Ha az irat tények, körülmények, adatok vagy nyilatkozat 
megtételének bizonyítására nem alkalmas, okiratnak nem tekinthető, de tény bizonyítására 
alkalmas, tárgyi bizonyítási eszközként felhasználható. A hamis vagy hamisított okirat például 
tárgyi bizonyítási eszköz, vagyis irat. 
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8.) A bizonyítási eljárások 
 
A törvény a bizonyítási eljárások közé sorolja:  
 
 a szemlét és a helyszíni kihallgatást,  
 a bizonyítási kísérletet,  
 a felismerésre bemutatást,  
 a szembesítést, és  
 a szakértők párhuzamos meghallgatását.  

 
A szemle és a helyszíni kihallgatás 
 
A két eljárás szorosan összefügg egymással. 
Szemlét a bíróság, illetőleg az ügyész rendel el, és tart, ha a bizonyítandó tény felderítéséhez 
vagy megállapításához személy, tárgy vagy helyszín megtekintése, illetőleg tárgy vagy helyszín 
megfigyelése szükséges. 
A szemlénél - ha szükséges - szakértőt is lehet alkalmazni. 
A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentős körülményeket részletesen rögzíteni 
kell. A szemlén fel kell kutatni, és össze kell gyűjteni a tárgyi bizonyítási eszközöket, és 
gondoskodni kell a megfelelő módon történő megőrzésükről. A szemle tárgyáról, ha lehetséges 
és szükséges, kép- vagy hangfelvételt, illetve képet és hangot egyidejűleg rögzítő felvételt, 
rajzot vagy vázlatot kell készíteni, és azt a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
 
Ha a szemle tárgyát egyáltalán nem, vagy csak jelentős nehézség, illetve költség árán lehetne a 
bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elé vinni, a szemlét a helyszínen kell 
megtartani (helyszíni szemle). 
A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentős körülményeket részletesen rögzíteni 
kell. Minden észlelt eseményt, körülményt részletesen le kell írni, amelyet szükség esetén ki 
kell egészíteni helyszínvázlattal, fényképfelvételekkel, hangfelvételekkel vagy más olyan 
technikai megoldással, amely az adott esetben a legvalósághűbben őrzi meg a rögzített 
bizonyítási eszközöket. 
Kétségtelen, hogy a helyszíni szemle legfontosabb célja egyrészt a helyszínen tapasztaltak 
egyértelmű és a valóságnak megfelelő rögzítése, másrészt az egyes bizonyítékok összegyűjtése 
és rögzítése. 
A bizonyítási eljárás során szükséges lehet olyan tárgy, dolog megtekintése, megszemlélése, 
amely akár terjedelménél, mennyiségénél, vagy súlyánál, vagy egyéb körülményeknél fogva 
csak rendkívüli nehézségek vagy költségek árán lehetne a bíróság, ügyészség, vagy a nyomozó 
hatóság elé vinni. Ebben az esetben a szemlét az ügyész, a nyomozó hatóság tagja, illetve a 
tanács elnöke vezeti, de meghatározott körülmények esetén kiküldött bíró vagy megkeresett 
bíró útján is lefolytatható. A helyszíni szemle helyéről és idejéről a terheltet, a védőt, a 
sértettet, valamint az ügyészt értesíteni kell, távolmaradásuk azonban a szemle megtartását 
nem akadályozhatja. 
A szemle sajátos formáját, a helyszíni kihallgatást szabályozza a Be. 120. § (1) bekezdése. 
Ekkor az ügyész, a nyomozó hatóság vagy a bíróság a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a 
tanút. A szemle elrendelése előtt tisztázni szükséges, hogy a terhelt részt kíván-e venni az 
eljárási cselekményen és hajlandó-e nyilatkozni az elkövetett bűncselekményről, illetve 
megmutatni az elkövetés helyszínét, vagy esetleg azzal összefüggő más helyszínt, tárgyi 
bizonyítási eszközt, illetve hajlandó-e a cselekmény lefolyását bemutatni vagy elmondani, 
vagyis a hatósággal együttműködni. 
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A bizonyítási kísérlet 
 
A bíróság, illetőleg az ügyész bizonyítási kísérletet rendel el, és tart, ha azt kell megállapítani 
vagy ellenőrizni, hogy valamely esemény vagy jelenség meghatározott helyen, időben, módon, 
illetőleg körülmények között megtörténhetett-e. A bizonyítási kísérletet lehetőleg ugyanolyan 
körülmények között kell lefolytatni, mint ahogyan a vizsgált esemény vagy jelenség 
megtörtént, illetőleg megtörténhetett. (121. §) A bizonyítási kísérlet célja a hallási, látási vagy 
más viszonyok utólagos megállapítása (láthatta-e a tanú abból a távolságból, szögből, abban a 
megvilágításban az eseményt stb.).  
A bizonyítási kísérlet hasonlít a szemlére, de ez az eredeti helyszínen vagy körülmények között, 
vagy tárgyakkal kapcsolatban történik, a bizonyítási kísérletben ezzel szemben mesterségesen 
előállítják a valóságos vagy vélt körülményeket, eseményeket, helyszíneket, vagyis azokat 
szimulálják. A bizonyítási kísérlethez mindig hozzátartozik valamilyen cselekvés (kiáltás, lövés, 
robbantás, futás), a szemle azonban viszonylag statikus. 
 
A felismerésre bemutatás 
 
„A bíróság, illetőleg az ügyész felismerésre bemutatást rendel el, és tart, ha az személy vagy 
tárgy felismerése céljából szükséges. A terheltnek vagy a tanúnak felismerésre legalább három 
személyt vagy tárgyat kell bemutatni.” [122. § (1)] Ennek a bizonyítási cselekménynek 
különösen akkor van jelentősége, ha a terhelt, vagy a tanú nem biztos az ismereteiben, olyan 
körülmények között látta, hallotta az eseményt, a személyt, ami a biztos észlelést nem tette 
lehetővé (pl. félhomályban menekülés közben látta a vélt elkövetőt, és nem biztos a személy 
azonosságában).  
„A felismerésre bemutatás előtt azt, akitől a felismerés várható, részletesen ki kell hallgatni 
arról, hogy a kérdéses személyt vagy tárgyat milyen körülmények között észlelte, milyen 
kapcsolata van vele, milyen ismertető jeleiről tud. 
A felismerésre bemutatás megkülönböztetett fontosságára tekintettel a törvény részleteiben is 
szabályozza ennek a lefolytatását. Ezek szerint a felismerendő személyt az ügytől független és 
a felismerést végző személyek által nem ismert, indifferens személyekből összeállított csoport 
közé kell állítani. Lényeges szabály, hogy személyek esetén feltétlenül azonos nemű, hasonló 
korú, hasonló testalkatú, bőrszínű, ápoltságú, és öltözetű személyekből kell a csoportot 
létrehozni.  
A tanú védelme érdekében a felismerendő személyt úgy kell bemutatni, hogy ő a felismerő 
tanút ne észlelhesse, ne ismerhesse meg, vagy fel.  
Abban az esetben, ha a felismerésre bemutatás nyíltan történik, a felismerő tanú személyes 
biztonságához fűződő érdekeit szem előtt tartva nem biztos, hogy vállalja az azonosítást és a 
felismerés nyomasztó terhét és esetleges következményeit. Ettől eltér, ha a felismertetés során 
a nyomozóhatóság fényképtablót használ, vagy olyan szituációt teremt, hogy a gyanúsított nem 
is szerez tudomást arról, hogy felismerésre bemutatáson vett részt. A felismerésre bemutatásról 
készített jegyzőkönyvben tehát a felismerő tanú személyi adatait, vagy ha nevének zártan 
kezelését is elrendelték, nevét sem lehet feltüntetni. 
Tárgyak bemutatása esetén a kérdéses tárgyat hasonló tárgyak között kell elhelyezni. A 
kérdéses személynek vagy tárgynak a csoporton belüli elhelyezkedése a többitől jelentősen nem 
térhet el, és nem lehet feltűnő. 
 
Szembesítés 
 
„Ha a terheltek, a tanúk, illetőleg a terhelt és a tanú vallomásai egymással ellentétesek, az 
ellentétet szükség esetén szembesítéssel lehet tisztázni. A szembesítettek a vallomásukat 
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egymással élőszóban közlik; megengedhető, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel. 
Amennyiben a szembesített felek az állításaikat változatlanul fenntartják, úgy meg kell 
állapítani, hogy a szembesítés eredményre nem vezetett és ezt jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
Eljárási szabálysértés valósul meg és az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezheti, ha a 
bíróság a vallomásokban meglévő ellentéteket sem szembesítéssel, sem más módon nem 
kísérelte meg feloldani. 
Bármennyire is fontos az ellentmondások szembesítés útján történő feloldása a törvény a tanú 
védelme érdekében lehetőséget biztosít a szembesítés mellőzésére. A szembesítés a maga 
teátrális vonásaival és drámai feszültségeivel nem más, mint szembesülve az ellentétes állítás 
terhével a vallomás hiteles megerősítése, vagy annak cáfolata. 
A hatóság megítélése szerint, ha a tanú védelme érdekében szükséges, úgy formalitás nélkül 
mellőzhető a szembesítés, különösen akkor, ha a terhelt még nem is ismeri személyesen a 
terhelő vallomást tevő tanút és esetleg a szembesítés során szabadlábon védekezne. 
 
A szakértők párhuzamos meghallgatása 
 
„Ha a szakértők véleménye eltér, az eltérést a szakértők egymás jelenlétében való 
meghallgatásával lehet tisztázni.” (125. §) 
A szakértők párhuzamos meghallgatása megkönnyítheti a bizonyítási eljárást, ugyanis számos 
esetben a szakértők egymás jelenlétében történő meghallgatásával tisztázni lehet az eltérés okát 
és gyakorlatilag közös nevezőre juthatnak azokban a kérdésekben, amelyekben a 
szakvéleményben előzetesen eltérés mutatkozott. 
Abban az esetben, amennyiben a szakértők párhuzamos meghallgatása sem jár eredménnyel, 
vagyis az ellentétes szakvéleményeket előterjesztő szakértők változatlanul fenntartják 
véleményüket, ebben az esetben a bíróságot megilleti a mérlegelés joga.  
 
 
 
9.) A kényszerintézkedések 
 
A kényszerintézkedések a személyes szabadságot, a mozgási szabadságot, a személyiség 
integritását, a tulajdoni, vagyoni jogokat korlátozzák, és emiatt szemben állnak az Alkotmány 
biztosította, mindenkit megillető alapvető jogokkal. Az Alkotmány az alapvető jogokat 
azonban nemcsak deklarálja, hanem azt is kijelenti, hogy 
„…senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okból és a 
törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.” [Alk. 55. § (1)]. 
Az Alkotmány tehát felhatalmaz olyan törvények megalkotására, amelyek a szabadságtól 
megfosztás okait és eljárását meghatározzák; ilyen törvény a Btk. és a Be. is. 
A Be.-ben meghatározott elsődleges ok: a bűncselekmény elkövetésének megalapozott 
gyanúja, amit kiegészíthetnek másodlagos okok: pl. előzetes letartóztatás esetén ilyen ok az a 
körülmény, amely miatt a gyanúsított, vádlott szökésétől lehet tartani, vagy házkutatás 
elrendelése esetén a bizonyítási eszköz elrejtése és megszerzésének szükségessége. 
A kényszerintézkedések jogintézményének elméleti igazolása arra alapítható, hogy a 
bűncselekmények éppen az alapvető jogokat sértik vagy veszélyeztetik, és hogy a gyanúsítottat 
is megillető alapvető jogok nem állhatják útját a bűnüldözésnek és az igazságszolgáltatásnak. 
Kétségtelen, hogy érdekkonfliktus van az állampolgári alapvető jogok érvényesítése és a 
bűnüldözés, illetőleg a büntető-igazságszolgáltatás között, de ennek a feloldása a törvény által 
megvalósulhat, ha bizonyos egyensúlyt teremt közöttük. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
törvény meghatározott feltételekhez köti az alapvető jogok korlátozását, az eljárásba 
garanciákat helyez el, és jogorvoslatot biztosít. 
A kényszerintézkedések alkalmazása törvényes, ha megfelel a rá vonatkozó törvényi 
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feltételeknek. Az alkalmazás általános törvényességi feltételei, amelyek minden 
kényszerintézkedésre érvényesek a következőkben jelölhetők meg. A kényszerintézkedést  
 törvényes formák (alakszerűségek) megtartása mellett, az arra jogosult hatóság, ügyész 
vagy bíróság rendeli el; 
 a törvényes feltételek teljesülése (teljesítése) esetén; 
 a kényszerintézkedés terjedelme, időtartama a törvényes keretek között marad (mozog); 
 tartalma (a jog korlátozása) a törvényes mértéknek megfelel, azt nem lépi túl. 
 
A kényszerintézkedések csoportosítása: 
1. Az azt elrendelő hatóság alapján megkülönböztethetők:  

 a kizárólag csak bíróság, másfelől  
 más eljáró hatóság által is elrendelhető kényszerintézkedések.  

Csak a bíróság rendelheti el az előzetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, ideiglenes 
kényszerintézkedést, ideiglenes kényszergyógykezelést, óvadék elfogadását, záralávételt. 
 
2. A jog, szabadság alapján, amelyet korlátoz, vagy elvon a kényszerintézkedés, 

megkülönböztethetők:  
 a személyi szabadságot, mozgásszabadságot korlátozó intézkedések, 
 házijogot, a magánszférát korlátozó intézkedések, 
 a tulajdonjogot, más vagyoni jogokat érintő intézkedések. 
  
3. Az eljárási cél, aminek elérésére irányulhat, lehet: 

a bizonyítási eszköz beszerzése, megőrzése; 
a terhelt jelenlétének, közreműködésének biztosítása; 
más személy jelenlétének, közreműködésének biztosítása; 
az eljárás rendjének biztosítása. 

 
Az őrizetbevétel  
 
Az őrizetbevétel elrendelésének feltételei: 

 bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja; 
 a bűncselekmény szabadságvesztéssel büntethető; 
 valószínűsíthető a terhelt előzetes letartóztatása. 

 
Őrizetbe csak a terhelt vehető. Őrizetbevételt az ügyész, a nyomozó hatóság határozatban 
rendelhet el. Ha az őrizetbevételt a nyomozó hatóság rendelte el, erről az ügyész 24 órán belül 
értesíti. A vádirat benyújtása után a bíróság nem őrizetbevételről, hanem előzetes 
letartóztatásról dönt. 
Az őrizetbevétel legfeljebb 72 óráig tarthat. Ennek elteltével az őrizet megszűnik, a terheltet - 
ha a bíróság az előzetes letartóztatását nem rendelte el - szabadon kell bocsájtani. A terheltet 
szabadon kell bocsátani, ha a bíróság az őrizet tartama alatt az előzetes letartóztatását nem 
rendelte el. Ugyanazon bűncselekmény miatt - ha a körülmények nem változtak - az 
őrizetbevétel újra nem rendelhető el.  
Őrizetbe vétel elrendeléséről és a fogvatartás helyéről 24 órán belül értesíteni kell a terhelt által 
megjelölt hozzátartozót vagy más személyt.  
 
Az előzetes letartóztatás 
 
Az előzetes letartóztatás nem előrehozott büntetés és elsődlegesen nem a bűnmegelőzés 
funkcióját látja el, hanem az eljárás szabályszerű lefolytatását hivatott biztosítani.  
Az előzetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő 
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határozat előtt [129. § (1) bek.].  
Az előzetes letartóztatás egyik legsúlyosabb, sőt legkíméletlenebb beavatkozás az ember 
jogaiba a büntetőeljárás során, mert nemcsak hogy az ember mozgásszabadságát néhány 
négyzetméternyi területre szűkíti le, hanem megfosztja őt teljesen az addigi megszokott 
életvitele lehetőségétől is. Az előzetes letartóztatásnak gyakorlati hatása az is, hogy 
jelentékenyen korlátozza a védelem személyesen történő ellátásának a lehetőségét is. 
 
Az előzetes letartóztatás elrendelésének általános együttes feltétele 
 
1. a konkrét személyre és bűncselekményre irányuló alapos gyanú, negatív feltétele 
ugyanakkor, hogy ne álljon fenn büntethetőségi akadály; 
2. az alapos gyanú tárgyát képező cselekmény a törvény által legalább vagylagosan 
szabadságvesztéssel fenyegetett legyen. 
 
Az általános feltételek mellett az előzetes letartóztatás elrendelésének feltétele, hogy a 
törvényben meghatározott különös feltételek, azaz a letartóztatási okok közül legalább egy 
különös ok megállapítható legyen. 
Az előzetes letartóztatásának oka (különös feltétele). A terhelt előzetes letartóztatásának 
akkor van helye, ha 
a.) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést 

kísérelt meg, illetőleg ellene szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény 
miatt újabb eljárás indult, 

b.) szökésének vagy elrejtőzésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan 
feltehető, hogy az eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható, 

c.) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén, különösen a tanúk 
befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat 
megsemmisítésével, meghamisításával vagy elrejtésével meghiúsítaná, megnehezítené, 
vagy veszélyeztetné a bizonyítást (ezt az okot a szakirodalomban kollúziónak, 
összejátszásnak szokás nevezni), 

d.) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy 
előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb 
bűncselekményt követne el (röv. a bűnismétlés veszélye 129. § (2) bek.). 

 
A szökés és az elrejtőzés egyaránt a tartózkodási helynek az eltitkolásával jár;  
a szökés: titkon való eltávozás az ismert tartózkodási helyről;  
az elrejtőzés: rejtekhelyen való tartózkodás, eltávozás nélkül, de elrejtőzés lehet az is, ha a 
terhelt a küllemét a felismerhetetlenségig megváltoztatja. A szökés azonban nem egyszerűen 
titkos eltávozás, hanem a szökés akkor szökés, ha az összefügg a büntetőeljárással, ha az pl. 
őrizetből, az elfogás elől (pl. tettenérés esetén) a cselekmény várható következményei miatt 
történik. Ugyanez áll az elrejtőzésre is. 
A gyakorlatban az előzetes letartóztatás elrendelő határozatban legtöbbször a szökés vagy 
elrejtőzés veszélyére hivatkoznak. A szökés, illetőleg az elrejtőzés veszélyét, a 
bekövetkezésüket különösen akkor tartják valószínűnek, ha a törvény a bűncselekményre 
súlyos büntetést helyez kilátásba. A bírósági gyakorlatban azonban többször rámutattak arra, 
hogy egyedül a várható büntetés nagysága nem mindig elegendő alap az előzetes 
letartóztatásra. Vizsgálni kell a terhelt személyi körülményeit is (családi, vagyoni viszonyait, 
egészségügyi állapotát, gyógykezelési szükségletét, mozgási képességét), amelyek a szökés, 
elrejtőzés motívumait csökkentik, vagy némely esetben éppen növelik. A gyakorlat szerint, ha 
az eljárás tárgya olyan bűncselekmény, amelynek ötévi vagy ennél nagyobb szabadságvesztés a 
törvényes büntetési tétele, ez már okot ad az előzetes letartóztatásra. 
A törvény nem elégszik meg a szökés, elrejtőzés veszélyével, mint letartóztatási okkal, hanem 
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azt is mondja, hogy ha más okból megalapozottan feltehető, hogy az eljárási cselekménynél a 
terhelt jelenléte másképp nem biztosítható, ekkor is előzetes letartóztatásnak van, lehet helye. 
Ilyen más ok - a szökésen és elrejtőzésen kívül - lehet pl. az, hogy a terheltnek nincs lakhelye, 
ahonnan idézhető volna; gyakran tartózkodik ismeretlen helyen; folyamatosan tanúsít polgári 
engedetlenséget az idézéssel szemben, amivel megbénítja a tárgyalást. A törvény szövegéből az 
is kitűnik, hogy az előzetes letartóztatás célja ez esetben az, hogy a terhelt az eljárási 
cselekményeknél jelen lehessen. 
Előzetes letartóztatás elrendelésére kizárólag a bíróság jogosult; az eljárás nyomozási 
szakaszában az ügyész indítványára a nyomozási bíró a bírósági eljárás szakaszában 
indítványra, vagy enélkül az eljáró bíróság rendeli el. Előzetes letartóztatást indokolt 
határozatban kell elrendelni, a határozat fellebbezéssel megtámadható. 
 
A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás 
előkészítése során hozott határozatáig legfeljebb egy hónapig tart. Az egy havi tartam azonban 
többször meghosszabbítható. Nem tarthat azonban két évnél hosszabb ideig, minthogy a 
nyomozás megszüntetendő, ha a terhelt ellen folyó nyomozás megindításától számított két év 
eltelt. 
A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás indokoltságát a 
másodfokú vagy a harmadfokú bíróság legalább hathavonta felülvizsgálja. Ha az előzetes 
letartóztatás tartama a három évet eléri, az előzetes letartóztatás megszűnik, kivéve az 
ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás esetét, 
továbbá ha az ügyben harmadfokú bírósági eljárás vagy hatályon kívül helyezés folytán 
megismételt eljárás van folyamatban. 
 
Az előzetes letartóztatás nyomban megszűnik, illetőleg meg kell szüntetni, ha a tartama 
meghosszabbítás vagy fenntartás nélkül lejárt, az eljárást jogerősen befejezték, a nyomozást 
megszüntették, a vádemelést mellőzték, illetőleg elhalasztották, vagy ha az elrendelésének oka 
megszűnt. Az előzetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 
Az előzetes letartóztatásba helyezett eljárásjogi helyzete nem tér el a szabadlábon levő terhelt 
eljárásjogi helyzetétől. Megilletik őt a törvényben meghatározott jogok, különösen, hogy: 
közöljék vele a gyanúsítást, ami miatt fogva tartják, kellő lehetőséget kapjon a védekezésre 
való felkészülésre. 
 
A lakhelyelhagyási tilalom  
 
 „A bíróság előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat is elrendelhet”. 
A lakhelyelhagyás tilalma tartalma szerint kétféle tilalmat tartalmaz: a terhelt a tartózkodási 
helyét, illetőleg a lakóhelyét nem változtathatja meg, illetőleg meghatározott területet, körzetet 
engedély nélkül nem hagyhat el. A két tilalom egybeeshet, ha a lakóhely kisebb helységben van, 
de nagyobb községben, városban kijelölhető a tartózkodás helye is. 
A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésének akkor van helye, ha a bűncselekmény jellegére, a 
terhelt személyi körülményeire, különösen az egészségi állapotára, idős korára, családi 
körülményeire tekintettel az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel is biztosíthatók.  
A lakhelyelhagyási tilalom végrehajtását a rendőrség ellenőrzi.  
 
A házi őrizet 
 
A házi őrizet elrendelése esetén a bíróság által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített 
helyet a terhelt csak a bíróság határozatában meghatározott célból, így különösen a mindennapi 
élet szokásos szükségleteinek biztosítása vagy gyógykezelés céljából az ott írt időben és 
távolságra (úti célra) hagyhatja el. 
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A házi őrizet tartalmát a bíróság hivatott megállapítani. A bíróság alakszerű határozatában meg 
kell, hogy jelölje a lakást, valamint a hozzá tartozó bekerített helyet, amely a 
kényszerintézkedés tartama alatt a terhelt tartózkodási helyét jelenti. A bíróság határozatában 
meghatározhatja azokat a célokat, és időpontokat, amelyek fennálltakor a terhelt a fentebb 
jellemzett helyet elhagyhatja. A bíróság határozatában megállapíthatja azt a távolságot is, 
amelyre meghatározott feltételek esetén a terhelt eltávolodhat a kijelölt lakásától. Ezeket a 
célokat a törvény példálódzó módon jelöli meg, kiemelve a mindennapi élet szükségleteit és a 
gyógykezelés célját. 
Figyelemmel arra, hogy jellegét illetően a házi őrizet az előzetes letartóztatáshoz igen közel 
álló személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, a törvény az elrendelésére, 
tartamára, fenntartására, illetve megszüntetésére az előzetes letartóztatásra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazását írja elő. A házi őrizet előírásainak megtartását a rendőrség 
folyamatos őrzéssel is ellenőrizheti. 
 
Az ideiglenes kényszergyógykezelés  
 
Ideiglenes kényszergyógykezelésnek akkor van helye, ha megalapozottan lehet következtetni 
arra, hogy a terhelt kényszergyógykezelését kell elrendelni. Kényszergyógykezelést a Btk. 74. 
§ szerint a bíróság akkor rendel el, ha a személy elleni erőszakos vagy közveszélyt okozó 
büntetendő cselekmény elkövetője elmeműködésének kóros állapota miatt nem büntethető, és 
tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog elkövetni, feltéve, hogy büntethetősége esetén 
egy évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kell kiszabni.  
Az ideiglenes kényszergyógykezelést a bíróság, a vádirat benyújtása előtt a nyomozási bíró 
rendeli el. A bíróság határozata ellen fellebbezésnek van helye. 
 
Az útlevél elvétele 
 
Az útlevél elvétele annak biztosítására irányul, hogy a terhelt külföldre távozásával vagy oda 
szökésével ne vonhassa ki magát az eljárás alól, és hogy az eljárási cselekményeknél jelen 
lehessen. Az útlevél elvételének kötelező járulékos vagy önálló, vagy fakultatív önálló 
kényszerintézkedés jellege van.  
A bíróság az előzetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, valamint az ideiglenes 
kényszergyógykezelés elrendelése mellett a terhelt útlevelének az elvételét is elrendeli 
(kötelező eset). 
A bíróság a terhelt útlevelének elvételét akkor is elrendelheti, ha olyan bűncselekmény miatt 
folyik eljárás, amelyre a törvény három évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, és 
az útlevél elvétele a terhelt eljárási cselekményeknél való jelenlétének biztosítása végett 
indokolt. A vádirat benyújtása előtt az útlevél elvétele iránt az ügyész tesz indítványt. 
Az útlevél elvételére a lefoglalásra vonatkozó szabályok az irányadók. 
 
