
1 
 

A jogi asszisztens OKJ vizsga törzsanyagát képező 
jogszabályok hatályos szövege 2011 március 
(természetesen ez nem a teljes jogszabály lista, főleg a szóbeli tételsornál 
néhány tételhez más jogszabály ismerete is szükséges lehet) 

 

 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról          2oldal 
 

 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet a bírósági ügyvitel szabályairól (Büsz) 
91.oldal 

 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a bírósági végrehajtási ügyvitelről és 
pénzkezelésről 111.oldal 

 1994. évi LXXX. törvény az ügyészségi szolgálati viszonyról és az 
ügyészségi adatkezelésről 133.oldal 
 

 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás az ügyészi szervezet iratkezelési 
szabályzatának bevezetéséről  177.oldal 
 

 12/2011. (III. 30.) BM rendelet az egységes nyomozó hatósági és 
ügyészségi bűnügyi statisztikáról 203 
 

 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás 
törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi 
feladatokról 205 

 

 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás a büntetőbíróság előtti ügyészi 
tevékenységről 222.oldal 

  
 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról     236oldal 

 
 1991. évi XLI. törvény a közjegyzőkről  385.oldal 

 
 2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 

415.oldal 
 

 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól 424.oldal 
 

 1997. évi CXLI. törvényaz ingatlan-nyilvántartásról 
  



2 
 

 

1952. évi III. törvény 

a polgári perrendtartásról 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. FEJEZET 

Alapvető elvek 

A törvény célja 

1. § Ennek a törvénynek az a célja, hogy a természetes személyek és más személyek vagyoni és személyi 
jogaival kapcsolatban felmerült jogviták bíróság előtti eljárásban való pártatlan eldöntését az e fejezetben 
meghatározott alapelvek érvényesítésével biztosítsa. 

A bíróság feladatai a polgári perben 

2. § (1) A bíróságnak az a feladata, hogy - összhangban az 1. §-ban foglaltakkal - a feleknek a jogviták 
elbírálásához, a perek tisztességes lefolytatásához és ésszerű időn belül történő befejezéséhez való jogát 
érvényesítse. 

(2) A per befejezésének ésszerű időtartama a jogvita tárgyát és természetét, valamint az eljárás lefolytatásának 
egyedi körülményeit is figyelembe véve határozható meg. Nem hivatkozhat a per ésszerű időn belül történő 
befejezésének követelményére az a fél, aki magatartásával, illetve mulasztásával a per elhúzódásához maga is 
hozzájárult. 

(3) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a fél - az alapvető jogait ért sérelemre 
hivatkozással - méltányos elégtételt biztosító kártérítésre tarthat igényt, feltéve, hogy a sérelem a jogorvoslati 
eljárásban nem orvosolható. Az igény elbírálása során a bíróság soron kívül jár el. A kártérítés megállapítását 
nem zárja ki, ha a bíróság nevében eljárt személynek az okozott jogsérelem közvetlenül nem volt felróható. 

(4) A bíróság e törvény alkalmazása során annak rendelkezéseit, csak az ebben a fejezetben meghatározott 
alapelvekkel összhangban értelmezheti. 

3. § (1) A bíróság a polgári ügyek körében felmerült jogvitát erre irányuló kérelem esetén bírálja el. Ilyen 
kérelmet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - csak a vitában érdekelt fél terjeszthet elő. 

(2) A bíróság - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a felek által előterjesztett kérelmekhez és 
jognyilatkozatokhoz kötve van. A bíróság a fél által előadott kérelmeket, nyilatkozatokat nem alakszerű 
megjelölésük, hanem tartalmuk szerint veszi figyelembe. 

(3) A jogvita elbírálásához szükséges bizonyítékok rendelkezésre bocsátása - ha törvény eltérően nem 
rendelkezik - a feleket terheli. A bizonyítás indítványozása elmulasztásának, illetve a bizonyítási indítvány 
elkésett voltának jogkövetkezményei, valamint a bizonyítás esetleges sikertelensége törvény eltérő rendelkezése 
hiányában a bizonyításra kötelezett felet terheli. A bíróság köteles a jogvita eldöntése érdekében a bizonyításra 
szoruló tényekről, a bizonyítási teherről, illetve a bizonyítás sikertelenségének következményeiről a feleket 
előzetesen tájékoztatni. 

(4) A bíróság a bizonyítási indítványhoz, illetve a bizonyítást elrendelő határozatához nincs kötve. A bíróság 
mellőzi a bizonyítás elrendelését, vagy a már elrendelt bizonyítás lefolytatását (kiegészítését, megismétlését), ha 
az a jogvita elbírálása szempontjából szükségtelen. A bíróság a bizonyítás elrendelését mellőzni köteles, ha a 
bizonyítási indítványt a fél neki felróható okból elkésetten, vagy egyébként a jóhiszemű pervitellel össze nem 
egyeztethető módon terjeszti elő, kivéve, ha a törvény eltérően rendelkezik. 

(5) Ha törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a polgári perben alakszerű bizonyítási szabályokhoz, a 
bizonyítás meghatározott módjához vagy meghatározott bizonyítási eszközök alkalmazásához nincs kötve, 
szabadon felhasználhatja a felek előadásait, valamint felhasználhat minden egyéb bizonyítékot, amely a tényállás 
felderítésére alkalmas. E rendelkezések nem érintik a törvényes vélelmeket, ideértve azokat a jogszabályokat is, 
amelyek szerint valamely körülményt az ellenkező bizonyításáig valónak kell tekinteni. 
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(6) A bíróság köteles gondoskodni arról, hogy a felek minden, az eljárás során előterjesztett kérelmet, 
jognyilatkozatot, valamint a bírósághoz benyújtott okiratot megismerhessenek és azokra - törvényben előírt időn 
belül - nyilatkozhassanak. 

4. § (1) A bíróságot határozatának meghozatalában más hatóság döntése vagy a fegyelmi határozat, illetve az 
azokban megállapított tényállás nem köti. 

(2) Ha jogerősen elbírált bűncselekmény vagyoni jogi következményei felől polgári perben kell határozni, a 
bíróság a határozatában nem állapíthatja meg, hogy az elítélt nem követte el a terhére rótt bűncselekményt. 

5. § (1) A bíróság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a felek közötti jogvitát nyilvános tárgyaláson bírálja 
el. 

(2) A bíróság a nyilvánosságot indokolt határozatával az egész tárgyalásról vagy annak egy részéről 
kizárhatja, ha az minősített adat, üzleti titok vagy külön törvényben meghatározott más titok megőrzése végett 
feltétlenül szükséges. A bíróság a nyilvánosságot a közerkölcs védelmében, valamint az ügyfél kérelmére abban 
az esetben is kizárhatja, ha az a fél személyiségi jogainak védelme érdekében indokolt. A bíróság a 
nyilvánosságot különösen indokolt esetben a tárgyalásnak a tanúkihallgatással érintett részéről akkor is 
kizárhatja, ha a tanú adatainak zártan kezelését rendelte el, és a zárt tárgyaláson történő meghallgatás a tanú, 
illetve hozzátartozója életének, testi épségének a megóvása érdekében feltétlenül szükséges. 

(3) A bíróság a tárgyalás során hozott határozatát nyilvánosan hirdeti ki. 
6. § (1) A bírósági eljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit hátrány nem érhet. 
(2) A bírósági eljárásban - nemzetközi egyezményben meghatározott körben - mindenki jogosult anyanyelvét, 

regionális vagy kisebbségi nyelvét használni. 
(3) A bíróság köteles tolmácsot alkalmazni, ha az az (1)-(2) bekezdésben foglalt elvek érvényesülése 

érdekében szükséges. 
7. § (1) A bíróság - jogszabályban előírt esetekben - kérelemre segítséget nyújt ahhoz, hogy a fél jogai, illetve 

törvényes érdekei védelmében bírósághoz fordulhasson. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében a bíróság köteles a felet - ha nincs jogi képviselője - 

perbeli eljárási jogairól és kötelezettségeiről, valamint a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésének 
lehetőségéről a szükséges tájékoztatással ellátni. A bíróság jogszabályban meghatározott esetben és módon a 
felet - kérelmére - részben vagy egészben mentesíti a pervitellel összefüggő költségek előlegezése, illetve 
viselése alól. 

8. § (1) A bíróság köteles biztosítani, hogy a felek és a per többi résztvevője jogaikat rendeltetésszerűen 
gyakorolják és perbeli kötelességeiknek eleget tegyenek. 

(2) A bíróság köteles megakadályozni minden olyan eljárást, cselekményt vagy egyéb magatartást, amely a 
jóhiszemű joggyakorlás követelményével ellentétes, így azt, amely a per elhúzására irányul, vagy erre vezethet. 
A bíróság a feleket a perbeli jogok jóhiszemű gyakorlására figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetésnek ki kell 
terjednie a rosszhiszemű pervitel következményeire is. 

(3) A bíróság pénzbírsággal (120. §) sújtja azt a felet vagy képviselőt, aki akár a tárgyaláson, akár valamely 
periratban jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból: 

a) az ügyre vonatkozó oly tényt állított, amelyről bebizonyult, hogy valótlan, vagy az ügyre tartozó oly tényt 
tagadott, amelyről bebizonyult, hogy igaz, 

b) olyan tényt elhallgatott, amelyről tudnia kellett, hogy a per eldöntése céljából jelentős, vagy 
c) nyilvánvalóan alaptalanul hivatkozott valamely bizonyítékra. 
(4) A bíróság pénzbírsággal (120. §) sújtja azt a felet (képviselőt), valamint más perbeli személyt, aki 

valamely nyilatkozatot indokolatlanul késedelmesen tesz meg, vagy azt felhívás ellenére sem teszi meg és ezáltal 
a per befejezését késlelteti. 

(5) A bíróság azt a felet (képviselőt), aki egyes perbeli cselekményekkel indokolatlanul késedelmeskedik, 
valamely határidőt vagy határnapot mulaszt, vagy más módon felesleges költségeket okoz, a törvény értelmében 
a költségek megtérítésére való kötelezésen felül - pernyertességére vagy pervesztességére tekintet nélkül - 
pénzbírság megfizetésére kötelezi, továbbá a felet a törvényben meghatározott más jogkövetkezménnyel sújtja. 

Az ügyész feladatai a polgári perben 

9. § (1) Az ügyész a felek rendelkezési jogának tiszteletben tartása mellett keresetet indíthat, ha a jogosult 
jogainak védelmére bármely okból nem képes. Nem indíthat az ügyész keresetet olyan jog iránt, amelyet csak 
jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet érvényesíthet. 

(2) Ha az ügyészt az (1) bekezdésben meghatározott keresetindítási jog illeti meg, de a perbeli részvételét 
megalapozó körülmények a per folyamán állnak be, az ügyész a perben felléphet. Ha az ügyészi fellépés 
törvényi feltételei fennállnak, a bíróság erről az ügyészt értesíti. 

(3) Az ügyészt az általa indított perben, illetve fellépése esetén megilletik mindazok a jogok, amelyek a felet 
megilletik, egyezséget azonban nem köthet, jogról nem mondhat le, illetve jogokat nem ismerhet el. 
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(4) Abban a perben, amelynek megindítására külön törvény jogosítja fel az ügyészt, vagy amelyet ellene lehet 
indítani, az ügyész a fél jogait gyakorolja. 

(5) A pert az az ügyész indíthatja meg, illetve a perben az az ügyész léphet fel, aki a perre illetékes bíróság 
területén működik. 

II. FEJEZET 

Bíróságok 

Eljáró bíróságok 

10. § (1) Első fokon ítélkeznek: 
a helyi bíróság (városi bíróság, kerületi bíróság) és 
a megyei bíróság (Fővárosi Bíróság). 
(2) Másodfokon ítélkeznek: 
a) a helyi bírósághoz (városi bírósághoz, kerületi bírósághoz) tartozó ügyekben a megyei bíróság (Fővárosi 

Bíróság), 
b) a megyei bírósághoz (Fővárosi Bírósághoz) tartozó ügyekben az ítélőtábla, 
c) az ítélőtáblához tartozó ügyekben (233/A. §), továbbá a 235. § (3) bekezdésében meghatározott esetben a 

Legfelsőbb Bíróság. 
(3) Felülvizsgálati ügyekben a Legfelsőbb Bíróság jár el. 
(4) Ahol a törvény helyi bíróságról rendelkezik, ott ezen városi bíróságot és kerületi bíróságot, ahol pedig 

megyei bíróságról rendelkezik, ott ezen a Fővárosi Bíróságot is érteni kell. 

A bíróságok összetétele 

11. § (1) Az első fokon eljáró bíróság - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - egy hivatásos bíróból áll 
(egyesbíró). 

(2) Törvényben meghatározott esetben az első fokon eljáró bíróság egy hivatásos bíróból mint elnökből és két 
ülnökből álló háromtagú tanácsban ítélkezik. 

(3) Ülnökök közreműködésével jár el a bíróság, ha az egy keresetben, illetőleg az egyesített perekben 
érvényesített valamelyik igény vagy a viszontkereset, illetőleg a beszámítási kifogás elbírálása tekintetében a 
törvény szerint ülnökök közreműködése szükséges. 

(4) A másodfokon eljáró bírósági tanács három hivatásos bíróból áll. 
(5) A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során három hivatásos bíróból álló tanácsban ítélkezik. Ha 

az ügy különös bonyolultsága indokolja, a Legfelsőbb Bíróság elrendelheti, hogy az ügyben öt hivatásos bíróból 
álló tanácsban járjon el. 

(6) Törvény indokolt esetben az eljáró bíróság összetételét az (1)-(5) bekezdésekben meghatározottaktól 
eltérően is megállapíthatja. 

12. § (1) Az egyesbíró megteheti mindazokat az intézkedéseket, és meghozhatja mindazokat a határozatokat, 
amelyeket a törvény a bíróság vagy az elnök hatáskörébe utal. 

(2) A bíróság tanácsának hatáskörébe utalt ügyekben az elnök tárgyaláson kívül megtehet minden intézkedést, 
és az ítélet kivételével meghozhat minden olyan határozatot, amelyet a törvény a bíróság hatáskörébe utal. 
Tárgyaláson az elnök azokat az intézkedéseket teheti meg, és olyan határozatokat hozhat, amelyeket a törvény 
kifejezetten az elnök hatáskörébe utal. 

(3) Az eljárásban a hivatásos bírákat és az ülnököket ugyanazok a jogok illetik meg és ugyanazok a 
kötelességek terhelik. Ez vonatkozik az együttalkalmazás tilalmára is. 

(4) A törvény további rendelkezéseiben a bíró mind a hivatásos bírót, mind az ülnököt jelenti. 

A bírósági titkár és a bírósági ügyintéző 

12/A. § (1) Az elsőfokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett 
tárgyaláson kívül bírósági titkár is eljárhat; a bírósági titkár jogosult továbbá a 202. § (2) bekezdésében 
meghatározottak szerinti bizonyítási eljárás lefolytatására. A bíróság eljárására irányadó, e törvényben 
meghatározott rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági titkár eljárására kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a bírósági titkárnak - ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik 
- önálló aláírási joga van, és megteheti mindazokat az intézkedéseket, illetve - az ítélet kivételével - meghozhatja 
mindazokat a határozatokat, amelyeket a törvény a bíróság vagy a tanács elnöke hatáskörébe utal. 
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(3) A bírósági titkár ideiglenes intézkedésről nem hozhat határozatot. 
(4) Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása 

és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. A bíróság eljárására irányadó, törvényben meghatározott 
rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági ügyintéző eljárására kell alkalmazni. 

(5) A bírósági titkár, valamint a bírósági ügyintéző kizárására a 13. § rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni. 

Bírák kizárása 

13. § (1) Az ügy elintézéséből ki van zárva, és abban mint bíró nem vehet részt: 
a) a fél, a féllel együtt jogosított vagy kötelezett személy, továbbá az, aki a per tárgyát egészen vagy részben a 

maga részére követeli, vagy akinek jogaira vagy kötelezettségeire a per eredménye kihatással lehet; 
b) az a) pont alá eső személy képviselője vagy olyan volt képviselője, aki az ügyben eljárt; 
c) az a) vagy a b) pont alá eső személynek a (2) bekezdésben megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa; 
d) az, akit a perben tanúként vagy szakértőként kihallgattak, vagy akinek tanúként vagy szakértőként való 

kihallgatását a bíróság elrendelte; 
e) az, akitől az ügynek tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság). 
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában hozzátartozó az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, az örökbe 

fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, a jegyes és az élettárs, a 
házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 

14. § A perben az a helyi bíróság, megyei bíróság, illetőleg ítélőtábla sem járhat el, amelynek vezetője a 13. § 
(1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja értelmében ki van zárva. 

15. § (1) A per másodfokú elintézéséből ki van zárva az a bíró is, aki a per első fokú elintézésében részt vett. 
(2) A per másodfokú elintézéséből és a felülvizsgálati kérelem elbírálásából ki van zárva az a bíró is, aki az 

eljárás elhúzódása miatti kifogás elbírálásában részt vett. 
16. § (1) A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy az előző §-ok értelmében kizárt bíró vagy bíróság az eljárásban 

ne vegyen részt. 
(2) A bíró a bíróság vezetőjének köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok forog fenn; a 

bejelentés elmulasztásáért vagy késedelmes teljesítéséért fegyelmi és anyagi felelősséggel tartozik. 
(3) Kizárási ok esetén a kizárást a bíróság vezetője hivatalból kezdeményezi. 
(4) A kizárási okot a fél is bejelentheti. E bejelentésnek az eljárás bármely szakában helye van, a 13. § (1) 

bekezdésének e) pontja alá tartozó okot azonban a fél a tárgyalás megkezdése után csupán akkor érvényesítheti, 
ha nyomban valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényről csak a tárgyalás megkezdése után szerzett 
tudomást, és a tudomásszerzés után az okot nyomban bejelenti. 

17. § Ha a bíró a reá vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, vagy saját mellőzéséhez maga is hozzájárult, 
más tanács, illetőleg bíró kijelölése iránt a bíróság vezetője is intézkedhetik. Ilyen esetben a kizárás tárgyában 
külön határozatot hozni nem kell. 

18. § (1) Ha a kizárás kérdését igazgatási ügykörben nem intézik el, a bíró kizárása felől ugyanannak a 
bíróságnak ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa tárgyaláson kívül is határozhat. 

(2) Ha ugyanannak a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok nem vonatkozik, vagy ha a 
kizárási ok a 14. § értelmében az egész bíróságra kiterjed, a kizárás kérdésében a másodfokú bíróság, a megyei 
bíróságot mint másodfokú bíróságot és a munkaügyi bíróságot érintő ok esetében az ítélőtábla, az ítélőtáblát mint 
másodfokú bíróságot érintő ok esetében a Legfelsőbb Bíróság határoz. 

(3) Ha a bejelentést nem maga a bíró tette, nyilatkozatát döntés előtt be kell szerezni. 
(4) A kizárást kimondó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, a kizárás megtagadása miatt pedig csak 

abban a fellebbezésben lehet panaszt tenni, amely az ügy érdemében hozott határozat ellen irányul. 
19. § (1) Az a bíró, aki a személyére vonatkozó kizárási okot maga jelentette be, bejelentésének elintézéséig a 

perben nem járhat el. Minden más esetben az érintett bíró továbbra is eljárhat ugyan, de ha a 13. § (1) 
bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó kizárási okról van szó, a bejelentés elintézéséig az érdemi határozat 
hozatalában nem vehet részt. Ha ugyanaz a fél ugyanabban a perben a kizárás megtagadása után tesz újabb 
bejelentést a bíró ellen, ez a korlátozás sem érvényesül. 

(2) Ha a fél nyilvánvalóan alaptalanul tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban a perben 
ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan bejelentést tesz, őt a kizárást megtagadó határozatban pénzbírsággal 
(120. §) lehet sújtani. 

20. § A 13-19. §-ok rendelkezéseit a jegyzőkönyvvezető kizárására is megfelelően alkalmazni kell. 
21. § (1) A másodfokú bíróság által elrendelt bizonyítást lehetőleg olyan bíró folytassa le, aki az első fokú 

ítélet meghozatalában nem vett részt. 
(2) A perújítás során nem járhat el az a bíró, aki a perújítással megtámadott ítélet meghozatalában részt vett. 
(3) A felülvizsgálati kérelem elbírálása során nem járhat el az a bíró, aki a felülvizsgálati kérelemmel érintett 

határozatok bármelyikének meghozatalában részt vett. 
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21/A. § A kizárás kérdésében a bíróság soron kívül határoz. 

III. FEJEZET 

Bírósági hatáskör és illetékesség 

Hatáskör 

22. § (1) A helyi bíróság hatáskörébe tartoznak mindazok a perek, amelyek elbírálását törvény nem utalja a 
megyei bíróságok hatáskörébe. 