Az óvadék 
 
A bíróság szökés vagy elrejtőzés veszélyének okából a terhelt előzetes letartóztatásának 
elrendelését mellőzheti és az elrendelt előzetes letartóztatást megszüntetheti, ha a 
bűncselekményre és a személyi körülményekre tekintettel az eljárási cselekményeknél a terhelt 
megjelenését az óvadék letétele valószínűvé teszi.  
Óvadék megállapítását a terhelt vagy a védő indítványozhatja. A bíróság hivatalból nem 
állapíthat meg óvadékot.  
A bíróság az óvadék összegének megállapításakor a terhelt személyi és vagyoni körülményeire 
is figyelemmel határoz. Természetesen, mint minden kényszerintézkedés elrendelése, illetve 
megszüntetése során, ez esetben is nélkülözhetetlen valamennyi - az eset megítélése, illetőleg a 
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kényszerintézkedés szempontjából releváns - körülmény vizsgálata. Az óvadék összege csak a 
bíróság mérlegelésén múlik, nincs tehát jelentősége annak, hogy a terhelt mekkora összeg 
kifizetésére képes vagy hajlandó.  
A bíróság által jogerősen elfogadott óvadékot a bíróságon készpénzben kell letenni, ennek 
megtörténte után a fogva levő terheltet haladéktalanul szabadon kell bocsátani.  
A törvény részletezi az óvadék visszaadásának eseteit. Erre szabadságvesztés kiszabása 
esetében is sor kerül, ha a büntetés végrehajtását megkezdték. Hiszen ez nem „pénzbüntetés” 
és ilyenkor már nem áll fenn a szökés vagy elrejtőzés veszélye. 
 
A házkutatás 
 
A házkutatás a ház, lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely, továbbá az ott 
elhelyezett jármű átkutatása az eljárás eredményessége érdekében. A házkutatás objektuma 
nemcsak a lakás, a lakásként vagy más módon használt ház, hanem „egyéb helyiség” is lehet. 
Az „egyéb helyiség” tág értelmezést enged: lehet az iroda, intézet, üzlethelyiség, bank, kiállítási 
csarnok, játékterem, üzem, hivatali helyiség vagy más olyan helyiség, ahol a házkutatással 
érintett tartózkodik, dolgozik; nem feltétel, hogy az lakásként szolgáljon. 
A házkutatás objektuma nemcsak a szilárd, tartós építmény, hanem lakókocsi, sátor, kunyhó 
vagy bármi más építmény, berendezés is lehet, amely emberi tartózkodásra szolgál. 
A házhoz, lakáshoz tartozó udvar, kert, az azon lévő építmények (ól, pajta, magtár, garázs), az 
ott elhelyezett jármű ugyancsak a tárgya. (Az épület előtt, az utcán álló, vesztegelő jármű nem 
a házkutatás, hanem a motozás tárgya lehet.) 
A házkutatás feltétele és oka. Házkutatásnak akkor van helye, ha megalapozottan feltehető, 
hogy az 
a) a bűncselekmény elkövetőjének kézrekerítésére, 
b) a bűncselekmény nyomainak felderítésére, 
c) bizonyítási eszköz megtalálására vezet. [149. § (2)] 
 
A házkutatás elrendelésére a törvény a bíróságot jogosítja fel, de olyankor, ha a házkutatás 
késedelmes foganatosítása a kényszerintézkedés célját veszélyezteti, a nyomozó hatóság vagy 
az ügyész a bíróság határozata nélkül is tarthat házkutatást.  
A közjegyzői vagy ügyvédi irodában, továbbá egészségügyi intézményben tartandó házkutatást 
a bíróság rendeli el. A házkutatás csak az ügyész jelenlétében végezhető, az irodában lévő 
iratok tartalmát a házkutatás során csak az ügyész ismerheti meg [149. § (6)]. 
 
A motozás 
 
A motozás bizonyítási eszköz, elkobozható dolog megtalálása céljából a terhelt és az olyan 
személy ruházatának, testének és a nála levő, illetőleg a rendelkezése alatt álló járműnek, más 
tárgynak, csomagnak átvizsgálása, akiről megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt 
tart magánál [150. § (1)]. 
Ez a törvényi meghatározás megjelöli tehát a motozás 
 célját (bizonyítási eszköz, elkobozható dolog megtalálása), 
 tárgyát és végrehajtását: a terhelt vagy más személy ruházatának, testének stb.-nek 
átvizsgálása. 
A motozás elsődleges tárgya: az érintett személy ruházata, teste, a nála levő dolgok (tárgyak), 
de a törvény a motozást kiterjeszti az érintett uralma (rendelkezése) alatt álló, a nála ott lévő 
más dolgokra is, pl. munkaeszközre, fényképezőgépre, élelmiszerre, gyógyszerre és nevesítve 
különösen a járműre. 
A motozás általános feltétele és oka, hogy megalapozottan feltehető: az érintett bizonyítási 
eszközt, vagyis tárgyi bizonyítási eszközt vagy okiratot - ideértve az elkobozható dolgot is - 



 42

tart magánál. A megalapozott feltételezés tényekből levont következtetésen alapulhat. Ilyen pl., 
hogy a bűncselekmény gyanúsítottja szúró- vagy lőfegyvert használt, pénzt, ékszert lopott, 
kábítószert árult, korrupciós pénzt elfogadott, és feltehetően ezeknek egy részét a ruházatában, 
táskájában tartja. A motozás által érintett személy (tehát az, aki megmotozható) elsősorban a 
gyanúsított. Elképzelhető azonban, hogy vétlen személy is a motozás passzív alanyává lesz, ha 
tudtán kívül a keresett dolog hozzá került, vagy annak minőségét nem ismerve elfogadta azt 
(pl. a hamis pénzt), feltéve, hogy a dolgot felszólításra nem adta át, vagy nem is volt alkalom 
arra, hogy erről őt megkérdezzék. 
A motozás elrendelése. Motozást az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendel el. Ha a 
motozást ügyész rendeli el, végrehajtásához a nyomozó hatóságot veszi igénybe [150. § (2)]. 
A motozás jellegéből következik hogy motozásnak az eljárás nyomozási szakaszában van 
helye; bíróság motozást nem rendel el. 
 
Lefoglalás  
 
A lefoglalás a bizonyítás érdekében, vagy az elkobzás biztosítására, a dolog birtokának 
hatósági elvonása a birtokos rendelkezése alól [151. § (1)]. 
A lefoglalás az érintett személy: birtokos, tulajdonos vagyoni jogi jogosultságait, a dologgal 
való rendelkezést korlátozza.  
A lefoglalás célja kétféle: az egyik lehet a bizonyítási eszköz biztonságba helyezése a 
bizonyítás céljaira, a másik: a leendő elkobzás végrehajtásának a biztosítása. 
A lefoglalás tárgya: az a dolog,  
a) amely bizonyítási eszköz, 
b) amely a törvény értelmében elkobozható, 
c) amelynek a birtoklása jogszabályba ütközik. 
 
Nem foglalhatók le a terhelt és a védő között váltott levelek és más írásbeli közlések, valamint 
a védőnek az ügyre vonatkozó feljegyzései. 
Nem foglalhatók le azok az iratok sem, amelyeknek tartalmára a tanúvallomás megtagadható, 
ha az iratot a tanúvallomás megtagadására jogosult személy őrzi. Ez a korlátozás kiterjed 
annak a személynek a hivatali helyiségében őrzött iratokra és dolgokra, aki a tanúvallomást 
megtagadhatja. 
Lefoglalást a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendel el. A közjegyzői vagy 
ügyvédi irodában, továbbá egészségügyi intézményben tartott házkutatás során az ott talált 
iratok lefoglalását egyedül a bíróság rendelheti el. 
 
Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés 
 
A megőrzésre kötelezés a bűncselekmény felderítése és a bizonyítás érdekében a 
számítástechnikai rendszer útján rögzített adat birtokosának, feldolgozójának, illetőleg 
kezelőjének a számítástechnikai rendszer útján rögzített meghatározott adat feletti rendelkezési 
jogának ideiglenes korlátozása. 
A megőrzésre kötelezett a határozat vele történő közlésének időpontjától köteles a 
határozatban megjelölt számítástechnikai rendszer útján rögzített adatot változatlanul 
megőrizni, és - szükség esetén más adatállománytól elkülönítve - biztosítani annak biztonságos 
tárolását. A megőrzésre kötelezett köteles a számítástechnikai rendszer útján rögzített adat 
megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, valamint annak továbbítását, másolat jogosulatlan 
készítését, illetőleg az adathoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozni. A megőrzésre 
kötelezés a bizonyítékok feltárásához szükséges intézkedés, ezért amennyiben a büntetőeljárás 
befejezést nyer a megőrzésre kötelezés is megszűnik. Amennyiben a megőrzésre kötelezés 
tartama eléri a három hónapot, az intézkedés megszűnik, hosszabbításra nincs lehetőség. 
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Zár alá vétel  
 
 A zár alá vétel a terheltnek a zár alá vett vagyontárgyak és vagyoni jogok feletti 
rendelkezési jogát függeszti fel. Zár alá vételt a bíróság rendel el. A zár alá vétel - a 
lefoglaláshoz hasonlóan - a tulajdonos vagyoni jogi jogosultságait korlátozza,  
A zár alá vétel elrendelésének feltétele, hogy az eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, 
amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak, illetve vagyoni előny vagy elkobzás alá eső érték 
megfizetésére kötelezésének van helye, illetőleg, ha polgári jogi igényt érvényesítenek és 
alaposan tartani lehet attól, hogy a kielégítést meghiúsítják.  
 
Biztosítási intézkedés a zár alá vétel előtt  

 
Ha a zár alá vétel feltételeinek fennállása valószínűsíthető, és a terhelt a dolog elrejtését, 
rendelkezési jogának átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérli, a nyomozó 
hatóság, illetőleg az ügyész a zár alá vétel biztosítása, illetőleg a dolog elrejtésének, 
átruházásának, elidegenítésének vagy megterhelésének megakadályozása végett biztosítási 
intézkedést alkalmazhat.  
Ez a biztosítási intézkedés jellegét tekintve a halaszthatatlan nyomozási cselekmények körébe 
tartozik. A biztosítási intézkedést követően a zár alá vétel elrendelését haladéktalanul 
indítványozni kell, és az érintettet értesíteni kell.  
A biztosítási intézkedés a terhelt ingó és ingatlan vagyona, hitelviszonyt vagy tagsági jogot 
megtestesítő értékpapírjai, értékpapírnak minősülő, de hitelviszonyt megtestesítő papírjai, 
gazdálkodó szervezet vagyonából megillető üzletrésze feletti rendelkezési jogának átmeneti, 
ideiglenes jellegű megakadályozása. 
 
 
10.) A nyomozás 
 
 
A nyomozás a büntetőeljárás első szakasza. „ A nyomozás során fel kell deríteni a 
bűncselekményt, az elkövető személyét, fel kell kutatni, és biztosítani kell a bizonyítási 
eszközöket. A tényállást oly mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat 
emel-e.” 
A büntetőeljárás a közvádas ügyekben nyomozással kezdődik. A nyomozásnak a 
büntetőeljárásban a jelentősége kiemelkedően nagy. Ha a nyomozás során a bűncselekményt, a 
gyanúsítható elkövetőt, a bizonyítási eszközöket nem derítik fel, nem tárják fel, nem találják 
meg, további eljárásra nincs lehetőség, és büntetlenül maradnak a bűncselekmények elkövetői, 
felelősségre vonásuk nem történik meg. 
A nyomozás megindításának leggyakoribb alapja: a feljelentés.  
Bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést. A feljelentés kötelező, ha annak elmulasztása 
bűncselekmény (ide tartozik pl. néhány állam elleni bűncselekmény, amelyeknek a feljelentését 
törvény előírja). A feljelentés alakisághoz nem kötött megnyilatkozás: írásban éppúgy élni lehet 
e lehetőséggel, mint ahogy szóban. A szóban tett feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni, míg a 
bárhova, bármilyen formán érkezett feljelentést a hatóságnál nyomban nyilvántartásba kell 
venni. 
A hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá ha külön törvény előírja, a köztestület köteles 
a hatáskörében tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak 
megjelölésével - feljelenteni. Magánindítványra üldözendő bűncselekmény miatt csak a jogosult 
feljelentése alapján indítható büntetőeljárás.  
A nyomozás megindításának pozitív, általános feltétele a bűncselekmény gyanúja. A törvény 
nem határozza meg mi a gyanú. Elméleti megközelítésben a gyanú  csak valószínűségi értékű 
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állítást tartalmaz. Ha tehát azt állítjuk, hogy valamely esemény valószínűleg bűncselekmény, 
illetőleg bűncselekmény által jött létre (pl. a halál nem természetes halál volt, nem 
öngyilkosság, hanem azt valószínűleg, de nem bizonyosan, bűncselekmény okozta), gyanút 
fejezünk ki. 
 
A nyomozás megindításának akadályai (negatív feltételek). A nyomozás megindításának 
egyben a büntetőeljárás megindításának az akadályai: 

 a magyar joghatóság hiánya, 
 alkotmányjogi akadályok, 
 büntetőjogi akadályok, 
 eljárási (processzuális akadályok), 
 vegyes: büntetőjogi és eljárási akadályok. 

 
 
A nyomozás megindítása és lefolytatása 
 
Nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendel el, és erről feljegyzést készít.  
Nyomozási cselekménnyel (reálaktussal) - nyomozás elrendelése nélkül - indul meg a 
nyomozás, ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság  

 a bizonyítási eszközök biztosítására,  
 a gyanúsított személy megállapítása, elrejtőzésének megakadályozása,  
 a bűncselekmény befejezésének, újabb bűncselekmény elkövetésének megakadályozása 

végett, vagy  
 késedelmet nem tűrő más okból nyomozási cselekményt végez.  

A nyomozás megindításának tényéről és idejéről utólag haladéktalanul feljegyzést kell 
készíteni.”  
Az ügyész, a nyomozó hatóság hivatalos tudomás, vagy feljelentés (magánindítvány, kívánat) 
alapján indít eljárást, feltéve, hogy bűncselekmény gyanúját állapította meg. A nyomozás 
megindítása vagy az elrendelésével történik, vagy nyomozási cselekménnyel (reálaktussal).  
 
 
A nyomozás lefolytatása 
A nyomozás során, amint arra a nyomozás feladatait meghatározó rendelkezésből 
következtetni lehet, három egymással összefüggő feladatot kell teljesíteni: 
 fel kell deríteni a bűncselekményt, más szóval: a tényállást, amelyről feltételezik, hogy 
bűncselekmény, habár kiderülhet közben, hogy mégsem az; 
 fel kell deríteni, és fel kell kutatni az elkövetőt, vagyis azt a személyt, akit bűncselekmény 
elkövetésének megalapozott gyanúja terhel; 
 fel kell kutatni és biztosítani a bizonyítási eszközöket, a bennük rejlő, illetőleg belőlük 
meríthető bizonyítékokat. 
 E feladatok teljesítése érdekében a törvény meghatározza azokat a jogi eszközöket, 
amelyek a feladatok sikeres megoldását elősegítik, vagy biztosítják; meghatározza 
 a bizonyítási eszközöket és eljárásokat, ide értve a titkos adatszerzést is, 
 a kényszerítő intézkedéseket, 
 a nyomozási eljárás jogi szabályait. 

 
A nyomozás felfüggesztésére kerülhet sor, ha az eljárás folytatásának átmeneti ténybeli vagy 
jogi akadálya van. A felfüggesztést általános szabályként az ügyész rendeli el. 
A nyomozás felfüggesztésének leggyakoribb esete, amikor a nyomozásban nem sikerül 
megállapítani az elkövető kilétét. A nyomozás eredménytelensége ilyen módon nem vezet az 
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eljárás megszüntetéséhez, de a mindennapos intézkedéseket igénylő körből az adott ügy 
nyilvántartásba kerül. Ha a felfüggesztés után az elkövető kilétére vonatkozó újabb adatok 
jutnak a nyomozó hatóság tudomására, az eljárás folytatásáról saját hatáskörében intézkedik, 
és folytatja a nyomozást. 
Amennyiben a gyanúsított távolléte okán kerül felfüggesztésre a nyomozás, indokolt a 
gyanúsított személyén kívül álló nyomozati cselekmények elvégzése, bizonyítékok beszerzése, 
rögzítése. Több gyanúsított esetén az ismert gyanúsítottak ügyét el kell különíteni, és velük 
szemben az eljárást le kell folytatni.  
A felfüggesztés határideje egy év lehet. Ha ez letelt, illetve egyébként, ha a felfüggesztés oka 
megszűnt az eljárást folytatni kell A nyomozás felfüggesztésekor az iratokat nyilvántartásba 
kell tenni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni, hogy a felfüggesztés okai még fennállnak-e. 
Az elévülés bekövetkeztekor a felfüggesztő határozat hatályon kívül helyezése mellett a 
nyomozást meg kell szüntetni, a lakhelykutatást, az elfogató parancsot vissza kell vonni. 
 
A nyomozás megszüntetésének van helye, ha a cselekmény nem bűncselekmény, hanem az 
szabálysértésként, fegyelmi vétségként, vagy esetleg polgári ügyként értékelhető, illetőleg ha 
valamely törvényi tényállási elem hiányzik (például a csalás egyéb tényállási elemei 
megállapíthatók, a károkozás célzata azonban nem). A nyomozás eredménytelensége is 
megszüntetéshez vezet, ha nincs olyan még elvégezhető nyomozási cselekmény, amelytől 
eredmény volna várható. Megszüntetési ok, ha a nyomozás igazolta: nem a gyanúsított, hanem 
bármely más, ismert vagy ismeretlen természetes személy követte el a bűncselekményt; továbbá 
az is, ha nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a bűncselekményt a gyanúsított 
követte el.  
A nyomozás megszüntetésének van helye, ha a meghatározott személy ellen a nyomozás 
megindításától számított két év már eltelt.  
 
A nyomozás iratainak megismerése 
 
A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a 
nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védőnek az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás 
összefűzött iratait. Lehetővé kell tenni, hogy a gyanúsított és a védő az esetleges vádemelés 
alapjául szolgáló összes iratot - kivéve a zártan kezelt iratokat - megismerhesse. 
A nyomozás iratainak ismertetése az eljárás jelentős mozzanata. Ekkor ismeri meg a 
gyanúsított és a védő a nyomozás teljes addigi anyagát, kivéve természetesen a zártan kezelt 
iratokat. Az iratismertetésen széles körű lehetősége nyílik mind a gyanúsítottnak, mind a 
védőnek arra, hogy a nyomozás kiegészítését indítványozzák, ezen túlmenően egyéb 
indítványokat és észrevételeket tegyenek, az iratokról másolatot kérjenek.  
 
A nyomozási bíró feladata 
 
A nyomozati (vádirat benyújtása előtti) szakaszban a nyomozáshoz kapcsolódó bizonyos 
tevékenységeket első fokon a nyomozó hatóságtól és az ügyészségtől független, az egységes 
bírói szervezet részét képező bíró, a nyomozási bíró látja el. A nyomozási bírót a megyei 
(fővárosi) bíróság elnöke jelöli ki az illetékességi területén lévő helyi vagy megyei bírók közül. 
A nyomozási bíró hatáskörébe tartozó döntések elleni jogorvoslat elbírálására a megyei 
(fővárosi) bíróság másodfokú tanácsa jogosult. 
 
A nyomozási bíró feladatai több csoportba sorolhatók, nevezetesen: 
  
a) a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos döntések pl; 
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 az előzetes letartoztatás kérdésében 
 a lakhelyelhagyási tilalomról és a házi őrizetről 
 az óvadékról 

 
b) kihallgatási feladatok pl.; 

A nyomozási bíró hallgatja ki a különösen védetté nyilvánított tanút.  
 
c) jogorvoslati tevékenység; 
 A nyomozó hatóság illetve az ügyész által elrendelt házkutatás, a postai és távközlési 
küldemény lefoglalása elleni felülbírálati indítványról a nyomozási bíró dönt 
 
11.) Az ügyészi szakasz 
 
Az ügyész a befejezett nyomozás iratainak felülvizsgálata után dönt arról, hogy 
 

 további nyomozási cselekmény elvégzésére van szükség, 
 az eljárás megszüntetésének lehet- e helye, 
 az eljárást fel kell-e függeszteni,  
 az ügyet közvetítői eljárásra utalhatja, illetve a vádemelés elhalasztásáról határozhat 
 vádat emel, vagy határoz a vádemelés részbeni mellőzéséről. 

 
A vádemeléssel az eljárás minőségileg új szakaszba lép, változnak az alanyok, a nyomozó 
hatóságok befejezték munkájukat, a bírósági eljárást a továbbiakban a vád határozza meg, 
kereteit az jelöli ki. 
A vádelv értelmében a bíróság csak a megvádolt személynek a felelőssége tárgyában dönthet (e 
körben viszont döntenie is kell), s csak a vád tárgyává tett tényeket ítélheti meg. A bíróságnak 
tehát nincs lehetősége arra, hogy a megvádolt személyen kívül másnak (vagy másnak is) 
kimondja a bűnösségét, vagy az eljárást olyan tényekre is kiterjessze, amelyeket a vád nem 
tartalmazott. Ha tehát a bíróság ilyet észlel, az ügyészt kell felhívnia az eredeti vád 
korrekciójára. 
Fontos az is, hogy  

 a bíróságnak valamennyi megvádolt személy és minden vád tárgyává tett cselekmény 
tekintetében valamilyen döntést kell hoznia (ki kell merítenie a vádat) és 
 a vádhoz kötöttség a vádtól eltérő jogi minősítésre nem vonatkozik, a bíró tehát a jogi 
minősítést (a tények keretei között) megváltoztathatja. 

A vádemelés 

A vád a vádemelésre jogosult személy bírósághoz címzett indítványa a büntetőjogi felelősség 
megállapítására és az arányosnak tartott jogkövetkezmények alkalmazására. 
A vád formái: 

a) írásbeli:  
vádirat  (ügyész) 
feljelentés (magánvádló) 
vádindítvány (pótmagánvádló) 

 
b) szóbeli: bíróság elé állítás során - 522. § (2) bek. 

 
A vádirat részeit a Be. 217. (3) bekezdése sorolja fel. Eszerint a vádirat tartalmazza: 
a) a vádlottnak személyi adatait, 
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b) a vád tárgyává tett cselekmény leírását, 
c) a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti minősítését, 
d) az eljárás megindításához szükséges külön törvényi feltétel (magánindítvány, feljelentés, 
kívánat, mentelmi jog vagy mentesség felfüggesztése, hozzájárulás a büntetőeljárás 
megindításához) meglétét, 
e) a bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó jogszabályok megjelölését, továbbá a 
vádiratot benyújtó ügyész hatáskörére, illetőleg illetékességére vonatkozó szabályokra való 
utalást, 
f) a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványt, ha az ügyész 
nem vesz részt a tárgyaláson, 
g) a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat, 
h) a tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, 
i) a bizonyítási eszközök megjelölését, valamint azt, hogy mely tény bizonyítására szolgálnak, 
j) a tárgyaláson való bizonyítás felvételének sorrendjére vonatkozó indítványt. 
 
A vádemelés részbeni mellőzése 
Az ügyész határozattal mellőzheti a vádemelést az olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vád 
tárgyává tett jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából nincs 
jelentősége. Erre a vádiratban utalni kell, és a vádemelés részbeni mellőzését a sértettel közölni 
kell. (220. §) 
 
A vádemelés részbeni mellőzése az opportunitás elvéből fakadó sajátos intézmény.. 
A vádemelés ehalasztása: 
Az ügyész a vádemelés helyett háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt - a bűncselekmény súlyára, és a rendkívüli enyhítő 
körülményekre tekintettel - a vádemelést egy évtől két évig terjedő időre határozattal 
elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított jövőbeni magatartásában mutatkozó kedvező hatása 
feltételezhető. A vádemelés elhalasztása általában akkor célszerű, ha az ügyész a bírósági 
eljárásban egyébként próbára bocsátást indítványozna, de remélhető, hogy az elkövető 
jövőbeni magatartása bírói eljárás nélkül is kedvezően megváltozik. 
 
A pótmagánvádló fellépése 
Ha a felettes ügyész a sértettnek a feljelentést elutasító vagy a nyomozást megszüntető 
határozat elleni panaszát elutasította, vagy ha az ügyész a vádemelést részben mellőzte, a 
sértett a panaszt elutasító határozat közlésétől számított harminc napon belül 
pótmagánvádlóként léphet fel, feltéve, hogy a pótmagánvád emelését a tv. nem zárja ki.  
 
 
 
12.) Az elsőfokú bírósági tárgyalás 
 
A tárgyalás előkészítése 
 
A bíróság a tárgyalás előkészítése során elsősorban azt vizsgálja, hogy az ügyben a tárgyalás 
megtartható- e vagy sem, illetve a tárgyalás megtartásához szükség van-e valamilyen további 
eljárási cselekmény elvégzésére. 
A tárgyalás előkészítésének keretében a bíróságnak döntenie kell egyrészt az ügy érdemére is 
kiható kérdésekről, másrészt olyan kényszerintézkedésektől, amelyek a nyomozás során 
felmerültek és ismételt döntést igényelnek vagy a későbbiekben felmerülhetnek. 
A tárgyalás előkészítése során a bíró nem vehet fel bizonyítást, megállapíthatja azonban, hogy a 
rendelkezésre álló bizonyítási eszközök nem elégségesek az ügy tárgyalásához. 
A tárgyalás előkészítése során a bíróság dönt(het)  
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 az ügy áttétele, egyesítése és elkülönítése, 
 az eljárás felfüggesztése, 
 az eljárás megszüntetése, 
 a kényszerintézkedések, 
 az ügy öttagú tanács elé utalása/megyei bíróságon/ kérdésében; 
 az ügyet a vádtól eltérően minősítheti; 
 közli a vádiratot a terhelttel; 
 intézkedhet eljárási cselekmény elvégzése iránt. 

 
 
Ha a tárgyalás előkészítése során vizsgált kérdésekben a határozat meghozatala előtt az ügyész 
vagy a vádlott meghallgatása látszik szükségesnek, a bíróság a 263. § (1) bekezdésében 
meghatározott határidő letelte után harminc napon belül ülést tart. 
Az előkészítő ülés kötelező, ha a bíróság előzetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi 
őrizet vagy ideiglenes kényszergyógykezelés elrendeléséről határoz, illetőleg ha a vádlott vagy 
a védője a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését indítványozta.  
Ugyancsak előkészítő ülést tarthat a bíróság, amennyiben a felmerült kérdéseket illetően az 
ügyész vagy a vádlott előzetes meghallgatása látszik szükségesnek, mivel attól az eljárás 
megszüntetése várható. 
 
 
A büntető eljárásnak kiemelkedő szakasza az elsőfokú bírósági tárgyalás; azzá teszi a jogi és a 
társadalmi jelentősége.  
„Bűncselekmény elkövetésében bárkinek a bűnösségét megállapítani, és emiatt reá büntetést 
kiróni, vele szemben intézkedést alkalmazni egyedül a bíróság jogosult.” A tárgyalás 
jelentőségét pedig meghatározza az a tény, hogy a bíróság az igazságszolgáltatási funkcióját 
tárgyaláson valósítja meg. 
A Be. pergazdaságossági okoktól vezéreltetve megállapított két olyan kivételt, amikor 
büntetőjogi szankciót a bíróság tárgyalás nélkül alkalmazhat.  
Az egyik (az 1896 óta ismert) büntetőparancs, a másik a lemondás a tárgyalásról.  
Mindkét esetben a tárgyalás mellőzése a vádlott egyetértésével történik: büntetőparancsnál a 
vádlott a tárgyalás elmaradását utólag veszi tudomásul, amikor nem kér tárgyalást, a lemondás 
esetén a vádlott lép fel kezdeményezőként. A tárgyalásról lemondás után ugyan nincs tárgyalás, 
de van nyilvános ülés, amely a tárgyalástól mindössze abban különbözik, hogy a vádlott 
kihallgatásán kívül más bizonyítás nem folyik. Az említett két eljárási formában közös, hogy a 
büntetőeljárási elvek közül néhány nem érvényesül (közvetlenség, szóbeliség, kontradiktórius 
tárgyalási elv), ezek helyett azonban érvényesül a felek rendelkezési joga. A törvény tudomásul 
veszi a vádlottak akaratát, beleegyezését, követve azt a fölfogást, amely szerint nem éri azt 
jogsérelem, aki abba beleegyezett. 
A bűnösség büntetőjogi következményeinek a megállapítására, a büntetés kiszabására 
tárgyaláson kerül sor, ami azt jelenti, hogy a büntetőjog a feladatát, nevezetesen a társadalom 
védelmét, az általános és a speciális megelőzést a büntetőeljárás és ezen belül elsősorban a 
tárgyalás közvetítésével fejti ki. Mindezek a körülmények azok, amelyek együttesen 
meghatározzák az elsőfokú bírósági tárgyalás jogi és társadalmi jelentőségét is.  
A tárgyalás követi a nyomozást és megelőzi a jogorvoslati eljárást, ez jellemzi a helyét a 
büntetőeljárásban. 
A tárgyalás az elsőfokú bíróságon azokra a bizonyítékokra, adatokra támaszkodik ugyan, 
amelyeket a nyomozás során gyűjtöttek össze, de mégsem tekinthető a nyomozás után 
egyszerűen a nyomozás megismétlésének.  
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A tárgyaláson a bizonyítás más szabályok szerint folyik, mint a nyomozásban. A tárgyalás 
nyilvános, a tárgyaláson az ügyfelek, a vádlott, a tanúk és mások kihallgatásánál jelen vannak 
és a kihallgatásban hatékonyan részt vesznek.  
Ennek következtében olyan tények is ismertekké válhatnak, amelyek a nyomozás során még 
rejtve voltak. Másfelől a nyomozásban a felderítés során elvégezhettek olyan nyomozási 
cselekményeket is, amelyek az ügy eldöntése szempontjából közömbösek és ezért azoknak a 
tárgyaláson való megismétlése, újra való megvizsgálása nem történik meg. A tárgyalás tehát 
nem tekinthető a nyomozás megismétlésének. 
A bírósági tárgyalás jelentőségét és súlyát leginkább az adja meg, hogy a bíróság a maga által a 
tárgyaláson észlelt, megvizsgált bizonyítási eszközökből merített bizonyítékok alapján állapítja 
meg a tényállást és hozza meg az ítéletét.  
A bíróság tárgyalása nyilvános. A tanács elnöke a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, 
méltóságának és biztonságának megőrzése érdekében, helyszűke esetén meghatározhatja a 
hallgatóság létszámát. A tárgyaláson hallgatóként a tizenegyedik életévét be nem töltött 
személy nem vehet részt, a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt a tanács elnöke a 
hallgatóság köréből kizárhatja. 
A tárgyaláson a rendfenntartás keretében a tanácselnök dönt arról, egyáltalán engedélyezi-e a 
tárgyaláson kép- vagy hangfelvételt, és különösen a nyilvánosságra hozásukat. A sajtó a 
feladatát a hiteles tájékoztatást, a számára megszabott jogi keretek és feltételek között láthatja 
el, és ehhez hozzá tartozik, hogy a tárgyalóteremben lezajlottakról hiteles híradást nyújtson 
még akkor is, ha egyébként hang- vagy képfelvételt nem közvetíthet. 
A bíróság hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védő, a sértett, illetőleg a tanú indítványára a 
nyilvánosságot az egész tárgyalásról vagy annak egy részéről indokolt határozattal kizárhatja 
(zárt tárgyalás) 
a.) erkölcsi okból, 
Erkölcsi okon rendszerint a nemierkölcsöt, a közszemérmet sértő jelenségek értendők. De ide 
tartoznak más jelenségek is, mint pl. a brutalitás, kegyetlenkedés, amelyek önmagukban 
erkölcstelenek, és amelyeknek felidézése nyilvános tárgyaláson közízlést és közerkölcsöt sért. 
b.) az eljárásban részt vevő kiskorú védelme érdekében, 
c.) az eljárásban részt vevő személyek vagy a tanú magánéletének védelme érdekében, 
d.) az államtitok vagy szolgálati titok megőrzése végett. 

 
A nyilvánosság kizárásáról szóló határozatot a bíróság nyilvános tárgyaláson hirdeti ki. A 
nyilvánosság kizárása ellen külön fellebbezésnek nincs helye, azt az ügydöntő határozattal 
szemben bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni. 
Ha a bíróság zárt tárgyalást rendel is el, a tárgyaláson ott maradnak a felek 
(ügyfélnyilvánosság), tehát a vádlott, a védő, az ügyész és természetesen a tanács tagjai és a 
jegyzőkönyvvezető is jelen vannak. Ha az eljárás magánvádra vagy pótmagánvádra folyik, a 
zárt tárgyaláson a vád képviselői vannak jelen. A magánfél, illetőleg a képviselője a zárt 
tárgyaláson nincs jelen, minthogy nélkülük a tárgyalás megtartható.  
A bíróság a tárgyalás megnyitása során győződik meg már arról, jelen vannak-e azok, akiknek 
a tárgyaláson való jelenléte a törvény szerint szükséges. 

A vádlottnak a tárgyaláson általában jelen kell lennie. A törvény célszerűségi, 
pergazdaságossági okokból azonban néhány kivételt is megállapít. (pl. ha a terhelt felkutatására 
a nyomozás során tett intézkedések nem vezettek eredményre).  
 
 
A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha 
 a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
 a terheltet fogva tartják, 
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 a terhelt süket, néma, vak 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, 
 a megyei bíróság előtt, ha e törvény másképp nem rendelkezik,  
 ha pótmagánvádló lép fel. 

 
Ha a megidézett védő nem jelent meg, helyette a vádlott más védőt hatalmazhat meg, illetőleg 
- ha a védő tárgyalási részvétele kötelező „a meg nem jelent védő helyett más védőt kell 
kirendelni. Az új védőnek megfelelő időt kell biztosítani ahhoz, hogy a védelemre felkészüljön. 
Ha ez nyomban nem lehetséges, a tárgyalást a meg nem jelent védő költségére el kell 
halasztani. Ha az eljárás több vádlott ellen folyik, a védő távollétében is megtartható a 
tárgyalásnak az a része, amelyen a védence a törvény értelmében nem köteles részt venni. 
 
A bíróság tagjainak, a vád és a védelem képviselőinek a jelenléte és aktív részvétele biztosítja a 
tárgyalás kontradiktórius jellegének a megtartását. 
A sértett, a magánfél, az egyéb érdekelt és képviselőik, a tanúk, szakértők távolmaradása nem 
akadályozza a tárgyalás megtartását.  
 
A tárgyalás rendjének fenntartása 

 
A tárgyalás higgadt, körültekintő és erélyes vezetése rendszerint önmagában megóvja a 
tárgyalás tekintélyét. Előfordulhatnak azonban a tárgyalás feszült légkörében olyan esetek, 
hogy a tárgyalás vezetése során a rend fenntartása érdekében erélyesebb eszközökhöz kell 
nyúlni. A tárgyalás rendjének a megóvása ugyanis mind a tanács, mind a tárgyaláson részt vevő 
felek munkájának nélkülözhetetlen feltétele. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a bíróság 
tekintélye a tárgyalásnak olyan légkörét és rendjét kívánja meg, amely azzal összeegyeztethető. 
A tárgyalás rendjét a tanács elnöke tartja fenn. Egyes súlyosabb eljárási szankciókat azonban a 
rendfenntartás körében a bírósági tanács állapít meg. (pl. rendbírságot állapíthat meg, a 
rendzavarót őrizetbe veheti).  
A védő rendzavarása esetén rendbírsággal sújtható, azonban a tárgyalásról nem utasítható ki, 
és nem vezettethető ki. Ha a védő rendzavarása miatt a tárgyalás nem folytatható, a tanács 
elnöke a tárgyalást felfüggeszti. Ebben az esetben a vádlott más védőt hatalmazhat meg, 
illetőleg - ha a védő tárgyalási részvétele kötelező - más védőt kell kirendelni. Ha ez nyomban 
nem lehetséges, a tárgyalást rendzavaró védő költségére el kell napolni. 
A tárgyalás vezetésének és rendjének fenntartása körében hozott határozatok ellen külön 
fellebbezésnek nincs helye, kivéve, ha a határozat rendbírság kiszabásáról, a költségek 
viselésére kötelezésről vagy őrizetbe vételről rendelkezik. 

  
 
A tárgyalás menete 
 
Az elsőfokú bírósági tárgyalás a következő szakaszokra osztható fel: 

a)a tárgyalás megnyitása, 
b)a tárgyalás megkezdése, 
c)érdemi tárgyalás (bizonyítása), 
d)perbeszédek, 
e)határozathozatal, 
f)a határozat kihirdetése, 
g)nyilatkozat a fellebbezésről. 
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A tárgyalást a tanács elnöke a vád tárgyának megjelölésével nyitja meg; közli, hogy ki ellen, 
milyen bűncselekmény vádja miatt folyik az eljárás.  
A bíróság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, az ügyész nevének közlése nemcsak egyszerűen a 
tájékoztatás céljait szolgálja, hanem összefügg az a kizárási indítvánnyal. Az erre jogosultak 
ugyanis csak az érintett személyek kilétének ismeretében tudnak él a joggal.  
Főszabályként a tárgyalás a jegyzőkönyvvezető, a vádlott, az ügyész és - ha a védő jelenléte a 
tárgyaláson kötelező - a védő nélkül nem tartható meg. 
A tárgyalás megnyitása után megkezdődik a tárgyalás.  
A tárgyalás megkezdése: az ügy érdemi tárgyalásának a megkezdése; ennek első cselekménye a 
vád ismertetése. A vád ismertetése nem azonos a vádirat felolvasásával, hanem a vád lényegi 
elemeinek az ismertetése, tehát a vádlott személyének a terhére rótt cselekményeknek a 
megjelölése, a bűncselekmény minősítésének a közlése, valamint az indítványok ismertetése. A 
tárgyalás megkezdése után a tárgyalást már nem lehet elhalasztani, hanem csak félbeszakítani 
vagy elnapolni.  
 
A bizonyítás általános szabályai a tárgyaláson. 
Az érdemi tárgyalás keretében kihallgatják a vádlottat, a tanúkat, a szakértőket, ismertetik az 
okiratokat, szemlét tartanak, megszemlélik a tárgyi bizonyítási eszközöket és más bizonyítási 
cselekményeket végeznek.  
A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdődik.  
A vádlott és a tanú kihallgatását, illetőleg a szakértő meghallgatását követően hozzájuk a 
bíróság tagjain kívül az ügyész, a vádlott, a védő, a magánfél, valamint az őt érintő körben az 
egyéb érdekelt és a szakértő kérdést tehet fel, a sértett pedig kérdés feltevését 
indítványozhatja. 
A tanúk közül rendszerint a sértettet kell elsőként kihallgatni.” 
A vádlott a tárgyaláson a részletes kihallgatása keretében vallomást tesz. A vallomás tudomás 
kijelentéseket tartalmaz, amelyek bizonyító tényekre vonatkozhatnak (pl. mit, hogyan 
cselekedett vagy nem cselekedett a vádlott, hol volt vagy nem volt), és a kijelentések, amit a 
vádlott mond, vele szemben felhasználható. A vallomás tartalmazhat olyan elemeket, 
kijelentéseket is, amelyek nem tudomás kijelentések, hanem észrevételek, kérések, indítványok. 
Ezeket nevezhetjük nyilatkozatoknak. 
A vádlott nyilatkozatának nincs bizonyító ereje, a vádlott igazmondási kötelezettség nélkül vall 
(ő nem tanú!). 
A vallomása a védelem számára igen fontos. A vallomás funkciója ugyanis nemcsak a 
beismerés, az elkövetés elismerése vagy tagadása, hanem az egyben a védekezés előadásának 
az eszköze is. Emiatt törvényes követelmény, hogy a vádlott a vallomását, ebben a védekezését 
összefüggően elmondhassa. „A vádlott jogosult arra, hogy a védelmére szolgáló tényeket az 
eljárás bármely szakaszában előadja, indítványokat és észrevételeket tegyen.”  
A vádlott korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése a tárgyaláson.  
Ha a vádlott a tárgyaláson nem kíván vallomást tenni, a nyomozás során tett vallomását az 
ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára, illetve hivatalból a tanács elnöke felolvassa, vagy a 
jegyzőkönyvvezetővel felolvastatja. Ha a vádlottat a nyomozás során tanúként halgatták ki, a 
tanúvallomás csak akkor olvasható fel, ha ezt a vádlott indítványozza. 
  
A Be. rendelkezéseinek megfelelően a bíróság a tárgyaláson maga hallgatja, hallja mit mond a 
vádlott, majd a tanú, a szakértő, szükség szerint szemlét tart és azoknak alapján hozza meg az 
ítéletét, határozatát, vagyis a közvetlenség követelményei szerint jár el, és határoz. Ez az 
ideális helyzet azonban nem valósul meg a vádlott kihallgatásánál, ha nem kíván vallomást 
tenni, és nehezíti a tisztánlátást, ha a vádlott tárgyaláson tett vallomása eltér a nyomozásbeli 
vagy korábbi vallomásától. Az első esetben - ha a vádlott a tárgyaláson nem tesz vallomást - a 
nyomozásbeli vallomását felolvassák; a másik esetben - ha eltérés van a nyomozásbeli és a 
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tárgyaláson tett vallomás között - ismertetik a korábbi, illetőleg a nyomozásbeli vallomás 
kritikus részeit hivatalból, vagy indítványra. 
A törvény nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a felolvasott vallomásban foglaltakat a 
bíróság bizonyítékként elfogadhatja-e, és hogy az eltérő vallomások közül melyiknek adjon 
hitelt. Abból a tényből magából, hogy a tárgyaláson felolvasható, ismertethető, mint okirat a 
nyomozási jegyzőkönyv vagy annak része, következik, hogy az a tárgyalás anyagává lett, és 
bizonyíték forrása lehet. A bíróság majd más bizonyítási eszközöket is figyelembe véve dönthet 
arról, mely vallomásnak, vagy milyen mértékben ad hitelt.  
 
A tanú kihallgatása 
A tanú kihallgatása alatt a még ki nem hallgatott tanúk nem lehetnek jelen. Ettől a 
rendelkezéstől a tanúként kihallgatandó sértett esetében el lehet térni. 
A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a védő indítványára, illetőleg hivatalból a tanú 
kihallgatásának tartamára a tárgyalóteremből eltávolíttatja azt a vádlottat, akinek jelenléte a 
tanút kihallgatása során zavarná.” 
A tanú nyomozási vallomásának a felolvasása vagy felolvastatása a tárgyaláson egymástól - 
motívumait is tekintve - lényegesen eltérő okokból válhat szükségessé. Ilyenek lehetnek 
például, a tanú idő közben beállt halála, a beszédképesség elvesztése, ismeretlen helyre való 
eltávozása, ami miatt a tárgyaláson nem hallgatható ki, vagy mert mozgásképtelen 
(megjelenése egészségi állapotára tekintettel aránytalan nehézséggel járna). 
A nyomozó bíró által kihallgatott, különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki, de a 
vallomásáról felvett jegyzőkönyvet tehát fel lehet olvasni.  
Ha a tizennegyedik életévét be nem töltött tanút a nyomozási bíró hallgatta ki, a tárgyaláson az 
arról felvett jegyzőkönyvet felolvassák; kihallgatható azonban, ha tizennegyedik életévét 
betöltötte és a kihallgatása különösen indokolt. 
A nyomozó bíró által a felek indítványára más esetekben folytatott tanúkihallgatásról készült 
jegyzőkönyv a tárgyaláson ugyancsak felolvasható, ha a tanú a tárgyaláson már nem 
hallgatható ki, vagy nem tud megjelenni. 
 
A tanú a vallomástételt csak a törvényben felsorolt okokból tagadhatja meg; ha más okra 
hivatkozva vagy magyarázat nélkül tagadná meg a vallomást, a tanú bírsággal sújtható és az 
okozott költség viselésére kötelezhető, és ezen fölül nyomozási vallomása is felolvasható.  
 
A szakértő meghallgatása és a szakvélemény felolvasása 
  
A szakértő meghallgatását a tanács elnöke kezdi; a bizonyítás általános szabályainak 
megfelelően megállapítja a személyazonosságát, tisztázza nincs-e vele szemben kizáró ok, az 
eseti szakértőt figyelmezteti a hamis szakvéleményadás következményeire.  
A vád módosítása 
Ha az ügyész úgy látja, hogy a vádlott más bűncselekményben bűnös, vagy más 
bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt ellene vádat emelt, a határozat meghozatala 
céljából tanácsülésre visszavonulásig a vádat megváltoztatja, illetőleg kiterjeszti, vagy a vádirat 
kiegészítése végett a tárgyalás elnapolását indítványozza.” 
 
Az ügyész a tárgyaláson azt a vádat képviseli, amelyet a vádiratba foglaltak. A vádiratban leírt 
tényállás szabja meg ugyanis a tárgyalás, a bizonyítás ténybeli kereteit, terjedelmét. A 
bíróságnak arról a tényállásról kell majd döntenie, amely miatt vádat emeltek. Előfordulhat 
azonban, hogy a tárgyaláson a bizonyítás eredményéhez képest a tényállás megváltozik, vagy 
bővül. Ilyen esetben a vádlónak, felismervén a helyzetet, a vádjával igazodnia kell a módosult 
tényálláshoz; ezt a törvény lehetővé teszi a vádmódosítás intézményével. 
A vád megváltoztatásán azt értjük, hogy a vádló az eredetileg vád tárgyává tett bűncselekmény 
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helyett másik miatt emel vádat. 
Az ügyész a vádat akkor változtatja meg, ha a tárgyaláson a vádiratbeli tényálláshoz képest 
változott a tényállás. A vád megváltoztatása azonban csak akkor lehetséges, ha a vádbeli 
tényállás kisebb mértékben változott, és nem lép a vádiratban eredetileg leírt tényállás helyébe 
egészen más, új tényállás. Ha ugyanis ez következnék be, nem a vád megváltoztatására, hanem 
új vádra (vádkiterjesztésre) lenne szükség. A vád megváltoztatása, pl. az az eset, ha 
tárgyaláson új tényként állapítják meg, hogy a vádlott az üzem raktárából olyan dolgokat vitt 
el, amelyeket az „ő őrzésére bíztak”. Ehhez képest nem lopás, hanem sikkasztás a helyes 
minősítés. 
A vád megváltoztatásának nevezhetjük azt az esetet is, ha a tárgyalás alapján megállapítható 
tényállás a vádbeli tényálláshoz viszonyítva változatlan, de az ügyész e változatlan tényállás 
eredeti jogi minősítését nem tartja helyesnek, s nem tartja fenn.  
A vád kiterjesztésén azt értjük, hogy a vádló az eredetileg vád tárgyává tett bűncselekmény 
mellett más bűncselekmény miatt is vádat emel.  
A vád kiterjesztésére akkor kerülhet sor, ha a tárgyaláson a bizonyítás más bűncselekmény 
megvalósítását is megállapíthatónak mutatja; vád kiterjesztéséhez, tehát a vádbeli tényálláshoz 
képest többlet szükséges. Ha pl. a vád nyolc rendbeli betöréses lopásról szól, s a tárgyalás 
során további két betöréses lopás tényállása is megállapíthatónak látszik, az ügyész kiterjeszti a 
vádat ezekre is. 
A törvény nem teszi lehetővé a vád kiterjesztését a tárgyaláson olyan személyre, aki az ügyben 
addig vádlottként nem szerepelt. Ha a tárgyaláson a vádlottakon kívül más személyek 
bűnösségére utaló tények is felmerülnek, a bíróság ezekről tájékoztatja a bűnüldöző szerveket, 
amelyek az eljárást a nyomozástól kezdve szabályszerűen lefolytatják.  
A törvény szerint a kötelező előkészítő szakasz: a nyomozás, a tárgyalás előkészítése nem 
mellőzhető ui. garanciális okok miatt (az ügy alapos felderítése a védelemre való felkészülés 
okából) egy terhelt esetében sem.  
A vád elejtése 
Az ügyész addig, amíg a bíróság az ítélet meghozatala céljából tanácsülésre vissza nem vonul, 
a vádat elejtheti; a vád elejtését indokolni köteles. 
 
A perbeszédek és felszólalások 
 
A Be. a bizonyítás befejezése után az ügyféli nyilatkozatok több válfaját említi 

 perbeszédet tart: az ügyész (a vádló) vádbeszédet, a védő védőbeszédet; 
 felszólalhat a vádlott saját védelmére, ami lehet védőbeszéd méretű, különösen, ha 

nincs védője; 
 

 a vádlott felszólalhat az utolsó szó jogán; 
 felszólalhat a sértett, a magánfél, az egyéb érdekelt; 
 viszonválaszokat kölcsönösen adhatnak a felszólalók, és a beszédek előadói. 

  
A Be. egyedül a vádbeszéd tartalmi kellékeit határozza meg; a védőbeszédet illetően nem 
támaszt követelményeket, de azokra a vádbeszédről ellenkező előjellel következtethetünk. 
A felszólalások a perbeszédeknél rövidebbet, és más műfajt képviselnek; egyebek között nem 
tartalmaznak sem részletes okfejtést, sem kimerítő indokolást. Ugyanez vonatkozik a 
viszonválaszra. Jogi tartalmukat tekintve ezek is indítványokból, észrevételekből és 
indokolásokból állnak.  
A perbeszéd címzettje a bíróság. Az ügyfél a tárgyalás anyagából igyekezvén következtetni a 
bíróság lehetséges álláspontjára, ezt törekszik befolyásolni. Amennyiben a bíróság feltételezett 
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álláspontja megegyezik az ügyfél álláspontjával, ezt akarja erősíteni, ha pedig ez az ügyfél 
álláspontjától eltérő lenne, igyekszik azt megerőtleníteni. 
Perbeszéd közben a szót nem lehet megvonni. A perbeszéd nem szakítható félbe, kivéve, ha 
bűncselekményt megvalósító kifejezést foglal magában, rendzavarást kelt, továbbá, ha az 
eljárás elhúzásának megakadályozása érdekében ez szükséges. 
 
Az ügyész a vádbeszédben értékeli azokat a bizonyítékokat, amelyek a tárgyalás során 
ismertekké váltak. Foglalkozik az egyes bizonyítási eszközök hiteltérdemlőségével, s azzal, 
hogy melyek azok a tények, amelyek a bizonyítás alapján megállapíthatók. A bizonyító tények 
alapján rekonstruálja azt a tényállást, amely megállapíthatónak látszik. A tényállást a kezdetétől 
a végéig elmondja, tehát pl. az előkészülettől a bűntett megvalósításán át, a bűntett befejezése 
után tanúsított magatartásig. Ha a vádbeszéd a tényállást vázolja és a védelem a vádbeli 
tényállást nem cálfolja, nem szükséges újra elmondani a védőbeszédben az egész 
cselekménysort. 
A vádbeszéd a tényállás jogi jelentőségét is elemzi, azaz indítványt tesz a cselekmény jogi 
minősítésére, ha azt bűncselekménynek tartja, vagy ha a cselekményt bűncselekménynek nem 
minősíti, ennek az indokait is előterjeszti. 
A vádbeszéd elemzi a cselekmény konkrét veszélyességét, s egyben kitér azokra a 
körülményekre is, amelyek a büntetés kiszabása szempontjából relevánsak. Foglalkozik tehát a 
törvényi tényállásnak mind a tárgyi, mind az alanyi oldalához tartozó egyes ismérvekkel, 
illetőleg ezeknek a megvalósításával, a súlyosító, az enyhítő körülményekkel. 
A védőbeszédben természetesen a bizonyítási eszközöket, a tényállást, a minősítést ugyancsak 
elemzik, de a védelem szempontjából; a terhelő körülményeket nem tárhatják fel, hiszen 
feladat: a mentő vagy enyhítő körülményeknek az elemzése. 
A perbeszéd foglalkozik a terhelt személyi körülményeivel, a személyiségével. A vádló és a 
védelem is igyekszik a terhelt egyéniségét más-más oldalról megvilágítani, jellemzi azt az 
embert, aki felett a bíróság ítéletet mond. 
Az ügyfelek a perbeszédben indítványokat terjesztenek a hozandó határozatra, amely 
természetesen igazodik az ügy jellegéhez. Az ügyész indítványt terjeszt elő a büntetési nemre, 
de nem a büntetés mértékére. A védelem is előterjeszthet ilyen indítványokat, s javasolhatja pl. 
a terhelt felmentését, a büntető eljárás megszüntetését, a büntetés végrehajtásának a 
felfüggesztését, vagy az enyhítő rendelkezések alkalmazását. Nem képzelhető el azonban, hogy 
a védelem súlyosabb indítvánnyal álljon elő, mint a vádló. 
   