(2) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartoznak a 349. §-ban meghatározott munkaügyi perek. 
23. § (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak: 
a) azok a vagyonjogi perek, amelyek tárgyának értéke a tízmillió forintot meghaladja, kivéve a házassági 

vagyonjogi pert, ha azt a házassági perrel együtt vagy annak folyamán indítják meg; 
b) azok a perek, amelyeket a közigazgatási jogkörben eljáró személyek által hivatalos eljárásukban okozott 

károk megtérítése iránt indítanak; 
c) a szerzői és a szomszédos jogi perek - ideértve a közös jogkezelés körébe tartozó jogok és díjigények 

érvényesítése iránt indított pereket is -, valamint az iparjogvédelmi perek és a Ptk. 86. § (3)-(4) bekezdésében 
meghatározott jogokkal kapcsolatos perek; 

d) a nemzetközi árufuvarozási vagy szállítmányozási szerződéssel kapcsolatos perek; 
e) a cégekkel kapcsolatos perek közül: 
ea) a kérelemnek helyt adó cégbírósági bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránt indított perek, 
eb) a cég létesítő okirata vagy annak módosítása érvénytelenségének, hatálytalanságának vagy létre nem 

jöttének megállapítása iránti perek, 
ec) a cég szervei határozatának bírósági felülvizsgálata iránt indított perek, 
ed) a cégek és tagjaik (volt tagjaik) közötti, illetve a tagok (volt tagok) egymás közti a tagsági jogviszonyon 

alapuló perek, 
ee) a gazdasági társaságban történő befolyásszerzéssel kapcsolatos perek, továbbá 
ef) a társaság tartozásaiért korlátozott felelősséggel tartozó tag (részvényes) felelősségének korlátlanná 

minősítése iránti perek; 
f) a megyei bíróság által nyilvántartásba vett, cégnek nem minősülő szervezetekkel kapcsolatos perek közül: 
fa) az ilyen szervezetek ellen a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv által indított perek, 
fb) az ilyen szervezetek és tagjaik (volt tagjaik) közötti, illetve a tagok (volt tagok) egymás közti a tagsági 

jogviszonyon alapuló perek; 
g) a személyhez fűződő jogok megsértése miatt keletkezett polgári jogi igények érvényesítése iránt indított 

perek, ideértve az e jogok megsértése miatt indított kártérítési pereket is, ha az előbbiekkel együtt vagy azok 
folyamán indítják meg; 

h) az értékpapírból származó jogviszonnyal kapcsolatos perek; 
i) a közigazgatási perek (XX. fejezet), a 349. § (5) bekezdésében meghatározott perek kivételével; 
j) a sajtóhelyreigazítási perek (XXI. fejezet); 
k) a tisztességtelen szerződési feltételek érvénytelensége tárgyában [Ptk. 209/A. § (1) és (2) bek., 209/B. §, 

301/A. § (4)-(6) bek.] indított perek; 
l) azok a megállapításra irányuló (123. §) perek, amelyek esetében a per tárgyának értéke - ha a marasztalás 

kérhető lenne - meghaladná az a) pontban meghatározott értéket; 
m) a 2. § (3) bekezdésében meghatározott kártérítési perek; 
n) az egészségügyi szolgáltatókkal kötött finanszírozási szerződésből eredő perek; 
o) azok a perek, amelyeket törvény a megyei bíróság hatáskörébe utal. 
(2) Ha valamelyik pertársra a megyei bíróságnak van hatásköre, a per a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. 
23/A. § 

A pertárgy értéke 

24. § (1) A pertárgy értékének megállapításánál a keresettel érvényesített követelés vagy más jog értéke 
irányadó. 

(2) A keresettel érvényesített követelés vagy más jog értékeként - a tényleg megállapítható összegtől 
függetlenül - az alábbi értéket kell számításba venni: 

a) tartási vagy élelmezési követelés, egyéb járadék, más időszakos szolgáltatás vagy haszonvétel iránti perben 
a még teljesítendő valamennyi szolgáltatás értékét, de nem többet, mint az egy évi szolgáltatás értékét; 
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b) munkaügyi perben - feltéve, hogy a per tárgya nem pénzkövetelés - az egyévi átlagkeresetet, ha a perben 
maga a munkaviszony vitás, ha pedig a jogvita csak bérkülönbözettel kapcsolatos, a bérkülönbözet egyévi 
összegét; 

c) bérleti vagy haszonbérleti jogviszonyra vonatkozó perben az egy évi bér, illetőleg haszonbér összegét; 
d) számadás helyességének megállapítása iránt indított perben a vitás követelések, illetőleg tartozások összege 

közül a nagyobb összeget, számadási kötelezettség megállapítása iránt indított perben pedig azt az összeget, 
amelyet a felperes keresetében a számadás előterjesztésének elmulasztása esetére felszámít; 

e) dologi jogi perekben a vitás dolog (rész), illetőleg dologi jog értékét; 
f) követelés biztosítása, zálogjog vagy jelzálogjog iránti perben, valamint végrehajtási igényperben a követelés 

összegét, ha azonban a biztosíték (zálog, kezességi kötelezettségvállalás stb.) értéke, illetőleg összege ennél 
kisebb, ezt az utóbbi értéket, illetőleg összeget; 

g) végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti perben a végrehajtási összeget, illetőleg annak azt a 
részét, amelyre a végrehajtási jog megszűntét állítják; az a) pont rendelkezései itt is megfelelően irányadók. 

25. § (1) Ha a felperes nem pénzbeli követelés iránt indított perben kijelenti, hogy a per tárgya helyett 
meghatározott pénzösszeget is elfogad, a per tárgyának értékét ennél magasabb összegben megállapítani nem 
lehet. Ugyanez áll arra az esetre is, ha a felperes vagylagosan kér pénzbeli marasztalást. 

(2) 
(3) Ha egy vagy több felperes ugyanabban a keresetlevélben egy vagy több alperes elleni követeléseit 

érvényesíti, a pertárgy értékének megállapításánál az összes követeléseket össze kell adni. 
(4) A főkövetelés járulékai (kamat, költség stb.) az érték megállapításánál figyelmen kívül maradnak. 
26. § A per tárgyának értékét, a 24-25. §-ok rendelkezéseinek megfelelően, a felperesnek kell megjelölnie; ha 

ez az érték a köztudomással vagy a bíróság hivatalos tudomásával ellenkezik, vagy egyébként valószínűtlen, 
úgyszintén, ha azt az alperes vitássá teszi, a per tárgyának értékét a bíróság határozza meg. 

A hatáskör vizsgálata 

27. § (1) A bíróság hatáskörének megállapításánál a per tárgyának értékére a keresetlevél beadásának 
időpontja irányadó. Ha azonban a per a pertárgy értékében a keresetlevél beadása után bekövetkezett változás 
folytán tartoznék a bíróság hatáskörébe, a bíróság hatáskörét akkor is meg kell állapítani. 

(2) A kereseti követelés felemelése esetében a hatáskört a felemelt érték alapján kell megállapítani, annak 
leszállítása ellenben a bíróság hatáskörét nem érinti. 

28. § A bíróság a hatáskörének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha azonban a hatáskör a per tárgyának 
értékétől függ, az alperes érdemi ellenkérelmének (139. §) előadása után a hatáskör hiánya figyelembe nem 
vehető. 

Általános illetékesség 

29. § (1) Az a bíróság, amelynek területén az alperes lakik, mindazokban a perekben illetékes, amelyekre más 
bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs (általános illetékesség). 

(2) Belföldi lakóhely hiányában az illetékesség az alperes tartózkodási helyéhez igazodik; ha az alperes 
tartózkodási helye ismeretlen, vagy külföldön van, az utolsó belföldi lakóhely irányadó, ha pedig ez nem 
állapítható meg, vagy az alperesnek belföldön lakóhelye nem is volt, az illetékességet a felperes lakóhelye, 
illetőleg ennek hiányában a felperes tartózkodási helye, ha a felperes nem természetes személy, a felperes 
székhelye alapítja meg. 

(3) Ha az alperes állandó munkahelye nem azonos lakóhelyével, a bíróság az alperesnek legkésőbb az első 
tárgyaláson előadott kérelmére a pert a munkahely bíróságához teszi át tárgyalás és elbírálás végett. 

(4) Ha a bíróság illetékessége az ismeretlen helyen tartózkodó alperes elleni perben a (2) bekezdés 
rendelkezésein alapul, a per folyamán azonban az alperes belföldi lakóhelye (tartózkodási helye) ismeretessé 
válik, az alperesnek legkésőbb az elsőfokú bíróság előtt ezt követően tartott első tárgyaláson előterjesztett 
kérelmére a pert további tárgyalás és elbírálás végett a lakóhely (tartózkodási hely) szerint illetékes bírósághoz 
kell áttenni. 

30. § (1) A jogi személyek elleni perekben az általános illetékességet a jogi személy és az annak képviseletére 
hivatott szerv székhelye egyaránt megalapítja. Székhelynek - kétség esetében - az ügyintézés helyét kell 
tekinteni. Ha a jogi személy székhelye Budapesten van, működési köre azonban Pest megye területére terjed ki, a 
Pest megye területére illetékes bíróság jár el. 

(2) Ha a jogi személynek belföldön nincs székhelye, belföldi jogi személy felperes által indított perben az 
illetékességet a felperes jogi személynek a székhelye alapítja meg. Ha a felperes belföldi természetes személy, a 
bíróság illetékességét a felperes lakóhelye, illetve ennek hiányában a tartózkodási helye is megalapítja. 
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(3) A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok elleni perekben a bíróság illetékességének 
megállapítására az (1) és (2) bekezdések rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(4) Ha a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet törvény 
jogképesnek nyilvánít, az e szervezet elleni perben a bíróság illetékességének megállapítására az (1) és (2) 
bekezdésben foglalt rendelkezések megfelelően irányadóak. 

Egyéb illetékességi okok 

31. § Mindazokban a perekben, amelyekre más bíróság kizárólagos illetékessége megállapítva nincs, a 
felperes a pert - választása szerint - az alperesre általánosan illetékes bíróság helyett az alábbi 32-41. §-okban 
meghatározott előfeltételek mellett az ott megjelölt bármelyik bíróság előtt is megindíthatja. 

32. § (1) Vagyonjogi perekre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamosabb 
tartózkodásra utaló körülmények között (pl. mint munkavállaló, tanuló) tartózkodik. A Magyar Honvédség és a 
fegyveres testületek nem hivatásos tagjainak a jelen §-on alapuló illetékességét állandó szolgálati állomáshelyük 
határozza meg. 

(2) Az (1) bekezdésben szabályozott illetékesség nem alkalmazható az olyan alperessel szemben, akinek nincs 
perbeli cselekvőképessége (49. §). 

(3) Olyan alperes ellen, akinek belföldön sem lakóhelye, sem tartózkodási helye nincs, vagyonjogi pert az 
előtt a bíróság előtt is lehet indítani, amelynek területén a per tárgya van, vagy amelynek területén az alperesnek 
lefoglalható vagyona található. Ha a vagyon követelésből áll, a pert az alperes adósának lakóhelyén, ha pedig a 
követelést valamilyen dolog biztosítja, azon a helyen is meg lehet indítani, ahol ez a dolog van. 

(4) Külföldi jogi személyek ellen a (3) bekezdésben meghatározott bíróságon kívül az előtt a bíróság előtt is 
lehet vagyonjogi pert indítani, amelynek területén a külföldi jogi személy ügyeinek vitelével megbízott személy 
lakik, illetve vagyonjogi perre a külföldi jogi személy magyarországi fióktelepének, illetve kereskedelmi 
képviseletének székhelye szerinti bíróság is illetékes. 

32/A. § 
33. § 
34. § (1) A tartásra, járadékra és más hasonló célú időszakos szolgáltatásra kötelezés iránti per az igény 

érvényesítésére jogosult lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindítható. 
(2) A gyermek elhelyezésére irányuló pert a gyermek lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is meg lehet 

indítani. 
35. § (1) Azok a perek, amelyek ingatlan tulajdonára, birtokára vagy ingatlant terhelő jogra vonatkoznak, 

avagy ingatlanra vonatkozó jogviszonyból erednek, az ingatlan fekvése szerint illetékes bíróság előtt is 
megindíthatók. 

(2) 
36. § (1) 
(2) A gazdálkodó szervezet által tevékenysége körében kötött ügyletből eredő követelés iránti pert az 

ügyletkötés vagy a teljesítés helyének bírósága előtt is meg lehet indítani. 
37. § A kártérítési per a károkozás helyének a bírósága, illetőleg az előtt a bíróság előtt is megindítható, 

amelynek területén a kár bekövetkezett. 
38. § A váltóra alapított per a váltó fizetési helyének bírósága előtt is megindítható. 
39. § 
40. § (1) A mellékkötelezettet a főkötelezettel együtt az előtt a bíróság előtt is lehet perelni, amely a 

főkötelezett elleni perre bármilyen címen illetékes. 
(2) Ha valaki a más személyek között folyamatban levő per tárgyát egészen vagy részben a maga részére 

követeli, ennek a folyamatban levő pernek a bírósága arra a további perre is illetékes, amelyet e követelés 
érvényesítése végett az említett személyek ellen ő indít. 

(3) Az (1) vagy a (2) bekezdés alá nem tartozó esetben a per - az alávetés esetét (41. §) kivéve - az alperesek 
bármelyikére illetékes bíróság előtt valamennyi alperes ellen (51. §) megindítható. 

(4) 
41. § (1) Vagyonjogi ügyek tekintetében a felek a felmerült jogvitájukra vagy a meghatározott jogviszonyból 

eredő jövőbeli jogvitájuk esetére - törvény eltérő rendelkezése hiányában - kiköthetik valamely bíróság 
illetékességét (alávetés). Ilyen kikötéssel a felek élhetnek 

a) írásban; 
b) szóban, írásbeli megerősítéssel; 
c) olyan formában, amely megfelel a felek között kialakult üzleti szokásoknak; vagy 
d) nemzetközi kereskedelemben olyan formában, amely megfelel az olyan kereskedelmi szokásoknak, 

amelyet a felek ismertek vagy ismerniük kellett, és amelyet az ilyen típusú szerződést kötő felek a szóban forgó 
üzletágban általánosan ismernek és rendszeresen figyelembe vesznek. 
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(2) Nincs helye illetékességi kikötésnek olyan ügyekben, amelyekre a törvény valamely bíróság kizárólagos 
illetékességét állapítja meg. 

(3) A kikötött bíróság - törvény eltérő rendelkezése vagy a felek eltérő megállapodása hiányában - 
kizárólagosan illetékes. 

(4) A kikötés hatálya kiterjed a jogutódokra is. 
(5) Ha a kikötés az általános szerződési feltételek között szerepel, a kikötött bíróság az alperesnek legkésőbb 

az első tárgyaláson előterjesztett kérelmére a pert - az alperes által megjelölt - a 29-40. § szerint illetékes 
bírósághoz teszi át tárgyalás és elbírálás végett. 

(6) Vagyonjogi ügyek tekintetében a felek a felmerült jogvitájukra vagy a meghatározott jogviszonyból eredő 
jövőbeli jogvitájuk esetére nem köthetik ki 

a) a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Fővárosi Bíróság és a Pest Megyei Bíróság; 
b) a helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság 

illetékességét. 

Az illetékesség vizsgálata és terjedelme 

42. § A bíróság illetékességének megállapításánál a keresetlevél beadásának időpontja irányadó. Ha azonban a 
per a keresetlevél beadása után bekövetkezett valamely változás folytán tartoznék a bíróság illetékessége alá, a 
bíróság illetékességét akkor is meg kell állapítani. 

43. § (1) A bíróság az illetékességének hiányát hivatalból veszi figyelembe. Ha azonban az illetékesség nem 
kizárólagos, az alperes érdemi ellenkérelmének (139. §) előadása után az illetékesség hiánya figyelembe nem 
vehető. 

(2) Az illetékességnek vagy az illetékesség hiányának megállapítására előadott tényállítások valóságát a 
bíróság csak akkor vizsgálja, ha azok a köztudomással vagy a bíróság hivatalos tudomásával ellenkeznek, vagy 
egyébként valószínűtlenek, vagy ha azokat az ellenfél vitássá teszi. 

A bíróság eljárása saját területén kívül 

44. § (1) A bíróság rendszerint csak a saját területén vagy a székhelyén teljesítendő bírói cselekményeket 
foganatosíthatja közvetlenül, és más bíróság területén csak akkor járhat el, ha ez a területének határán 
foganatosítandó cselekmény befejezése végett szükséges, továbbá, ha a cselekmény közvetlen foganatosítását a 
sürgősség vagy más fontos érdek indokolja. Egyébként a bíróság a területén vagy székhelyén kívül teljesítendő 
bírói cselekményeket megkeresés útján foganatosítja. 

(2) Ha a bíróság saját területén kívül vagy székhelyén kívül jár el, erről azt a helyi bíróságot, amelynek 
területén a cselekményt foganatosítja, előre értesíti, és ez a bíróság megkeresésre segédkezni köteles. 

Az eljáró bíróság kijelölése 

45. § (1) Jogerős határozatok folytán felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetében, úgyszintén 
akkor, ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el, az eljáró bíróságot soron 
kívül ki kell jelölni. 

(2) A kijelölés kérdésében 
a) a megyei bíróság határoz, ha az összeütközés a területén levő helyi bíróságok között merült fel, valamint ha 

a területén levő helyi bíróság kizárása esetén a területén levő másik helyi bíróság kijelölhető; 
b) az a) pont alá nem tartozó esetekben az ítélőtábla határoz, ha az összeütközés a területén levő helyi, 

megyei, illetve munkaügyi bíróságok között merült fel, továbbá ha a területén levő helyi, megyei vagy 
munkaügyi bíróság kizárása esetén a területén levő másik helyi, megyei vagy munkaügyi bíróság kijelölhető; 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó esetekben a Legfelsőbb Bíróság dönt. 
46. § (1) Ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, a fél a kijelölés iránti kérelmet bármelyik bíróságnál 

előterjesztheti; egyébként a kijelölés iránt a perben eljárt bíróság hivatalból köteles előterjesztést tenni. 
(2) A kijelölés tárgyában a bíróság a felek meghallgatása nélkül is határozhat. 
47. § (1) A Legfelsőbb Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének indítványára az illetékes 

bíróság helyett más, azonos hatáskörű bíróságot jelöl ki az ügy vagy a bíróságra adott időszakban érkezett ügyek 
meghatározott csoportjának elbírálására, ha a bíróság rendkívüli munkaterhe miatt az ügyek ésszerű időn belül 
való elbírálása más módon nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a kijelölt bíróság aránytalan megterhelésével. 

(2) Az e § szerinti kijelölésre a külön törvényekben szabályozott nemperes eljárásokban csak akkor kerülhet 
sor, ha külön törvény így rendelkezik. 
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IV. FEJEZET 

A felek és más perbeli személyek 

Perképesség 

48. § A perben fél az lehet (perbeli jogképesség), akit a polgári jog szabályai szerint jogok illethetnek és 
kötelezettségek terhelhetnek. 

49. § (1) A perben mint fél személyesen vagy meghatalmazottja útján az járhat el, akinek a polgári jog 
szabályai szerint teljes cselekvőképessége van, illetőleg, aki a per tárgyáról a polgári jog szabályai szerint 
érvényesen rendelkezhetik (perbeli cselekvőképesség). 

(2) Ha a félnek nincs perbeli cselekvőképessége, valamint akkor is, ha a fél jogi személy, nevében törvényes 
képviselője jár el. Törvényes képviselője jár el annak nevében is, akinek részére a cselekvőképesség érintése 
nélkül rendelt gondnokot a gyámhatóság, de csak akkor, ha személyesen nem lép fel. Törvényes képviselő 
hiányában a fél részére a bíróság az ellenfél kérelmére ügygondnokot (74. §) rendel. 

(3) A törvényes képviseletre, valamint arra, hogy a törvényes képviselőnek mennyiben van szüksége a per 
viteléhez vagy egyes perbeli cselekményekhez külön felhatalmazásra, az erre vonatkozó külön jogszabályok, 
illetőleg a jogi személy szervezetére vonatkozó rendelkezések irányadók. 

(4) 
50. § (1) A felek perbeli jog- és cselekvőképességét, valamint a törvényes képviselőnek ezt a minőségét, ha 

ezek iránt kétség merül fel, a bíróság az eljárás bármely szakában hivatalból vizsgálja. A bíróság ugyancsak az 
eljárás bármely szakában hivatalból vizsgálja azt, hogy a törvényes képviselőnek a per viteléhez vagy az egyes 
perbeli cselekményekhez esetleg szükséges külön felhatalmazása igazolva van-e. 

(2) A perbeli jog- és cselekvőképesség, a törvényes képviselet, illetőleg a felhatalmazás igazolása nem 
szükséges, ha az köztudomású, vagy ha arról a bíróságnak hivatalos tudomása van. 

Pertársaság 

51. § Több felperes együtt indíthat pert, illetőleg több alperes együtt perelhető, ha: 
a) a per tárgya olyan közös jog, illetőleg olyan közös kötelezettség, amely csak egységesen dönthető el, vagy 

ha a perben hozott döntés a pertársakra a perben való részvétel nélkül is kiterjedne; 
b) a perbeli követelések ugyanabból a jogviszonyból erednek; 
c) a perbeli követelések hasonló ténybeli és jogi alapból erednek, és ugyanannak a bíróságnak az illetékessége 

a 40. § rendelkezéseinek alkalmazása nélkül is mindegyik alperessel szemben megállapítható. 
52. § (1) Az 51. § a) pontja alá eső pertársaság esetében bármelyik pertárs perbeli cselekményei - az 

egyezséget, az elismerést és a jogról való lemondást kivéve - arra a pertársra is kihatnak, aki valamely határidőt, 
határnapot vagy cselekményt elmulasztott, feltéve, hogy mulasztását utóbb nem pótolta. 