A bíróság határozatai, tanácskozás és szavazás 
A perbeszédeket, a felszólalásokat, illetve az utolsó szó jogán elhangzottakat követően a 
bíróság határozat meghozatala céljából tanácsülésre visszavonul. A tanácsülésen a határozat 
rendelkező részét le kell írni, és azt a bíróság tagjai aláírják. 
A bíróság tanácsa a határozatát tanácskozás után szavazással hozza meg. Ha a szavazás nem 
egyhangú, a határozatot a többségi szavazat dönti el. 
A kisebbségi véleményen lévő bíró jogosult az írásba foglalt különvéleményét a tanácsülésről 
készült jegyzőkönyvhöz csatolni. 
A tanácsülés és a szavazás nem nyilvános, a tanácsülésen csak a bíróság tagjai és a 
jegyzőkönyvvezető vesznek részt. A szavazáson a bíróság minden tagjának, ideértve az 
elnököt is, a szavazata egyenlő.  
Az egyik kérdés, amire a bíróságnak - mielőtt az ítéletét meghozná - válaszolnia kell, a 
tényállás kérdése, vagyis az, hogy történt-e bűncselekmény és azt a vádlott valósította-e meg. 
Erre a bíróság bizonyítékok alapján, azokat mérlegelve válaszolhat.  
A tényállás ismeretében kell dönteni arról, hogyan minősül a cselekmény, bűncselekmény-e és 
milyen.  
Másik eldöntendő kérdés az, hogy bűnös-e a vádlott a cselekmény elkövetésében és a vádlottat 
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az elkövetett cselekményért meg kell-e büntetni; az elsősorban a büntethetőségi feltételekre, a 
büntethetőséget kizáró vagy megszüntető körülményekre vonatkozó kérdés. A bíróságnak meg 
kell állapítania, hogy a vádlott szándékosan vagy gondatlanságból követte-e el a cselekményt, 
nem vétlen-e az elkövetésben, nem történt-e bűnösséget kizáró tévedés, nem állapítható-e meg 
büntethetőséget kizáró vagy megszüntető körülmény, amely miatt büntetés nem szabható ki. 
Az ügy jellegétől függően meg kell vizsgálni, hogy pl. beszámítható-e terhelt a cselekmény 
elkövetésekor, nem cselekedett-e jogos védelemben, nem hiányzik-e magánindítvány, nem 
évült-e el a bűncselekmény stb. 
A büntetésről vagy intézkedésről való döntés a súlyosító és az enyhítő körülményeknek gondos 
megállapítását, mérlegelését kívánja, s figyelemmel kell lenni a mellékbüntetések 
alkalmazhatóságára is. 
 
A bírósági határozatok nemei 
 
A bíróság e törvényben meghatározott esetekben ítélettel, egyébként végzéssel határoz.  
A bíróság az ítéletét és az ügydöntő végzését „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” 
hozza. A határozat - ha e törvény másképp nem rendelkezik - bevezető részből, rendelkező 
részből, indokolásból és keltezésből áll.” 
 
Ítélettel a bíróság vád alapján a tárgyaláson a bűnösség vagy ártatlanság kérdésében dönt. Az 
első esetben a bíróság kimondja a vádlott bűnösségét, a másik esetben pedig őt a vád alól 
felmenti (330., 331. §). 
Mindazokban az esetekben, amikor a bíróság nem hoz ítéletet, végzéssel határoz. A végzés 
nem tartalmazhat rendelkezést a terhelt bűnösségéről vagy ártatlanságáról, és nem tartalmazhat 
büntetést kiszabó rendelkezést. Egy kivételt állapít meg a törvény: a büntető parancs alapján a 
tárgyalás mellőzésével kiszabott büntetést, amikor is a bíróság végzést hoz (554. §).  
A nyomozási bíró végzéssel határoz. 
 
Ügydöntő határozatában a bíróság a vádról határoz.  
Ügydöntő határozat:  

 az ítélet,  
 a megszüntető végzés,  
 a büntető parancsot tartalmazó a tárgyalás mellőzésével büntetést kiszabó végzés.  

Az ügydöntő határozatoknak az is közös tulajdonságuk, hogy a büntetőjogi főkérdést, a 
bűnösség vagy ártatlanság, illetőleg a szankciók kérdését döntik el, vagy a megindult 
büntetőeljárást véglegesen lezárják (megszüntető végzés). Az ügydöntő határozatok az ügy 
érdemében jogerőre képes határozatok, s amennyiben jogerőre emelkedtek, az ügyben beállnak 
azok a hatások, amelyek az úgynevezett ítélt ügyhöz (res iudicata) fűződnek. 
 
Nem ügydöntő határozatok a bíróság más végzései. Közös tulajdonságuk, hogy nem 
tartalmaznak döntést a büntetőjogi főkérdésről, s nem zárják le véglegesen a megindult 
büntetőeljárást. 
A nem ügydöntő végzések közé tartoznak a pervezető végzések (260. §). Ilyen határozat, pl. a 
bizonyítás kiegészítéséről, a szakértő kirendeléséről, a tárgyalás elnapolásáról szóló határozat. 
Ennek a határozatnak nincs kötőereje, ami azt is jelenti, hogy a bíróság azt megváltoztathatja, 
visszavonhatja, helyébe új határozatot hozhat. 
A nem ügydöntő határozatok sorába tartozik, pl. az áttételt, az eljárás felfüggesztését elrendelő 
határozat is. 
A bűnösséget megállapító ítélet 
A bíróság a vádlottat bűnösnek mondja ki, ha megállapítja, hogy bűncselekményt követett el, 
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és büntethető. 
 
A felmentő ítélet 
A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a vádlott bűnössége nem állapítható meg, és az 
eljárást nem szünteti meg. Ha a kóros elmeállapota miatt felmentett vádlott 
kényszergyógykezelésének feltételei megvannak, a bíróság elrendeli a vádlott 
kényszergyógykezelését. 
 
A bíróság az eljárást megszünteti 

 a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt, 
 ha az eljárás megindításához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy a kívánat 

hiányzik, és e hiányt nem pótolták, illetőleg az már nem pótolható, 
 ha a cselekményt jogerősen elbírálták, 
 ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye. 
 az olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb súlyú 

bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 
A bírósági határozatok szerkezete 
„258. § (1) Az ítélet és az ügydöntő végzést bevezető részében fel kell tüntetni 
a.) a kijelentést: „A Magyar Köztársaság nevében”,  
b.) a bíróság megnevezését, a bírósági eljárás helyét, 
c.) a tárgyalás - ha az ügyben több tárgyalást tartottak, valamennyi - napjának megjelölését, a 

határozathozatal helyét és idejét, 
d.) a bírósági eljárás formáját, 
e.) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e. 
 
(2) Az ítélet és az ügydöntő végzés rendelkező része tartalmazza 
a.) a vádlott előzetes fogva tartására vonatkozó adatokat, 
b.) a vádlott nevét és személyi adatait, 
c.) a vádlott bűnösnek kimondását, illetőleg a vád alóli felmentését, 
d.) a bűncselekmény, továbbá az elkövetői és elkövetési alakzat megjelölését, 
e.) a kiszabott büntetést, illetőleg az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb 

jogkövetkezményeket, 
f.) az egyéb rendelkezéseket, 
g.) a bűnügyi költség viseléséről szóló rendelkezést. 

 
Az ítélet rendelkező része tartalmazza a bíróság akarat-kinyilvánítását: azokat a 
jogkövetkezményeket, amelyeket a bíróság a tényállás alapján megállapított. Itt rendelkezik a 
bűnösségről és a büntetésről, vagy - a vádlott felmentéséről. 
A rendelkező rész leírja a vádlott nevét és a személyi adatait, utal a vádlott büntetett vagy 
büntetlen előéletére. Megjelöli azt a bűncselekményt, amely az ítélet tárgyául szolgált. 
A vádlottat az ítélet rendelkező részében kell bűnösnek kimondani, vagy felmenteni. Ha a 
vádlott az ügy bűnsegédje, felbujtója vagy tettestársa (elkövetői alakzat), a rendelkező részben 
erre a minőségére kell utalni (pl. bűnös felbujtóként lopásban). Ha a vádlottat felmentik, azt 
kell kimondani, hogy milyen (pl. lopás) bűncselekmény vádja alól mentik fel. Az ítélet 
rendelkező részében azonban a felmentés okát nem kell feltüntetni.  
 
(3) Az ítélet és az ügydöntő végzés indokolása összefüggően tartalmazza 
a.) a vád ismertetését, 
b.) a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan megállapított tényeket, a vádlott korábbi 
büntetéseire vonatkozó adatokat, 



 57

c.) a bíróság által megállapított tényállást, 
d.) a bizonyítékok számbavételét és értékelését, 
e.) a jogi indokolást, a büntetés kiszabása, illetőleg intézkedés alkalmazása esetén annak 
indokolását, az alkalmazott jogszabályok megjelölésével, 
f.) a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok elutasításának indokolását, az 
alkalmazott jogszabályok megjelölésével.” 
 
Az indokolási részben nemcsak a jogi indokokat kell felsorakoztatni, hanem itt kell megjelölni 
a döntés alapjául szolgált jogszabályokat, illetőleg azoknak a §-ait. 
Az ítélet indokolásában foglalkozni kell azzal, miért utasította el a bíróság a felek vagy más 
személyek bizonyítási indítványait. E követelmény teljesítése elejét veheti a fölösleges 
fellebbezéseknek. Ha ugyanis az indokolás alapos, meggyőzheti a terheltet, pl. arról, hogy az a 
körülmény, amelyre bizonyítást kívánt, az ügy elbírálása szempontjából irreleváns, vagy a 
megvizsgált bizonyítékok oly meggyőzőek, hogy meg nem dönthetőknek látszanak. 
 
Az ítéletnek és az ügydöntő végzésnek három része van: a bevezető, a rendelkező rész és az 
indokolás. Ezeket követik, más törvényi rendelkezések alapján, az aláírás a tanács elnöke, 
valamint a tanács tagjai által, a keltezés, és ha a határozat jogerőre emelkedett, a záradék a 
jogerőről. 
 
A határozat közlése, kihirdetése, írásba foglalása 
A határozatot, ítéletet, más ügydöntő határozatot és más határozatokat is a jelenlevőkkel 
szóban kihirdetéssel, egyébként kézbesítés útján írásban kell közölni. A határozat kihirdetése 
során fel kell olvasni a rendelkező részt, ismertetni kell az indokolás lényegét és szükség esetén 
meg kell magyarázni. E rendelkezésből is kitűnik, hogy az ítélet az ügydöntő határozat és más 
határozatok rendelkező részét a kihirdetés előtt már írásba kell foglalni. Az ügydöntő 
határozatot a meghozatala után nyomban ki kell hirdetni [321. § (2) bek.]. Az ügydöntő 
határozat rendelkező részét a tanács elnöke állva olvassa fel és a jelenlevők állva hallgatják 
meg. Ezt követően a tanács elnöke szóban elmondja az indokolás lényegét. 
 
A jogorvoslati nyilatkozatok. A fellebbezés bejelentése. 
„323. § (1) A határozat kihirdetése után a tanács elnöke megkérdezi a jelen lévő fellebbezésre 
jogosultakat, hogy kívánnak-e fellebbezni. A fellebbezési nyilatkozatok sorrendje a következő: 
az ügyész, a magánfél, az egyéb érdekeltek, a vádlott és a védő nyilatkozata. 
A fellebbezőnek meg kell jelölnie, hogy a határozat mely rendelkezését sérelmezi, és a 
fellebbezés mire irányul.  
Az, akivel az elsőfokú bíróság az ítéletet kihirdetés útján közli, a fellebbezését nyomban 
bejelentheti, vagy erre háromnapi határidőt tarthat fenn. E határidő elmulasztása miatt nincs 
helye igazolásnak. 
A fellebbezésnek két tartalmi követelménye van:  

 meg kell jelölni a sérelmezett rendelkezést és azt,  
 hogy mire irányul a fellebbezés.  

A törvény nem igényli ezeknek szabatos jogi kifejezését, hanem csak annyit, hogy a fellebbező 
szándéka érthető legyen. 
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13.) Jogorvoslatok 
 
A jogorvoslat fogalma, a jogorvoslatok felosztása 
A jogorvoslat az eljárásban részt vevő alanyok (magánszemélyek és felek) számára biztosított 
jogi eszköz a hatóság határozataiban vagy intézkedéseiben előforduló ténybeli vagy jogi 
tévedések, törvénysértések kijavításának az indítványozására. A jogorvoslat tartalmát tekintve 
tehát indítvány, célja a hatóság tévedéseinek, törvénysértéseinek a kijavítása, és a 
következményeinek a megszüntetése. A jogorvoslat címzettje rendszerint a határozathozó 
hatóság felettes (másodfokú) vagy felügyelő hatósága. A bírósági szakasz jogorvoslatait 
szokás perorvoslatoknak is nevezni. 
 
A perorvoslatokat felosztjuk rendes és rendkívüli perorvoslatokra.  
Rendes perorvoslat a fellebbezés, a felülvizsgálati indítvány,  
rendkívüli perorvoslat a perújítás, a felülvizsgálat, jogorvoslat a törvényesség védelmében és a 
jogegységi eljárás.  
Rendes perorvoslat az, amely a jogerőre nem emelkedett határozat, rendkívüli perorvoslat 
pedig az, amellyel a jogerős határozat támadható meg. 
 
A törvény jogorvoslati rendszere a rendes egyfokú jogorvoslatra, a fellebbezésre épül. A 
másodfokú bíróság a teljes revízió elve alapján - amely alól bizonyos kivételek vannak - az első 
fokú bíróság ítéletének minden rendelkezését és az azt megelőző bírósági eljárást teljes 
terjedelmében felülvizsgálja. 
 
A kasszáció. A fellebbezést (jogorvoslatot) elbíráló bíróság kasszációs jogkört gyakorol, ha a 
megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi (megsemmisíti) és az ügyet új határozathozatal 
céljából visszautalja a korábban eljáró bírósághoz, esetleg más fórumhoz. A kasszációs jogkör 
gyakorlásának törvényi feltétele lehet, ha a megtámadott határozat olyannyira súlyosan 
fogyatékos eljárásban keletkezett, ami miatt a határozat semmis vagy nem hatályos. Ilyen 
súlyos fogyatékosságot okoz a büntető eljárásban különösen az, hogy a bíróság törvényes vád 
hiányában járt el, a bíróságnak nem volt hatásköre, az ítélőtanács nem volt törvényesen 
megalakítva, védő távollétében járt el, holott a védelem kötelező volt.  
A reformatórius jogkör értelmében pedig a jogorvoslatot elbíráló bíróság a határozatot 
megváltoztatja. 
A fellebbezési jogosultság 
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a másodfokú bírósághoz. Az 
elsőfokú bíróság tárgyalás alapján hozott eljárást megszüntető végzése elleni fellebbezésre az 
ítélet elleni fellebbezés szabályai irányadók. 
Az elsőfokú bíróság ítélete elleni fellebbezés az ítélet bármely rendelkezése vagy kizárólag az 
indokolás ellen is irányulhat. 
Fellebbezésnek jogi és ténybeli okból van helye. A fellebbezésben új tényt is lehet állítani, és új 
bizonyítékra is lehet hivatkozni. 
A fellebbezés büntetőjogi oka lehet, pl.: 

 a bűnösség megállapítása (iránya: a fellebbezés felmentés végett); 
 a felmentés vagy megszüntetés (a fellebbezés iránya: a bűnösség megállapítása és 

büntetés kiszabása végett); 
 a büntetés súlyossága (fellebbezés enyhítésért); 
 a büntetés enyhesége (fellebbezés súlyosításért). 

 
Eljárásjogi fellebbezési ok, pl.: a tanácsban nem voltak ülnökök; kötelező védelem esetén a 
védő nem volt a tárgyaláson végig jelen; a bíróság túllépte hatáskörét; a bizonyítási indítványt 
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indokolatlanul elutasította (eljárási szabálysértés és egyben az ítélet megalapozatlansága). 
Ténybeli okok: a ténymegállapítás hibái. Ide tartozik, pl.: az ítélet megalapozatlansága, mert 
nem nyugszik bizonyítékokon; hiányos a bizonyítás, helytelen a ténybeli következtetés. 
A fellebbezés az ítélet (határozat) indokolása ellen is irányulhat, ha a fellebbezésre jogosult azt 
tartja sérelmesnek, mert pl. a személyi körülmények vagy a tényállás leírásában, a megjelölt 
törvényekben számára hátrányos tévedések vannak, attól függetlenül, hogy volt-e hatásuk a 
rendelkező részre.  
A fellebbezésben előadható új tény és új bizonyíték is. A tény ebben az összefüggésben 
valamilyen múltbeli esemény vagy annak egy részlete, a vádlott, a sértett vagy más személy 
valamelyik tulajdonsága. A Be. az új tény közlését nem köti feltételhez, közömbös tehát, a 
fellebbezőnek mikor, milyen körülmények között jutott tudomására, és miért csak a 
fellebbezésben hivatkozik rá; ugyanez áll az új bizonyítékra is.  
A bírósági szervezet reformjával összhangban a törvény szűk körben újra bevezette a kétfokú 
rendes jogorvoslati rendszert és ennek megfelelően végezte el a hatáskörök elosztását.  
 
Az ítélet ellen fellebbezésre jogosultak 
 
a) a vádlott, 
b) az ügyész, 
c) a pótmagánvádló, 
d) a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is, 
e) a vádlott örököse, a polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezés ellen, 
f) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a vádlott hozzájárulása nélkül is - a nagykorú 
vádlott törvényes képviselője, házastársa vagy élettársa, 
g) a magánfél, a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen, 
h) az, akivel szemben az ítélet rendelkezést tartalmaz, a reá vonatkozó rendelkezés ellen. 
 
A törvény szerint a vádlottat, az ügyészt, a védőt teljes fellebbezési jog illeti meg abban az 
értelemben, hogy az ítélet bármely része és bármely rendelkezése ellen, valamint bármely okból 
bejelenthetik a fellebbezést. A törvényben megnevezett más személyek korlátozott fellebbezési 
jogot gyakorolhatnak, mert csak a reájuk vagy azokra, akik helyett fellépnek vonatkozó 
rendelkezések ellen jelenthetnek be fellebbezést. 
A törvényben felsorolt személyeknek eredeti fellebbezési jogosultságuk van, kivéve a vádlott 
örökösét, aki a vádlott jogcímén fellebbezhet. 
A törvény nem tesz általános különbséget aszerint, hogy a fellebbezés a vádlott javára vagy 
terhére szól-e. A kérdést eldönti a fellebbezőnek a tárgyaláson elfoglalt helyzete (vádlott, 
ügyész, védő), valamint a törvény rendelkezik arról, hogy ki, mi ellen fellebbezhet. 
  
A másodfokú bíróság - ha e törvény kivételt nem tesz - a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az 
azt megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálja. Az ítéletnek a bűnösség megállapítására, a 
bűncselekmény minősítésére, a büntetés kiszabására, valamint intézkedés alkalmazására 
vonatkozó rendelkezéseit a másodfokú bíróság arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki, milyen 
okból fellebbezett. Hivatalból dönt a másodfokú bíróság az előbbiekhez kapcsolódó járulékos 
kérdésekben, így a polgári jogi igényre, a bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezésekről is. 
A törvény rendelkezéséből kitűnik a teljes revízió joga, vagyis, hogy a másodfokú bíróság 

 az ítéletet és a megelőző bírósági eljárást együtt bírálja felül, 
 az ítélet rendelkező részének meghatározott rendelkezéseit (a cselekmény, illetőleg a 

bűncselekmény minősítéséről, a szankcióról) attól függetlenül bírálja felül, hogy ki, 
milyen okból fellebbezett, 

 a felülbírálatot hivatalból kiterjed a járulékos kérdésekre (pl. bűnügyi költségekre is).  
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Kötöttség az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásához 
A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja, 
kivéve, ha az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan. 
 Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha 

 a tényállás nincs felderítve, 
 az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást, vagy a tényállást hiányosan állapította 

meg,  
 a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával, 
 az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül 

következtetett.” 
 
Az ítélet megalapozatlan, ha a rendelkező részében foglalt megállapítások (pl. a bűnösségről) 
és rendelkezések (pl. a büntetésről) nem következnek a tényállásból, nem nyugszanak a 
tényállás megállapításain. 

 Megalapozatlan az ítélet, akkor is, ha az ítélet rendelkező része nincs megalapozva 
bizonyítékokkal.  
 
Megalapozatlanság esetében a másodfokú bíróság 
a.) a tényállást kiegészíti, illetőleg helyesbíti, ha a hiánytalan, illetőleg a helyes tényállás az 
iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján megállapítható; 
b.) a felvett bizonyítás alapján az elsőfokú bíróság által megállapított tényállástól eltérő 
tényállást állapíthat meg, ennek során a bizonyítékokat eltérően értékelheti. 
A másodfokú bíróság az ítélet megalapozatlanságot iratok alapján vagy bizonyítás útján 
küszöböli ki (orvosolhatja) azzal, hogy a tényállást kiegészíti, vagy helyesbíti, ideértve azt is, 
hogy a hibás ténybeli következtetést helyesbíti.  
A kiegészítés és a helyesbítés nem az egész tényállást érinti, hanem annak csak egyes elemeit, 
vagyis a megalapozatlanság részleges. 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a helyesbített, kiegészített, illetőleg eltérő 
tényállás alapján bírálja felül, ami azt jelenti, hogy annak alapján megváltoztatja az ítéletet: 
bűnösséget állapít meg, felment, megváltoztatja a minősítést, a büntetést, a büntetőjogi 
intézkedést. Eltérő tényállás alapján tehát az elsőfokú bíróság által bűnösnek ítélt vádlott 
felmenthető, és fordítva: megállapítható a felmentett vádlott bűnössége is. 
Az új Be. álláspontja, amely megengedi eltérő tényállás megállapítását a vádlott terhére is, és 
ennek folytán az ítélet ilyen irányú megváltoztatását, pergazdaságossági okokkal 
magyarázható. A másodfokú bíróság ugyanis azért jogosult bizonyítást folytatni, hogy az ügyet 
ne kelljen visszaküldenie az elsőfokú bírósághoz. Ha pedig bizonyítást folytatott, indokolt, 
hogy ennek eredményét maga értékelje. Mindez azonban feltételezi, hogy első ízben a 
másodfokon kimondott bűnösség és kiszabott büntetés vagy megállapított intézkedés miatt 
joga legyen az elítéltnek rendes jogorvoslattal élnie. 
A másodfokú bíróság eljárásában bizonyítást csak a tárgyaláson lehet felvenni. 
A másodfokú bíróság bizonyítást nem folytathat bármilyen okból, és nem folytat bármekkora 
mértékben. 
Bizonyítást folytathat, ha a tényállás nincs felderítve vagy részben nincs felderítve. 
 
Ha a megalapozatlanság kiküszöbölésére nagy terjedelmű bizonyítást kellene fölvenni, a 
másodfokú bíróság az ügyet új eljárás és bizonyítás céljából az elsőfokú bíróságnak visszaadja, 
de maga is lefolytathatja a bizonyítást.  
Ha azonban az elsőfokú bíróság tényállást nem állapított meg, a másodfokú bíróság ennek a 
kiküszöbölésére nem folytathat bizonyítást, hanem az elsőfokot utasítja új eljárásra. 
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A súlyosítási tilalmak (reformatio in peius), vagyis az ítélet súlyosító megváltoztatásának 
tilalma 
Az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét megállapítani, a vádlott büntetését, 
illetve a büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani csak akkor lehet, ha a terhére 
fellebbezést jelentettek be.  
Ez a relatív súlyosítási tilalom szabálya, amely szerint az ítélet súlyosítása megengedett, feltéve, 
hogy a terhelt terhére jelentettek be fellebbezést. A relatív súlyosítási tilalom a jogorvoslati 
jogosultság elvének a következménye. Ha ugyanis a másodfokú bíróság az ítéletet akkor is 
súlyosíthatná, ha fellebbezést csak a terhelt vagy a védő jelentett be, az azzal járna, hogy a 
kockázat miatt nem mernének fellebbezni. Ez a helyzet pedig a jogorvoslati jogosultságot a 
védelem számára úgyszólván semmivé tenné. 
 
A fellebbezési bíróság eljárása 
A fellebbezési eljárásra a bírósági eljárás általános, valamint az elsőfokú bírósági eljárás és 
tárgyalás szabályai az irányadók a törvény XVI. fejezetében (a fellebbezésre vonatkozó 
fejezetben) meghatározott eltérésekkel. A fellebbezési eljárásra is irányadók tehát a bíróság 
általános szabályai közül a jegyzőkönyvekre, a határozatokra, a tárgyalás rendjének 
fenntartására, a nyilvánosságra vonatkozó, valamint más ott meghatározott szabályok. 
 
A fellebbezési eljárás formái. 
A fellebbezési eljárásnak két formája van: 

 a nyilvános ülés és  
 a tárgyalás. 

   
Tárgyaláson kell a másodfokú bíróságnak elbírálnia az ügyet, ha bizonyítást vesz fel.  
Nyilvános ülést tart a másodfokú bíróság, ha az ügy nem tartozik tárgyalásra 
A tárgyaláson részt vevő személyekre, a jelenlétükre az elsőfokú tárgyalásra vonatkozó 
szabályok az irányadók, amelyek azonban kiegészülnek néhány speciális szabállyal. 
Az ügyész részvétele kötelező másodfokon, ha az ügyész részvétele az elsőfokú tárgyaláson 
kötelező volt. Ha a védelem kötelező, a védőnek a tárgyaláson jelen kell lennie, és arra őt 
idézni kell. 
A tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt bíró az ügyet előadja. A bizonyítást az ügy előadása 
után kell felvenni. Az ügy előadása, illetőleg a bizonyítás felvétele után az erre jogosultak 
perbeszédet tartanak, illetőleg felszólalnak. Perbeszédet először a fellebbező tart, ha az ügyész 
is fellebbezett, először ő mondja el a perbeszédet.  
A másodfokú bíróság - a törvényben meghatározott esetekben - a elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, illetőleg a fellebbezést elutasítja. 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként 
végzéssel határoz. 
A másodfokú bíróság a törvény szerint végzéssel dönt, ha 

 a fellebbezést elutasítja, 
 átteszi az ügyet a hatáskörrel, illetékességgel rendelkező másodfokú bírósághoz, 
 az eljárást felfüggeszti, 
 helybenhagyja az elsőfokú ítéletet, 
 azt hatályon kívül helyezi, 
 kényszerintézkedésről dönt. 

  
Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása 
 
A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, és 
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az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, vagy nem kell, illetőleg - a súlyosítási tilalom 
folytán - nem lehet megváltoztatni. 
 
Az ítélet megváltoztatása 
 
Ha az elsőfokú bíróság jogszabályt helytelenül alkalmazott, és az ítéletét nem kell hatályon 
kívül helyezni, a másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja, és a törvénynek megfelelő 
határozatot hoz. 
 
Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése és az eljárás  

megszüntetése 
A másodfokú bíróság tanácsülésen 
hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az eljárást megszünteti, 

a.) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt, 
b.) ha az elsőfokú bíróság az eljárás lefolytatásához szükséges magánindítvány, 

feljelentés vagy kívánat hiányában hozott ítéletet, 
c.) ha a cselekményt már jogerősen elbírálták;” 

A harmadfokú bírósági eljárás 

A Be. átfogó módosítása keretében általános jelleggel tervezték a kétfokú fellebbezést. A 
későbbi kompromisszumos változtatás szerint a harmadfokú eljárás már csak szűk körre 
korlátozódott.  
A törvény kizárólag abban az esetben teszi lehetővé a harmadfokú bírósági eljárást, ha az eljárt 
két bírói fórum a terhelt bűnösségét ítélte meg eltérően. Ennek indokairól már részben szó volt. 
A másodfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz, ha a 
másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével 

a) olyan vádlott bűnösségét állapította meg, illetőleg olyan vádlott kényszergyógykezelését 
rendelte el, akit az elsőfokú bíróság felmentett, vagy vele szemben az eljárást megszüntette, 

b) az első fokon elítélt vádlottat felmentette, vagy vele szemben a büntetőeljárást 
megszüntette. 
A harmadfokú eljárásban a tényállást már nem vizsgálják, hanem kizárólag jogkérdésben 
döntenek, ezért tárgyalásra nem kerül sor, a bíróság tanácsülésen vagy ülésen hozza meg 
döntését. 
A harmadfokú bíróság a határozatát arra a tényállásra alapítja, amelynek alapján a másodfokú 
bíróság a megtámadott ítéletét meghozta, kivéve, ha ez a tényállás megalapozatlan. 
A harmadfokú bírósági eljárásban nincs helye bizonyításnak, hiszen akkor a jogvitának soha 
nem lenne vége. Ha az a tényállás, amelynek alapján a másodfokú bíróság a megtámadott 
ítéletet meghozta, megalapozatlan, és a helyes tényállás az iratok alapján megállapítható, vagy 
a helytelen ténybeli következtetés az iratok alapján kiküszöbölhető, a harmadfokú bíróság a 
tényállást hivatalból kiegészítheti vagy helyesbítheti. 
 
Rendkívüli perorvoslatok 

 
a) A perújítás 
 
A bíróság jogerős ítéletével elbírált cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha 
a) az alapügyben akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozó olyan új bizonyítékot 
hoznak fel, amely valószínűvé teszi, hogy 
1. a terheltet fel kell menteni, lényegesen enyhébb büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett 
intézkedést kell alkalmazni, illetve a büntetőeljárást meg kell szüntetni, 
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2. a terhelt bűnösségét meg kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést, intézkedés 
helyett büntetést kell kiszabni, vagy büntetés helyett lényegesen súlyosabb intézkedést kell 
alkalmazni; 
b) a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ítéletet hoztak, vagy a 
terheltet nem a valódi nevén ítélték el; 
c) az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot használtak fel; 
 
Perújításnak a bíróság által hozott és jogerős, ügydöntő határozatnak minősülő döntés ellen 
ténykérdés esetén van helye: akkor, ha az alapügyben megállapított tényállás megváltoztatását 
eredményezi, eredményezheti az új - azaz az alapeljárás során fel sem merült, avagy felmerült, 
ám értékelési körbe nem vont, el nem bírált - bizonyíték. 
 
Perújítás alapját csak az alapítélet meghozatalakor is már fennálló tények képezhetik, az utóbb 
bekövetkezettek nem és további feltétel a bizonyíték újdonsága mellett, hogy az a valósága 
esetén alkalmas legyen olyan új tényállás megállapítására, mely kihatással bír a terhelt 
bűnösségére, illetve az alkalmazott joghátrány nemének, mértékének lényeges megváltozását 
eredményezheti.  
 
b) Felülvizsgálat 
 
Felülvizsgálatnak csak olyan ügydöntő bírói határozat ellen van helye, amely rendes 
jogorvoslattal már nem támadható, és a jogsértés más módon, különleges eljárásban sem 
orvosolható. 
A törvény harmadfokú eljárás esetén kizárja a felülvizsgálat igénybevételének lehetőségét, 
mivel nem cél az, hogy a harmadfokú bíróságot is megjárt ügyeket egy további bírói fórum egy 
további jogcímen is megvizsgálja.  
Felülvizsgálatra csak a törvényben megfogalmazott alapvető büntető anyagi- és eljárási 
jogszabályok megsértése esetén kerülhet sor (pl. ha a bíróság határozatának meghozatalára a 
súlyosítási tilalom megsértésével került sor). 
A terhelt terhére csupán a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított hat hónapon belül 
terjeszthető elő felülvizsgálati indítvány. A terhelt javára ezzel szemben ilyen határidő 
főszabályként nincs, a törvényesség helyreállítása ilyen esetben semmilyen terhelti érdeket nem 
sért, így korlátozása szükségtelen.  
Minden arra jogosult csupán egy ízben nyújthat be felülvizsgálati indítványt. Ez a rendelkezés a 
jogbiztonságot szolgálja azáltal, hogy mentesíti a felülvizsgálati eljárásra jogosított bíróságot a 
szükségtelen azonos, illetve párhuzamos eljárásoktól.  
 
c) Jogorvoslat a törvényesség érdekében 
 
A Be. a két klasszikus rendkívüli jogorvoslata mellett egy harmadikról is rendelkezik, kivételes 
esetekben egyes törvénysértések csak így orvosolhatók 
A jogorvoslat a törvényesség érdekében a törvénysértésnek elsősorban nem az orvoslására, 
hanem csupán a megállapítására szorítkozik, ezáltal látva el a joggyakorlat számára jogegységi 
funkciókat. A meghozott döntés csak abban az esetben hat ki az elítéltre, ha a Legfelsőbb 
Bíróság a törvénysértés megállapítása mellett az elitélt felmentésének, eljárás 
megszüntetésének, illetőleg enyhébb rendelkezés meghozatalának látja helyét. 
A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat bejelentésére kizárólagosan a legfőbb ügyész 
jogosult. A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat kisegítő jellegű eljárás. 
Alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság törvénysértő és jogerős határozata más, 
akár rendes, akár rendkívüli jogorvoslattal nem támadható. A jogorvoslat bejelentése nincs 
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határidőhöz kötve, és a határozat végrehajtására nincs felfüggesztő hatálya. Tekintve, hogy 
nem a törvénysértés orvoslása, hanem annak csupán deklarálása, ezáltal a törvényesség és a 
jogegység biztosítása az eljárás célja, így a jogorvoslatnak a jogerős határozat végrehajtására 
nincs halasztó hatálya. A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot a Legfelsőbb 
Bíróság tanácsa nyilvános ülésen intézi el. 
A Legfelsőbb Bíróság a rendkívüli jogorvoslat jelen formájában főszabályként a törvénysértés 
megállapítására szorítkozik. Ehhez képest kivétel az az eset, amikor a törvénysértés puszta 
megállapítása mellett a támadott határozat hatályban tartása méltánytalan hátrányt 
eredményezne. Ezért, amennyiben a terhelt felmentésének, kényszergyógykezelése 
mellőzésének, az eljárás megszüntetésének, enyhébb büntetés kiszabásának, vagy enyhébb 
intézkedés alkalmazásának van helye, úgy a támadott határozatot a Legfelsőbb Bíróság 
hatályon kívül helyezi és szükség szerint a korábban eljárt bíróságot új eljárásra utasítja. 
Amennyiben a hatályon kívül helyezés és új alapeljárás lefolytatása csupán az elbírálás további 
szükségtelen elhúzódását eredményezné, hiszen a jogszerű döntés meghozatalához valamennyi 
adat, tény rendelkezésre áll, úgy a felmentő, megszüntető, illetve enyhébb joghátrányt 
tartalmazó döntést a Legfelsőbb Bíróság is meghozhatja. 
 

d) Jogegységi eljárás 

A jogegységi eljárás célja a bíróságok ítélkezése egységének a biztosítása.  
Jogegységi eljárást le kell folytatni, ha az indítványt a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a Legfelsőbb 
Bíróság büntető kollégiumának vezetője vagy a legfőbb ügyész terjeszti elő. 
A jogegységi indítványt a Legfelsőbb Bíróság öt hivatásos bíróból álló jogegységi tanácsa 
bírálja el. 
Jogegységi eljárásnak van helye: 
ha elvi kérdésben a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat 
biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatala szükséges, 
ha a Legfelsőbb Bíróság egyik tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság másik 
ítélkező tanácsának a határozatától. 
A jogegységi tanács a határozatát nyomban kihirdeti, ezt követően tizenöt napon belül írásban 
közli az indítvány előterjesztőjével.  A határozatot közölni kell azzal a terhelttel is, akit 
felmentettek vagy akivel szemben az eljárást megszüntették. Ha az alapeljárásban a vádat 
magánvádló vagy pótmagánvádló képviselte, a határozatot vele is közölni kell. 
 
 
14.) Külön (különös, speciális) eljárások 
 
 Különeljárás az olyan eljárás, amely 

a.) miként az általános eljárás is a büntetőjogi főkérdések (a bűnösség, a 
jogkövetkezmények) eldöntésére irányul, és 

b.) az eljárási alapelvek megtartásával 
c.) a törvényben meghatározott külön (speciális) szabályok és kivételek szerint 

az általános eljárási szabályok alapján folyik. Más szóval: minden 
különeljárás az általános eljárási szabályok szerint, de a törvényben 
megállapított eltérések szerint folyik. 

 
A különeljárásokat a Be. V. részében a XX-XXVII. fejezetek tartalmazzák. Ezek a 
következők:  
 fiatalkorúak ügyében folytatott büntetőeljárás;  
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 katonai büntetőeljárás;  
 magánvádas eljárás;  
 bíróság elé állítás;  
 távollevő terhelt ellen folytatott eljárás;  
 lemondás a tárgyalásról;  
 tárgyalás mellőzése;  
 mentességet élvező személyekkel szemben folytatott eljárás. 

  
 
A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 
A fiatalkorúak elleni eljárás sajátosságainak jogpolitikai okai a terhelt személyiségére 
vezethetők vissza. A fiatalkorú fizikai, értelmi, erkölcsi adottságaiban még kifejletlen 
személyiség, akin a büntetőeljárás sokat ronthat, vagy javíthat. Ezért mondja ki a törvény hogy 
a fiatalkorúval szemben az eljárást az életkori sajátosságainak figyelembe vételével és úgy kell 
lefolytatni, hogy az elősegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti tiszteletét. 
A büntetőeljárás hangsúlyozott célja tehát a fiatalkorú nevelése, és az eljárás légkörét ennek 
megfelelően kell megteremteni. Feltehető, hogy a nevelés iránt fogékonyabb a gyermekkorhoz 
közelebb álló fiatalkorú, ha a környezete egyébként is kedvező, mint a felnőttkor küszöbén álló 
terhelt. A törvény a fiatalkorú érdekében a büntetőeljárással párhuzamosan más intézkedések 
megtételét is lehetővé teszi. „A büntetőeljárás során - szükség esetén, illetőleg külön 
jogszabály rendelkezése alapján - kezdeményezni kell a fiatalkorú érdekében védő- és 
óvóintézkedés elrendelését, valamint a fiatalkorú nevelését, gondozását vagy felügyeletét 
elmulasztó személlyel szembeni intézkedést.” [447. § (2)]  
Fiatalkorú az, aki a bűncselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte, a 18.-at még nem. 
A fiatalkorúakra vonatkozó speciális büntetőjogi és eljárási jogi szabályok szempontjából az 
elkövetés és nem az eljárás vagy elbírálás ideje (időpontja) az irányadó. Lehetséges tehát, hogy 
az eljárás idejében a terhelt már nem fiatalkorú, mindazonáltal a fiatalkorúakra vonatkozó 
szabályok az alkalmazandók. 
 
A katonai büntetőeljárás 
 
A katonai büntetőeljárás, mint különeljárás jogpolitikai okai. A fegyveres erők tagjairól és 
különösen a katonákról a büntetőtörvények külön rendelkezéseket tartalmaztak és 
tartalmaznak, aminek okát az életviszonyaik és a hivatásuk sajátosságaiban találhatjuk. A 
fegyveres erők tagjai, a katonák szigorú fölé- alárendeltségi, nagyfokú fegyelmet igénylő 
viszonyok között tevékenykednek; fel vannak jogosítva fegyverhasználatra, fegyveres 
konfliktusokba bonyolódhatnak, illetőleg ilyenekben részt vehetnek, emiatt súlyosak a 
kötelességeik és a felelősségük. 
Ugyanez okokkal magyarázható a külön katonai bíróságok vagy külön tanácsok működtetése. 
Katonai büntetőeljárásnak van helye 

a.) a katona által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai 
bűncselekmény,  

b.) a fegyveres erők tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bűncselekmény,  
c.) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet 

hivatásos állományú tagja által a szolgálati helyén, illetőleg a szolgálattal 
összefüggésben elkövetett bűncselekmény esetén [470. § (1)]. 

Katona a fegyveres erők tényleges, továbbá a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja.  
 
A magánvádas eljárás   

 
A magánvádas eljárásban a vádat a sértett képviseli, a bizonyítékokat általában ő tárja fel és 
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terjeszti a bíróság elé. A Be. 52. §-a szerint, magánvádnak van helye: könnyű testi sértés, 
magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés 
miatt, feltéve, hogy ezek egyben magánindítványra üldözendők. 
Az ügyész az ügy iratait a magánvádas eljárásban is megtekintheti, és a tárgyaláson jelen lehet. 
Az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól az eljárás bármely szakaszában átveheti, ez 
esetben a magánvádlót a sértett jogai illetik meg. Ha az ügyész a vád képviseletétől utóbb eláll, 
a vádat ismét a magánvádló képviseli, vagyis az elállásnak nincs az az eljárásjogi hatása, mint a 
vád elejtésének. A vádtól való elállás esetén feléled a magánvádló vádképviseleti joga (496. §). 
 
 
A bíróság elé állítás 

 
A Be. a különeljárások között három olyant szabályoz, amelyikre az egyszerűsítés a jellemző. 
Ide tartozik a büntetőparancs és a tárgyalásról lemondás mellett a bíróság elé állítás is. Ezekről 
részben már az alapelvek kapcsán is szó volt. Az eljárás egyszerűsítésének, de egyben 
gyorsításának is mindhárom eljárási formában egyik feltétele a terhelt beismerése, más 
feltételekben azonban köztük különbség mutatkozik. 
Az ügyész a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított tizenöt napon belül bíróság elé 
állíthatja, ha 

 a bűncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést 
rendel, 

 az ügy megítélése egyszerű, 
 a bizonyítékok rendelkezésre állnak, 
 a terheltet tetten érték vagy a bűncselekmény elkövetését beismerte [517. § (1)].  

 A törvény rendelkezéseiből kitűnik, hogy nem állítható ugyan bíróság elé a terhelt, ha a 
terhére rótt bűncselekményre megállapított büntetés öttől tíz évig terjedhető szabadságvesztés 
vagy ennél súlyosabb, de így is a bűncselekményeknek igen széles skálája az, amelyekben a 
bíróság elé állítás feltételei megállapíthatók. Az ügy megítélésének egyszerűségén mind a 
ténybeli, mind a jogi megítélés egyszerűségét érteni kell. 
 
Eljárás távollevő terhelt ellen 
 
Az eljárás nyomozási szakaszában a terhelt távolléte, illetőleg ismeretlen helyen tartózkodása 
nem akadálya a nyomozásnak. Sőt, a nyomozás gyakran éppen a terhelt hollétének a 
megállapítására és kézrekerítésére irányulhat. 
Az eljárásnak és az ítéletnek lehet olyan hatása, hogy a távollévő vádlott, illetve az elítélt 
jelentkezik avégből, hogy tisztázza magát, vagy legalábbis hogy a védelmét előadhassa egy új, 
kedvezőbb ítélet reményében. Lehet azonban a távollétében hozott ítéletnek olyan hatása is, 
hogy a terhelt végleg kivonja magát az eljárásból, illetőleg elrejtőzik az igazságszolgáltatás 
elől.  
 
Lemondás a tárgyalásról 

 
A tárgyalásról lemondás a magyar jogban merőben új jogintézmény, amelyet nem egyhangú 
egyetértéssel fogadják a szakmai körök. Sokan azt gondolják, hogy ez az angolszász, 
különösen az amerikai joggyakorlatban alkalmazott vádalku bevezetése a magyar jogba, ami 
ellentétes a hagyományosan kontinentális jellegű jogunk rendszerével.  
A magyar jogban a lemondás a tárgyalásról: konszenzuális eljárás abban az értelemben, hogy 
alkalmazásához szükség van a vád (az ügyész) és a védelem (a vádlott) ebbéli egyetértésére: az 
ügyész tesz indítványt az alkalmazására, ha a terhelt ezt kezdeményezte.  
A tárgyalásról lemondás alkalmazásának, illetőleg a konszenzus kialakításának előfeltétele: a 
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beismerés. A törvényhozó kihasználja a beismerés nyújtotta könnyebbséget, amely a 
bizonyításban jelentkezik, és erre alapozva azt továbbfejlesztve fogalmazza meg a tárgyalásról 
lemondás intézményét. Az eljárásban így a beismerés, „a bizonyítékok királynője”, avagy 
„szent tehén” így kitüntetett szerephez jut.  
Összegezve, a tárgyalásról lemondás jogintézményének célja: az eljárás egyszerűsítése és 
gyorsítása a vádlott beismerése alapján, valamint az ügyésznek és a vádlottnak az eljárási 
formát illető konszenzusa alapján. 
 
 
A tárgyalás mellőzése 
 
A tárgyalás mellőzésének akkor van helye, ha 

 a szabadon lévő vádlott által elkövetett bűncselekmény tényállása egyszerű, 
 a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, 
 a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető, valamint, ha 
 a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, pénzmellékbüntetés 

kiszabását, önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, 
kiutasítást - katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is - illetve 
próbára bocsátást, vagy megrovás alkalmazását lehetővé teszi, és 

 az elbírálás tárgyává tett bűncselekmény háromévi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendő.  

Tárgyalás mellőzésével a bíróság akkor hozhat határozatot, ha az ügyész ezt indítványozza. Az 
indítványnak a bíróságra nincs kötőereje. 
 
Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében 
 
A törvény a mentességet élvező személyek két csoportját különbözteti meg:  
akiket a közjogi tisztség alapján, illetőleg,  
akiket a nemzetközi jog alapján illet meg a mentesség. 
A közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség indoka kívül esik a büntetőeljárási jogon. 
Jóllehet a mentességet élvezők különböző közjogi helyzetben vannak, a mentességük okai 
közös nevezőre hozhatók, nevezetesen arra, hogy az a zaklatástól mentes működésük, a 
függetlenségük biztosítéka. 
A mentesség intézményével a törvény kiveszi a büntetőeljárás megindításának korlátlan jogát a 
nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész kezéből, és a gyakorlását feltételhez - a mentelmi jog 
felfüggesztéséhez, vagy a hozzájárulás megadásához - köti. Nem a kormánynak alárendelt 
nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész judíciumára (megítélésére) bízzák, indokolt-e a 
büntetőeljárás megindítása vagy sem, hanem az Országgyűlésére vagy a bűnüldöző szervektől 
különálló testületére. 
A mentelmi jog felfüggesztése, ami a büntetőeljárás megindításának feltétele, nemcsak attól 
függ, megalapozott-e a bűncselekmény elkövetésének a gyanúja; a döntés a mentelmi jogról 
politikai természetű döntés is.  
A diplomáciai testület tagjait vagy más hasonló státuszú személyeket megillető mentesség oka: 
a nemzetközi kapcsolatok épségéhez kölcsönösen fűződő érdekek. Az idegen államokat 
képviselő szervek (követségek, konzulátusok stb.), a nemzetközi szervezetek zavartalan 
működése igényli, hogy ne legyenek kitéve a fogadó állam bűnüldöző és más szervei részéről 
esetleg megnyilvánuló zaklatásnak. A mentességet, a követek sérthetetlenségét az évszázadok 
során kialakult nemzetközi szokásjog biztosítja, amit más nemzetközi jogi normák, 
egyezmények is megerősítenek. 
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A személyes mentesség mellett a diplomáciai képviseletek és más hasonló státuszú szervek 
székhelye, az általuk elfoglalt terület nem tartozik a fogadó állam joghatósága alá, vagyis 
területen kívüliséget élvez. E területen tehát a fogadó állam nyomozó hatóságai, ügyészségei, 
más szervei nem végezhetnek nyomozási vagy más természetű cselekményt, kivéve, ha erre a 
külképviselet részéről, illetőleg az illetékes nemzetközi szervtől kifejezett felhatalmazást, 
felkérést nyertek.  
 
15.) A különleges eljárások 
 
A „különleges”-jelző alkalmazása az eljárás szó mellett arra utal, hogy itt a rendes (általános, 
illetőleg külön-) eljárástól valamiben különböző, netán rendkívüli eljárásokról van szó. Ha 
szemügyre vesszük a törvény által a különleges eljárások közé soroltakat, szembeötlik főként 
két sajátosságuk: 
 
 az egyik az, hogy jogerős határozat után következhetnek,  
 a másik, hogy részkérdésre vonatkozó csonka eljárások. 

  
Ezekben ugyanis nyomozás, és többnyire tárgyalás sincs, és nem döntenek itt a bűnösségről, de 
- a jogerős határozatot követően - a büntetőjogi következményekről kiegészítő 
rendelkezéseket hoznak. 
 
Külön eljárásra főként kétféle ok miatt kerülhet sor: 

 az egyik ok: a bírói mulasztás miatt, vagy a törvény nem megfelelő alkalmazása miatt 
szükségessé vált hiánypótlás, illetőleg kijavítás; 

 a másik: az ítélet végrehajtására befolyással lévő utólag  keletkezett, illetőleg ismertté 
vált tények.  

Az első csoportba tartozó eljárások célja a jogorvoslás, vagyis a jogerős határozat 
törvényességi hiányosságának a megszüntetése, a másikban a cél: a jogerős ítélet után 
keletkezett tények - a Btk.-nak megfelelő - beépítése az ítéletbe, illetőleg a büntetőjogi 
büntetés vagy intézkedés végrehajtásba. 
Az egyes különleges eljárásokat a Be. tartalmazza, de tartalmilag inkább a büntetésvégrehajtás 
témakörébe tartozik: (pl. a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának utólagos megállapítása, 
a feltételes szabadság megszüntetése. a pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre stb.). 
 
Az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. 
évi LXXXIX. törvény a Büntetőeljárási törvény  XXVIII/A. Fejezetében külön szabályokat 
állított fel a „kiemelt jelentőségű” ügyekre. A módosítást a kihirdetést követő napon azonnal 
2011 július 14-én lépett hatályba.  
Ennek számos szabálya pl. az, hogy  
„554/G. § Kiemelt jelentőségű ügyben elrendelt őrizet legfeljebb százhúsz óráig tarthat. Az 
őrizet első negyvennyolc órájában a terhelt és a védő érintkezése a konkrét ügy egyedi 
körülményei alapján az ügyész intézkedésére megtiltható. Az intézkedés ellen jogorvoslatnak 
nincs helye. „ vagy az, hogy  
„17.§ (9) Az eljárásra kiemelt ügyekben (Be. 554/B. §) az a bíróság is illetékes, ahol az ügyész 
- a legfőbb ügyész döntése alapján - az eljárás ésszerű időn belül való illetve soron kívüli 
elbírálásának biztosítása végett vádat emel.” 
hatályos jogszabályként alkalmazandó, de a Legfelsőbb Bíróság Büntető kollégiumának 32 
oldalon részletezett véleménye szerint a törvény számos passzusa ellentétes az Emberi Jogok 
Európai Bíróságának állandó gyakorlatával és prognosztizálhatóan alkotmányellenes, ezért 
ezeket a sajátos szabályokat a bizonytalan helyzetük miatt a jegyzet nem tartalmazza. 