(2) Ha az 51. § a) pontja alá eső pertársak cselekményei vagy előadásai egymástól eltérnek, a bíróság azokat a 
per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

53. § (1) Az 51. § b) vagy c) pontja alá eső pertársaság esetében egyik pertárs cselekménye vagy mulasztása 
sem szolgálhat a többi pertárs előnyére vagy hátrányára. 

(2) Az 51. § b) vagy c) pontja alá eső pertársaság esetén a határnapra szóló idézést, valamint az érdemi 
határozatot az abban közvetlenül nem érdekelt pertárssal is közölni kell; a tárgyalás elkülönítése esetén (149. §) 
azonban a közvetlenül nem érdekelt pertársak idézése mellőzhető. 

53/A. § 

Beavatkozás a perbe 

54. § (1) Akinek jogi érdeke fűződik ahhoz, hogy a más személyek között folyamatban levő per miként dőljön 
el, a perbe - az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig - az azonos érdekű fél 
pernyertességének előmozdítása végett beavatkozhat. 

(2) 
55. § A beavatkozást írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni, s a beavatkozónak meg kell jelölnie, 

hogy melyik fél pernyertességét kívánja előmozdítani, továbbá, hogy a fél pernyertességéhez milyen jogi érdeke 
fűződik. A bejelentést a felekkel közölni kell. 

56. § (1) A bíróság a beavatkozás megengedése tárgyában határozathozatal előtt a feleket és a beavatkozót 
szükség esetén meghallgatja. 
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(2) Ha a per folyamán derül ki, hogy beavatkozásnak nem lett volna helye, a bíróság a beavatkozót - a felek és 
a beavatkozó meghallgatása után - a perből kizárja. 

(3) A beavatkozást megengedő határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. A beavatkozást elutasító, valamint 
a beavatkozót a perből kizáró határozat ellen a beavatkozó fellebbezéssel élhet; ennek jogerős elintézéséig a 
beavatkozó a perben részt vehet. 

57. § (1) A beavatkozó - az egyezséget, az elismerést és a jogról való lemondást kivéve - minden 
cselekményre jogosult, amelyet az általa támogatott fél megtehet, cselekményeinek azonban csak annyiban van 
hatálya, amennyiben a fél a cselekményt elmulasztja, illetőleg amennyiben a beavatkozó cselekményei a fél 
cselekményeivel nem állnak ellentétben. Ha a perben hozott ítélet jogereje a beavatkozónak az ellenféllel 
szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed, a beavatkozó cselekményei akkor is hatályosak, ha azok az általa 
támogatott fél cselekményeivel ellentétben állnak; az ilyen ellentétes cselekmények befolyását az ügy 
eldöntésére a bíróság a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

(2) A féllel közlendő határozatokat és iratokat a beavatkozóval is közölni kell. 
58. § Az a fél, aki pervesztessége esetére harmadik személy ellen kíván követelést érvényesíteni, vagy 

harmadik személy követelésétől tart, ezt a harmadik személyt az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig perbe hívhatja. Perbehívással a beavatkozó és a perbehívott is élhet. 

59. § A perbehívást írásban vagy a tárgyaláson szóval kell előterjeszteni, abban meg kell jelölni a perbehívás 
okát és röviden elő kell adni a per állását. A perbehívást az ellenféllel is közölni kell. 

60. § (1) Ha a perbehívott a perbehívást elfogadja, a perbehívóhoz beavatkozóként csatlakozhatik; ezt akár 
írásban, akár a tárgyaláson szóval is bejelentheti. Egyébként a perbehívóhoz való csatlakozás megengedésére és 
a perbehívott jogállására a beavatkozás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A perbehívás elfogadása nem jelenti azt, hogy ezzel a perbehívott a kötelezettségét a perbehívóval 
szemben elismerné. A perbehívó és a perbehívott közötti jogviszony ebben a perben nem dönthető el. 

Változások a felek személyében 

61. § (1) Ha a per alapjául szolgáló jogviszonyban a polgári jog szabályai szerint valamelyik fél helyébe a per 
folyamán jogutód lép, a jogutód a perbe félként önként beléphet, illetőleg a jogutódot az ellenfél is perbe 
vonhatja. A felperes jogutódját csak akkor lehet perbe vonni, ha a jogutódlás a felperes halála, illetve 
jogutódlással történő megszűnése miatt következett be. 

(2) A felperesi jogutód önkéntes perbelépéséhez a felperes hozzájárulása, az alperesi jogutód önkéntes 
perbelépéséhez pedig mindkét fél hozzájárulása szükséges. Hozzájárulásra nincs szükség, ha a perbelépés azért 
történik, mert a jogelőd meghalt vagy jogutódlással megszűnt, a jogutódlást azonban valószínűsíteni kell. 

(3) A jogutód perbelépése, illetőleg perbevonása esetén - ha ez nem a jogelőd halála miatt történt - a jogelődöt 
kérelmére az ellenfél hozzájárulásával a perből el kell bocsátani. 

62. § (1) A jogutód perbelépését, illetőleg perbevonását írásban vagy a tárgyaláson szóval kell bejelenteni; a 
bejelentést közölni kell a felekkel, illetőleg a perbevont jogutóddal is. 

(2) A perbelépés vagy perbevonás, illetőleg a jogelődnek a perből való elbocsátása tárgyában a bíróság 
határozathozatal előtt a felet akkor is meghallgathatja, ha hozzájárulására nincs szükség. 

(3) A jogutód a perből elbocsátott jogelődjének helyébe lép; a jogelőd elbocsátásáig végzett perbeli 
cselekmények és az addig meghozott bírói határozatok vele szemben is hatályosak. 

(4) Ha a jogelődöt a perből nem bocsátják el, a jogutód a perben a jogelőd pertársaként vesz részt. 
63. § Ha a per tárgyát harmadik személy - akár jogutódként, akár más jogcímen - egészen vagy részben a 

maga részére igényli, az alperes az igénylőt perbe hívhatja. Ha az igénylő a perbe belép, és az alperes a per 
tárgyát a visszavétel jogáról való lemondás mellett bírói letétbe helyezi, az alperest a perből el kell bocsátani, és 
a pert a felperes és az igénylő, mint új alperes között kell tovább folytatni. 

64. § (1) Az az alperes, aki ellen olyan jog iránt indítanak pert, amelyet ő harmadik személy nevében 
gyakorol, ezt a harmadik személyt perbehívhatja. Ha a harmadik személy elismeri, hogy a vitás jogot az alperes 
az ő nevében gyakorolja, és a perbe belép, az alperest - kérelmére - a felperes beleegyezésével a perből el kell 
bocsátani, és a pert a felperes és az alperes helyébe lépő harmadik személy között kell tovább folytatni. 

(2) Ha a felperes a pert nem az ellen indította meg, akivel szemben az igény érvényesíthető, a bíróság a 
felperesnek az első fokú eljárás során előterjesztett kérelmére a felperes által megjelölt személyt alperesként a 
kereset közlésével megidézi, és a korábbi alperest a perből elbocsátja, feltéve, hogy a perre az új alperessel 
szemben hatásköre és illetékessége van. A perből elbocsátott alperes költségeiben - a 80. § (2) bekezdésében 
foglalt kivételtől eltekintve - a felperest kell marasztalni. 

(3) Az, akinek igénye érvényesítése céljából az ügyész, illetve a külön jogszabállyal erre feljogosított személy 
vagy szervezet pert indított, a perben félként vesz részt. A más által indított perbe az, aki a per megindítására 
külön jogszabály alapján, illetve az 51. § a), b) pontjai alapján maga is jogosult lett volna, a felperes pertársaként 
az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig perbe léphet. Ha a pertársak perbeli 
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cselekményei vagy előadásai egymástól eltérnek - az 51. § b) pontjára tekintettel történő perbelépés esetét kivéve 
-, a bíróság azokat a per egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 

65. § A 61-63. § és a 64. § (1)-(2) bekezdése alá tartozó esetekben a perbelépés, valamint a perből való 
elbocsátás tárgyában hozott határozat ellen külön fellebbezésnek van helye. 

V. FEJEZET 

Képviselet 

Meghatalmazottak 

66. § (1) Amennyiben a törvény egyes perbeli cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél helyett az 
általa, illetőleg törvényes képviselője által választott meghatalmazott is eljárhat. 

(2) Több személy részére adott meghatalmazás esetében a felet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, 
egy-egy perbeli cselekménynél azonban csak egyikük járhat el; az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan. Ha a 
meghatalmazottak nyilatkozatai vagy cselekményei egymástól eltérnek, ezt a bíróság akként bírálja el, mintha 
magának a félnek a nyilatkozatai vagy cselekményei lennének eltérőek. 

67. § (1) A perben meghatalmazottként eljárhat: 
a) a félnek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója; 
b) a fél pertársa, továbbá pertársának törvényes képviselője vagy meghatalmazottja; 
c) az ügyvéd és az ügyvédi iroda; 
d) közigazgatási szerv, egyéb költségvetési szerv vezetője vagy alkalmazottja a szervnek a tevékenységével 

kapcsolatos, valamint az alkalmazott a szerv vezetőjének az őt e minőségében érintő pereiben; 
e) az önkormányzatokat (azok szerveit) érintő perek közül: 
ea) a helyi önkormányzat pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének) a tagja, a 

polgármester (főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke), a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal 
(főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés hivatalának) alkalmazottja; 

eb) a polgármesternek (főpolgármesternek, megyei közgyűlés elnökének, a kerületi hivatal vezetőjének) az őt 
e minőségében érintő pereiben: a helyi önkormányzat képviselő-testületének (közgyűlésének, a kerületi 
képviselőtestületnek) a tagja, a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei 
közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja; 

ec) a jegyzőnek (főjegyzőnek) az őt e minőségében érintő pereiben: a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri 
hivatal, megyei közgyűlés hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja; 

ed) a helyi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő pereiben: 
a szerv alkalmazottja, a jegyző (főjegyző) és a polgármesteri hivatal (főpolgármesteri hivatal, megyei közgyűlés 
hivatala, kerületi hivatal) alkalmazottja; 

ee) a kisebbségi önkormányzatnak, valamint annak vezetőjének az őt e minőségében érintő pereiben: a 
kisebbségi önkormányzat tagja, a kisebbségi önkormányzat szervének vezetője és alkalmazottja; 

ef) a kisebbségi önkormányzat szerveinek, valamint e szervek vezetőinek az őket e minőségükben érintő 
pereikben: a kisebbségi önkormányzat tagja, a kisebbségi önkormányzat szervének vezetője és alkalmazottja; 

f) a szakszervezet a saját tagjának perében, valamint a külön jogszabályban meghatározott perekben; 
g) az érdek-képviseleti célra alapított szervezet saját tagjának olyan perében, amelynek tárgya a szervezet 

alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható; 
h) a szövetkezet ügyintézésre jogosult tagja vagy alkalmazottja a szövetkezet pereiben; 
i) a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet (396. §) alkalmazottja munkáltatójának gazdasági 

tevékenységével kapcsolatos pereiben, a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi 
előadója) pedig azokban a perekben is, amelyekben külön jogszabály a képviseletre feljogosítja; 

j) akit erre külön jogszabály feljogosít. 
(2) A perben a jogi személy és egyéb gazdálkodó szervezet jogtanácsosát (jogi előadóját) az ügyvéd jogállása 

illeti meg. 
(3) Ügyvédjelölt (jogi előadó) az ítélőtábla és a Legfelsőbb Bíróság előtt - a 119. §-ban szabályozott esetet 

kivéve - nem járhat el. 
(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, a törvényben szabályozott eljárásokban a jogi képviselet nem 

kötelező. 
68. § Nem lehet meghatalmazott: 
a) aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; 
b) akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott; 
c) akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett. 
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69. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás 
esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát első jelentkezése 
alkalmával az iratokhoz csatolás végett a bíróságnak bemutatni. 

(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba (195., 196. §) kell 
foglalni. Az ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt a fél sajátkezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem 
szükséges; az ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. 

(3) A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni. Az ilyen 
meghatalmazás felülhitelesítésére a 198. § b) pontja irányadó. 

(4) Az idegen nyelven kiállított meghatalmazás hiteles magyar fordítását csak akkor kell bemutatni, ha ezt a 
bíróság szükségesnek tartja. 

(5) A gazdálkodó szervezet jogtanácsosa (jogi előadója) meghatalmazásának igazolásáról külön jogszabály 
eltérően rendelkezhetik. 

70. § (1) A meghatalmazás akár a per vitelére, akár egyes perbeli cselekményekre szólhat. 
(2) A per vitelére szóló meghatalmazás kiterjed a perrel kapcsolatos minden nyilatkozatra és cselekményre, 

ideértve a 147. § alá eső viszontkereset indítását, továbbá a biztosítási intézkedéseket és a végrehajtási eljárást, 
valamint annak során indított kereseteket, végül az említett eljárások bármelyikében a peres pénznek vagy 
dolognak és az eljárási költségeknek az átvételét is. 

(3) A meghatalmazott ügyvéd vagy ügyvédi iroda a helyettesítésével más ügyvédet vagy ügyvédi irodát is 
megbízhat. 

(4) A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból 
kitűnik. 

71. § A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy a fél halála folytán való megszűnése a bírósággal 
szemben a bíróságnak való bejelentéstől, az ellenféllel szemben pedig a vele való közléstől hatályos. 

72. § A meghatalmazott képviseleti jogosultságát (67-69. §) a bíróság az eljárás bármely szakában hivatalból 
vizsgálja. 

73. § (1) Természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a képviselője részére olyan 
meghatalmazást is adhat, amely őt perek vitelére általánosságban jogosítja fel (általános meghatalmazás). 

(2) Az általános meghatalmazást nyilvántartásbavétel végett a bíróságnál be kell jelenteni. A nyilvántartásba 
vett általános meghatalmazás a nyilvántartást vezető bíróságnál pótolja az egyes perekre szóló külön 
meghatalmazást. 

(3) Az általános meghatalmazás visszavonását vagy felmondását a bírósághoz szintén be kell jelenteni. 
(4) Egyebekben a meghatalmazásra vonatkozó megelőző rendelkezések az általános meghatalmazásra is 

megfelelően irányadók. 

Kötelező jogi képviselet 

73/A. § (1) A jogi képviselet kötelező: 
a) az ítélőtábla előtti eljárásban az ítélet, valamint az ügy érdemében hozott végzések ellen fellebbezést 

(csatlakozó fellebbezést), továbbá a Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásban a 235. § (3) bekezdésében 
meghatározott fellebbezést (csatlakozó fellebbezést) és a felülvizsgálati kérelmet (csatlakozó felülvizsgálati 
kérelmet) előterjesztő fél számára, 

b) a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó perekben, a per minden szakaszában, a jogorvoslati eljárás 
során is, kivéve 

ba) a 23. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonjogi perek közül azokat, melyekben a per 
tárgyának értéke a harmincmillió forintot nem haladja meg, 

bb) a 23. § (1) bekezdés b), e) pontjának ec) alpontjában, f), g), i), j), m) és o) pontjában meghatározott 
pereket, 

bc) a 23. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott megállapításra irányuló perek közül azokat, amelyek 
esetében a per tárgyának értéke - ha a marasztalás kérhető lenne - a harmincmillió forintot nem haladná meg, 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontját a nemperes eljárásban kizárólag akkor kell alkalmazni, ha külön törvény így 

rendelkezik. 
73/B. § (1) Ha a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselő közreműködése nélkül eljáró fél perbeli 

cselekménye és nyilatkozata hatálytalan, kivéve a (2) bekezdésben szabályozott eseteket, vagy ha a törvény az 
adott perbeli cselekményre nézve a meghatalmazott útján történő eljárást kizárja. Erről, valamint a pártfogó 
ügyvédi képviselet engedélyezésének lehetőségéről a felet, ha jogi képviselet 

a) a perorvoslati eljárásban kötelező, a perorvoslattal megtámadható határozatban, valamint a csatlakozó 
fellebbezés (csatlakozó felülvizsgálati kérelem) előterjesztésének lehetőségéről szóló tájékoztatás keretében, 

b) a felperes számára már az elsőfokú eljárásban kötelező, hiánypótlás keretében, 
c) az alperes számára kötelező, a keresetlevél kézbesítésével egyidejűleg 
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a bíróság a szükséges mértékben tájékoztatja, kivéve, ha a (2) bekezdés b) pontja szerint jár el. 
(2) A jogi képviselővel nem rendelkező fél által benyújtott - a 73/A. §-ban meghatározott - kérelem 

(ellenkérelem) nem hatálytalan, ha 
a) a fél pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti kérelmet terjesztett elő, vagy 
b) a bíróság egyéb okból köteles elutasítani a kérelmet - ide nem értve a (4) bekezdésben szabályozott esetet. 
(3) A bíróság a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben azt követően hívja fel a 73/A. §-ban 

meghatározott kérelmet előterjesztő felet, hogy jogi képviseletéről harminc napon belül gondoskodjék, ha a 
kérelmet a (2) bekezdés b) pontjában említett okból nem utasítja el. 

(4) Ha jogi képviselővel a perorvoslati eljárás során a perorvoslati kérelmet előterjesztő félnek kell 
rendelkeznie, és e kérelmet előterjesztő fél nem rendelkezik jogi képviselővel - ide nem értve a (2) és (3) 
bekezdésben foglalt esetet -, vagy a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, 
a perorvoslati kérelmet a bíróság hivatalból elutasítja. 

(5) Ha jogi képviselővel a felperesnek kell rendelkeznie, és a (2)-(4) bekezdés alkalmazásának nincs helye, a 
jogi képviselővel nem rendelkező felperest a bíróság a keresetlevél megvizsgálása keretében hiánypótlásra hívja 
fel (95. §), ha pedig a felperes a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról felhívás ellenére nem gondoskodik, a 
bíróság a pert megszünteti [157. § i) pont]. 

(6) Ha jogi képviselővel az alperesnek kell rendelkeznie, és a (2)-(4) bekezdés alkalmazásának nincs helye, a 
jogi képviselővel nem rendelkező alperes nyilatkozata hatálytalan, és az alperest úgy kell tekinteni, mint aki 
nyilatkozatot egyáltalán nem tesz. 

(7) Annak eldöntésére, hogy a perben a jogi képviselet a pertárgy értékére tekintettel kötelező-e, a 27. §-nak a 
bíróság hatáskörének megállapítására vonatkozó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 

(8) Ha az (1) bekezdés c) pont alkalmazásának van helye, a bíróság az alperest tájékoztatja arról, hogy jogi 
képviselő meghatalmazásáról kell gondoskodnia; a tájékoztatásnak ki kell terjednie a jogi képviselő 
közreműködése nélkül való eljárás jogkövetkezményeire. 

73/C. § (1) A 73/A. § alkalmazásában jogi képviselőnek kell tekinteni: 
a) az ügyvédet (ügyvédi irodát), 
b) a 67. § (1) bekezdése i) pontjában meghatározottak szerint a jogtanácsost, 
c) a külön törvényben meghatározott személyeket (pl. szabadalmi ügyvivő). 
(2) A 73/A. § alkalmazásában - ha törvény eltérően nem rendelkezik - jogi képviselőnek kell tekinteni 

továbbá: 
a) a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság törvényes képviselőjét, 
b) a 67. § (1) bekezdésének a), b), d), e) és h) pontjában meghatározottak szerint az ott megjelölt személyeket, 
c) a 67. § (1) bekezdésének i) pontjában meghatározottak szerint a jogi személy és egyéb gazdálkodó 

szervezet alkalmazottját, valamint 
d) akit a meghatalmazottként való képviseletre külön jogszabály feljogosít 

akkor, ha e személy jogi szakvizsgával rendelkezik. 
(3) Kötelező jogi képviselet esetében - amennyiben törvény kivételt nem tesz - a jogi szakvizsgával 

rendelkező személy saját ügyében jogi képviselő nélkül is eljárhat. Ebben az esetben őt úgy kell tekinteni, 
mintha jogi képviselővel járna el. 

(4) A (2) bekezdés alkalmazása esetén a meghatalmazottnak, a (3) bekezdés alkalmazása esetén a jogi 
szakvizsgával rendelkező félnek a jogi szakvizsga megszerzését igazoló okiratot (annak hiteles másolatát) azon 
eljárási szakaszban történő első jelentkezésekor [69. § (1) bek.] kell a bíróságnak bemutatnia vagy a 
beadványához csatolnia, amelyben a jogi képviselet a fél számára kötelező. Ha a jogi szakvizsga megszerzését 
igazoló okiratot a bíróságnak bemutatták, ennek tényét elegendő a jegyzőkönyvben rögzíteni, azt az iratokhoz 
nem kell csatolni. E rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni abban az esetben, ha a meghatalmazott (a fél) 
jogszabály alapján mentesült a jogi szakvizsga letétele alól, vagy a jogi szakvizsgával egyenértékű vizsgával 
rendelkezik; ebben az esetben a mentességet (az egyenértékű vizsga letételét) igazoló okiratot kell a bíróságnak 
bemutatni. 

(5) Ügyvédjelölt (jogi előadó) - a 119. §-ban szabályozott esetet kivéve - a jogi képviseletre kötelezett fél 
nevében jogi képviselőként nem járhat el. 

Az ügygondnok jogállása 

74. § Ha a cselekvőképtelen félnek vagy a jogi személynek törvényes képviselője, illetőleg az ismeretlen 
helyen tartózkodó félnek meghatalmazottja nincs, a bíróság a fél részére ügygondnokot rendel. Az ügygondnokra 
- amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a per vitelére meghatalmazott jogállását szabályozó 
rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az ügygondnok a bíróság külön felhatalmazása nélkül a 
peres pénzt vagy dolgot nem veheti át, továbbá egyezséget csak akkor köthet, s a vitás jogot csak akkor ismerheti 
el, illetőleg arról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa képviselt felet nyilvánvaló károsodástól óvja meg. 
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VI. FEJEZET 

Perköltség 

A perköltség fogalma 

75. § (1) Perköltség - a törvényben meghatározott kivételeket nem tekintve - mindaz a költség, ami a felek 
célszerű és jóhiszemű pervitelével kapcsolatban akár a bíróság előtt, akár a bíróságon kívül merült fel (előzetes 
tudakozódás és levelezés költsége, eljárási illeték, tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsdíj, helyszíni 
tárgyalás és szemle költsége stb.). 

(2) A perköltséghez hozzá kell számítani a felet képviselő ügyvéd, jogtanácsos, illetve szabadalmi ügyvivő 
készkiadásait és munkadíját is. 

(3) Ha a fél meghatalmazottja nem ügyvéd, vagy ha a fél személyesen jár el, a meghatalmazott, illetőleg a fél 
részére munkadíj nem állapítható meg, de igényt tarthat az útiköltség, valamint a bíróság előtt való megjelenéssel 
szükségképpen felmerült keresetkiesés megtérítésére. Az útiköltség megtérítésére a 186. § rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. Ugyanez illeti meg a meghatalmazott által képviselt felet is, ha a tárgyaláson a 
bíróságnak személyes megjelenésre szóló idézése folytán jelent meg. 

(4) 

A költségek előlegezése 

76. § (1) A bizonyítási eljárással járó költségeket (a tanú-, szakértői és tolmácsdíjat, a helyszíni tárgyalás és 
szemle költségét stb.) a bizonyító fél (164. §) köteles előlegezni, a bíróság azonban - ha ezt méltányosnak tartja - 
kivételesen a bizonyító fél ellenfelét is kötelezheti a bizonyítási eljárással felmerülő költségeknek vagy azok egy 
részének előlegezésére. Az előlegezés felől a bíróság a költségek felmerülésekor határoz, ha azonban már előre 
valószínűnek mutatkozik, hogy a felmerülő költségek jelentősebb összeget érnek el, vagy más körülmények ezt 
indokolttá teszik, a bíróság azt is elrendelheti, hogy a fél a költségek fedezésére előreláthatóan szükséges 
összeget a bíróságnál előzetesen tegye le. Szakértő kirendelése esetében a bíróság a szakértői díj fedezésére 
előreláthatólag szükséges összeg letétbe helyezését köteles elrendelni. 

(2) A perben kirendelt ügygondnok készkiadásának és díjának előlegezésére azt a felet kell kötelezni, aki az 
ügygondnok kirendelését kérte, illetőleg akinek perbeli cselekménye folytán a kirendelés szükségessé vált. Az 
ügygondnok készkiadásainak előlegezésére a felet esetenként, az ügygondnoki díj előlegezésére pedig általában 
csak az eljárást befejező határozatban kell kötelezni; szükség esetében azonban a bíróság a felet az ügygondnoki 
díj előlegezésére külön határozatban is kötelezheti. Ha a bíróság az előlegezésre köteles felet a költségekben s 
ezzel együtt az ügygondnoki díj megfizetésében is elmarasztalja, az ügygondnoki díj előlegezése tárgyában 
külön határozatot hozni nem kell. 

(3) A (2) bekezdésben megállapított kivételtől eltekintve az ellenfél eljárásával vagy képviseletével felmerülő 
költségek előlegezésére a felet kötelezni nem lehet. 

(4) Az ügyészt, valamint a külön jogszabállyal erre feljogosított szervezetet költségek előlegezésére nem lehet 
kötelezni, hanem a költségmentesség engedélyezése esetében irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A perköltség viselése 

77. § A bíróság a perköltség viselése felől az ítéletben vagy az eljárást befejező egyéb határozatban dönt. Ha 
azonban a törvény értelmében tanút, szakértőt vagy perben nem álló más személyt kell valamely perbeli 
cselekmény költségében elmarasztalni, a bíróság az említett személyt nyomban kötelezi a költségek 
megfizetésére. Ugyanígy járhat el a bíróság akkor is, ha valamely perbeli cselekmény költsége a felek 
valamelyikét a per eldöntésére tekintet nélkül terheli. 

78. § (1) A pernyertes fél költségeinek megfizetésére a pervesztes felet kell kötelezni; ez alól annyiban van 
helye kivételnek, amennyiben a 80-83. §-ok eltérően rendelkeznek, vagy a törvény egyéb kifejezett rendelkezése 
a költséget a per eldöntésétől függetlenül másnak a terhére rója. 

(2) A bíróság a perköltség felől hivatalból határoz, kivéve, ha a pernyertes fél a perköltség tárgyában való 
határozathozatal mellőzését kéri. Egyezség esetében (148. §) a bíróság a perköltség felől csak a felek kérelmére 
határoz. Ezek a rendelkezések nem érintik a költségmentesség, az illetékmentesség vagy az illetékfeljegyzési jog 
folytán le nem rótt illetékek és az állam által előlegezett költségek, valamint a pártfogó ügyvédi díj viselésére 
vonatkozó kötelezettséget. 

(3) Ha a bíróság az ügyész, illetőleg a külön jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet keresetét 
elutasította, a perköltségek megfizetésére az államot kell kötelezni. 
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(4) A 6. §-ban meghatározott esetekben alkalmazott tolmács költségeit az állam előlegezi, illetve viseli. 
(5) A feleket nem lehet kötelezni olyan költségek viselésére, amelyek a bíróság érdekkörében felmerült - 

egyébként elhárítható - ok következtében keletkeztek. Ezeket a költségeket - külön jogszabályban meghatározott 
módon - az állam viseli. 

79. § (1) A bíróság a perköltség összegét a fél által előadott és a szükséghez képest igazolt adatok 
figyelembevételével állapítja meg. A fél javára az általa felszámítottnál több perköltséget megállapítani nem 
lehet. Ha a fél a költségeket nem számította fel vagy nem igazolta, a bíróság a perköltséget a per egyéb adatai 
alapján hivatalból határozza meg. 

(2) A költségek utólagos felszámításának helye nincs. 
80. § (1) Ha az alperes a perre okot nem adott, és a követelést az első tárgyaláson azonnal elismeri, az alperes 

költségében a felperest kell elmarasztalni. 
(2) Az a fél, aki egyes perbeli cselekményeket sikertelenül végez, vagy egyes perbeli cselekményekkel 

indokolatlanul késedelmeskedik, avagy valamely határnapot vagy határidőt mulaszt, vagy más módon felesleges 
költségeket okoz, az ebből származó költségeinek megtérítését pernyertessége esetén sem igényelheti, illetőleg 
az ellenfél ebből eredő költségeinek megtérítésére a per eldöntésére való tekintet nélkül kötelezhető. 

(3) Ha a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a 
megállapodást megkötő felek bármelyike a bírósághoz fordul, a pert indító fél a per eldöntésére való tekintet 
nélkül kötelezhető a perben felmerült valamennyi költség megfizetésére. A perköltségviselés általános szabályai 
irányadóak, ha a felperes kizárólag a megállapodásban foglaltak iránt, annak nem teljesítése miatt indít pert. 

(4) A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére perlekedő fél - a per eldöntésére való tekintet nélkül 
- a közvetítői eljárásban a másik fél által fizetett költségeknek (a közvetítő díjának és igazolt költségeinek, a 
szakértői díjnak és költségtérítésnek stb.) a másik fél részére történő megtérítésére is kötelezhető. A 
megállapodás nem teljesítése miatt indított perben a perköltségviselés általános szabályai alkalmazandók, 
azonban a bíróság a megállapodás teljesítését elmulasztó felet ilyenkor is kötelezheti a közvetítői eljárásban a 
másik fél részéről felmerült költségek megtérítésére. 

(5) A (3) és (4) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények megfelelően alkalmazhatók, ha a 
fogyasztóvédelemről szóló törvényben szabályozott békéltetőtestületi eljárásban határozattal jóváhagyott 
egyezség útján rendezett fogyasztói jogvita tárgyában fordul a felek bármelyike utóbb a bírósághoz, kivéve az 
egyezségben foglaltak nem teljesítése miatt a határozat végrehajtási záradékkal történő ellátása iránt indított 
eljárást. 

(6) A bíróság az ügy összes körülményeire figyelemmel pervesztességére tekintet nélkül kötelezheti a jogi 
személy vállalkozás alperest a perben felmerült összes költség vagy egyébként a felperes által viselendő 
költségek egy részének a viselésére, ha az alperes a 121/A. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségének 
indokolatlanul nem tett eleget. 

81. § (1) Részleges pernyertesség esetében a bíróság a perköltség felől a pernyertesség arányának, valamint az 
egyes felek által előlegezett költségek összegének figyelembevételével határoz. Ha a pernyertesség és 
pervesztesség aránya, valamint az előlegezett költségek összege között nincsen számottevő különbség, a bíróság 
akként rendelkezik, hogy mindegyik fél maga viseli a saját költségét. 

(2) Ha a per kártérítésre irányul, vagy egyéb olyan követelés iránt folyik, amelynek összegszerű megállapítása 
bírói mérlegeléstől függ, az ellenfelet akkor is kötelezni lehet a terhére megállapított marasztalási összegnek 
megfelelő perköltség megfizetésére, ha a bíróság a követelt összegnél kevesebbet ítélt ugyan meg, de a követelt 
összeg nem tekinthető nyilvánvalóan túlzottnak. 

82. § (1) Az 51. § a) pontja alá eső pertársakat a perköltség megfizetésére egyetemlegesen kell kötelezni. 
(2) Egyéb pertársakat egyenlő arányban kell a perköltség megfizetésére kötelezni, a pertársak perbeli 

érdekeltsége között fennálló jelentékenyebb eltérés esetében azonban a perköltséget az érdekeltség arányában 
meg kell osztani. Az a költség, amely kizárólag a pertársak egyikének vagy egy részének perbeli cselekménye 
folytán merült fel, a többi pertársakat nem terheli. 

(3) Az ügyész, valamint a per megindítására, illetőleg az abban való fellépésre külön jogszabállyal 
feljogosított más személy vagy szervezet és a perben érvényesített igény jogosultja közül a megítélt perköltség 
azt illeti meg, akinél a költségek felmerültek. Pervesztesség esetében a költségek megfizetésére általában azt kell 
kötelezni, aki a pert megindította. Ha azonban a pert megindítónak és a perben érvényesített igény jogosultjának 
eljárási cselekményei nem voltak összhangban, a költség megfizetésére azt kell kötelezni, akinek perbeli 
cselekménye folytán a költség felmerült. 

83. § (1) A beavatkozó által támogatott fél pernyertessége esetében az ellenfelet a beavatkozó költségének 
megfizetésére is kötelezni kell. A beavatkozó által támogatott fél pervesztessége esetében az ellenfélnek a 
beavatkozással felmerült költségtöbbletében a beavatkozót kell elmarasztalni; ha azonban a perben hozott ítélet 
jogereje a beavatkozónak az ellenféllel szemben fennálló jogviszonyára is kiterjed, a beavatkozót az általa 
támogatott féllel egyetemlegesen kell kötelezni az ellenfél összes költségeinek megfizetésére. A beavatkozás 
elutasítása esetében a beavatkozót kell elmarasztalni abban a költségben, amelyet a beavatkozás az azt ellenző 
feleknek okozott. 
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(2) Ha a perbehívott a perbehívást nem fogadja el, vagy ha a perbehívóhoz való csatlakozását, illetőleg a perbe 
való belépését elutasítják, a perbehívó felet kötelezni kell annak a költségnek a megfizetésére, amelyet a 
perbehívással az ellenfélnek okozott. Ha a perbehívott a perbehívóhoz beavatkozóként csatlakozik, a jelen § (1) 
bekezdése irányadó. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a 61-64. §-okon alapuló perbelépés 
vagy perbevonás, illetőleg perbehívás esetében is; a jogelődnek a perből való elbocsátása esetében az addig 
felmerült perköltség megfizetésére a jogutóddal egyetemlegesen a jogelődöt is kötelezni kell. 

(4) A 77-81. §-ok rendelkezései a jelen § eseteiben is megfelelően irányadók. 

Költségkedvezmények 

84. § (1) Azt a természetes személy felet (ideértve a beavatkozót is), aki jövedelmi és vagyoni viszonyai 
folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett - kérelmére - részleges 
vagy teljes költségmentesség illeti meg. A költségmentesség az alábbi kedvezményeket jelenti: 

a) illetékmentesség; 
b) mentesség az eljárás során felmerülő költségek (tanú- és szakértői díj, ügygondnoki és tolmácsi díj, 

pártfogó ügyvéd díja, helyszíni tárgyalás és szemle költsége stb.) előlegezése és - ha e törvény másként nem 
rendelkezik - megfizetése alól; 

c) mentesség a perköltség-biztosíték letétele alól; 
d) pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránti igény, ha azt törvény lehetővé teszi. 
(2) A fél nem részesíthető költségmentességben, ha azt külön törvény kizárja. A fél számára teljes 

költségmentesség kivételesen és csak akkor engedélyezhető, ha a várható perköltség összege a rendelkezésre álló 
adatok alapján előreláthatólag lehetetlenné teszi a bírósághoz fordulást. 

(3) A teljes költségmentesség az (1) bekezdésében meghatározott valamennyi költségre, a részleges 
költségmentesség pedig a költségek meghatározott hányadára, vagy tételesen meghatározott költségekre 
vonatkozik. Ha a fél részleges költségmentességben részesül, a mentességgel nem érintett költségekre megilleti a 
költségfeljegyzés joga. 

(4) Az (1) bekezdés b) pontja alá eső azon költségeket, amelyeknek előlegezése alól a költségmentességben 
részesülő fél mentesül, az állam előlegezi, kivéve az ügygondnoki díjat. Az ügygondnoki díj megfizetésére - a 
perköltségek viselésére vonatkozó általános szabályok figyelembevételével és a költségmentesség teljes vagy 
részleges jellegétől függetlenül - a pervesztes felet akkor is kötelezni kell, ha költségmentességben részesül. 

85. § (1) Az a fél, akinek eltartásáról szülője köteles gondoskodni, vagy aki házastársával együtt él, csak akkor 
részesíthető költségmentességben, ha annak előfeltételei mind őreá, mindpedig szülőjére, illetőleg házastársára 
nézve fennállnak. A fél és szülője, illetőleg házastársa között folyó perekre ez a szabály nem terjed ki. 

(2) 
(3) Nem részesíthető költségmentességben a fél, ha perlekedése rosszhiszeműnek vagy már előre teljesen 

eredménytelennek látszik, úgyszintén akkor sem, ha mint engedményes lép fel, és valószínűnek mutatkozik, 
hogy az engedményezés a költségmentes perlés lehetővé tételét célozta. 

(4) Külföldiek részére a költségmentes perlés kedvezménye - az (5) bekezdésben foglalt eltérésekkel - csak a 
Magyar Állam által kötött nemzetközi megállapodás vagy viszonosság esetében engedélyezhető. A viszonosság 
fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozata irányadó. 

(5) Az Európai Unió tagállamának állampolgára és az Európai Unión kívüli államnak az Európai Unió 
tagállamában jogszerűen tartózkodó állampolgára a magyar állampolgárokra irányadó feltételek szerint jogosult 
költségmentességre; e személyek és az Európai Unió tagállamában bejegyzett külföldi jogi személyek, 
szervezetek perköltség-biztosíték letételére nem kötelezhetőek. A költségmentesség ebben az esetben a 
tárgyalásra történő utazás költségeire is kiterjed, ha a fél tárgyaláson történő jelenléte a törvény alapján kötelező. 

(6) Ha az (5) bekezdésben megjelölt személy költségmentesség iránti kérelmét az Európai Tanácsnak a 
határon átnyúló vonatkozású jogviták esetén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése 
érdekében az ilyen ügyekben alkalmazandó költségmentességre vonatkozó közös minimumszabályok 
megállapításáról szóló 2003/8/EK irányelve 16. cikke szerinti nyomtatványon, az irányelv szerinti módon 
terjesztette elő és a kérelem kiterjed pártfogó ügyvédi képviselet biztosítására is, a bíróság a kérelmet másolatban 
továbbítja a külön jogszabály szerinti jogi segítségnyújtó szolgálathoz, mellékelve a költségmentességi kérelmet 
elbíráló jogerős határozatának egy kiadmányát. 

85/A. § (1) A külön jogszabályban meghatározott perekben a felet (beavatkozót) jövedelmi és vagyoni 
viszonyaira, valamint a 85. § (1)-(3) bekezdéseiben foglalt feltételekre tekintet nélkül költségfeljegyzési jog illeti 
meg (tárgyi költségfeljegyzési jog). 

(2) Tárgyi költségfeljegyzési jog esetében 
a) a 84. § (1) bekezdésének b) pontja alá eső költségeket az állam előlegezi, kivéve azokat a költségeket, 

melyeket a fél a tárgyi költségfeljegyzési jog ellenére is köteles megelőlegezni; 
b) a felet megilleti az illetékfeljegyzés joga. 
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(3) A tárgyi költségfeljegyzési jog a külföldit nemzetközi megállapodás vagy viszonosság hiányában is 
megilleti, a perköltség-biztosíték alól azonban a külföldi - kivéve a 85. § (5) bekezdésben megjelölt felet - is 
csak akkor mentesül, ha ezt nemzetközi megállapodás vagy viszonosság lehetővé teszi. A viszonosság fennállása 
tekintetében az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozata irányadó. 

(4) Ha tárgyi költségfeljegyzési jog esetében a felet a bíróság a perköltség megfizetésére kötelezi, az állam 
által előlegezett költségeket és a feljegyzett illetéket köteles az államnak megfizetni. 

(5) Ha külföldi állam joga a magyar félnek a tárgyi költségfeljegyzési jognál több kedvezményt biztosít a 
külföldi bíróság előtt, a perben ezen előnyösebb szabályokat kell alkalmazni a magyar bíróság előtt pereskedő 
külföldi féllel szemben is. 

86. § (1) A költségmentességet kérelemre a bíróság engedélyezi, és a bíróság határoz az engedélyezett 
költségmentesség visszavonása tárgyában is. 

(2) A költségmentesség, az illetékmentesség és az illetékfeljegyzési jog hatálya - jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - a kérelem előterjesztésétől kezdve a per egész tartamára, valamint a végrehajtási 
eljárásra is kiterjed. A költségmentesség vagy az illetékmentesség a végrehajtási eljárás során le nem rótt 
illetékek, valamint az állam által előlegezett költségek viselése alól a feleket nem mentesíti. 

(3) A költségmentesség, az illetékmentesség, valamint az illetékfeljegyzési jog nem érinti az ellenfél javára 
megítélt perköltségek, továbbá a végrehajtási eljárás során a felek által lerótt illetékek és előlegezett költségek 
(végrehajtási költségek) megtérítésének kötelezettségét. 

(4) A (2) és (3) bekezdés rendelkezéseit a tárgyi költségfeljegyzési jogra megfelelően alkalmazni kell. 
87. § (1) A pártfogó ügyvédi képviseletet a jogi segítségnyújtó szolgálat engedélyezi. 
(2) A bíróság a perköltség viseléséről szóló határozatában - a díj összegének megállapítása nélkül, a 

perköltségviselés arányának meghatározásával - megállapítja, hogy a pártfogó ügyvédi díj viselésére ki köteles. 
Az első fokon eljárt bíróság a jogerős határozatról a következő adatok közlésével 8 napon belül értesíti a jogi 
segítségnyújtó szolgálatot: 

a) a felek neve, 
b) a per tárgya, 
c) a pertárgy értéke, ha megállapítható, 
d) a pernyertesség felek közötti aránya és 
e) a pártfogó ügyvédi díj viselésére köteles fél megjelölése (név, lakóhely, anyja neve, születési ideje, 

szervezet esetében elnevezés, székhely, nyilvántartó szerv megnevezése, nyilvántartási szám). 
(3) A pártfogó ügyvéd az őt megillető díjakat a perköltségben elmarasztalt ellenféllel szemben közvetlenül 

érvényesítheti, a pervesztes ellenfél pedig köteles az állam által megelőlegezett pártfogó ügyvédi díj összegét 
közvetlenül az államnak megfizetni. 