 69

II. rész: A büntetés-végrehajtás 
 
 
 
16.) A büntetés-végrehajtási szervezete (1995. évi CVII. törvény)  
 
A büntetés-végrehajtási szervezet (bv. szervezet) a külön törvényben meghatározott 
szabadság-elvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási 
kényszerintézkedéseket, a szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán 
megállapított elzárást végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. 
A bv. szervezet működését a Kormány a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter (igazságügy-
miniszter) útján irányítja. 
A bv. szervezet központi vezető szerve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, élén 
a büntetés-végrehajtás országos parancsnokával. 
A büntetések és az intézkedések végrehajtása felett az ügyészség - külön törvényben 
meghatározottak szerint - törvényességi felügyeletet gyakorol. 
A büntetés-végrehajtási intézetek ellátják a büntetések és intézkedések végrehajtásával járó 
feladatokat, a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak - gyógykezelését, 
elmemegfigyelését és kivizsgálását. 
Intézet a büntetés és az intézkedés jellegére, a végrehajtási fokozatra, a fogvatartottak 
életkorára, nemére és a végrehajtás egyéb sajátos körülményeire tekintettel alapítható. 
A szabadságvesztés végrehajtásának a célja elérése érdekében létrehozott gazdálkodó 
szervezetek kizárólagos állami tulajdonban vannak. 
A bv. szervezet személyi állományának meghatározó részét a hivatásos szolgálati 
jogviszonyban álló személyek alkotják. A hivatásos állományúak mellett a bv. szervezet egyéb 
feladatait közalkalmazottak, köztisztviselői jogállású személyek, a gazdálkodó szervezeteknél 
pedig munkaviszonyban álló személyek látják el. 
A bv. szervezet állománya olyan személyekből áll, akik rendelkeznek a munkakör betöltéséhez 
szükséges - más jogszabályokban meghatározott - személyi, egészségi, fizikai feltételekkel, 
megfelelő iskolai végzettséggel (szakképzettséggel) és azokkal a pszichikai adottságokkal, 
amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy feladatukat a fogvatartott emberek között 
emberséges módon lássák el. 
A bv. szerv területére belépő személy köteles a bv. szerv rendjére és biztonságára vonatkozó 
előírásokat betartani. 
A bv. szerv területére belépni szándékozó személyt a személyazonosságának és a belépés 
indokának a megállapítása céljából igazoltatni kell. 
A bv. szerv rendjére és biztonságára veszélyes - külön jogszabályban meghatározott - tárgyak 
bevitelének a megakadályozása érdekében a belépni szándékozó személy ruházata és csomagja 
átvizsgálható. 
A bv. szerv területére behajtó vagy onnan távozó járműveket át kell vizsgálni. 
A bv. szerv területére való be- és kilépés, valamint a tartózkodás részletes szabályai a szerv 
jellegétől függően változnak, azokat más jogszabályokban, illetve a házirendben kell 
meghatározni. 

 
17.) A büntetések és az intézkedések végrehajtásának általános szabályai 
 
A büntetés-végrehajtási jog a büntető anyagi és büntetőeljárási jog mellett a bűnügyi jogok 
körében a harmadik fő pillért alkotja. A Btk. IV. fejezetében kiszabott büntetések és 
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intézkedések végrehajtásáról az 1979. évi 11. törvényerejű rendelet rendelkezik. 
Büntetés és intézkedés csak a bíróság jogerős határozata alapján, jogszabályban meghatározott 
módon hajtható végre. Az elítélttel szemben csak az ítéletben és a törvényben meghatározott 
joghátrányok alkalmazhatók. 
 
A büntetés-végrehajtási jog tárgya  
A bíróság által kiszabott büntetőjogi szankció, illetve a már ezt megelőzően alkalmazott, 
személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedések végrehajtása, valamint a büntetőjogi 
szankció végrehajtását követő, társadalomba visszavezetést szolgáló intézkedések megtétele. 
Magyarországon az évtized elején 100 000 lakosra számítva több mint 170 a fogvatartottak 
száma, ez európai összehasonlításban magasnak mondható; az Európai Unió átlaga ugyanennyi 
lakosra számítva 80 körül alakul. A magyar büntetés-végrehajtási intézetek túlzsúfoltak, e 
téren új férőhelyek létesítése sem volt képes alapvető változást eredményezni. A túlzsúfoltság 
mértékét a szakirodalom a „nehéz” és „aggasztó” jelzőkkel minősítette. Ezt az értékelést azok 
az országok kapják, amelyekben 100 férőhelyre több mint 150 elítélt esik. 
 
A büntetés-végrehajtási jog alapelvei 
Az alapelvek között megkülönböztethetünk az egész büntetés-végrehajtásra érvényes 
alapelveket, valamint az egyes szankciók végrehajtásában érvényesülő alapelveket. A Bv. tvr.-
nek szerkezeti sajátossága, hogy kiemel alapelvi szabályokat a speciális szabályok 
rendszeréből, míg más alapelveket az egyes büntetések ill. intézkedések végrehajtásának 
szabályai elé helyezett. 
Külön alapelvként nevesíti a törvény a(z) 
 
a) emberséges bánásmód, 
b) társadalom részvétele, 
c) időszerűség követelménye, 
d) bíróság határozatában megállapított joghátrány alkalmazása, 
e) hátrány és a nevelés egysége, 
f) kínzás tilalma, 
g) szabad életviszonyokhoz hasonlítás, 
h) társadalomtól szükséges mértékű elkülönítés, 
i) károsodás csökkentése, 
j) a külvilág felé nyitottság, 
k) individualizáció, 
l) legkisebb beavatkozás, 
m) integrációs vagy fejlődési elvet. 
 
Ezen elvek közül kiemelendő a szabad életviszonyokhoz hasonlítás elve, ami azt jelenti, hogy a 
végrehajtási intézetben az életfeltételeket – amennyire csak lehetséges – a szabad élet 
körülményeihez kell közelíteni.  
 
A társadalomtól szükséges mértékű elkülönítés mértékét a büntetés célja határozza meg. A 
büntetés a bűncselekmény elkövetése miatt a törvényben meghatározott joghátrány. Célja a 
társadalom védelme érdekében annak megelőzése, hogy akár az elkövető, akár más 
bűncselekményt kövessen el. Látni kell azonban, hogy még a hosszú határozott idejű 
szabadságvesztésre ítélt is büntetése letöltése után visszakerül a „szabad” társadalomba. A 
közösség érdeke is az, hogy az elítélt visszailleszkedése a lehető legkisebb problémákkal járjon. 
 
A károsodás csökkentésének elvi követelménye nem más, mint a szabadságelvonáson kívül 
még együtt járó más káros hatások (izoláció stb.), anyagi és egészségügyi hátrányok 
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kiküszöbölése. 
 
Az integrációs vagy fejlődési elvnek a büntetés-végrehajtás egész folyamatát át kell hatnia, és 
nem korlátozódhat csak a végső szakaszára.  
Ennek értelmében a rendelkezésre álló módszerekkel a lehető legtöbb segítséget meg kell adni 
az elítéltnek önálló életvezetése kialakításához, ezért az elítélt intézeti életét könnyítésekkel 
teszik a külvilág felé nyitottá társadalomközelibbé (pl.: eltávozás, enyhébb végrehajtási 
szabályok alkalmazása, büntetés félbeszakítása) mindaddig, amíg a felkínált lehetőségekkel 
esetleg vissza nem él. Ezt tükrözi az is, hogy az elítélt a büntetés-végrehajtásnak nem tárgya, 
hanem alanya.  
 
A büntetés-végrehajtási individualizáció elve jelenti az egyénre szabott visszailleszkedést, ill. 
beilleszkedést támogató intézkedéseket, vagyis az ún. egyéniesített reszocializációs programok 
kialakításának követelményét. 
A legkisebb beavatkozás elvének következtében az elítélt részt vehet oktatási, képzési, 
közművelődési, gyógyító foglalkozásokon. 
 
 
A büntetés-végrehajtási jog tárgya:  
 fő- és mellékbüntetések,  
 büntetőjogi intézkedések,  
 elmeállapot megfigyelése,  
 őrizet, előzetes letartóztatás,  
 ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtása, 
 az utógondozás. 

 
A büntetés-végrehajtás garanciarendszere  
 ügyészi törvényességi felügyelet, 
 bírósági eljárás büntetés-végrehajtási ügyekben, 
 az ombudsman ajánlásai, 
 a nemzetközi és a társadalmi ellenőrzés. 
 
 
 
 
18.) Az elítélt jogai és kötelezettségei a büntetés-végrehajtás alatt 

 
 
Az elítélt jogait a büntetés-végrehajtás alatt négy fő csoportra oszthatjuk. Ezek szerint 
vannak: 
a) A büntetés-végrehajtás által nem érintett jogok  
b) A büntetés-végrehajtás ideje alatt módosult jogok 
c) A büntetés-végrehajtás ideje alatt szünetelő jogok 
d) A büntetés-végrehajtási jogok 
 
 
 
 
 
1. A büntetés-végrehajtás által nem érintett jogok:  
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 az élethez és az emberi méltósághoz való jog, 
 az egészséghez, szociális biztonsághoz való jog, 
 a jó hírnévhez való jog, 
 a gondolat-, lelkiismeret-, vallásszabadság, 
 a magántitok védelme, 
 a művelődéshez való jog, 
 a tudományos- és művészeti tevékenység szabadsága, 
 a diszkrimináció tilalma, 
 a jogképességhez való jog nem korlátozott.  
 
 
2. A büntetés-végrehajtás ideje alatt módosult jogok: 
 
A büntetés-végrehajtás alatt módosuló jogok közös jellemzője, hogy ezen jogok gyakorlásának 
a törvényi kereteken túlmenő korlátozása vagy megtiltása miatt az elítéltnek jogorvoslati joga 
is van. 
 
Az elítélt állampolgári jogai a következőképpen módosulnak: 
a) a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való joga nem veszélyeztetheti a 

büntetés-végrehajtási intézet rendjét és biztonságát; 
b) a munkához való joga átmenetileg, a munkába állítását akadályozó ok fennállásáig szünetel; 
c) a véleményét olyan formában nyilváníthatja, amely nem zavarja a büntetés-végrehajtási 

intézet rendjét és biztonságát; ha a közzétételre szánt vélemény sérti a büntetés-végrehajtás 
rendjét és biztonságát, az ezt tartalmazó iratot le kell foglalni; 

d) a levelezése - a hatóságokhoz és a nemzetközi szervezetekhez küldött levelek kivételével - 
a büntetés-végrehajtási intézet biztonsága szempontjából ellenőrizhető, az ellenőrzés 
lehetőségéről az elítéltet tájékoztatni kell; 

e)  legalább havonként kaphat és küldhet csomagot. 
f) távbeszélő használatára a büntetés-végrehajtási intézet lehetőségei szerint jogosult, ez 

ellenőrizhető, az ellenőrzés lehetőségéről az elítéltet tájékoztatni kell; 
g) az egyesüléshez, a tanuláshoz való joga, valamint honvédelmi kötelezettségének teljesítése 

a szabadságvesztés végrehajtásának következtében korlátozott. 
 
 

3. A büntetés-végrehajtás ideje alatt szünetelő jogok 
 
 
A szabadságvesztés végrehajtása alatt az elítélt elveszti a személyi szabadságát; az állampolgári 
kötelességei és jogai annyiban szünetelnek, illetve korlátozottak, amennyiben erről az ítélet 
vagy törvény rendelkezik.  
A szabadságvesztés végrehajtása alatt szünetelnek az elítéltnek azok az állampolgári jogai és 
kötelezettségei, amelyek a büntetés céljával ellentétesek, így különösen, amelyekre a 
közügyektől eltiltás kiterjed. 
Az elítélt tehát nem vehet részt a közügyek intézésében, azaz: 
 nem vehet részt népképviseleti szerv tagjainak választásában, népszavazásban és népi 

kezdeményezésben, 
 nem lehet hivatalos személy, 
 nem működhet népképviseleti szerv testületében (bizottságában), 
 nem viselhet tisztséget társadalmi szervezetben, köztestületben, közalapítványban, 
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 nem érhet el katonai rendfokozatot, 
 nem kaphat belföldi kitüntetést és külföldi kitüntetés elfogadására engedélyt. 
 nincs joga a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely megválasztásához; 
 nincs joga a gyülekezéshez; 
 nincs joga a sztrájkhoz, valamint 
 nincs választójoga és 
 nincs szülői felügyeleti joga. 
 
A felsoroltakon kívül a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely megválasztásához való jog a 
következők szerint korlátozott: 
A fegyház a szabadságvesztés szigorúbb végrehajtási módja. 
 
A fegyházban az elítélt 

a) életrendje részleteiben is meghatározott, állandó irányítás és ellenőrzés alatt áll, 
b) a büntetésvégrehajtási intézeten belül is csak engedéllyel és felügyelet mellett járhat, 
c) 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. 
 
A börtönben az elítélt 

a) rövid tartamú eltávozása kivételesen engedélyezhető, amelynek időtartama a 
szabadságvesztésbe beszámít, külső munkában kivételesen vehet részt, 

b) életrendje meghatározott, irányítás és ellenőrzés alatt áll, 
c) a büntetésvégrehajtási intézet kijelölt területén szabadon járhat. 

 
A fogházban az elítélt (a fogház a szabadságvesztés enyhébb végrehajtási módja) 

a) rövid tartamú eltávozása engedélyezhető, amelynek időtartama a szabadságvesztésbe 
beszámít, külső munkában részt vehet, 

b) életrendje részben meghatározott, szabad idejét belátása szerint használhatja fel, 
c) a büntetésvégrehajtási intézet területén szabadon járhat. 

 
A fogház, illetőleg a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási 
szabályok akkor alkalmazhatók, ha - különösen az elítélt személyiségére, előéletére, 
életvitelére, családi körülményeire, bűnözői kapcsolataira, a szabadságvesztés során tanúsított 
magatartására, az elkövetett bűncselekményre, a szabadságvesztés tartamára tekintettel - a 
szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhető. 
Az enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha 

a) az elítélt a szabadságvesztésből - az előzetes fogvatartásban a szabadságvesztés 
foganatbavételét közvetlenül megelőzően folyamatosan töltött időt is beszámítva - a feltételes 
szabadságra bocsátásig esedékes időtartam felét nem töltötte le; 

b) az elítélt a szabadságvesztésből fogház fokozatban legalább 3 hónapot, börtön fokozatban 
legalább 6 hónapot nem töltött le; 

c) az elítélt a törvény értelmében [Btk. 47. § (4) bekezdés], vagy a bíróság határozata folytán 
nem bocsátható feltételes szabadságra; 

d) az elítélt ellen újabb büntetőeljárás van folyamatban; 
e) az elítélttel szemben újabb szabadságvesztés végrehajtására érkezik értesítés, és a 

büntetések nincsenek összbüntetésbe foglalva; 
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f) a bíróság jogerős ítéletében fegyházbüntetésre elítélt a szabadságvesztés fokozatának 
enyhítésével (Btk. 46. §) tölti börtönbüntetését. 
 
Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása esetén az elítélt 

a) huszonnégy órát, kivételesen negyvennyolc órát meg nem haladó időre havonta legfeljebb 
négy alkalommal eltávozhat a büntetés-végrehajtási intézetből azokon a napokon, amelyeken 
nem végez munkát; 

b) a személyes szükségletére fordítható pénzt készpénzben is megkaphatja, és azt a büntetés-
végrehajtási intézeten kívül költheti el; 

c) a látogatóját a büntetés-végrehajtási intézeten kívül is fogadhatja; 
d) felügyelete mellőzhető, amikor a büntetés-végrehajtási intézeten kívül dolgozik. 

 
Az elítélt köteles bejelenteni, hogy az eltávozás ideje alatt hol tartózkodik. Az eltávozás 
időtartama a szabadságvesztésbe beszámít. 
Ha az elítélt az eltávozással, illetőleg a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli munkavégzéssel 
kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen, ha az 
eltávozásról önhibájából nem az előírt időn belül tér vissza, vagy más, súlyos fegyelemsértést 
követ el, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka felfüggeszti az enyhébb végrehajtási 
szabályok alkalmazását és előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak az enyhébb 
végrehajtási szabályok megszüntetése iránt. 
Azt az elítéltet, aki büntetését fegyház vagy börtön fokozatban tölti és a szabadságvesztésből 
legalább öt évet kitöltött, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése érdekében, a várható 
szabadulása előtt legfeljebb két évvel átmeneti csoportba lehet helyezni. Az átmeneti 
csoportban az elítéltre irányadó büntetésvégrehajtási szabályok enyhíthetők. 
 
 
4. A büntetés-végrehajtási jogok 
 
Az elítélt jogosult 
a) a higiéniai feltételeknek megfelelő egészséges elhelyezésre, az egészségi állapotának és a 

szabadságvesztés végrehajtása alatti tevékenységének megfelelő élelmezésre, 
egészségügyi ellátásra; 

b) a hozzátartozóival, valamint az általa megjelölt és a büntetés-végrehajtási intézet által 
engedélyezett személyekkel való levelezésre, a levelek gyakorisága és terjedelme nem 
korlátozott; 

c) legalább havonként látogató fogadására; ha a büntetés-végrehajtási intézet biztonsága 
indokolja, az elítélt rácson keresztül beszélhet a látogatóval; 

d) társadalmilag hasznos munka végzésére, a munka mennyiségének és minőségének 
megfelelő jövedelemre, munkavédelemre; 

e) a nők és a fiatalkorúak a rájuk vonatkozó sajátos védelemre; 
f) a már megállapított nyugellátások és baleseti nyugellátásának a meghatalmazott személy 

kezéhez vagy a büntetés-végrehajtási intézethez folyósítására, üzemi baleset esetén 
baleseti ellátásra és baleseti egészségügyi szolgáltatásra; 

g) a büntetés-végrehajtási intézetben és a büntetés-végrehajtástól független szervhez 
közérdekű bejelentés, panasz, kérelem és jognyilatkozat előterjesztésére; 

h) vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, annak 
kinyilvánítására és gyakorlására; 

i) a személyi tulajdonához fűződő jogainak védelmére; 
j) a szabadulása utáni munkába állása és letelepedése érdekében a munkáltató, valamint 

karitatív szervezetek megbízottjával és pártfogóval való érintkezésre; 
k) naponként legalább egy órai szabad levegőn tartózkodásra; 
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l) pihenésre, szabadidőre, a rendszeresen végzett munka után fizetett szabadságra; 
m) önképzésre, sajtótermékek megrendelésére, a büntetés-végrehajtási intézet művelődési és 

sportolási lehetőségeinek igénybevételére; 
n) általános iskolai, indokolt esetben középfokú, valamint felsőfokú tanulmányok 

folytatására, a vizsgákra való felkészüléshez a jogszabályban meghatározott tanulmányi és 
vizsgaszabadságra; 

o) ha külföldi állampolgár, államának diplomáciai, illetve konzuli képviseletéhez fordulni, 
annak képviselőjével érintkezni. 

 
Az elítélt jogai ennek megfelelően kategóriákba sorolhatók: 
 

 elhelyezési, 
 élelmezési, 
 ruházati, 
 egészségügyi, 
 kapcsolattartási  

 
A felsorolt jogok közül a bv. intézet parancsnoka által indokolt határozatban foglaltak 
szerint a törvényben meghatározott okból teljesen, ill. részlegesen felfüggeszthetők. 
 

 a kapcsolattartás joga, 
 a munkavégzés, 
 az iskolai tanulmányok, 
 a szabad levegőn tartózkodás, 
 a szabadidőben gyakorolható jogok (pl.: sportolás, TV nézés) 

 
 
Az elítélt kötelezettségei 
 
33. § (1) Az elítélt köteles - különösen - 
a) a szabadságvesztést a büntetés-végrehajtási szervek által meghatározott helyen tölteni; 
b) eltűrni a más nemű és más fokozatú elítéltektől való elkülönítést, az életkori, 

kriminológiai, biztonsági, nevelési és egészségügyi szempontok szerinti csoportba 
sorolását; 

c) a büntetés-végrehajtás rendjét, biztonsági és higiéniai követelményeit megtartani, a kapott 
utasításokat teljesíteni; 

d) a kijelölt munkát szakismereteinek és a képességeinek megfelelően, fegyelmezetten 
elvégezni, a munkavédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat 
megtartani; 

e) a büntetés-végrehajtási intézet tisztántartását és ellátását szolgáló munkában díjazás 
nélkül, alkalomszerűen - a külön jogszabályban meghatározott mértékben - részt venni; 

f) alávetni magát a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek, a műtétre az 
egészségügyi jogszabályok az irányadók; 

g) a tartására fordított költséghez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján kívüli okból nem 
dolgozik, és nem részesül nyugellátásban vagy baleseti nyugellátásában; 

h) a formaruha viselésére is. 
 
ad a)  A szabadságvesztés végrehajtásának helyét - a bíróságnak a végrehajtási fokozatról 
szóló rendelkezése betartásával - a bv. szervezet jelöli ki. A törvény arra is lehetőséget ad, 
hogy az elítélt a büntetését a lakóhelyéhez legközelebb eső bv. intézetben töltse le. 
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A végrehajtás helyének megváltoztatásánál jelentősége van a biztonsági követelményeknek, a 
lakóhelyhez legközelebbi intézet telítettségének, foglalkoztatási lehetőségeknek és egyéb 
célszerűségi szempontoknak. 
 
A büntetés végrehajtás alatti távollét lehet teljes vagy ideiglenes.  
 
Teljes távollétet jelent, amikor az elítélt a nappalt és az éjszakát is a bv. intézeten kívül tölti. 
Ilyenek:  

 a szabadságvesztés büntetés félbeszakítása, 
 nyomozás céljából történő kiadás, 
 polgári kórházi elhelyezés, 
 elmeállapot megfigyelése, 
 rövid tartamú eltávozás, 
 az ún. „enyhébb végrehajtási szabályok” keretében történő eltávozás. 

 
Az ideiglenes távollét esetei azok, amikor átmenetileg, rövid időre vagy csak meghatározott 
napszakban van távol. Esetei: 

 kimaradás jutalom /legfeljebb 24 óra/, 
 az „enyhébb végrehajtási szabályok” alkalmazása keretében látogató bv. intézeten kívüli 

fogadása, 
 peres eljárásban bíróságra előállítás, 
 más intézetbe átszállítás, 
 intézeten kívüli munkavégzés, 
 egészségügyi szakrendelésre előállítás, 
 súlyosan beteg hozzátartozó meglátogatása, temetésen részvétel. 

 
 
ad f.) A betegen befogadott vagy a szabadságvesztés végrehajtása során megbetegedett elítélt 
gyógykezelése, általában az egészség megőrzése a bv. szervezet feladata, és hozzájárul a 
szabaduláskor a társadalomba történő beilleszkedés esélyeinek javításához is. 
A fogvatartott egészségügyi ellátása visszautasításával kapcsolatos önrendelkezési joga - a 
saját és a közösség egészségének védelme érdekében korlátozható: 
 veszélyeztető, illetve közvetlen veszélyeztető állapot fennállása esetén, 
 életveszélyes állapot, valamint várhatóan maradandó egészségkárosodás elhárítása miatt, 
 közegészségügyi-járványügyi érdekből. 

 
ad g) Az elítélt köteles a tartására fordított költségekhez hozzájárulni, kivéve, ha önhibáján 
kívüli okból nem dolgozik, és nem részesül nyugellátásban. Az elítélt akkor nem dolgozik 
önhibájából, ha annak oka fegyelmi vétség vagy bűncselekmény elkövetése, illetve, ha 
munkaképtelen állapotát saját maga okozta. 
Az elítélt keresményének és letétben levő pénzének a külön jogszabályban meghatározott 
részét a szabadulása idejére tartalékolni kell. 
 
 
Nem terheli az elítéltet:  
 a büntetés-végrehajtási intézetbe szállítás; 
 a büntető ügyben való előállítás; 
 a kényszergyógyítás; 
 az elmeállapot megfigyelésének költsége. 
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Ad h) Szintén kötelessége még az elítéltnek a formaruha viselése is.  
Ezzel összefüggésben: 
149. § (1) A formaruha nem lehet megalázó vagy lealacsonyító. 
(2) A nők és a fiatalkorú férfi elítéltek részére polgári jellegű formaruha is rendszeresíthető. 
(3) Az elítélt használatára kiadott ruházat rendszeres tisztítása és karbantartása az intézet 
feladata. 
(4) Az elítélt köteles a használatra kiadott ruhát megóvni, rendeltetésszerűen használni, és azon 
a kisebb, szakértelmet nem igénylő javításokat elvégezni. 
(5) Ha az intézet ideiglenesen nem tud formaruhát biztosítani, ennek idejére az elítélt a saját 
ruháját viselheti.  
(6) A ruházat tisztításáról és javításáról az elítélt a maga költségére gondoskodik, ha 
jogszabályban meghatározott esetekben a saját ruházatát viseli.  
(7) A saját ruházat mosásához és karbantartásához szükséges feltételeket - az elítélt költségére 
- az intézet biztosíthatja. 
(8) Az intézet térítésmentesen gondoskodik az elítélt letétben lévő ruházatának és lábbelijének 
a tisztán tartásáról és arról, hogy azok a szabadulás napjára lehetőleg viselésre alkalmas 
állapotban legyenek. 
 
 
19.) Az előzetes letartóztatásban levő személyek jogai és kötelezettségei 
 
Az előzetes letartóztatásban levő személyek jogi helyzetét illetően kiemelendő, hogy a bv. 
intézet vagy rendőrségi fogda fogvatartottjaként köteles teljesíteni az intézeti rend 
fenntartásával kapcsolatos kötelezettségeket, ugyanakkor speciális jogok illetik meg. Nem 
azonos a jogi helyzete az elítéltekével, mivel megilleti az ártatlanság vélelme, valamint az 
előzetes letartóztatás eljárásjogi célból alkalmazott kényszerintézkedés és nem büntetés.  
Az előzetesen letartóztatott személyeknek tehát csak azon állampolgári jogai szünetelnek, 
amelyeket jogszabály kifejezetten felsorol, gyakorolhatja ugyanakkor pl. választójogát is. 
 