88. § 

Perköltségbiztosíték 

89. § (1) A külföldi felperes a perrel felmerülő költségek fedezése céljából az alperes kívánságára biztosítékot 
köteles adni, kivéve ha: 

a) a magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás másként rendelkezik, vagy eltérő viszonossági 
gyakorlat áll fenn; 

b) a felperesnek az alperes által elismert követelése elegendő biztosítékul szolgál, vagy 
c) a felperest a bíróság teljes költségmentességben részesítette (84. §). 
(2) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter nyilatkozata irányadó. 
90. § (1) A biztosíték összegét - a költségek valószínű összegének, valamint az alperes által elismert követelés 

összegének figyelembevételével - a bíróság állapítja meg, s a megállapított összeget a szükséghez képest utóbb 
meg is változtathatja. 

(2) A biztosítékot - ha a felek másképp nem állapodtak meg - készpénzben kell letétbe helyezni. 
91. § Ha a biztosíték adásának oka a per folyamán megszűnik, a biztosítékot a felperes kérelmére - az alperes 

meghallgatása után - vissza kell adni, illetőleg a felperest a biztosítékadás alól fel kell menteni; ez a rendelkezés 
megfelelően irányadó a biztosíték összegének leszállítása esetében is. 

92. § A biztosíték összege tekintetében fellebbezéssel élni nem lehet; egyébként a 89-91. §-ok alapján hozott 
határozatok ellen külön fellebbezésnek van helye. 

VII. FEJEZET 

Egyéb általános szabályok 

Beadványok 
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93. § (1) A beadványokon fel kell tüntetni a bíróságot, amelyhez a beadványt intézik, továbbá a felek nevét, 
lakóhelyét és a per tárgyát, a folyamatban levő ügyekben pedig ezenfelül a bírósági ügyszámot is. 

(2) A beadványokat a per bíróságánál eggyel több példányban kell benyújtani, mint ahány fél a perben 
érdekelve van; ha több félnek közös képviselője (meghatalmazottja) van, részükre együttesen egy példányt kell 
számításba venni. A beadvány mellékleteinek egy-egy másolatát csatolni kell a beadvány többi példányához is. 

(3) Ügyvédi képviselet esetében az ügyvédnek a beadvány minden példányát aláírásával kell ellátnia; 
egyébként a beadvány első példányát a 196. §-nak megfelelően kell kitölteni. 

94. § (1) A keresetet, valamint a per megindítását megelőző kérelmet az ügyvéd által nem képviselt fél 
bármely helyi bíróságnál vagy a perre illetékes megyei bíróságnál is jegyzőkönyvbe mondhatja. A felet ilyenkor 
a szükséges útbaigazítással is el kell látni és az esetleges hiányok pótlására (95. §) nyomban fel kell hívni; ha a 
fél a hiányok pótlását figyelmeztetés ellenére is elmulasztja, a keresetet, illetőleg a kérelmet jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. 

(2) A jegyzőkönyvre a 93. § megfelelően irányadó. 
(3) Ha a perre nem az a bíróság illetékes, amelyik a keresetet (kérelmet) jegyzőkönyvbe vette, a 

jegyzőkönyvet az illetékes bírósághoz kell áttenni. 
(4) Folyamatban levő perben szóbeli kérelmeket - feltéve, hogy a törvény másként nem rendelkezik - 

jegyzőkönyvbe mondani a perbíróság, továbbá a fél lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes helyi bíróság 
előtt lehet; az előző bekezdések rendelkezései egyébként ilyenkor is megfelelően irányadók. 

Hiánypótlás 

95. § (1) A bíróság a beadványt legkésőbb a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül 
megvizsgálja és annak alapján intézkedik. 

(2) Ha a beadvány nem felel meg a törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, az elnök a beadványt rövid határidő kitűzésével s a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a félnek 
visszaadja, és egyben figyelmezteti, hogy ha a beadványt újból hiányosan adja be, a bíróság el fogja utasítani, 
illetőleg hiányos tartalma szerint fogja elintézni. 

(3) Ha az illeték lerovására kötelezett felet az illetékfeljegyzési jog vagy az illetékmentesség nem illeti meg, 
és a fél az illetéket egyáltalán nem vagy csak hiányosan rója le, a felet azzal a figyelmeztetéssel kell felhívni az 
illeték lerovására vagy a hiányzó illeték pótlására, hogy ha a beadványt újból az illeték lerovása, illetőleg pótlása 
nélkül nyújtja be, a bíróság azt el fogja utasítani. 

(4) Az elnök a helyben lakó felet a beadvány hiányainak pótlása végett maga elé is idézheti. 
(5) Ha a fél a beadvány hiányát a kitűzött határidő alatt pótolja, a beadványt úgy kell tekinteni, mintha már 

eredetileg is helyesen adta volna be. 

Idézés 

96. § (1) Az idézésben fel kell tüntetni az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot, a felek nevét, perbeli 
állását és a per tárgyát, valamint a kitűzött tárgyalás (meghallgatás) idejét és helyét. 

(2) Az idézésben figyelmeztetni kell a címzettet a meg nem jelenés következményeire, és őt perbeli állásához 
képest a megfelelő tájékoztatással egyébként is el kell látni. A meghatalmazottat abban az esetben is meg kell 
idézni, ha a bíróság a felet vagy annak törvényes képviselőjét személyes megjelenésre idézi. 

(3) Idézésnek sürgős esetben rövid úton - távbeszélőn, tárgyaláson szóban, illetőleg elektronikus levél vagy 
külön kézbesítő útján - is helye van. Az idézésnek ezt a módját az iratokban fel kell tüntetni. 

(4) A gyermek tartása, elhelyezése, illetőleg a szüléssel kapcsolatos követelések iránti, továbbá az apaság és a 
származás megállapítására irányuló egyéb perekben - az ismeretlen helyen lévő alperes, anya, illetve gyermek 
tartózkodási helyének megállapítása érdekében - a bíróság elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek 
felkutatását. 

(5) Az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatásának elrendeléséről hozott végzést a bíróság az illetékes 
rendőrkapitánysághoz küldi meg. 

(6) Ha az alperes, az anya, illetve a gyermek felkutatása  elrendelésének oka megszűnt, erről a bíróság 
végzésének megküldésével haladéktalanul értesíti az illetékes rendőrkapitányságot. 

Kézbesítés 

97. § Ha a félnek a per vitelére meghatalmazottja van, a bírósági iratokat a fél helyett a meghatalmazottnak 
kell kézbesíttetni. Ez a rendelkezés nem terjed ki az olyan idézésre, amelyben a bíróság a felet vagy annak 
törvényes képviselőjét személyes megjelenésre kötelezi. 



20 
 

98. § Ha az iratot a címzett halála miatt vagy azért nem lehet kézbesíteni, mert a címzett a bejelentett címen 
ismeretlen, vagy onnan ismeretlen helyre költözött, erről az érdekelt feleket értesíteni kell. 

99. § (1) A bírósági iratokat - ha a jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - postai szolgáltató útján kell 
kézbesíteni. A kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint történik. 

(2) A postai úton megküldött bírósági iratokat a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot 
nem vette át (az a bírósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot - az ellenkező bizonyításáig - a 
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

(3) A bíróság a (2) bekezdésben foglalt kézbesítési vélelem beálltát nem állapítja meg, ha a kézbesítés 
helyettes átvevő részére történt meg és a helyettes átvevő az ellenérdekű fél volt. 

(4) Keresetlevél, illetve az eljárást befejező érdemi határozat kézbesítése esetében a bíróság a kézbesítési 
vélelem beállásáról a feleket nyolc munkanapon belül értesíti. Az értesítéshez mellékelni kell azt a hivatalos 
iratot, amelyre vonatkozóan a bíróság a kézbesítési vélelem beálltát megállapította. Az értesítésben - keresetlevél 
esetében - a bíróság tájékoztatja a felet a 128. §-ban foglaltakról is. 

(5) A címzett a neki szóló iratot - személyazonosságának igazolása mellett - a bírósági irodában is átveheti. 

A kézbesítési vélelem megdöntése 

99/A. § (1) A 99. § (2) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt - a (3) bekezdésben 
meghatározott okokból - a címzett mint kérelmező a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzésétől 
számított tizenöt napon belül terjeszthet elő kérelmet annál a bíróságnál, amelynek eljárása alatt a kézbesítés 
történt. A kérelem benyújtásának a kézbesítési vélelem beállta napjától számított hat hónap elteltével - a (2) 
bekezdésben, illetve a 99/B. §-ban foglalt kivétellel - nincs helye. E határidő elmulasztása miatt igazolással élni 
nem lehet. 

(2) Ha a kézbesítési vélelem beállta az eljárást megindító irat kézbesítéséhez kapcsolódik, a fél a kérelmet az 
eljárás folyamatban léte alatt a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon 
belül terjesztheti elő. 

(3) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelem arra hivatkozással terjeszthető elő, hogy a 
kérelmező a hivatalos iratot önhibáján kívüli okból nem vehette át, mivel 

a) a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt meg, vagy más 
okból nem volt szabályszerű, vagy 

b) az iratot más, az a) pontban nem említett okból nem volt módja átvenni (pl. azért, mert a kézbesítésről 
önhibáján kívül nem szerzett tudomást). 

(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt okból a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet csak 
természetes személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (a fél vagy az eljárásban részt 
vevő egyéb érdekelt) terjeszthet elő. 

(5) A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 
szabálytalanságát igazolják vagy a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a kérelmező részéről az 
önhiba hiányát valószínűsítik. Ha a kérelmet elkésetten terjesztették elő, azt érdemi vizsgálat nélkül el kell 
utasítani. A kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a kézbesítés történt. A kérelem 
elbírálása előtt a bíróság a kérelmezőt, illetve a feleket meghallgathatja. 

(6) A kérelemnek az eljárás folytatására, illetve a végrehajtásra nincs halasztó hatálya, ha azonban a 
kérelemben foglalt tények fennállása valószínűnek mutatkozik, a bíróság az eljárás vagy a határozat 
végrehajtásának felfüggesztését - kérelemre - az ellenfél meghallgatása nélkül is elrendelheti. A felfüggesztés 
tárgyában hozott határozatot a bíróság kérelemre megváltoztathatja. 

(7) A kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. A kérelemnek helyt adó határozat, valamint 
az eljárás, illetve a végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott határozat ellen külön fellebbezésnek helye nincs, 
e határozat az ügyet befejező érdemi határozat elleni fellebbezésben támadható meg. 

(8) Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére a (3) bekezdés a) pontja alapján a fél terjeszt elő kérelmet, és a 
bíróság a kérelemnek helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok és a 
kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási cselekményeket - a fél kérelmének megfelelően, a 
szükséges mértékben - meg kell ismételni. Más kérelmező által benyújtott kérelem esetében, ha a bíróság a 
kérelemnek helyt ad, a kérelmező vonatkozásában érvényesülő, a kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények nem 
alkalmazhatóak. 

(9) Ha a kézbesítési vélelem megdöntésére a (3) bekezdés b) pontja alapján kerül sor, a kézbesítést meg kell 
ismételni. A kérelem előterjesztésére és elbírálására - az (1) és (2) bekezdésben, valamint a (4)-(7) 
bekezdésekben foglalt eltérésekkel - a mulasztás igazolására vonatkozó rendelkezéseket (106-110. §) kell 
megfelelően alkalmazni. 
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A kézbesítési vélelem megdöntése a végrehajtási eljárás során 

99/B. § (1) Ha a kézbesítési vélelem beálltára tekintettel a határozat jogerőssé vált, a címzett mint kérelmező - 
a 99/A. § (3) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetében - a végrehajtási eljárás folyamatban léte 
alatt, a határozat végrehajtására irányuló eljárásról való tudomásszerzésétől számított tizenöt napon belül a 
kézbesítési vélelem megdöntése iránt kérelmet nyújthat be az első fokú határozatot hozó bíróságnál. Ha a 
végrehajtási eljárás megindult, a kérelem csak az e bekezdésben meghatározottak szerint terjeszthető elő. 

(2) A kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet harminc napon belül el kell bírálni. A kérelem 
elbírálására egyebekben a 99/A. §-ban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Ha a címzett ellen a jogerős határozat alapján a bírósági végrehajtást megelőzően pénzforgalmi úton 
történő behajtást kezdeményeztek és arról tudomást szerzett, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti, e § szerinti 
kérelmet a pénzforgalmi úton történő behajtásról való tudomásszerzésétől számított 15 napon belül terjeszthet 
elő. 

Kézbesítés külföldön 

100. § (1) A külföldön kézbesítendő iratot - ha a magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás másként 
nem rendelkezik - intézkedés végett az igazságügyért felelős miniszterhez kell felterjeszteni. 

(2) A külföldön teljesített kézbesítést érvényesnek kell tekinteni, ha az akár a belföldi jogszabályok 
rendelkezéseinek, akár a kézbesítés helyén irányadó jogszabályoknak megfelel. 

Kézbesítési megbízott 

100/A. § (1) Ha a felperes belföldön lakóhellyel, tartózkodási hellyel (e §-ban együtt: lakóhellyel) vagy 
székhellyel nem rendelkezik, és a per vitelére magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
meghatalmazottja nincs, a keresetlevél beadásával egyidejűleg meg kell jelölnie kézbesítési megbízottjának 
nevét és címét. A keresetlevélhez mellékelni kell a félnek a kézbesítési megbízottal kötött és teljes 
bizonyítóerejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt megbízási szerződését. 

(2) Ha az alperes nem rendelkezik belföldön lakóhellyel vagy székhellyel, és a per vitelére magyarországi 
lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező meghatalmazottja nincs, őt a bíróság a keresetlevél kézbesítésével 
egyidejűleg felhívja kézbesítési megbízott megjelölésére. Az alperes a kézbesítési megbízott nevét és címét 
legkésőbb az első tárgyaláson köteles bejelenteni, egyidejűleg az (1) bekezdés utolsó mondatának megfelelő 
megbízási szerződést benyújtani. 

(3) Ha a felperes az (1) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesíti, a bíróság a felperest az első 
tárgyalásra szóló idézéssel egyidejűleg felhívja, hogy annak kézhezvételétől számított harminc napon belül, de 
legkésőbb az első tárgyaláson a kézbesítési megbízott nevét és címét jelentse be, egyidejűleg az (1) bekezdés 
utolsó mondatának megfelelő megbízási szerződést nyújtsa be. 

(4) Ha a fél a (2), illetve a (3) bekezdésben meghatározott időpontig, továbbá a megbízás megszűnésének akár 
a megbízó, akár a megbízott általi bejelentését követően külön felhívás nélkül haladéktalanul új kézbesítési 
megbízottat nem jelöl meg, vagy az iratokat a kézbesítési megbízott részére kézbesíteni nem lehet, erre 
tekintettel hiánypótlás elrendelésének vagy a fél külön felhívásának nincs helye, hanem az iratot hirdetmény 
útján kell kézbesíteni. E rendelkezés nem alkalmazható az első tárgyalásra szóló idézés és keresetlevél alperes 
részére történő kézbesítésére; ezen iratok külföldön történő kézbesítésére a 100. §-t kell alkalmazni. 

(5) A cég működésével kapcsolatos perekben - ha a per vitelére meghatalmazottja nincs - kézbesítési 
megbízottként külön megbízás nélkül a külföldi félnek a cégjegyzékben szereplő kézbesítési megbízottja jár el, 
eljárására és a kézbesítésre a (8) bekezdést kell alkalmazni. Azt, hogy a félnek a cégjegyzékben szereplő 
kézbesítési megbízottja van, a bíróság hivatalból veszi figyelembe. 

(6) Ha a külföldi félnek a per vitelére magyarországi lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező 
meghatalmazottja van, a 97. § második mondatában foglalt korlátozás nem alkalmazható. A felet vagy törvényes 
képviselőjét személyes megjelenésére kötelező idézés tekintetében a meghatalmazott eljárására és a kézbesítésre 
a (8) bekezdést kell megfelelően alkalmazni. 

(7) A kézbesítési megbízott magyarországi lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 
személy (jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság), így különösen ügyvéd (ügyvédi iroda) lehet. 

(8) A kézbesítési megbízott feladata, hogy az eljárásban keletkezett, a megbízó részére kézbesítendő iratokat 
átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa; e tevékenységért a megbízóval szemben a polgári jog szabályai 
szerint felelős. A fél részére szóló, a kézbesítési megbízottnak szabályszerűen kézbesített iratot úgy kell 
tekinteni, hogy az a kézbesítést követő tizenötödik napon a fél számára ismertté vált. 

(9) E §-ban foglaltakra a külföldi felet külön is figyelmeztetni kell. 
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Hirdetményi kézbesítés 

101. § (1) Ha a fél tartózkodási helye ismeretlen, vagy olyan államban van, amely a kézbesítéshez jogsegélyt 
nem nyújt, vagy ha a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik, illetőleg ha a kézbesítés megkísérlése 
már előre is eredménytelennek mutatkozik, továbbá a 100/A. § (4) bekezdésében meghatározott esetben a 
kézbesítést hirdetmény útján kell teljesíteni. Hirdetmény útján kell a kézbesítést teljesíteni az ismeretlen 
örökösök részére is. 

(2) Hirdetményi kézbesítést a bíróság - a 100/A. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével - csak a fél 
kérelmére és csak az annak alapjául szolgáló ok valószínűsítése esetében rendelhet el. Ha az előadott tények 
valótlannak bizonyulnak, és a fél erről tudott, vagy kellő gondosság mellett tudhatott volna, a hirdetményi 
kézbesítés és az azt követő eljárás érvénytelen, a felet pedig a felmerült költségben és ezenfelül pénzbírságban 
(120. §) is el kell marasztalni. Ha az iratot a bíróság a 100/A. § szabályainak megsértésével kézbesítette 
hirdetményi úton, a hirdetményi kézbesítés és az azt követő eljárás érvénytelen. Ezeket a következményeket a 
bíróság az eljárást befejező határozat jogerőre emelkedését megelőzően - a felek meghallgatása után - hivatalból, 
egyébként pedig perorvoslat alapján mondja ki. 

(3) Ha a hirdetményi kézbesítést követő eljárást - habár csak hallgatólagosan is - az ellenfél (aki részére az 
iratot hirdetmény útján kézbesítették) jóváhagyja, az eljárás nem válik érvénytelenné, a pénzbírságot azonban - a 
100/A. § esetét ide nem értve - ilyen esetben is ki kell szabni, s a felet kötelezni kell a felmerült költségtöbblet 
megfizetésére. 

102. § (1) A hirdetmény útján kézbesítendő iratot tizenöt napra ki kell függeszteni a bíróság hirdetőtáblájára 
és a fél - illetőleg ismeretlen örökösök részére való kézbesítés esetében az örökhagyó - utolsó ismert lakóhelyén 
a polgármesteri hivatal hirdetőtáblájára. 

(2) Ha a fél olyan államban lakik, amely a kézbesítéshez jogsegélyt nem nyújt, de amellyel a postai forgalom 
fennáll, a hirdetményt - lehetőleg ajánlott levélként - a fél ottani címére is meg kell küldeni. Ha a hirdetményi 
kézbesítésre a 100/A. § (4) bekezdése alapján kerül sor, és a fél olyan államban lakik, amellyel a postai forgalom 
fennáll, a hirdetményt ajánlott levélként a fél ottani címére is meg kell küldeni. 

(3) Ha keresetlevelet kell az alperesnek hirdetmény útján kézbesíteni, részére a bíróság ügygondnokot (74. §) 
rendel és a keresetlevelet annak is kézbesítteti. 

(4) A hirdetményi kézbesítéssel felmerülő költséget az köteles előlegezni, aki a hirdetményi kézbesítést kérte. 
(5) Hirdetményi kézbesítés esetében az iratot - amennyiben a bíróság másként nem rendelkezik - a bíróság 

hirdetőtábláján való kifüggesztéstől számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. 
(6) A hirdetményi kézbesítésről az eljáró bíróság számítógépes nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti a 

bíróság nevét, az ügy számát, az utolsó ismert lakóhely (székhely) megjelölésével a fél nevét, akinek részére a 
kézbesítés hirdetmény útján történt, továbbá azt az okot, amelynek következtében a kézbesítés szükségessé vált, 
illetve a kézbesítés megtörténtére vonatkozó vélelem beálltának időpontját. Az országosan összekapcsolt 
számítógépes közhiteles nyilvántartást az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala kezeli, az abban foglalt 
adatokról az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala jogszabályban meghatározott költségtérítés 
ellenében a felvilágosítást kérő személyére vonatkozóan, kérelmére felvilágosítást ad. 

(7) Más személy kérelmére felvilágosítás csak akkor adható, ha a bíróság, ügyészség, nemperes eljárást 
lefolytató közjegyző vagy közigazgatási szerv törvényben meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve a 
felvilágosítást kérő személynek törvényben biztosított jogai gyakorlásához szükséges. A törvényes jogcímet 
valószínűsíteni kell. Ilyen esetben az adatszolgáltatás tényét a számítógépes rendszerben oly módon kell 
rögzíteni, hogy az adatszolgáltatás időpontja, jogcíme és az adat felhasználója megállapítható maradjon. A 
jogellenes adatkérés és felhasználás jogkövetkezményeit a felvilágosítást kérő viseli. 