 
Az előzetesen letartóztatott köteles 
 
a. a büntetés-végrehajtási intézet rendjét megtartani, a kapott utasításokat teljesíteni; 
b. a büntetés-végrehajtási intézet tisztán tartását és ellátását szolgáló munkában díjazás 

nélkül, alkalomszerűen részt venni; 
c. a szükséges orvosi vizsgálatnak és gyógykezelésnek magát alávetni. A műtétekre az 

egészségügyi jogszabályok az irányadók; 
d. a tartására fordított összeget a munkadíjából megfizetni; 
e. a büntetés-végrehajtási intézeten belül csak felügyelet mellett járhat. 
 
 
Az előzetesen letartóztatott jogai 
 

a) büntetőeljárási jogait gyakorolhatja, 
b) a saját ruháját viselheti, 
c) a letétben levő pénzéből meghatározott összeget a személyes szükségleteire fordíthat, 
d) hozzátartozóival és - az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság jóváhagyásával - 

más személyekkel levelezhet, legalább havonta egyszer fogadhat látogatót, és kaphat 
csomagot, 
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e) a büntetés-végrehajtási intézetben a rendelkezésre álló művelődési és sportolási 
lehetőségeket igénybe veheti, 

f) anyagi és egészségügyi ellátásban részesül, gyógyszert térítés nélkül kap, 
g) kérelmére részt vehet a termelőmunkában, amelyért díjazás illeti meg, 
h) panasz, kérelem előterjesztésére jogosult, 
i) jogosult a vallási vagy lelkiismereti meggyőződésének szabad megválasztására, annak 

kinyilvánítására és gyakorlására, 
j) pihenésre, a rendszeresen végzett munka után fizetett szabadságra jogosult. 

 
 
 
Speciális szabályok: Az előzetesen letartóztatott levelezési és látogató-fogadási joga - a 
védőjével való érintkezés kivételével -, valamint a csomagküldeményhez való joga a 
büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható. 
Az előzetesen letartóztatott - az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság engedélyével - 
felügyelettel meglátogathatja a súlyos beteg hozzátartozóját, és részt vehet a hozzátartozója 
temetésén. 
 
 
20.) Kényszerítő eszközök alkalmazása 
 
 
A büntetés-végrehajtási testület tagja hivatásának jogszerű teljesítése során az intézkedéseinek 
a megengedett kényszerítő eszközök alkalmazásával is jogosult érvényt szerezni. 
A büntetés-végrehajtási testület tagjai a büntetés-végrehajtási intézet biztonságát sértő vagy 
veszélyeztető cselekmények felszámolása érdekében jogosultak és kötelesek a rend 
fenntartásához, illetőleg helyreállításához szükséges intézkedéseket megtenni. 
 
A kényszerítő eszköz alkalmazására az érintettet - ha az eset körülményei lehetővé teszik - 
előzetesen figyelmeztetni kell. 
Kényszerítő eszköz nem alkalmazható a magatehetetlen személlyel szemben - továbbá a testi 
kényszer és a bilincs kivételével - a terhes nővel és a gyermekkorú személlyel szemben, ha e 
körülményekről az intézkedőnek tudomása van, vagy azok számára nyilvánvalóan 
felismerhetők. 
Csak korlátozott testi kényszer (megfogás, lefogás) alkalmazható a kényszergyógykezelttel, az 
ideiglenes kényszergyógykezelttel és a kóros elmeállapotúvá vált fogvatartottal szemben. 
Nincs helye kényszerítő eszköz további alkalmazásának, ha az ellenszegülés megtört vagy az 
intézkedés eredményessége enélkül is biztosítható. 
A kényszerítő eszköz alkalmazását a szolgálati elöljárónak haladéktalanul jelenteni kell. 
A kényszerítő eszköz alkalmazásának a jogszerűségét a bv. szerv parancsnoka köteles 
megvizsgálni, majd álláspontjáról a kényszerítő eszköz alkalmazásától számított nyolc napon 
belül értesíti azt, akivel szemben a kényszerítő eszközt alkalmazták. Ha a kényszerítő eszközt a 
bv. szerv parancsnokának az utasítására alkalmazták, annak jogszerűségéről az országos 
parancsnok foglal állást. 
A jogszerűtlennek minősített kényszerítő eszköz használatáról az ügyészt nyolc napon belül, ha 
pedig a kényszerítő eszköz használata testi sérülést vagy halált okozott, haladéktalanul 
értesíteni kell. 

Az egyes kényszerítő eszközök (technikai részletei a 5/1998. (IK 10.) IM utasításban) 
a) Testi kényszer 
Az intézkedésnek ellenszegülő személlyel szemben az ellenszegülés megtörésére testi kényszer 
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(megfogás, lefogás, ellökés, elvezetés, önvédelmi fogás) alkalmazható. 
b) Bilincs 

Bilincs alkalmazható a fogvatartott támadásának, szökésének, engedély nélküli 
eltávozásának és önkárosításának a megakadályozására, továbbá az intézkedéssel szembeni 
ellenszegülés megtörésére. Készülhet fémből, műanyagból, illetve bőrből. 
c) Könnygáz, elektromos sokkoló eszköz, gumibot 
A bv. szervezetnél rendszeresített könnygáz, elektromos sokkoló eszköz, illetve gumibot 
alkalmazható 
 az életet, a testi épséget, a személyi szabadságot, illetve a vagyonbiztonságot 

közvetlenül sértő vagy veszélyeztető támadás elhárítására; 
 az intézkedéssel szembeni aktív ellenszegülés megtörésére. 
 
Ezen eszközök az általuk keltett fájdalomérzet révén alkalmasak a támadás vagy ellenszegülés 
megtörésére, szabályszerű használatuk azonban kizárja az élet és a testi épség veszélyeztetését, 
az egészség károsítását. 
A gumibot készülhet gumiból, fémből, fából, műanyagból, illetve ezen anyagok 
kombinációiból; a gumibot egybeépíthető könnygáz célbajuttatására alkalmas eszközzel. 
d) Szolgálati kutya 
Szájkosárral ellátott szolgálati kutya - pórázon vagy anélkül - akkor alkalmazható, ha a testi 
kényszer alkalmazásának a feltételei fennállnak. Szájkosár nélkül szolgálati kutya pórázon 
akkor alkalmazható, ha az intézet, illetve a fogvatartás biztonságát veszélyeztető csoportosulás 
enyhébb kényszerítő eszközzel nem oszlatható szét, vagy ha az a személyi állomány tagjának 
az intézkedésével szemben tanúsított aktív ellenállás leküzdéséhez szükséges. 
Szájkosár és póráz nélkül szolgálati kutya 

 személyi sérüléssel fenyegető támadás, illetve az életet vagy a testi épséget közvetlenül 
fenyegető magatartás elhárítására, 

 az elzárást töltő személy kivételével a fogvatartott szökésének a megakadályozására, és 
a megszökött fogvatartott elfogására 
alkalmazható. 

e) Lőfegyverhasználat 
Lőfegyverhasználat a hivatásos állomány tagjának saját elhatározásából, vagy az arra jogosult 
elöljáró utasítására történhet. Kötelékben való fellépés esetén lőfegyver csak az elöljáró 
utasítására használható. 
Lőfegyverhasználatnak csak a szándékos, személyre leadott lövés minősül. Nem minősül 
lőfegyverhasználatnak a figyelmeztető lövés, továbbá a tömegoszlatás, rendfenntartás céljából 
alkalmazott riasztólövés. 
22§. Ha más kényszerítő eszköz alkalmazása nem vezet eredményre, lőfegyver használható 

a) az élet elleni közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítására; 
b) a testi épséget vagy a személyi szabadságot súlyosan veszélyeztető közvetlen támadás 

elhárítására; 
c) a közveszélyokozás, a terrorcselekmény vagy a légi jármű, vasúti, vízi, közúti 

tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése 
bűncselekményének megakadályozására vagy megszakítására; 

d) bűncselekmény lőfegyverrel, robbanóanyaggal vagy az élet kioltására alkalmas más 
eszközzel való elkövetésének a megakadályozására; 

e) lőfegyver, illetőleg robbanóanyag jogosulatlan, erőszakos megszerzésére irányuló 
cselekmény megakadályozására; 

f) a bv. szerv ellen elkövetett fegyveres támadás elhárítására; 
g)-h) 
i) a fogvatartott erőszakos kiszabadításának a megakadályozására; 
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j) azzal szemben, aki a nála lévő fegyvert, vagy más, az életre és testi épségre veszélyes 
eszközt felszólításra nem teszi le, és magatartása annak ember elleni közvetlen használatának 
szándékára utal; 

k) az intézkedő saját élete, testi épsége, illetve személyes szabadsága ellen intézett támadás 
elhárítására. 
 

23. § Nincs helye lőfegyverhasználatnak 
 ha az olyan személy életét vagy testi épségét veszélyeztetné, akivel szemben a 

lőfegyverhasználat feltételei nem állnak fenn, 
 ha az intézkedés célja tárgyra vagy állatra leadott lövéssel is elérhető, 
 a fogvatartott szökésének megakadályozására, illetve szökése esetén elfogására. 

 
Ez utóbbi szabály az Alkotmánybíróság 257/B/2004. AB határozatán alapul. Az 
Alkotmánybíróság a következőkkel indokolta a döntését: „A menekülő, illetve a menekülést 
követően elfogás alá eső személy esetében nem áll fenn a rendőrt vagy harmadik személyt 
érintő veszélyeztetés [...] az államnak hatékonyan kell élnie a rendelkezésére álló alkotmányos 
eszközökkel. Ez a vizsgált rendelkezés vonatkozásában aképpen konkretizálható, hogy a 
rendőrség úgy köteles a fogvatartott biztonságos őrzéséről gondoskodni, hogy ezáltal a 
menekülés elkerülhetővé váljon. Az állam életvédelmi kötelezettsége mellett jelen van az őrzési 
felelősségből fakadó kötelezettsége, ami együttesen már aránytalanná teszi a lőfegyver-
használatot az élethez való joggal összefüggésben. Az Alkotmánybíróság azt is figyelembe 
vette, hogy az állam a fogvatartott menekülését illetően nem marad büntetőjogi eszköz nélkül, 
mert az érintett ezen magatartásával a fogolyszökés bűncselekményét követi el, amelynek 
alapján büntetőjogilag felelősségre vonható.” 

 
A lőfegyverhasználatot a következő sorrendben meg kell előznie 
a) felhívásnak, hogy a felhívott személy az intézkedésnek tegyen eleget; 
b) más kényszerítő eszköz alkalmazásának; 
c) figyelmeztetésnek, hogy lőfegyverhasználat következik; 
d) figyelmeztető lövésnek. 
A lőfegyverhasználatot megelőző intézkedések részben vagy teljesen mellőzhetők, ha az eset 
összes körülményei miatt ezek megtételére nincs idő, és a késedelem az élet közvetlen 
veszélyeztetésével járna. 
f) Lőfegyverhasználat tömegben (csoportosulásban) lévő személlyel szemben 
Lőfegyverhasználatnak tömegben (csoportosulásban) lévő személlyel szemben csak akkor van 
helye, ha az egyes személy elleni lőfegyverhasználat feltételei fennállnak. A 
lőfegyverhasználatnak az egyes személy ellen kell irányulnia. 
g) Kötelékben való fellépés 

A hivatásos állomány tagjai kötelékben alkalmazhatók többek közt 
 fogolyzendülés felszámolására; 
 terrorcselekmény felszámolására; 
 túszok kiszabadítására; 
 megszökött fogvatartott felkutatására és elfogására. 
h) Tömegoszlatás 
Ha a fogvatartás és a bv. szerv biztonságát közvetlenül veszélyeztető tömeg a szétoszlásra, 
illetve a jogellenes cselekmény abbahagyására irányuló felszólításnak nem tesz eleget, a többi 
kényszerítő eszköz használata mellett a következő eszközök és intézkedések alkalmazhatók 
 vízsugár; 
 pirotechnikai eszköz, riasztólövés; 
 ingerlő vegyi eszköz; 
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 kényszeroszlatás. 
Az intézkedés alkalmazására a tömeget előzetesen figyelmeztetni kell. A tömeget a helyszínről 
való eltávozásában tilos korlátozni. Tömegoszlatásnál lőfegyverhasználatnak nincs helye. 
 
 
 
21.) A szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése 

 
 

A bv. intézet az elítéltet 
a) jogerős bírósági ítéletről szóló bírói értesítés, 
b) elővezetésről szóló rendelkezés, 
c) elfogató parancs, 
d) a szabadságvesztés letöltésére vonatkozó bírósági felhívás, 
e) a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételére vonatkozó ügyészi vagy bírói 

rendelkezés, 
f) az Igazságügyi Minisztérium külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztés 

végrehajtásának átvételéről szóló értesítése alapján fogadja be. 
 
 
Az intézet megvizsgálja, hogy a befogadás alapjául szolgáló iratok megfelelnek-e a 
jogszabályok tartalmi és alaki rendelkezéseinek. 
Ezt követően történik az elítélt személyazonosságának megállapítása, amely a fogva tartás 
alapjául szolgáló iratok adatainak és az elítélt személyazonosságát igazoló okiratban foglalt, 
vagy egyéb módon igazolt, illetőleg az elítélt által közölt adatoknak az összehasonlítását 
jelenti. Az intézet az elítélt személyazonosságának megállapításához adatokat kérhet a 
rendőrségtől, más hatóságtól vagy más intézettől, indokolt esetben a rendőrségtől kéri a 
személyazonosság megállapítását. 
Az intézet a befogadást megtagadja, ha 
a) a befogadás alapjául szolgáló iratok hiányoznak; 
b) a szabadságvesztés végrehajtására előállított, átkísért, átszállított vagy önként 

jelentkező személy a befogadás alapjául szolgáló iratokban megjelölt személlyel nem 
azonos. 

 
Ha az elítélten a befogadáskor külsérelmi nyomot észlelnek, vagy a rendőrségi fogdából, a 
javítóintézetből, a katonai fogdából átkísért elítélt azt állítja, hogy bántalmazták, haladéktalanul 
orvosi vizsgálatot kell végezni, valamint jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek egy-egy 
példányát az átkísérést végrehajtó szervnek, illetve a törvényességi felügyeletet ellátó 
ügyésznek meg kell küldeni. 
Ha az elítélt az intézetbe magával hozza felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekét, a 
gyermek- és ifjúságvédelmi intézménybe történő elhelyezésről az intézet haladéktalanul 
gondoskodik. 
Amennyiben az elítélt lakása vagy más vagyontárgya őrizetlenül maradt, az intézet erről az 
illetékes önkormányzat jegyzőjét, illetve az elítélt által meghatározott személyt értesíti. 
Az intézetbe befogadott elítéltet a közösségbe elhelyezés előtt - a külön jogszabályban 
foglaltak szerint - egészségügyi szempontból meg kell vizsgálni. 
 
 
Az elítélt az intézetben a következő tárgyakat tarthatja magánál: 
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 tisztálkodási szerek és a tartásukra szolgáló eszközök (szappan, fésű, tükör, hintőpor, 
krém, sampon stb.); 

 mosószerek (paszta vagy folyékony) és öblítőszerek; 
 fogápolási eszközök; 
 izzadásgátló szerek, a hajtógázzal töltött palackot kivéve; 
 körömápolási cikkek; 
 ruha és cipőápoló eszközök; 
 varrókészlet; 
 hajápolási eszközök (hajszárító, hajsütővas, csavarók és csipeszek, hajháló, zuhanysapka); 
 az elítéltnél - engedéllyel - saját alsóruházat, lábbeli és papucs; 
 az intézetben vásárolt vagy csomagban beküldhető élelmiszerek; 
 filteres tea, kávégranulátum; 
 üdítőitalok, savanyúságok, kompótok; 
 tejtermékek, tubusos ételízesítők; 
 merülőforraló; 
 pohár; 
 cigaretta, szivar, dohány; 
 könyvek, napilapok, folyóiratok; 
 a vallásgyakorlathoz szükséges kegytárgyak; 
 elemmel működtethető zsebrádió, fülhallgató; 
 maximum 37 cm-es képátmérőjű, hordozható, teletext nélküli tv-készülék; 
 karóra; 
 kézimunka-felszerelés; 
 telefonkártya stb. 

 
 

A befogadási eljárás során az intézet az elítéltnél nem tartható tárgyakat igazolás ellenében 
átveszi, és azokat az elítélt letétjébe helyezi. 
Ha a letétbe helyezés veszélyeztetné az intézet biztonságát, vagy az közegészségügyi, illetve 
egyéb okból nem lehetséges, a letétbe helyezést meg kell tagadni, majd ezzel egyidejűleg fel 
kell hívni az elítéltet, hogy gondoskodjék a tárgy intézeten kívüli megőrzéséről vagy 
értékesítéséről. Ha az elítélt ennek nem tesz eleget, az adott tárgyat - jegyzőkönyv egyidejű 
felvétele mellett - meg kell semmisíteni. 
A nyilvántartásba vett elítéltet az elhelyezési körletre kell kísérni, és részére a megfelelő 
körletrészt, zárkát vagy lakóhelyiséget, továbbá fekvőhelyet kell kijelölni. 
 
A Bv.tvr. 5. §  értelmében a büntetést és az intézkedést az ítéletben, illetőleg a jogszabályban 
meghatározott tartamban kell végrehajtani. A büntetésbe minden megkezdett nap beszámít, 
végrehajtásának utolsó napját naptári nap szerint kell megállapítani. A befogadási eljárás során 
a bv. intézet külön jogszabályban meghatározottak szerint megállapítja, és az elítélttel írásban 
közli a szabadságvesztés kezdő- és utolsó napját, valamint a feltételes szabadságra bocsátás 
esedékességének a napját. 

 
Az elítéltek nevelése 
A szabadságvesztés végrehajtásának feladata a Bv. tvr. megfogalmazásában, „hogy fenntartsa 
az elítélt önbecsülését, fejlessze a felelősségérzetét, és ezzel elősegítse, hogy felkészüljön a 
szabadulása utáni, a társadalom elvárásának megfelelő önálló életre.” 
A büntetés-végrehajtási nevelés a kriminálpedagógia tudománya által kidolgozott, tudatos, 
tervszerű folyamat, amelynek célja a tudásanyag megszerzésén keresztül az elítéltek 



 83

magatartás-motivációinak a helyes irányba terelése és a bűnelkövetésre irányuló 
indítékrendszer kiküszöbölése. 
A nevelési eljárások ennek érdekében három területre koncentrálnak: az elítéltek 
életviszonyaira, az elítéltek cselekvéseinek szabályozására, valamint értékrendszerük 
megváltoztatására. 
 
A nevelés felöleli az elítélt 
 iskolarendszerű oktatásban való részesítést, önképzésének biztosítását (foglalkoztatás), 
 a kapcsolattartás elősegítését (telefonálás, levelezés, látogatás, csomagküldés), 
 művelődési és sportolási lehetőségeket, 
 jutalmazását, fenyítését. 
    
A jutalmak: 
a) dicséret, 
b) annak engedélyezése, hogy az elítélt soron kívül csomagot kapjon, 
c) látogató fogadása soron kívül, a látogatási idő meghosszabbítása, 
d) a személyes szükségletekre fordítható összeg növelése, 
e) tárgyjutalom, 
f) pénzjutalom, 
g) a fenyítés elengedése, 
h) a végrehajtott fenyítés nyilvántartásának törlése, 
i) rövid tartamú eltávozás, 
j) kimaradás. 
 
A rövid tartamú eltávozás tartama évente fegyházban legfeljebb öt nap, börtönben legfeljebb 
tíz nap, fogházban és az átmeneti csoportban legfeljebb tizenöt nap, amely a 
szabadságvesztésbe beszámít.  
 
Kimaradás annak az elítéltnek engedélyezhető, aki a szabadságvesztésből fegyházban legalább 
a büntetés tartamának felét kitöltötte, börtönben legalább hat hónapot, fogházban legalább 
három hónapot kitöltött, illetőleg, akit átmeneti csoportba helyeztek. 
A kimaradás tartama huszonnégy órát nem haladhat meg.  
A kimaradás idejére - az elítélt letétben lévő pénze terhére - a büntetés-végrehajtási intézet 
parancsnoka költőpénz kiadását engedélyezheti. Kimaradás elsősorban az elítélt családi 
kapcsolatainak fenntartása, a szabadulása után a munkahelyről és a lakásról való gondoskodás 
elősegítése érdekében engedélyezhető. 
 
Nem engedélyezhető kimaradás, ha az elítélt 
a) ellen újabb büntetőeljárás van folyamatban; 
b) a kimaradással kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegte. 
 
 
A fenyítés kiszabásánál figyelemmel kell lenni a fegyelemsértés súlyára és az elítélt eddigi 
magatartására, szem előtt tartva a fenyítés célját. 
 Ha a fegyelemsértés szabálysértést is megvalósít, azt fegyelmi vétségként kell elbírálni. 
 Ha a fegyelemsértés bűncselekményt is megvalósít, a fenyítés mellett a feljelentést is meg 

kell tenni. 
A büntetés-végrehajtási intézet magánelzárást kiszabó határozata ellen az elítélt a büntetés-
végrehajtási bíróhoz fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a határozat közlésekor nyomban be 
kell jelenteni; a fellebbezésnek a magánelzárás végrehajtására halasztó hatálya van. A fegyelmi 
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eljárás rendjét külön jogszabály határozza meg. 
A büntetés-végrehajtás rendjét vétkesen megsértő elítélttel szemben - nevelése, valamint a 
büntetés-végrehajtás rendjének biztosítása érdekében - a következő fenyítések alkalmazhatók: 
 

 feddés, 
 a személyes szükségletekre fordítható összeg csökkentése (hat hónapig terjedő időre, 

legfeljebb ötven százalékkal), 
 magánelzárás. Magánelzárás fegyházban harminc, börtönben húsz, fogházban tíz napig 

terjedhet; engedélyezhető, hogy az elítélt dolgozzék. Magánelzárás terhes és 
kisgyermekes nővel szemben nem alkalmazható. 

 
A magánelzárás végrehajtása alatt az elítélt: 
 
 nem küldhet, és nem kaphat csomagot; 
 nem fogadhat látogatót, kivéve a lelkészt, valamint a szabadulás előkészítése érdekében 

a leendő munkáltatóját, a pártfogó felügyelőt és a karitatív szervezet megbízottját; 
 a személyes szükségleteire nem vásárolhat; 
 nem veheti igénybe a büntetés-végrehajtási intézet művelődési és sportolási 

lehetőségeit, sajtóterméket nem olvashat. 
Az elítélt a magánelzárás végrehajtása alatt is érintkezhet a védővel, a büntetés-végrehajtási 
intézet parancsnokának engedélyével, felügyelettel meglátogathatja a súlyos beteg 
hozzátartozóját, részt vehet a hozzátartozója temetésén. A magánelzárás végrehajtása folytán 
elmaradt látogatás, csomagküldemény és az elítélt személyes szükségleteire szolgáló vásárlás a 
magánelzárás végrehajtása után engedélyezhető. 
 Ha az orvos az elítélt egészségi állapota miatt a magánelzárás végrehajtásának folytatását nem 
javasolja, a magánelzárás végrehajtását félbe kell szakítani. 
 
Az elítéltek munkáltatása 
 
 Az elítéltek munkáltatása a szabadságvesztés végrehajtásának fontos része. Célja az, hogy 
elősegítse az elítélt testi és szellemi erejének fenntartását, lehetőséget adjon a szakmai 
gyakorlottság megszerzésére és fejlesztésére, és ezáltal megkönnyítse, hogy a szabadulása után 
a társadalomba beilleszkedjék.(44.§) 
 
A munka kijelölésénél figyelembe kell venni az elítélt testi és szellemi képességeit, lehetőség 
szerint a szakmai képzettségét és érdeklődését is. 
Az elítéltnek a munkavégzéssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire egyébként a munkajog 
általános rendelkezései az irányadók, a büntetés-végrehajtás sajátosságaiból fakadó 
eltérésekkel. 
Az elítéltek szakképzését és továbbképzését elsősorban azokban a szakmákban kell 
megszervezni, amelyek elősegíthetik a szabadulás után a társadalom életébe való 
beilleszkedést. 
 
 Gondoskodni kell az egészséges és biztonságos munkavégzésről. 
 Az elítélt munkaideje megegyezik a munkajogi rendelkezésekben megállapított 

munkaidővel. 
 Az elítéltet munkáját az általános bérezési elvek figyelembevételével kell díjazni. Ha az 

elítélt munkavégzés helyett tanulmányokat folytat, ennek idejére jogszabályban 
meghatározott mértékű pénzbeli térítésre jogosult. 

 Az elítéltet egyévi munkavégzés után húsz munkanap fizetett szabadság illeti meg. 
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 A teljes munkaidőben foglalkoztatott elítélt részére havi munkadíjként a kifizetés évét 
megelőző év első napján a munkaviszonyban álló dolgozókra megállapított kötelező 
legkisebb munkabér (minimálbér) összegének legalább egyharmada jár. 

 
Az elítéltet munkával az intézet vagy az e célra alapított gazdálkodó szervezet foglalkoztatja. 
Nem minősül munkáltatásnak, az elítéltnek az intézet tisztán tartásában és ellátásában való 
díjazás nélküli kötelező részvétele. 
Ha a büntetés-végrehajtási intézet az elítéltet átmenetileg nem tudja munkával foglalkoztatni, 
és az elítéltnek nincs letétben levő pénze, a büntetés-végrehajtási intézet gondoskodik az elítélt 
legfontosabb személyi szükségleteire fordítható összegről. 
 
 
Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása /e.v.sz./ 

 
 A fogház, illetőleg a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb szabályok 
alkalmazása, illetőleg alkalmazásuk megszüntetése iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz 
előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak.(7/A §) 
 A büntetések és az intézkedések végrehajtása során a bíróságra háruló feladatokat a büntetés-
végrehajtási bíró (bv. bíró) látja el, aki a megyei bíróságon működik. 
 
A fogház, illetőleg a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb végrehajtási 
szabályok akkor alkalmazhatók, ha - különösen az elítélt személyiségére, előéletére, 
életvitelére, családi körülményeire, bűnözői kapcsolataira, a szabadságvesztés során tanúsított 
magatartására, az elkövetett bűncselekményre, a szabadságvesztés tartamára tekintettel - a 
szabadságvesztés célja az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásával is elérhető. 
 
A szabadságvesztés enyhébb fokozatának kijelölésére tehát akkor lehet előterjesztést tenni,, ha 
az elítélt folyamatosan kifogástalanul teljesíti kötelezettségeit és a büntetés célja enyhébb 
fokozatban is elérhető.  
 
Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazásának előnyeként az elítélt: 
 
a) huszonnégy órát, kivételesen negyvennyolc órát meg nem haladó időre havonta legfeljebb 

négy alkalommal eltávozhat a büntetés-végrehajtási intézetből azokon a napokon, 
amelyeken nem végez munkát; 

b) a személyes szükségletére fordítható pénzt készpénzben is megkaphatja, és azt a büntetés-
végrehajtási intézeten kívül költheti el; 

c) a látogatóját a büntetés-végrehajtási intézeten kívül is fogadhatja; 
d) felügyelete mellőzhető, amikor a büntetés-végrehajtási intézeten kívül dolgozik. 
 
Az elítélt köteles bejelenteni, hogy az eltávozás ideje alatt hol tartózkodik. 
Amennyiben viszont az elítélt az eltávozással, illetőleg a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli 
munkavégzéssel kapcsolatos magatartási szabályokat ismételten vagy súlyosan megszegi, így 
különösen, ha az eltávozásról önhibájából nem az előírt időn belül tér vissza, vagy más, súlyos 
fegyelemsértést követ el, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka felfüggeszti az enyhébb 
végrehajtási szabályok alkalmazását, és előterjesztést tesz a büntetés-végrehajtási bírónak az 
enyhébb végrehajtási szabályok megszüntetése iránt. 
 
 Az enyhébb végrehajtási szabályok nem alkalmazhatók, ha 
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a) az elítélt a szabadságvesztésből - az előzetes fogva tartásban a szabadságvesztés 
foganatbavételét közvetlenül megelőzően folyamatosan töltött időt is beszámítva - a 
feltételes szabadságra bocsátásig esedékes időtartam felét nem töltötte le; 

b) az elítélt a szabadságvesztésből fogház fokozatban legalább 3 hónapot, börtön fokozatban 
legalább 6 hónapot nem töltött le; 

c) az elítélt a törvény értelmében [Btk. 47. § (4) bekezdés], vagy a bíróság határozata folytán 
nem bocsátható feltételes szabadságra; 

d) az elítélt ellen újabb büntetőeljárás van folyamatban; 
e) az elítélttel szemben újabb szabadságvesztés végrehajtására érkezik értesítés, és a 

büntetések nincsenek összbüntetésbe foglalva; 
f) a bíróság jogerős ítéletében fegyházbüntetésre elítélt a szabadságvesztés fokozatának 

enyhítésével (Btk. 46. §) tölti börtönbüntetését. 
 
 
A szabadságvesztés félbeszakítása 
 
 A szabadságvesztés végrehajtása fontos okból - közérdekből, illetőleg az elítélt személyi, 
családi körülményei, egészségi állapota miatt - félbeszakítható. 
A szabadságvesztés félbeszakítását 

a) egy évben tíz napig terjedő időtartamra a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka; 
b) egy évben tíz naptól három hónapig, öt évet meghaladó szabadságvesztés esetén harminc 

napig terjedő időtartamra a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka; 
c) a b) pontban szabályozottnál hosszabb időre az igazságügy-miniszter engedélyezheti. 

(2) A félbeszakítás tartama, valamint az engedély nélkül a büntetés-végrehajtási intézeten kívül 
töltött idő a szabadságvesztésbe nem számít be. /22.§/ 

 
A szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítása iránti kérelmet az elítéltet fogvatartó intézet 
parancsnokához, a bv. országos parancsnokához, illetve az igazságügy-miniszterhez kell 
benyújtani. A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a kérelem indoka a valóságnak megfelel. A 
kérelem indokoltságát az intézet ellenőrizheti, az indokok tisztázását kezdeményezheti. 
 
 
A félbeszakítás speciális esetei:  
 
 az elítélt nő a terhesség negyedik hónapját elérte, és a szülés várható időpontja megelőzné 

a szabadulás napját, nyilatkoztatni kell, hogy kéri-e a szabadságvesztés félbeszakítását. 
Kérelem esetén a parancsnok az iratokat - javaslatával együtt - az Országos 
Parancsnokságra terjeszti fel. Ha a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítását 
engedélyezik, az elítéltet a szülés várható időpontja előtt legalább négy héttel szabadítani 
kell. 

 
 az elítélt súlyos betegségben szenved és kérelmet nem terjesztett elő, a félbeszakításra a 

parancsnok, továbbá a Központi Kórház, illetve az IMEI vezetője is javaslatot tehet. 
 
 a bv. intézet kezdeményezi a szabadságvesztés végrehajtásának félbeszakítását a 

bíróságnak a perújítás elrendelése, valamint a felülvizsgálat során hozott, a végrehajtás 
félbeszakítását elrendelő határozata alapján, valamint az igazságügy-miniszternek a 
kegyelmi kérvényt támogató döntése esetén. A félbeszakítás a perújítási eljárás 
befejezéséig, a felülvizsgálati indítvány elbírálásáig, az igazságügy-miniszter által megjelölt 
időpontig, illetve a köztársasági elnök döntéséig tart. 
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A szabadságvesztés félbeszakításáról az elítélt lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint 
illetékes rendőrkapitányságot kell értesíteni. Az értesítésnek tartalmaznia kell a félbeszakítás 
időtartamát és az elítélt által megjelölt tartózkodási helyet. 
 
 A szabadságvesztés félbeszakítását az engedélyező megszünteti, ha a tudomására jut, hogy 

a) az elítélttel szemben a félbeszakítás tartama alatt elkövetett bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás indult, vagy újabb szabadságvesztés végrehajtásáról érkezik értesítés; 

b) az elítéltet más ügyben előzetes letartóztatásba helyezték; 
c) a félbeszakítás indoka az engedélyezett határidő letelte előtt megszűnt. 

 
 A félbeszakítás megszüntethető, ha az illetékes hatóság írásbeli tájékoztatása szerint az elítélt a 
félbeszakítás ideje alatt a társadalmi együttélés szabályait durván sértő magatartást tanúsított, 
és ezért ellene szabálysértési eljárás indult. 
 
A félbeszakítás megszüntetéséről az elítéltet írásban haladéktalanul tájékoztatni kell, és fel kell 
szólítani, hogy a megadott időpontban az intézetben jelentkezzen. 
 
 
A feltételes szabadságra bocsátás szabályait a Btk. 47. § tartalmazza. 
  
 
22.) A közérdekű munka és a pénzbüntetés végrehajtása 
 
 
A közérdekű munkát az elítélt személyiségének és fizikai-egészségi állapotának megfelelően 
kell megválasztani. A Btk. Különös része 62 tényálláshoz fűzi vagylagosan a közérdekű munka 
alkalmazásának lehetőségét.  
A közérdekű munka végrehajtásának helyéül az elítélt állandó lakóhelye - az elítélt kérelme 
alapján az ideiglenes lakóhelye - szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróságon működő 
büntetés-végrehajtási bíró intézményt vagy gazdálkodó szervet jelöl ki. A kijelölés előtt a 
büntetés-végrehajtási bíró pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el. A munkahely 
kijelölésénél figyelembe kell venni az elítélt egészségi állapotát, szakképzettségét 
(szaktudását), a munkára való alkalmasságát és az elkövetett bűncselekmény jellegét. 
 
A büntetés-végrehajtási bíró a 10. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel fennállása esetén 
a pártfogó felügyelő javaslatára, illetőleg a kijelölt munkahely vagy az elítélt kérelmére új 
munkahelyet jelölhet ki. 
A megyékben és a fővárosban működő munkaügyi központok rendszeresen tájékoztatják a 
megyei (fővárosi) bíróságot és a pártfogó felügyelői szolgálat megyei (fővárosi) hivatalát 
azokról a munkahelyekről, amelyek közérdekű munka végzésére elítéltek kijelölését igénylik. A 
kijelölt munkahellyel a közérdekű munka tartamára nem létesül munkaviszony. 
 
 A közérdekű munka végrehajtása során a napi munkaidő legalább négy óra, legfeljebb nyolc 
óra. 
 
A kijelölt munkahely köteles 

a) az elítéltet közérdekű munkával foglalkoztatni; 
b) az elítélt utazási költségét megtéríteni, ha a közérdekű munkát nem a lakóhelyén végzi; 
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c) a bíróság által megküldött nyilvántartó lapot vezetni, és az elítélttel kapcsolatban kért 
felvilágosítást a bíróságnak megadni. 

 
A munkahely haladéktalanul értesíti a bíróságot, ha az elítélt 

a) a büntetést megkezdte; 
b) a munkakötelezettségének nem tesz eleget; 
c) büntetésének végrehajtására más munkahely kijelölése indokolt; 
d) a büntetést kitöltötte. 

 
A közérdekű munka végrehajtását a bíróság a pártfogó felügyelő útján ellenőrzi. A pártfogó 
felügyelő ellenőrzi, hogy az elítélt a munkakötelezettségének eleget tesz-e, illetve a munkahely 
eleget tesz-e a büntetés végrehajtásával összefüggő kötelezettségeinek. 
 
Ha a munkahely arról értesíti a bíróságot, hogy az elítélt a munkakötelezettségének nem tesz 
eleget, az értesítést a pártfogó felügyelő által készített jelentéssel megküldi a megyei (fővárosi) 
főügyészségnek. 
Az ügyész szükség esetén meghallgatja a pártfogó felügyelőt, pártfogó felügyelői véleményt 
szerez be, és ha a közérdekű munkának szabadságvesztésre való átváltoztatását 
-  indokoltnak tartja, az átváltoztatás iránt indítványt tesz a büntetés-végrehajtási bírónak; 
- nem tartja indokoltnak, szükség esetén más munkahely kijelölésére tesz indítványt. 
A büntetést kiszabó bíróság a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére az elítélt 
kérelmére - indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb három hónapi halasztást 
engedélyezhet. Kivételesen indokolt esetben három hónapot meghaladó vagy ismételt halasztás 
is engedélyezhető. 
 
A büntetés-végrehajtási bíró a közérdekű munka végrehajtását indokolt esetben hivatalból vagy 
az elítélt kérelmére félbeszakíthatja, a döntése előtt meghallgathatja a pártfogó felügyelőt, és 
pártfogó felügyelői véleményt szerezhet be. A félbeszakítás tartama a közérdekű munka 
tartamába nem számít be, évente harminc napot nem haladhat meg. A büntetés-végrehajtási 
bírónak a közérdekű munka végrehajtásának félbeszakításával kapcsolatos végzése ellen nincs 
helye fellebbezésnek. 
 
A pénzbüntetés végrehajtása 

 
 A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a cselekménnyel elért vagy elérni kívánt 
anyagi előnyre is - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát és az elkövető 
vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten az egynapi tételnek 
megfelelő összeget. 
 
A pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. 
Egynapi tétel összegét legalább száz, de legfeljebb húszezer forintban kell meghatározni. 
 
A pénzbüntetést, meg nem fizetése esetén, fogházban végrehajtandó szabadságvesztésre kell 
átváltoztatni. Egynapi tétel összegének a helyébe egynapi szabadságvesztés lép. Ilyenkor a 
szabadságvesztés két hónapnál rövidebb is lehet. /Btk. 51-52. §§/ 
 
 A pénzbüntetést a megyei (fővárosi) bíróság gazdasági hivatala hajtja végre. Az elítélt a 
pénzbüntetést legkésőbb a gazdasági hivatal felhívásának a kézbesítésétől számított tizenöt 
napon belül, ha pedig a bíróság halasztást, illetőleg részletfizetést engedélyezett, a bíróság által 
megállapított időpontig köteles megfizetni. 
Ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizette meg, a gazdasági hivatal az első fokon eljárt bíróságot 
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megkeresi a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatása iránt. 
 
A pénzbüntetés akkor is megfizethető, ha azt a bíróság már átváltoztatta szabadságvesztésre. 
Ha a pénzbüntetést a helyébe lépő szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése előtt 
megfizetik, a szabadságvesztés nem hajtható végre, ha pedig a szabadságvesztés végrehajtása 
alatt fizetik meg, az elítéltet nyomban szabadon kell bocsátani. 
Ha a pénzbüntetést a szabadságvesztésre átváltoztatás után részben fizetik meg, a 
szabadságvesztésnek az a része hajtható végre, amely a meg nem fizetett pénzbüntetésnek felel 
meg. 

 
 
23.) A bíróság büntetésvégrehajtási feladatai 
 
A bíróság büntetés-végrehajtási feladatait a megyei (fővárosi) bíróságon működő 
büntetésvégrehajtási bíró látja el. 
A katonai büntetőeljárásban elitélt katona esetében a büntetés-végrehajtási bíró feladatait a 
megyei bíróság elnöke által kijelölt katonai bíró látja el. 
 
A büntetésvégrehajtási bíró eljárásának jellemzői: 

a) egyesbíróként jár el, 
b) az elítéltet meghallgatja, bizonyítás felvétele esetén tárgyalást tart, az ügyész és a védő az 

elítélt meghallgatásán jelen lehet; ha az elítélt fogva van, a büntetés-végrehajtási bíró a 
meghallgatást, illetve a tárgyalást a büntetés-végrehajtási intézetben tartja, 

c) eljárása során hozott végzés ellen - ha e törvény másként nem rendelkezik - fellebbezésnek 
van helye, 
 
A büntetésvégrehajtási bíró végzése elleni fellebbezést a megyei (fővárosi) bíróság másodfokú 
tanácsa tanácsülésen, bizonyítás felvétele esetén tárgyaláson bírálja el. 
Az eljárásokat - eltérő rendelkezés hiányában - annak a büntetésvégrehajtási intézetnek, illetve 
javítóintézetnek a helye szerint illetékes büntetésvégrehajtási bíró folytatja le, ahol az elítélt a 
büntetését tölti, illetőleg, ahol a javítóintézeti nevelést végrehajtják. 
Az eljárásokban felmerült bűnügyi költség - eltérő rendelkezés hiányában - az elítéltet terheli. 
Amennyiben a törvényerejű rendelet vagy más jogszabály eltérően nem rendelkezik, a 
büntetésvégrehajtási bíró eljárására a büntető eljárás szabályai irányadók. 
 
A büntetés-végrehajtási bíró a büntetés végrehajtása érdekében lakcímfigyelést, illetve körözést 
rendelhet el, illetőleg elfogatóparancsot bocsáthat ki annak az ismeretlen helyen tartózkodó 
elítéltnek a felkutatása érdekében, aki 

a) a büntetés-végrehajtási intézetből megszökött, 
b) a büntetés-végrehajtási intézetből, javítóintézetből engedély nélkül távozott, 
c) a büntetés-végrehajtási intézetből, javítóintézetből engedéllyel távozott, de jogellenesen 

nem tért vissza, 
d) a jogerősen kiszabott közérdekű munka, illetve szabadságvesztés büntetésének letöltését 

nem kezdte meg. 
A körözést határozattal kell elrendelni. A határozatot meg kell küldeni a személy- és 
tárgykörözésről szóló törvényben meghatározott rendőrkapitánysághoz. 
 
A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása 
A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatása iránt (Btk. 46. §) a büntetésvégrehajtási 
intézet tesz előterjesztést a büntetésvégrehajtási bíróhoz. 
A szabadságvesztés fokozatának megváltoztatását az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A 
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kérelmet a büntetés-végrehajtási intézet - értékelő véleményével és javaslatával - tizenöt napon 
belül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ha az egy éven belül ismételten előterjesztett 
kérelem új körülményre nem hivatkozik, az értékelő vélemény és a javaslat elkészítését a 
büntetés-végrehajtási intézet mellőzheti. 
 
Enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása 
A fogház, illetőleg a börtön végrehajtásának általános szabályainál enyhébb szabályok 
alkalmazása, illetőleg alkalmazásuk megszüntetése iránt a büntetés-végrehajtási intézet tesz 
előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak. 
Az enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazását az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A 
kérelmet a büntetés-végrehajtási intézet - értékelő véleményével és javaslatával - tizenöt napon 
belül továbbítja a büntetés-végrehajtási bíróhoz.  
 
A fenyítés elleni fellebbezés elbírálása 
Az elítéltnek a büntetés-végrehajtási intézet magánelzárás fenyítést kiszabó határozata elleni 
fellebbezését a büntetés-végrehajtási bíró az iratnak a hozzá érkezésétől számított öt napon 
belül bírálja el. 
A büntetés-végrehajtási bíró végzése elleni fellebbezésnek a fenyítés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. A fellebbezést az érkezéstől számított öt napon belül kell elbírálni. 
 
A feltételes szabadságra bocsátás 
A feltételes szabadságra bocsátásról a büntetésvégrehajtási bíró a büntetésvégrehajtási intézet 
előterjesztése alapján, a feltételes szabadságra bocsátás lehetséges időpontja előtt az elítélt 
meghallgatása után határoz. A határozat meghozatala előtt elrendelheti a pártfogó felügyelői 
vélemény beszerzését. 
Ha a büntetésvégrehajtási bíró az elítéltet nem bocsátotta feltételes szabadságra, a feltételes 
szabadságra bocsátás lehetőségét később újból megvizsgálhatja. Ebben az esetben elrendelheti 
a pártfogó felügyelői vélemény beszerzését. 
Ha a büntetés-végrehajtási bíró az elítéltet nem bocsátotta feltételes szabadságra, a feltételes 
szabadságra bocsátást az elítélt vagy védője is kezdeményezheti. A kérelmet a büntetés-
végrehajtási intézet - értékelő véleményével és javaslatával - harminc napon belül továbbítja a 
büntetés-végrehajtási bíróhoz. Ha az egy éven belül ismételten előterjesztett kérelem új 
körülményre nem hivatkozik, az értékelő vélemény és a javaslat elkészítését a büntetés-
végrehajtási intézet mellőzheti. 
 
A feltételes szabadság megszüntetése 
Ha a pártfogó felügyelet alá helyezett elítélt a magatartási szabályokat a feltételes szabadság 
tartama alatt megszegi, a pártfogó, illetve a rendőrség a feltételes szabadság megszüntetése 
érdekében az ügyészhez fordul. Ha az ügyész a tényállást nem látja tisztázottnak, a tényállás 
felderítése érdekében a nyomozó hatóságot keresi meg vagy a pártfogótól további bizonyítási 
eszközök megjelölését kéri. 
Ha a magatartási szabályok megszegése miatt a feltételes szabadság megszüntetésének lehet 
helye, az ügyész az elítélt tartózkodási helye szerint illetékes büntetésvégrehajtási bírónak 
indítványt tesz. Ha az elítélt - elfogása előtt - a hatóság elől elrejtőzött vagy elrejtőzésétől 
alaposan tartani kell, az ügyész, az indítvány benyújtása után pedig a büntetésvégrehajtási bíró 
elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét. A szabadságvesztés ideiglenes 
foganatba vételére a Be.-nek az előzetes letartóztatás tartamára vonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Más munkahely kijelölése a közérdekű munka végrehajtására 
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A büntetés-végrehajtási bíró az ügyész indítványára a közérdekű munka végrehajtására más 
munkahelyet jelölhet ki, ha a közérdekű munka 

a) a büntetés-végrehajtási bíró által meghatározott munkahelyen nem hajtható végre; 
b) végrehajtása a munkafegyelem biztosítása érdekében, illetőleg az elítélt személyi 

körülményeiben történt változás folytán más munkahelyen célszerű. 
Az eljárást a kijelölt munkahely szerint illetékes büntetés-végrehajtási bíró folytatja le. Ennek 
során - a kijelölhető új munkahelyre vonatkozó pártfogó felügyelői jelentés hiányában - 
elrendeli a pártfogó felügyelői vélemény beszerzését, valamint meghallgatja a pártfogó 
felügyelőt, szükség esetén a kijelölt és a kijelölendő új munkahely képviselőjét is. 
 
A közérdekű munka átváltoztatása szabadságvesztésre 
A közérdekű munkának szabadságvesztésre való átváltoztatása iránt az ügyész a pártfogó 
felügyelő jelentése alapján tesz indítványt a büntetés-végrehajtási bírónak. 
Ha a büntetés-végrehajtási bíró az indítványnak helyt ad, a közérdekű munka helyébe lépő 
szabadságvesztés tartamát a még le nem töltött munkanapok alapulvételével állapítja meg. Ha 
az átváltoztatásra nincs ok, a büntetés-végrehajtási bíró más munkahelyet jelölhet ki. Az 
átváltoztatásról rendelkező végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

 
A pártfogó felügyelettel kapcsolatos eljárás 
A büntetés-végrehajtási intézet a feltételes szabadságra bocsátás esedékessége előtt tesz 
előterjesztést a büntetés-végrehajtási bírónak. 
A pártfogó felügyelet meghosszabbítása, illetőleg megszüntetése, valamint a bíróság 
határozatában előírt magatartási szabályok megváltoztatása iránt a pártfogó felügyelő tesz 
javaslatot a pártfogó működési helye szerint illetékes büntetés-végrehajtási bírónak. A 
magatartási szabályok megváltoztatása iránti javaslatnak a pártfogolt kérelme alapján is helye 
van. 
 
Önellenőrző kérdések (büntetőeljárás): 

 
1) Milyen fő szakaszokra osztható a büntetőeljárás? 
2) Hogyan alakul a Be. időbeli hatálya? 
3) Milyen irányban köti a vád a bíróságot? 
4) Mikor kötelező a büntetőeljárásban a védő részvétele? 
5) Soroljon fel öt büntetőeljárási alapelvet! 
6) Mit jelent a társasbíráskodás és a laikus jelenlét elve? 
7) Milyen esetben érvényesül az (ügyészi) eljárási opportunizmus? 
8) Mit jelent az ártatlanság vélelme és melyek az összetevői? 
9) Mit jelent a tárgyalás mellőzése (büntetőparancs)? 
10) Mit jelent a tárgyalásról lemondás? 
11) Mikor zárható ki a nyilvánosság a tárgyalásról? 
12) Mikor kerülhet sor harmadfokú bírósági tárgyalásra? 
13) Mikor történhet soronkívüli eljárás? 
14) Hogyan alakul a bíróságok illetékessége a büntetőeljárásban? 
15) Milyen kizárási okok merülhetnek fel a bíróval (nyomozási bíróval) szemben? 
16) Hogyan épül fel az ügyészség szervezete a büntetőeljárásban? 
17)  Mi a Központi Nyomozó Főügyészség szerepe és mikor járhat el? 
18) Milyen döntést hozhat az ügyész a befejezett nyomozás iratainak felülvizsgálata után?  
19) Mi a terhelt elnevezése az egyes eljárási szakaszokban? 
20) Melyek a terhelt jogai? 
21) Melyek a védő jogai? 
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22) Mi a magánvádló szerepe? 
23) Mi a pótmagánvádló szerepe? 
24) Ki a magánfél? 
25) Mi a különbség a határnap és a határidő között? 
26) Mi az igazolási kérelem? 
27) Mit tartalmaz az idézés? 
28) Milyen módon történhet a hivatalos iratok kézbesítése 
29) Hogyan csoportosíthatók a bizonyítás szempontjából releváns tények? 
30) Melyek a bizonyítás eszközei, 
31) Ki nem hallgatható ki tanúként? 
32) Ki tagadhatja meg a tanúvallomást? 
33) Melyek lehetnek a tanúvédelem eszközei? 
34) Mikor kötelező szakértő alkalmazása? 
35) Melyek a bizonyítási eljárások fajtái? 
36) Melyek a felismerésre bemutatás szabályai? 
37) Hogyan csoportosíthatók a kényszerintézkedések? 
38) Melyek az őrizetbevétel feltételei? 
39) Mikor kerülhet sor előzetes letartóztatásra? 
40) Melyek a büntetőeljárási óvadék szabályai? 
41) Mikor indulhat meg a nyomozás, nyomozási cselekménnyel (reálaktussal)? 
42) Melyek a nyomozási bíró feladatai? 
43) Milyen szakaszokra osztható az első fokú eljárás? 
44) Hogyan történik a bíróság tanácskozása, szavazása? 
45) Melyek a bíróság ügydöntő határozatai? 
46) Mit tartalmaz az ítélet rendelkező része? 
47) Kik jogosultak az ítélet elleni fellebbezésre? 
48) Melyek a rendkívüli perorvoslatok? 
49) Mit jelent a bíróság elé állítás? 
50) Melyek a külön eljárások a Be.-ben? 

 
Önellenőrző kérdések: (büntetés-végrehajtás)  
 

1) Soroljon fel a büntetés-végrehajtás alapelvei közül legalább ötöt! 
2) Mi a büntetés-végrehajtási jog tárgya? 
3) Mi a büntetés-végrehajtás garanciarendszere? 
4) Soroljon fel az elítélt jogai közül ötöt, mely a büntetés-végrehajtás alatt szünetel? 
5) Milyen kedvezmények illethetik meg az elítéltet az enyhébb végrehajtási szabályok 

alkalmazása esetén?  
6) Az elítélt milyen jogait korlátozhatja a bv. intézet parancsnoka? 
7) Milyen esetei lehetnek a büntetés végrehajtás alatti teljes távollétnek? 
8) Milyen kényszerítő eszközöket ismer a büntetés-végrehajtás? 
9) Milyen intézkedéseknek kell megelőznie a lőfegyverhasználatot?  
10) Milyen tevékenység sorolható az elítélt nevelése körébe? 
11) Milyen fenyítések alkalmazhatók a büntetés-végrehajtás rendjének biztosítása 

érdekében? 
12) Melyek a büntetés-végrehajtási bíró eljárásának jellemzői? 
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