Határidők 

103. § (1) A határidőket napok, hónapok vagy évek szerint kell számítani. 
(2) A napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnap az a nap, amelyre a határidő 

megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés, kihirdetés) esik. 
(3) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a 

kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hó utolsó napján. 
(4) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti napra esik, a határidő csak az azt követő legközelebbi 

munkanapon jár le. 
(5) A határidő az utolsó nap végével jár le, a bírósághoz intézett beadvány előterjesztésére és a bíróság előtt 

teljesítendő cselekményre megállapított határidő azonban már a hivatali idő végével lejár. 
104. § (1) A bíróság az általa megállapított határidőt fontos okból egyszer meghosszabbíthatja; a határidő - 

meghosszabbítással együtt - negyvenöt napnál hosszabb nem lehet, kivéve, ha a szakértői vélemény elkészítése 
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hosszabb határidőt tesz szükségessé. A törvényben megállapított határidőt csak a törvényben meghatározott 
esetben lehet meghosszabbítani. 

(2) Ha a meghosszabbítást a fél vagy a szakértő kéri, kérelmét a határidő lejárta előtt kell előterjesztenie; a 
kérelem tárgyában a bíróság az ellenfél, illetve a felek meghallgatása nélkül határozhat. 

104/A. § (1) A napokban megállapított határidőbe nem számít bele minden évnek a július 15-től augusztus 20-
ig terjedő időszaka (törvénykezési szünet). Ha a hónapokban vagy években megállapított határidő a 
törvénykezési szünet ideje alatt járna le, a határidő a következő hónap azon napján jár le, amely számánál fogva 
a határidő kezdőnapjának megfelel, ha ez a nap is a törvénykezési szünet idejére esik, a határidő a törvénykezési 
szünetet követő első napon jár le. A 103. § (4) és (5) bekezdésének rendelkezéseit ezekben az esetekben is 
megfelelően alkalmazni kell. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem lehet alkalmazni, 
a) ha törvény valamely eljárásra, vagy valamely percselekményre soron kívül történő eljárást ír elő; 
b) az előzetes bizonyításra; 
c) a végrehajtási perekre; 
d) ha a felek ezt közösen kérték; vagy 
e) ha törvény azt kizárja. 
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a külön törvényekben szabályozott nemperes eljárásokban 

csak akkor lehet alkalmazni, ha külön törvény így rendelkezik. 
(4) A (2) bekezdés alkalmazása esetén erre a felet külön is figyelmeztetni kell. 

Mulasztás 

105. § (1) A fél az elmulasztott perbeli cselekményt - ha a törvény másként nem rendelkezik - többé 
hatályosan nem teljesítheti. 

(2) A mulasztás következményei - a törvényben meghatározott eseteket kivéve - előzetes figyelmeztetés 
nélkül, maguktól állanak be. Ha a törvény szerint a mulasztás következményei csak előzetes figyelmeztetés 
esetén vagy az ellenfél kérelmére állanak be, az elmulasztott cselekményt a figyelmeztetésben megjelölt idő 
alatt, illetőleg a kérelem előterjesztéséig, ha pedig a kérelmet tárgyaláson adták elő, az arra vonatkozó határozat 
meghozataláig pótolni lehet. 

(3) Nem tekinthető mulasztásnak, ha a felet a perbeli cselekmény teljesítésében valamely köztudomású 
természeti esemény vagy más elháríthatatlan akadály gátolta. 

(4) A határidő elmulasztásának következményeit nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt 
legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adták. 

A mulasztás igazolása 

106. § (1) Ha a fél vagy képviselője valamely határnapon hibáján kívül nem jelent meg, vagy valamely 
határidőt hibáján kívül mulasztott el, a mulasztás következményei - az alábbi eseteket kivéve - igazolással 
orvosolhatók. 

(2) Igazolásnak nincs helye, ha: 
a) az igazolást a törvény kizárja; 
b) a mulasztás következményei igazolás nélkül is elháríthatók, vagy a mulasztás bírói határozatban kifejezésre 

jutó hátránnyal nem jár; 
c) a fél az igazolási kérelem folytán kitűzött újabb határnapot mulasztja el. 
(3) Végrehajtási igényperben az igénylő igazolással nem élhet. 
107. § (1) Az igazolási kérelmet tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. Ezt a határidőt az elmulasztott 

határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától kell számítani. Ha azonban a mulasztás csak később 
jutott a félnek vagy képviselőjének tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg, az igazolási kérelem 
határideje a tudomásszerzéssel, illetőleg az akadály megszűnésével veszi kezdetét. A mulasztástól számított 
három hónap eltelte után igazolási kérelmet előterjeszteni nem lehet. 

(2) Az igazolási kérelemben elő kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás 
vétlenségét valószínűvé teszik. 

(3) Határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelem előterjesztésével együtt pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is. 

108. § Az igazolási kérelemnek sem az eljárás folytatására, sem a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. Ha 
azonban az igazolási kérelem sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság az eljárásnak vagy a határozat 
végrehajtásának felfüggesztését az ellenfél meghallgatása nélkül, hivatalból is elrendelheti. A felfüggesztés 
tárgyában hozott határozatot a bíróság kérelemre utóbb megváltoztathatja. 
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109. § (1) Az igazolási kérelem tárgyában az a bíróság határoz, amelynek eljárása alatt a mulasztás történt, 
fellebbezési határidő elmulasztása esetén pedig a másodfokú bíróság. 

(2) Ha az igazolást a törvény kizárja, vagy az igazolási kérelmet elkésetten terjesztették elő, a kérelmet érdemi 
vizsgálat nélkül el kell utasítani. Ugyanez áll akkor is, ha az igazolást kérő - határidő elmulasztása esetében - az 
elmulasztott cselekményt a kérelem előterjesztésével együtt nem pótolta. 

(3) Az igazolási kérelem elbírálása előtt a bíróság a feleket meghallgathatja (113. §). A felek megidézése 
esetében a határnapot - ha ennek helye van - az ügy érdemi tárgyalására is ki kell tűzni. Azt, hogy a kérelem 
előfeltételei fennállanak-e, méltányosan kell elbírálni. 

(4) Ha a bíróság az igazolási kérelemnek helyt ad, a mulasztó által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, 
mintha azt az elmulasztott határidőn belül teljesítette volna, az elmulasztott határnapon tartott tárgyalást pedig a 
szükséges keretben meg kell ismételni.  Az új tárgyalás eredményéhez képest az elmulasztott tárgyalás alapján 
hozott határozat hatályban tartása vagy teljes, illetőleg részbeni hatályon kívül helyezése kérdésében is határozni 
kell. 

110. § (1) Az igazolási kérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye. 
(2) Az igazolási kérelemnek helytadó határozat, valamint az eljárás, illetőleg a végrehajtás felfüggesztése 

tárgyában a 108. § alapján hozott határozat ellen külön fellebbezésnek helye nincs, és az az ügyet befejező 
határozat elleni fellebbezésben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság olyan igazolási kérelemnek adott 
helyt, illetőleg olyan igazolási kérelem alapján rendelte el az eljárás vagy a végrehajtás felfüggesztését, amelyet 
érdemi vizsgálat nélkül el kellett volna utasítania [109. § (2) bek.]. 

Az eljárás félbeszakadása 

111. § (1) Ha valamelyik fél meghal vagy megszűnik, az eljárás a jogutód perbelépéséig, illetve perbevonásáig 
(61-62. §) félbeszakad, kivéve ha a jogviszony természete miatt a jogutódlás kizárt. 

(2) Ha az olyan fél, akinek a per vitelére nincs meghatalmazottja, cselekvőképességét elveszti, az eljárás 
mindaddig félbeszakad, míg a fél részére kirendelt törvényes képviselő személyét be nem jelentik. 

(3) Ha a fél törvényes képviselője hal meg, és a törvényes képviselőnek a per vitelére nem volt 
meghatalmazottja, az eljárás mindaddig félbeszakad, míg a fél részére kirendelt új törvényes képviselő személyét 
be nem jelentik. Ugyanez áll akkor is, ha a fél törvényes képviselőjének ez a jogosultsága anélkül szűnik meg, 
hogy az általa képviselt fél cselekvőképessé vált volna. 

(4) Ha a bíróság működése háború vagy valamely elháríthatatlan esemény miatt szünetel, vagy a féllel ilyen 
okból nem lehet érintkezni, az eljárás az akadály megszűnéséig félbeszakad. 

(5) Ha a (2) és (3) bekezdés esetében az eljárás félbeszakadása vagy annak túlságosan hosszú tartama 
valamelyik fél méltányos érdekeit sértené, a bíróság a fél részére akár kérelemre, akár hivatalból a 49. § (2) 
bekezdésének megfelelő alkalmazásával ügygondnokot (74. §) rendel ki; az ügygondnok kirendelésével az 
eljárás félbeszakadása megszűnik. 

(6) Ha a (2) és (3) bekezdés esetében az eljárás félbeszakadása vagy annak túlságosan hosszú tartama a 
kirendelt szakértő méltányos érdekeit sértené, a bíróság a fél részére - a szakértő kérelmére - a 49. § (2) 
bekezdésének megfelelő alkalmazásával ügygondnokot (74. §) rendel ki; az ügygondnok kirendelésével az 
eljárás félbeszakadása - a szakértői díj megállapítása és a letéttel fedezett díj kiutalása vonatkozásában - 
megszűnik. 

(7) A fél a per megszüntetése érdekében akkor is kérheti az eljárás folytatását, ha a megszűnt félnek nincs 
jogutódja. A bíróság az ügygondnok költségeinek megelőlegezését követően a fél kérelmére ügygondnokot 
rendel ki; az ügygondnok kirendelésével az eljárás félbeszakadása megszűnik. Az eljárás a per megszüntetése 
érdekében az ügygondnokkal szemben folyik tovább. 

112. § (1) Az eljárás félbeszakadásával minden határidő megszakad; a félbeszakadás megszűnésétől a határidő 
újra kezdődik. 

(2) A félbeszakadás tartama alatt tett minden - a per érdemére vonatkozó - bírói rendelkezés, úgyszintén a 
felek által teljesített minden perbeli cselekmény hatálytalan, kivéve a félbeszakadással, illetve az annak 
megszüntetésével kapcsolatos bírói rendelkezéseket és perbeli cselekményeket. 

(3) A jogerős végzéssel megállapított tanúdíj, szakértői díj letéttel fedezett részének kiutalásáról a bíróság a 
félbeszakadás tartama alatt is intézkedik. 

(4) A bíróságnak a félbeszakadást megállapító határozata ellen külön fellebbezésnek van helye; a bíróság 
azonban az ilyen határozatot maga is megváltoztathatja. 

A felek meghallgatása tárgyaláson kívül 

113. § Mindazokban az esetekben, amikor a törvény értelmében vagy a bíróság megítélése szerint valamelyik 
felet meg kell hallgatni, s a meghallgatás a tárgyalásig nem halasztható el, a felet fel kell hívni, hogy a felmerült 
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kérdésben írásban nyilatkozzék, vagy nyilatkozatának jegyzőkönyvbe vétele végett az elnöknél jelentkezzék. A 
bíróság, ha szükségesnek tartja, a felet meghallgatása végett meg is idézheti. 

Kifogás az eljárás szabálytalansága ellen 

114. § A fél az eljárás szabálytalanságát a per folyamán bármikor kifogásolhatja. Ha a kifogást szóval adja 
elő, azt jegyzőkönyvbe kell venni. Ha a bíróság a kifogást figyelmen kívül hagyja, ezt lehetőleg nyomban, de 
legkésőbb az eljárást befejező határozatában megindokolni köteles. 

Kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

114/A. § (1) A fél, a beavatkozó, valamint az eljárásban részt vevő ügyész az ügyben eljáró bíróságnak a (2) 
bekezdésben meghatározott mulasztása miatt ugyanezen bíróságnál írásban kifogást nyújthat be, kérve a kifogás 
elbírálására hatáskörrel rendelkező bíróságtól a mulasztás tényének megállapítását, valamint - megfelelő határidő 
tűzésével - a mulasztó bíróságnak a (2) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetben az elmulasztott eljárási 
cselekmény elvégzésére vagy határozat meghozatalára, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben pedig az adott 
ügyben leghatékonyabb intézkedés foganatosítására történő utasítását. 

(2) Kifogás akkor terjeszthető elő, ha 
a) a törvény a bíróság részére az eljárás lefolytatására, eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely 

határozat meghozatalára határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül eltelt, 
b) a bíróság az ügyész, az eljárásban részt vevő személy, a megkeresett szerv vagy személy részére az eljárási 

cselekmény elvégzésére határidőt tűzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a bíróság a mulasztóval szemben 
nem alkalmazta a törvény által lehetővé tett intézkedéseket, 

c) a bíróság elmulasztotta a perek ésszerű időn belül történő befejezésére irányuló kötelezettségét azáltal, hogy 
az ügyben a bíróság utolsó érdemi intézkedése óta eltelt az az ésszerű időtartam, amely elegendő volt arra, hogy 
a bíróság az eljárási cselekményt elvégezze, vagy annak elvégzéséről rendelkezzen, azonban a bíróság ezt nem 
tette meg. 

(3) Nincs helye kifogás előterjesztésének bizonyítási cselekmény elrendelése, valamint olyan határozat ellen, 
amellyel szemben külön jogorvoslatnak van helye. 

(4) A kifogást annak benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg a bíróság azt érdemben el nem bírálta. A 
visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet. 

114/B. § (1) Az ügyben eljáró bíróság a kifogást annak bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül 
megvizsgálja, és ha azt alaposnak tartja, harminc napon belül megteszi, illetőleg elrendeli a kifogásban 
sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges intézkedést. A bíróság a kifogás elintézéséről a kifogás 
előterjesztőjét értesíti. 

(2) Ha az ügyben eljáró bíróság a kifogást nem tartja alaposnak, a kifogást tartalmazó beadványt megküldi az 
ellenfél részére, aki észrevételeit a kézbesítéstől számított nyolc napon belül terjesztheti elő. A határidő elteltét 
követően a bíróság az iratokat - az esetleg benyújtott észrevételekkel együtt - nyolc napon belül felterjeszti a 
kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bírósághoz. A felterjesztésben a bíróság számot ad arról, hogy a 
hiányolt eljárási cselekmény elvégzésére vagy határozat meghozatalára milyen okból nem került sor. 

(3) A helyi bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a megyei bíróság három hivatásos bíróból álló 
tanácsa, a megyei bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást az ítélőtábla három hivatásos bíróból álló 
tanácsa, az ítélőtábla mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Legfelsőbb Bíróság három hivatásos bíróból 
álló tanácsa, a Legfelsőbb Bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a Legfelsőbb Bíróság másik 
tanácsa az iratok felterjesztésétől számított tizenöt napon belül tárgyaláson kívül bírálja el. 

(4) Ha a kifogást elbíráló bíróság a kifogásban foglaltaknak helyt ad, a mulasztó bíróságot határidő tűzésével a 
114/A. § (2) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt esetekben az ügy továbbviteléhez szükséges intézkedés 
megtételére, a 114/A. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt esetben pedig az adott ügyben leghatékonyabb 
intézkedés foganatosítására hívja fel. A felhívásban - a 114/A. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetet 
kivéve - a kifogást elbíráló bíróság az eljáró bíróságot meghatározott eljárási cselekmény lefolytatására nem 
utasíthatja. A kifogás alaptalansága esetén azt indokolt határozattal elutasítja. A határozat ellen további 
jogorvoslatnak nincs helye. 

(5) Ha a kifogás előterjesztője ugyanabban a perben ismételten alaptalan kifogást nyújt be, őt a kifogást 
elbíráló bíróság elutasító határozatában pénzbírsággal (120. §) sújthatja. 

(6) A kifogás elintézésére a végzés elleni fellebbezés felterjesztésére és elbírálására vonatkozó 
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

Jegyzőkönyv 
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115. § (1) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a tárgyalásról, a felek szóbeli meghallgatásáról, 
valamint a tárgyaláson kívül foganatosított egyéb meghallgatásról (kihallgatásról) jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) Az elnök határozza meg, hogy milyen eljárási cselekmények (meghallgatás, kihallgatás, tárgyalás stb.) 
esetében alkalmaz jegyzőkönyvvezetőt. 

(3) Jogszabály megengedheti, hogy a bíróság a tárgyalás (meghallgatás stb.) anyagát jegyzőkönyv helyett más 
módon rögzítse. 

116. § A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni: 
a) az eljáró bíróságot és a bírósági ügyszámot; 
b) a felek nevét és perbeli állását, továbbá a per tárgyát; 
c) a tárgyalás (meghallgatás vagy kihallgatás) helyét, továbbá kezdő és befejező időpontját; 
d) a bírák, a jegyzőkönyvvezető és a tolmács nevét; 
e) a jelenlevő feleknek és képviselőiknek nevét és perbeli állását; 
f) zárt tárgyalás esetén az erre való utalást. 
117. § (1) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni az eljárás menetét és az annak során történteket, mégpedig 

úgy, hogy a jegyzőkönyv alapján azt is meg lehessen állapítani, vajon az eljárás a törvényben meghatározott 
alaki követelményeknek megfelel-e. Ha valamely kifejezés vagy kijelentés pontos szövege jelentős, azt szó 
szerint kell jegyzőkönyvbe venni. 

(2) Különösen fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben: 
a) a tárgyalás megkezdésének kitűzött és tényleges időpontját; 
b) a felek által előadott vagy a periratokból felolvasott lényeges kérelmeket és nyilatkozatokat, ideértve a felek 

tényállításait és bizonyítási indítványait, valamint a keresetváltoztatást és a viszontkeresetet, úgyszintén a 
korábbi kérelmektől és nyilatkozatoktól való eltéréseket, illetőleg valamely nyilatkozatnak bírói felhívás ellenére 
való elmulasztását vagy megtagadását; 

c) az okiratok bemutatásának megtörténtét, valamint a tanúk vallomását, a szakértők véleményét és a szemle 
eredményét; 

d) a keresettől való elállást, továbbá az elismerést és a jogról való lemondást, illetőleg a felek között létrejött 
egyezséget; 

e) a pervezetés és rendfenntartás körében tett intézkedéseket, a korábbi eljárás ismertetésének megtörténtét, 
valamint a bíróság által az eljárás folyamán hozott végzéseket és az ítélet kihirdetésének megtörténtét. 

(3) A felek beadványának, a szakértők véleményének vagy más periratnak felolvasása, valamint okiratnak 
vagy másolatnak csatolása esetében a jegyzőkönyvben csupán ennek megtörténtére kell utalni. 

(4) Ha a felek bármelyike az eljárás során felmerült valamely körülménynek vagy ott elhangzott 
nyilatkozatnak jegyzőkönyvbe vételét kéri, ezt csak abban az esetben lehet mellőzni, ha a bíróságnak az illető 
körülmény vagy nyilatkozat megtörténtéről nincs tudomása. 

(5) Az elhalasztott tárgyalásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a tárgyalás folytatólagos vagy ismételt, 
ennek a jegyzőkönyvből ki kell derülnie. 

118. § (1) A bírósági tárgyalásról a jegyzőkönyvet egyidejűleg, hangfelvétel esetén pedig legkésőbb nyolc 
munkanapon belül el kell készíteni. Ha a jegyzőkönyv hangfelvétel alapján készül, fel kell tüntetni a 
jegyzőkönyv írásba foglalásának napját, és a feleket tájékoztatni kell arról, hogy az elkészült jegyzőkönyvet 
mikor és hol tekinthetik majd meg, illetve vehetik át. A bíróság a jegyzőkönyvet az írásba foglalást követő 
további tizenöt napon belül kézbesíti, ha törvény a jegyzőkönyv megküldését írja elő. 

(2) A jegyzőkönyv hivatalból vagy az elnök engedélyével a felek megjegyzései alapján is kiegészíthető és 
módosítható; a felek erre vonatkozó kérelmét - annak elutasítása esetén - a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A 
módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket úgy kell törölni, hogy a törölt szövegrész olvasható 
maradjon. 

(3) Ha a jegyzőkönyv elkészítésére nem az eljárási cselekménnyel egyidejűleg kerül sor, az eljárási 
cselekményen jelen lévő felek - amennyiben a jegyzőkönyv részükre kézbesítésre kerül - a kézbesítéstől 
számított 8 napon belül, ha pedig a jegyzőkönyv a felek részére nem kerül kézbesítésre, akkor az eljárási 
cselekménytől számított 15 napon belül a jegyzőkönyv kijavítását, kiegészítését kérhetik. 

(4) A jegyzőkönyvet és az esetleges módosításokat az eljáró bíró, illetve a tanács elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető írja alá. Ha a bíróság tanácsban jár el, és a tanács elnöke a jegyzőkönyv aláírásában 
akadályoztatva van, a jegyzőkönyvet helyette - helyettesi minőségének feltüntetésével - a tanács egyik tagja írja 
alá. 

(5) Ha az eljárási cselekményen történtek rögzítése hangfelvétellel történik, a hangfelvétel írásba történő 
áttétele során a jegyzőkönyvvezető helyett a leírást végző bírósági alkalmazott (a továbbiakban: leíró) jár el, és 
aláírásával igazolja, hogy a leírást a hangfelvételnek megfelelően készítette el. 

Az iratok megtekintése; másolatok 
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119. § (1) A felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a per iratait - a 
határozatok tervezeteinek és az esetleges különvéleménynek kivételével - a per bármely szakaszában külön 
engedély nélkül megtekinthetik és azokról maguknak másolatokat (kivonatokat) készíthetnek. Olyan tárgyalásról 
készült jegyzőkönyvet azonban, amelyről a nyilvánosságot minősített adat megőrzése végett zárták ki, illetve a 
minősített adatot tartalmazó egyéb okiratot lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ilyen ügyben az 
iratok megtekintésének is csak a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott engedély, valamint 
az abban meghatározott szabályok alapján a bíróság elnöke által megállapított feltételek mellett van helye. 

(2) A felek, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személyek, valamint azok képviselői az eljárás során az 
üzleti titkot, hivatásbeli titkot vagy a külön törvényben meghatározott, az (1) bekezdésben nem említett más 
titkot tartalmazó iratok esetében - a titok megtartásának kötelezettségét tartalmazó, írásba foglalt nyilatkozat 
megtétele mellett -, az eljáró bíró által megállapított rendben és szabályok szerint gyakorolhatják az 
iratbetekintési és másolatkészítési jogot. Ha azonban a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult a 192. § 
(3) bekezdése alapján határidőben úgy nyilatkozott, hogy az üzleti titkot vagy hivatásbeli titkot tartalmazó irat 
megismeréséhez nem járul hozzá, a bíróságon és a jegyzőkönyvvezetőn (leírón) kívül az irat ezen titkot 
tartalmazó részét más nem tekintheti meg, azt lemásolni vagy arról kivonatot készíteni nem szabad. Ha a per 
tárgyát annak eldöntése képezi, hogy az okirat tartalma közérdekű adatnak minősül-e, az eljárás során ezen 
okiratot megismerni nem lehet, és az az eljárás jogerős befejezése után is csak a per eldöntéséhez képest 
tekinthető meg, illetve másolható le; e rendelkezést a bíróságra, a jegyzőkönyvvezetőre (leíróra) és arra a perbeli 
személyre, aki az iratot benyújtotta, nem kell alkalmazni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül - a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló törvényben szabályozott tájékoztatás kivételével - az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az 
eljárás lefolytatásához, illetve annak eredményéhez jogi érdeke fűződik. Az eljáró bíróság elnöke - az ehhez 
fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi az iratok megtekintését, az azokról való másolat és kivonat 
készítését, illetve a szükséges felvilágosítás megadását. Az (1) bekezdésben említett jegyzőkönyv, valamint az 
(1) vagy (2) bekezdésben meghatározott titkot tartalmazó irat megtekintését, valamint azok tartalmáról való 
felvilágosítás adását, továbbá a (2) bekezdésben meghatározott titkot tartalmazó iratról való másolat és kivonat 
készítését kizárólag a minősítő vagy a titoktartás alóli felmentés megadására jogosult által adott megismerési 
engedélyben vagy felmentésben feltüntetett személy részére lehet engedélyezni. 

(4) Az iratok megtekintése és a másolatkészítés során a 171/A. § rendelkezéseit alkalmazni kell. 
(5) A fél, az ügyész és a perben részt vevő egyéb személy, valamint azok képviselője kérheti, hogy az irat 

elektronikus másolatát az általa megjelölt e-mail címre továbbítsa a bíróság, amennyiben az iratról neki másolat 
adható, és az irat elektronikus okiratként, vagy a papíralapú okirat elektronikus másolataként a bíróságnál 
rendelkezésre áll. Ebben az esetben a másolat kiadásáért nem kell illetéket fizetni. 

(6) Bíróság, ügyészség, közjegyző, bírósági végrehajtó, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság 
megkeresésére - törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges mértékben - a bíróság a per iratait 
vagy azok másolatát (kivonatát) megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez. 

(7) Az ítéletről és az ítélettel szembeni perorvoslat során hozott, az alsóbb fokú bíróságot új eljárásra és új 
határozat hozatalára utasító végzésről a per jogerős befejezését követő három hónap eltelte után a bíróságnak 
fizetendő oldalanként háromszáz forint, de határozatonként legfeljebb ötezer forint díj ellenében bárkinek 
anonimizált másolat adható. A határozatban szereplő természetes személyek azonosítását lehetővé tevő adatokat 
olyan módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével; egyebekben a határozatban 
szereplő egyes személyeket az eljárásban betöltött szerepüknek megfelelően kell megjelölni. 

(8) A (7) bekezdésben meghatározott másolatban nem kell törölni: 
a) törvény eltérő rendelkezésének hiányában az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 

jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó személy nevét és beosztását, ha az adott személy az 
eljárásban közfeladatának ellátásával összefüggésben vett részt; 

b) a meghatalmazottként eljárt jogi képviselő nevét; 
c) a társadalmi szervezet vagy alapítvány képviselőjének nevét; 
d) a közérdekből nyilvános adatokat. 
(9) Nem adható másolat a (7) bekezdés alapján az olyan határozatról, mely az (1) és (2) bekezdésben 

meghatározott titkot tartalmaz, továbbá azon határozatról, melyet a XV-XVIII. Fejezetben meghatározott vagy 
olyan perben hoztak, amelyben a bíróság a nyilvánosságot a tárgyalásról vagy annak egy részéről kizárta. 

Elveszett (megsemmisült) iratok pótlása 

119/A. § (1) Az elveszett (megsemmisült) iratok pótlására az ügyben eljárt tanács elnöke intézkedik. Ennek 
keretében a szükséghez képest elrendeli az iratok teljes vagy részleges pótlását, meghallgatja az eljárásban részt 
vett személyeket, kiadmányokat, iratmásolatokat szerez be stb. 
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(2) Ha az elveszett (megsemmisült) iratok alapján hozott határozat jogerős és végrehajtható, a befejezett ügy 
iratainak pótlása mellőzhető. A felektől ilyen esetben csak a határozat hiteles kiadmányát (másolatát) kell 
beszerezni. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárási cselekmény anyagának 
hangfelvétel formájában történő őrzése esetében is. 

Pénzbírság 

120. § E törvény rendelkezései alapján kiszabható pénzbírság legmagasabb összege ötszázezer forint azzal, 
hogy az nem haladhatja meg a pertárgy értékét. A kiszabott pénzbírságot szabadságvesztésre átváltoztatni nem 
lehet. A pénzbírság behajtására és hovafordítására azokat a jogszabályokat kell alkalmazni, amelyek a bíróságok 
által büntetőügyben kiszabott pénzbüntetésekre irányadók. 

MÁSODIK RÉSZ 

ELSŐFOKÚ ELJÁRÁS 

VIII. FEJEZET 

Keresetindítás 

A keresetlevél benyújtása és kellékei 

121. § (1) A pert keresetlevéllel kell megindítani; a keresetlevélben fel kell tüntetni: 
a) az eljáró bíróságot; 
b) a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával; 
d) azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható; 
e) a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet (kereseti kérelem); 
f) 
(2) A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a 

felperes bizonyítékként hivatkozik, vagy amely a bíróság hatáskörének és illetékességének megállapításához, 
valamint, amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve, ha 
az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell. 

(3) Kötelező jogi képviselet esetében a keresetlevélhez csatolni kell a jogi képviselő meghatalmazását, illetve 
a képviseleti jogot igazolni kell. 

(4) Ha a felek közötti jogvitában közvetítői eljárás volt folyamatban, a keresetlevélben erre utalni kell. 
(5) Ha a felperes rendelkezik telefonszámmal, faxszámmal, illetve e-mail címmel, azt a keresetlevélben fel 

kell tüntetnie. 
121/A. § (1) A jogi személy vállalkozások egymás közötti jogvitáiban a keresetlevél benyújtása előtt a 

feleknek meg kell kísérelniük a jogvita peren kívül elintézését. Ez mellőzhető, ha a felek a közöttük felmerült 
véleményeltérésről közös jegyzőkönyvet készítenek. 

(2) Ha a felek jogvitájukat peren kívül nem rendezik, és a felperes keresetet indít, a keresetlevélhez csatolnia 
kell: 

a) az (1) bekezdés alapján a felperes és az alperes által tett írásbeli nyilatkozatokat tartalmazó okiratokat 
(levelezés, jegyzőkönyv), vagy 

b) azt az iratot, amellyel a felperes igazolja, hogy a jogvita peren kívüli elintézését megkísérelte. 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratoknak tartalmazniuk kell különösen: 
a) az előzetes levélváltás, illetőleg az előzetes tárgyalás (jegyzőkönyvkészítés) során felmerült 

véleményeltérés adatait, 
b) az esetleges előzetes elszámolás eredményét, továbbá 
c) ha az üggyel kapcsolatban bírósági vagy más hatósági határozat született, annak ügyszámát és tartalmának 

lényegét. 
(4) E § rendelkezéseit nem kell alkalmazni 
a) abban az esetben, ha a keresetindításra jogszabály hatvan napnál nem hosszabb határidőt állapít meg, 
b) a Negyedik Részben meghatározott különleges eljárásokban, 
c) a fizetési meghagyásos eljárást követő perben (315. §) vagy 
d) külön törvény eltérő rendelkezése hiányában a nemperes eljárásokban. 
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122. § (1) Marasztalásra irányuló kereseti kérelemnek csak lejárt követelés érvényesítése végett van helye. 
(2) Tartásdíj, járadék és más időszakos szolgáltatás iránt indított perben a marasztalásra irányuló kereseti 

kérelem a le nem járt szolgáltatásokra is előterjeszthető. Lakás, más helyiség vagy egyéb ingatlan 
visszabocsátása iránt a kereseti kérelem már a visszabocsátási kötelezettség lejárta előtt előterjeszthető, feltéve 
hogy a visszabocsátásnak határozott időpontban kell történnie. 

123. § Ha a kereseti kérelem számadási kötelezettség megállapítására irányul, a felperes ezzel együtt kérheti 
az általa előterjesztett számadás helyességének megállapítását is. Megállapításra irányuló egyéb kereseti 
kérelemnek csak akkor van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való 
megóvása végett szükséges, és a felperes a jogviszony természeténél fogva vagy a kötelezettség lejártának 
hiányában vagy valamely más okból teljesítést nem követelhet. 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

124. § (1) A bíróság a keresetlevelet nyomban, de legkésőbb a bírósághoz érkezésétől számított harminc 
napon belül megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy nem kell-e azt a félnek hiánypótlásra visszaadni 
(95. §), nincs-e helye az ügy áttételének (129. §), illetőleg a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának 
(130. §), és a szükséges intézkedéseket megteszi. 

(2) A bíróság a keresetlevelet - hiánypótlási felhívás kiadását mellőzve - idézés kibocsátása nélkül elutasítja, 
ha 

a) a jogi képviselővel eljáró fél keresetlevele nem tartalmazza a 121. § (1) bekezdésében és a 121/A. § (2) 
bekezdésének a) vagy b) pontjában foglaltakat vagy 

b) a jogi képviselő nem csatolta a meghatalmazását vagy 
c) a jogi képviselővel eljáró fél elmulasztotta az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó kötelezettség 

teljesítését. 
(3) Ha az (1)-(2) bekezdésben foglaltak megtételére nincs szükség, illetőleg a fél hiánypótlási 

kötelezettségének eleget tett és így a keresetlevél alkalmas a tárgyalás kitűzésére, a bíróság az eljárás gyorsabb 
lefolytatása érdekében további intézkedéseket tehet a tárgyalás előkészítésére. Ilyen intézkedéseknek a tárgyalás 
kitűzése előtt, valamint az eljárás során szükség esetén bármikor helye van. 

(4) A bíróságnak a (3) bekezdésben foglaltak szerinti intézkedései különösen a következők: 
a) iratok beszerzése más hatóságtól vagy szervezettől; 
b) a gyermek tartása, elhelyezése, illetőleg a szüléssel kapcsolatos követelések iránti, továbbá az apaság és a 

származás megállapítására irányuló egyéb perekben - az ismeretlen helyen lévő alperes, anya, illetve gyermek 
tartózkodási helyének megállapítása érdekében - a bíróság elrendelheti az alperes, az anya, illetve a gyermek 
felkutatását [96. § (4)-(6) bek.]; 

c) előzetes bizonyítást folytathat le (207-211. §); 
d) ideiglenes intézkedést tehet (156. §); 
e) elrendelheti a felek tárgyaláson kívüli, egymás jelenlétében történő előzetes meghallgatását. 
(5) Ha a (3)-(4) bekezdésben foglalt intézkedések megtételével egyidejűleg a tárgyalási határnap kitűzésére 

nem kerül sor, a bíróság - az intézkedés megtételekor - a keresetlevelet kézbesíti az ellenfél számára. 
(6) Ha a bíróság észleli, hogy a keresetlevél vagy az ahhoz csatolt okirat minősített adatot tartalmaz, 

megkeresi a minősítőt a megismerési engedély beszerzése végett. A 192/A. § rendelkezéseit ebben az esetben is 
megfelelően alkalmazni kell. 

A tárgyalás kitűzése 

125. § (1) A bíróság legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz való érkezését követő harminc napon belül 
intézkedik a tárgyalási határnap kitűzéséről, mely határnapra a feleket a keresetlevél, illetőleg a 94. § értelmében 
készült jegyzőkönyv másolatának egyidejű kézbesítése mellett megidézi. Ha a keresetlevél csak a bíróság 
intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére (124. §), a tárgyalás kitűzésére előírt határidő kezdő 
időpontját ettől az időponttól kell számítani. 

(2) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a keresetlevélnek az alperes részére való kézbesítése a tárgyalás napját 
legalább tizenöt nappal, munkaviszonyból származó, a gyermek tartására, illetve az apaság megállapítására 
irányuló, valamint a gazdasági társaság tagjának kizárása iránti perben a tárgyalás napját legalább nyolc nappal, 
váltóperben pedig legkésőbb három nappal megelőzze. A tárgyalási időközt az elnök sürgős esetben 
megrövidítheti. 

(3) A tárgyalást - a (2) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével - úgy kell kitűzni, hogy az első 
tárgyalási nap a keresetlevélnek a bírósághoz érkezését követően legkésőbb négy hónapon belül megtartható 
legyen, kivéve, ha a törvény a határidő kezdő időpontját illetően eltérő időpontot határoz meg. A tárgyalási 
határnap azonban ebben az esetben sem tűzhető ki a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított 
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kilencedik hónapnál későbbi időpontra. A tárgyalási időpontra vonatkozó rendelkezéseket nem kell alkalmazni, 
ha a fél részére a tárgyalásra szóló idézést külföldre kell kézbesíteni és a kézbesítéshez szükséges idő a tárgyalás 
határidőn belüli megtartását nem teszi lehetővé. 

(4) Váltóperben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől 
számított nyolcadik napra kell kitűzni. 

(5) A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helyiségébe kell kitűzni, fontos okból azonban a tárgyalás más 
helyre is kitűzhető. 

Idézés a per tárgyalására 

126. § (1) A bíróság a per tárgyalására megidézi azt, akinek igénye érvényesítése iránt az ügyész, illetve külön 
jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet pert indított. 

(2) Az idézésben (96. §) figyelmeztetni kell a feleket, hogy a tárgyaláson - ha nem személyesen jelennek meg 
- csak a 67. §-ban megjelölt meghatalmazottal képviseltethetik magukat. Az első tárgyalásra szóló idézéshez 
csatolni kell a keresetlevél egy példányát (másolatát), ha annak kézbesítésére korábban még nem került sor. 

(3) A feleket az idézésben fel kell hívni, hogy az ügyre vonatkozó okiratokat a tárgyalásra hozzák magukkal, 
az alperest pedig arra is figyelmeztetni kell, hogy a kereseti kérelemre legkésőbb a tárgyaláson nyilatkoznia kell, 
s elő kell adnia a védekezésének alapjául szolgáló tényeket és ezek bizonyítékait, az ügyre vonatkozó okiratait 
pedig be is kell mutatnia. Az idézésben arra is utalni kell, hogy az alperes a nyilatkozatát már a kitűzött határnap 
előtt benyújthatja vagy jegyzőkönyvbe mondhatja [94. § (4) bek.]. Az írásbeli nyilatkozat másodpéldányát, 
illetőleg az arról készített jegyzőkönyv másolatát a bíróság a felperesnek haladéktalanul kézbesíti, ha pedig erre 
már nincs elegendő idő azt a tárgyaláson adja át. 

(4) Ha az ügy körülményei azt indokolják, így ha a 124. § (3)-(4) bekezdésében foglalt intézkedés megtételére 
van szükség, a bíróság az idézésben a (3) bekezdésben megjelölt alperesi nyilatkozat megtételére határidőt állapít 
meg. A határidő nem lehet kevesebb tizenöt napnál. A bíróság ezt követően - ha a tárgyalási határnapig 
rendelkezésre álló idő ezt lehetővé teszi - a felperest tizenöt napos határidővel az alperesi nyilatkozatban 
foglaltakra vonatkozó álláspontjának közlésére hívja fel. 

A szóbeli kereset azonnali tárgyalása. 
 Egyezségi kísérletre idézés 

127. § (1) Ha a kereset jegyzőkönyvbe mondása (94. §) alkalmával a felperessel együtt a bíróság előtt az 
alperes is megjelenik, a bíróság a felek kérelmére a tárgyalást nyomban megtartja. Ebben az esetben a keresetet a 
tárgyalási jegyzőkönyvbe kell foglalni, és azt a bíróság illetékességének hiánya miatt - a kizárólagos illetékesség 
esetét kivéve - elutasítani vagy más bírósághoz áttenni nem lehet. Ha a bíróság a perre illetékes, de az alperes a 
kereset jegyzőkönyvbe mondása alkalmával nincs jelen, a tárgyalásra az előző rendelkezések szerint azonnal 
határnapot kell kitűzni, s arra a felperest szóval meg kell idézni. 

(2) Keresetindítás előtt a perre hatáskörrel bíró és illetékes helyi bíróság előtt egyezségi kísérletre idézést lehet 
kérni. Az idézést kérő félnek a határnapot szóval is tudtára lehet adni. A létrejött egyezséget jegyzőkönyvbe kell 
foglalni, és a jóváhagyásra a 148. §-t kell alkalmazni. 

(3) Ha mind a két fél megjelent, de az egyezség nem jött létre, a bíróság a felperes kívánságára a keresetet 
jegyzőkönyvbe foglalja. A további eljárásra az (1) bekezdés az irányadó. 

(4) Ha az egyezségi kísérletre kitűzött határnapon az idézést kérő fél nem jelent meg, vagy az ellenfél 
kívánatára keresetét nem adja elő, őt az ellenfél kérelmére az okozott költségben el kell marasztalni. Ha pedig az 
ellenfél nem jelent meg, az eljárás költségét a megindítandó per költségéhez kell számítani. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a felek idézés 
nélkül, egyezségkötés céljából jelennek meg a bíróság előtt. 

A perindítás hatályainak beállása 

128. § A perindítás hatályai a keresetnek, illetőleg a viszontkeresetnek (147. §) az ellenféllel való közlésével 
állanak be. 

Áttétel 

129. § (1) Ha a keresetlevélből vagy mellékleteiből az tűnik ki, hogy az ügy más bíróság vagy más hatóság 
hatáskörébe tartozik, vagy a perre más bíróság illetékes, és ez a bíróság (hatóság) az iratokból megállapítható, az 
elnök elrendeli a keresetlevélnek ehhez a bírósághoz (hatósághoz) való áttételét. Az áttételt elrendelő végzést 
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kézbesíteni kell a feleknek és az alperes példányához csatolni kell a keresetlevél másolatát. A bíróság az áttételt 
elrendelő végzését maga is megváltoztathatja. A keresetlevelet az áttételt elrendelő végzés jogerőre emelkedése 
előtt nem lehet az új bírósághoz (hatósághoz) továbbítani. 

(2) Nincs helye a keresetlevél áttételének olyan bírósághoz vagy más hatósághoz, amely saját hatáskörének 
vagy illetékességének hiányát már jogerősen megállapította. 

(3) Az (1) bekezdés értelmében áttett keresetlevelet úgy kell tekinteni, mintha azt már eredetileg is annál a 
bíróságnál (hatóságnál) terjesztették volna elő, amelyhez azt áttették. 

(4) A bíróság az áttétel tárgyában soron kívül jár el. 

Elutasítás 

130. § (1) A bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül [125. § (1) bek.] elutasítja, ha megállapítható, 
hogy 

a) a perre a magyar bíróság joghatósága a törvény vagy nemzetközi egyezmény rendelkezése alapján kizárt; 
b) a felperes követelésének érvényesítése más bíróság vagy más hatóság hatáskörébe tartozik, vagy a perre 

más bíróság illetékes, de a 129. § rendelkezése a szükséges adatok hiányában nem alkalmazható; 
c) a pert más hatósági eljárásnak kell megelőznie; 
d) a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt - akár ugyanazon bíróság, akár 

más bíróság előtt - a per már folyamatban van (128. §), vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet hoztak (229. 
§); 

e) a félnek nincs perbeli jogképessége (48. §); 
f) a felperes követelése időelőtti, vagy - az elévülés esetét ide nem értve - bírói úton nem érvényesíthető; 
g) a pert nem a jogszabályban erre feljogosított személy indítja, vagy a per csak jogszabályban meghatározott 

személy ellen indítható, illetve meghatározott személyek perben állása kötelező, s a felperes e személyt 
(személyeket) - felhívás ellenére - nem vonta perbe; 

h) külön jogszabály a keresetindításra határidőt állapít meg, ezt a felperes elmulasztja, és igazolási kérelmet 
sem terjeszt elő, vagy azt a bíróság elutasítja; 

i) a 124. § (2) bekezdésében foglalt ok áll fenn, 
j) a felperes a hiánypótlás végett (95. §) neki visszaadott keresetlevelet a kitűzött határidő alatt nem adta be, 

vagy újból hiányosan adta be, és emiatt a keresetlevél nem bírálható el. 
(2) A keresetlevelet elutasító végzést kézbesíteni kell a feleknek, és az alperes példányához csatolni kell a 

keresetlevél másolatát is. 
(3) Ha az ügyben a fél, az ügyész, illetve a külön jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet 

keresete alapján a per tárgyában már jogerős ítéletet hoztak, az ezt követően ugyanabból a ténybeli alapból 
származó, ugyanazon jog iránt indított újabb keresetet a bíróság az (1) bekezdés d) pontja alapján elutasítja, 
feltéve, hogy az ítéletet annak a félnek is kézbesítették, akinek jogát a perben érvényesítették, és az vele szemben 
is jogerőre emelkedett (228. §). 

131. § Ha valamely bíróság hatáskörének vagy illetékességének hiányát valamely okból már jogerősen 
megállapította, az utóbb eljáró bíróság nem hozhat ezzel az okkal ellentétes olyan határozatot, amellyel a saját 
hatáskörét vagy illetékességét megtagadva, az ügyet az előbb eljárt bírósághoz utalja vissza. 

A keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fenntartása 

132. § (1) A keresetlevélnek a 130. § alapján való elutasítása esetében a keresetlevél beadásának jogi hatályai 
fennmaradnak, ha a felperes az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc nap alatt a 
keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszerűen érvényesíti. 

(2) Ha a keresetlevél az alperes részére halála miatt vagy más okból nem volt kézbesíthető, a keresetlevél 
beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes a kézbesítés sikertelen megkísérlésére vonatkozó értesítés 
vételétől számított harminc nap alatt a kézbesítéshez szükséges adatokat bejelenti, vagy hirdetményi idézést kér. 

(3) 
(4) A jelen §-ban megállapított határidők elmulasztása esetében igazolásnak helye nincs. 

IX. FEJEZET 

A tárgyalás 

Pervezetés 
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133. § (1) A tárgyalást az elnök vezeti. A törvény keretei között az elnök szabja meg azoknak a 
cselekményeknek a sorrendjét, amelyeket a tárgyaláson teljesíteni kell. A felekhez, valamint az elnök által 
kihallgatott más személyekhez kérdéseket a bíróság tagjain kívül a felek és képviselőik is intézhetnek. 

(2) Az elnök ügyel arra, hogy a tárgyalás ne terjedjen ki az üggyel összefüggésben nem álló körülményekre, 
és az ügyre nem tartozó, úgyszintén a kihallgatott személy befolyásolására alkalmas kérdés feltevését, illetőleg 
az arra való feleletet megtiltja. 

Rendfenntartás 

134. § (1) A tárgyalás rendjének fenntartásáról és a tárgyalás méltóságának megőrzéséről az elnök 
gondoskodik. 

(2) Az elnök a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, méltóságának és biztonságának megőrzése érdekében 
helyszűke esetén meghatározhatja a hallgatóság létszámát. 

(3) A tárgyalóterembe - a rendőrség és a büntetés-végrehajtási testület szolgálati feladatot ellátó tagjain kívül - 
fegyverrel vagy rendbontásra alkalmas eszközzel senki sem léphet be. A tárgyalásra idézett személy a fegyverét 
nem hozhatja be a tárgyalóterembe. 

(4) Az elnök a hallgatóság köréből eltávolíthatja azokat, akik állapotuk vagy megjelenésük folytán a tárgyalás 
méltóságát sértik. 

(5) A feleket és képviselőiket, valamint a tanúkat és a szakértőket, úgyszintén a hallgatóság tagjait, ha a 
tárgyalás rendjét megzavarják, az elnök rendreutasítja. Ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetében a bíróság 
pénzbírságot (120. §) szab ki. Ha a félnek vagy képviselőjének, illetve a tanúnak vagy szakértőnek az állapota 
vagy megjelenése a tárgyalás méltóságát sérti, őt a bíróság pénzbírsággal sújthatja. 

(6) Ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetében - akár a pénzbírság kiszabására vonatkozó rendelkezéssel 
egyidejűleg, akár anélkül vagy azt követően - a bíróság a feleket és képviselőiket, a tanúkat és a szakértőket, 
valamint a hallgatókat a teremből kiutasíthatja, illetőleg kivezettetheti. Kiutasításnak, illetve kivezettetésnek van 
helye akkor is, ha a félnek vagy képviselőjének, illetve a tanúnak vagy szakértőnek az állapota vagy a 
megjelenése a pénzbírság kiszabását követő folytatólagos tárgyalások bármelyikén sérti a tárgyalás méltóságát. 

(7) A bíróság a felet - kiutasítása esetében - felhívja, hogy képviseletéről a kitűzött határidő alatt 
gondoskodjék; ha pedig a fél képviselőjét utasította ki, felhívja a felet, hogy a tárgyaláson személyesen jelenjék 
meg, vagy új képviselőről gondoskodjék. A felhívás eredménytelensége esetében a féllel szemben a mulasztás 
következményeit kell alkalmazni. Tanú vagy szakértő kiutasítása esetében a 185. § rendelkezései megfelelően 
irányadók. 

(8) Büntető vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgáló rendzavarásról a bíróság értesíti az illetékes hatóságot, ha 
pedig előzetes letartóztatásnak is helye van, intézkedik az elkövető őrizetbe vétele iránt és ezzel egyidejűleg 
feljelentést tesz. 

(9) A tárgyalás rendjének fenntartására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a 
bíróság tárgyaláson kívül végez bizonyítás felvételére irányuló eljárási cselekményt. 

Felvételkészítés a tárgyaláson 

134/A. § (1) A nyilvános tárgyaláson - a bíróság által meghatározott módon - időbeli korlátozás nélkül 
készíthető kép-, illetve hangfelvétel. 

(2) A nyilvános tárgyaláson a bíróság tagjairól és a jegyzőkönyvvezetőről, továbbá az ügyészről a sajtó kép-, 
illetve hangfelvételt készíthet. 

(3) Az ügyész kivételével a felekről és más perbeli személyekről, ezek képviselőiről, továbbá a tanúról, a 
szakértőről, a tolmácsról és a szemletárgy birtokosáról csak kifejezett hozzájárulása esetén készíthető kép-, 
illetve hangfelvétel. Szükség esetén a bíróság e személyeket a kép-, illetve hangfelvétel készítéséhez való 
hozzájárulásról nyilatkoztatja; ennek megtörténtét, valamint a nyilatkozat tartalmát a jegyzőkönyvben fel kell 
tüntetni. törvény eltérő rendelkezésének hiányában az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó, e feladatkörében eljáró személyről hozzájárulása nélkül 
is készíthető kép-, illetve hangfelvétel. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott személyek személyhez fűződő jogainak védelméről a tárgyaláson az 
elnök a rendfenntartás keretében gondoskodik. 

A felek jelenléte a tárgyaláson 

135. § (1) A tárgyalás megnyitása után az elnök megállapítja, hogy a felek személyesen vagy képviselőik 
útján megjelentek-e. Ha valamelyik fél a tárgyaláson nem jelent meg, meg kell állapítani, hogy a tárgyalásra 
szabályszerű idézése megtörtént-e. Ha ez megtörtént, a tárgyalást a fél részéről elmulasztottnak kell tekinteni, s a 
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mulasztás esetére megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni; ellenkező esetben a tárgyalást el kell halasztani. 
A mulasztás esetére megállapított következmények alkalmazásának helye van akkor is, 

a) amennyiben a keresetlevelet a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli 
iratok tagállamokban történő kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján 
kellett kézbesíteni, de a kézbesítés megtörténtéről kézbesítési igazolás nem érkezett vissza, feltéve, hogy a 
rendelet 19. cikke (2) bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feltételek fennállnak; vagy 

b) amennyiben a keresetlevelet a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli 
iratok külföldön történő kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény alapján 
kellett kézbesíteni, de a kézbesítés megtörténtéről kézbesítési igazolás nem érkezett vissza, feltéve, hogy az 
Egyezmény 15. cikke második bekezdésének a)-c) pontjában foglalt feltételek fennállnak. 

(2) Ha a fél a per folyamán külföldre távozott, és a per vitelére belföldön lakó meghatalmazottat nem rendelt, 
vele szemben a mulasztás következményeit akkor is alkalmazni kell, ha a tárgyalásra megidézhető nem volt. 

(3) Ha az előző bekezdések esetében a fél idézésére vonatkozó kézbesítési bizonyítvány (tértivevény) a 
tárgyalás határnapjáig nem érkezett vissza, a bíróság annak visszaérkezése után határoz abban a kérdésben, hogy 
a tárgyalást a fél részéről elmulasztottnak kell-e tekinteni, és így sor kerülhet-e a mulasztás esetére megállapított 
rendelkezések alkalmazására. Ha ilyen esetben tárgyalás megtartására már nem kerül sor, csak a határozatot kell 
kihirdetni, az új határnapról a feleket értesíteni kell. Az a körülmény, hogy az értesítés kézhezvétele nincs 
igazolva, a határozat kihirdetésének nem akadálya. 

(4) Ha a fél nevében megjelent meghatalmazott vagy törvényes képviselő a képviseleti jogát, illetőleg a per 
viteléhez szükséges felhatalmazását nem igazolja, a fél nevében megjelent személyt megfelelő határidő 
kitűzésével fel kell hívni a meghatalmazás, a képviseleti jog vagy a per viteléhez szükséges felhatalmazás 
igazolására. Ha a meghatalmazottként megjelent személy a felet a 67-68. §-ok értelmében nem képviselheti, a 
felet megfelelő határidő kitűzésével fel kell hívni, hogy a perben személyesen vagy a törvénynek megfelelő 
meghatalmazott útján járjon el. 

(5) Ha a (4) bekezdésben említett hiány pótolható, a bíróság a tárgyalást a hiány pótlása előtt is folytathatja, az 
ellenfél kívánságára pedig a tárgyalást folytatni köteles. Ha a hiányt a kitűzött határidő alatt, illetőleg az annak 
leteltét követő tárgyalás bezárásáig nem pótolták, vagy az eljárást a fél jóvá nem hagyta, az ellenfél kérelmére a 
mulasztás következményeit kell alkalmazni, s a hiány pótlására eredménytelenül felhívott személyt a felmerült 
költségek megfizetésére kell kötelezni. 

A tárgyalás elmulasztásának következményei 

136. § (1) Ha az első tárgyalást a felperes mulasztja el, és megelőzőleg nem kérte, hogy a bíróság a tárgyalást 
távollétében is tartsa meg, a bíróság az alperes kérelmére a pert megszünteti. 

(2) Ha az első tárgyalást az alperes mulasztja el, és írásbeli védekezést nem terjesztett elő, a bíróság a felperes 
kérelmére az alperest az idézéssel közölt kereseti kérelemnek megfelelően bírósági meghagyással kötelezi, 
egyben marasztalja a felperes költségeiben. Nem bocsáthatja ki a bíróság a meghagyást, ha a per 
megszüntetésének lenne helye. 

(3) A bírósági meghagyásnak tartalmaznia kell a bíróság és az ügyszám megjelölését, a döntést, az eljárási 
költségek megfizetésére kötelező rendelkezést, továbbá - ha ennek helye van - az előzetes végrehajthatóság 
kimondását, az ellentmondás lehetőségére való figyelmeztetést, végül utalnia kell arra, hogy a jogerős bírósági 
meghagyásnak ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek. A bírósági meghagyást a mulasztás tényének megállapításán 
kívül indokolni nem kell. 

(4) Az első tárgyalásra megidézett és megjelent tanút vagy szakértőt a bíróság kihallgatja. Ha az ügy 
eldöntésére így kellő adat áll rendelkezésre, a bíróság az általános szabályok szerint határoz, egyébként pedig a 
bírósági meghagyás kibocsátása avagy újabb tárgyalás kitűzése felől dönt. 

136/A. § (1) A bírósági meghagyás ellen a kézbesítésétől számított tizenöt napon belül bármelyik fél szóban 
vagy írásban a meghagyást kibocsátó bíróságnál ellentmondással élhet. Nem tekinthető a bírósági meghagyás 
megtámadásának, ha az alperes a követelés összegét teljes egészében elismeri, és csak a fizetésre halasztást vagy 
részletben való fizetést, illetőleg csak a bírósági meghagyás kijavítását kéri. A kellő időben benyújtott 
ellentmondás esetében a bírósági meghagyást kibocsátó bíróság a per tárgyalására új határnapot tűz ki. Ha a jogi 
képviselet kötelező és az alperes az ellentmondás folytán új határnapra kitűzött tárgyaláson megjelenik vagy 
írásban érdemi ellenkérelmet terjeszt elő, a beszámítási kifogás és a viszontkereset szempontjából ez tekintendő 
az első tárgyalási napnak. 

(2) A bírósági meghagyásnak ellentmondással meg nem támadott része jogerőre emelkedik, és az új tárgyalást 
csak a megtámadott részre vonatkozóan kell kitűzni. Az alperest az elmulasztott első tárgyalás költségében 
pernyertességétől függetlenül marasztalni kell. Az ellentmondás illetékét a másik félre áthárítani nem lehet. Ha 
az ellentmondás csak a perköltséget sérelmezi, erről a bíróság tárgyaláson kívül, végzéssel határoz. 

(3) Amennyiben olyan alperessel szemben került sor bírósági meghagyás kibocsátására, akinek a 
keresetlevelet 
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a) a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamokban történő 
kézbesítéséről szóló 1393/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, vagy 

b) a polgári és kereskedelmi ügyekben keletkezett bírósági és bíróságon kívüli iratok külföldön történő 
kézbesítéséről szóló, Hágában, 1965. november 15. napján kelt Egyezmény alapján 
kellett kézbesíteni, a bírósági meghagyás megtámadására előírt határidő elmulasztása esetén a bírósági 
meghagyás kibocsátásától számított egy évig van helye igazolásnak. Az igazolási kérelemben érdemi védekezést 
is elő kell terjeszteni. E szabály nem alkalmazható a személyállapotra vonatkozó perekben. 

(4) Ha az alperes az ellentmondás alapján kitűzött újabb határnapot is elmulasztja, és írásban érdemi 
ellenkérelmet (139. §) nem terjesztett elő, a bíróság a korábbi meghagyást hatályában fenntartja, és az alperest az 
újabban felmerült költségekben is marasztalja. E meghagyás ellen sem ellentmondásnak, sem fellebbezésnek 
nincs helye. 

136/B. § (1) Ha a folytatólagos tárgyalást - az ellentmondás folytán kitűzött és az alperes által elmulasztott 
tárgyalás kivételével - a felek bármelyike mulasztja el, a bíróság a tárgyalást a jelenlevő ellenfél, illetőleg a 
távollevő felperes megelőzőleg előterjesztett kérelmére tartja meg, de új határnapot is kitűzhet. 

(2) Ha a bíróság a tárgyalást megtartja, a mulasztó felet a megjelent fél olyan kérelmeiről, tényállításairól és 
bizonyítási indítványairól, amelyeket vele még nem közöltek, a tárgyalási jegyzőkönyv másolatának vagy az 
ellenfél által közölt előkészítő iratnak a megküldésével értesítheti, és felhívhatja arra, hogy azokra észrevételeit a 
141. § (3) bekezdése esetében előkészítő iratban, egyébként pedig a következő tárgyaláson szóval tegye meg. 
Ebben az esetben a bíróság a tárgyalás folytatására új határnapot tűz ki. 

(3) A mulasztó féllel előzetesen már közölt kérelmeket, tényállításokat és bizonyítási indítványokat úgy kell 
tekinteni, hogy a mulasztó fél a kérelem teljesítését nem ellenzi, a tényállítás valóságát nem vonja kétségbe, 
illetőleg a kívánt bizonyítást nem ellenzi, kivéve ha ez a perben korábban tett nyilatkozatával ellentétben állana. 

Az eljárás szünetelése 

137. § (1) Az eljárás szünetel, ha 
a) a felek erre vonatkozó kölcsönös megegyezésüket akár az első tárgyalást megelőzően, akár az első fokú 

eljárás folyamán bármikor bejelentik, vagy 
b) a felek közül bármelyik tárgyaláson egyik fél sem jelenik meg, vagy a megjelent fél az ügy tárgyalását nem 

kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, és a távollevő felperes megelőzőleg egyik esetben sem 
kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg, vagy 

c) a felperes a megadott lakcímről nem idézhető, illetőleg ismeretlen helyre költözött, és az alperes 
hirdetményi idézést nem kér, vagy az ügy tárgyalását nem kívánja, illetőleg nyilatkozatot egyáltalában nem tesz, 
vagy 

d) hirdetményi idézésnek volna helye, és a fél ezt nem kéri. 
(2) A szünetelés a határidők folyását nem érinti. Bármelyik fél kérelmére az eljárást folytatni kell. 
(3) Hathónapi szünetelés után a per megszűnik. E határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. 
(4) A per során hozott jogerős részítélet és közbenső ítélet (213. §) hatályát a per megszűnése nem érinti. 

A tárgyalás menete 

138. § (1) Az első tárgyalás kezdetén a felperes vagy az elnök felolvassa vagy ismerteti a keresetlevelet. 
Ezután a felperes nyilatkozik arra nézve, hogy a keresetlevélben előadott keresetét változatlanul fenntartja-e, 
illetőleg, hogy azt miként módosítja vagy változtatja meg. 

(2) Ha a tárgyaláson a felperes nem jelent meg, a keresetlevelet nem kell felolvasni, illetőleg ismertetni. 
139. § A felperes nyilatkozata után az alperes terjeszti elő ellenkérelmét, amely vagy a per megszüntetésére 

(157. §) irányul, vagy érdemi védekezést, illetve ellenkövetelést (viszontkereset, beszámítás) tartalmaz a felperes 
kereseti kérelmével szemben. Az ellenkérelemben elő kell adni az annak alapjául szolgáló tényeket és ezek 
bizonyítékait. 

140. § (1) Ha az alperes ellenkérelmében a per megszüntetését kéri (157. §), a bíróság mindenekelőtt ebben a 
kérdésben tárgyal és határoz. 

(2) A bíróság a per megszüntetésére irányuló kérelem tárgyalása mellett is felhívhatja az alperest az ügy 
érdemére vonatkozó nyilatkozatának előterjesztésére, és a megszüntetés kérdésében való határozathozatal előtt 
elrendelheti a per érdemi tárgyalását is. Ebben az esetben a 158. § (2) bekezdésében foglalt korlátozás nem 
alkalmazható. 

(3) A (2) bekezdés alapján az ügy érdemi tárgyalásának nincs helye, ha az alperes a per megszüntetését a 
felperes mulasztása, illetőleg elállása folytán vagy közös megállapodásra hivatkozással kéri [157. § d)-f) pontja]. 

141. § (1) Ha a bíróság a pert nem szünteti meg, az ügyet érdemben tárgyalja, s ha a tényállás már az első 
tárgyaláson kideríthető, nyomban érdemben határoz. A bíróság a jelen lévő felek meghallgatása alapján 
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megállapítja azokat az adatokat is, amelyek a végrehajtási eljárásban az érdekelt azonosságának 
megállapításához szükségesek (természetes személy esetében születési hely, idő, anyja neve, lakóhely, 
munkahely, adóazonosító jel; gazdálkodó szervezet esetében székhely, nyilvántartási szám, adószám, a fizetési 
számla száma és a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató neve). 

(2) A bíróság - ha ez a tényállás megállapításához szükséges -, a feleket felhívja nyilatkozataik megtételére és 
lefolytatja a bizonyítási eljárást. A fél köteles a tényállításait, nyilatkozatait, bizonyítékait - a per állása szerint - 
a gondos és az eljárást elősegítő pervitelnek megfelelő időben előadni, illetve előterjeszteni. Ha a bizonyítás 
lefolytatása az első tárgyaláson ennek ellenére nem lehetséges, vagy csak részben lehetséges, a bíróság a 
tárgyalás elhalasztása mellett elrendelheti a per további előkészítését. 

(3) Írásbeli előkészítést csak akkor lehet elrendelni, ha a felet jogi képviselő képviseli, vagy ha a félnek, illetve 
képviselőjének az írásbeli előkészítés nem okoz különösebb nehézséget. 

(4) Írásbeli előkészítés esetében az erre vonatkozó iratot, ha a bíróság másként nem rendelkezik, a tárgyalási 
időköz első harmadában, az ellenfélnek arra vonatkozó nyilatkozatát pedig oly időben kell a bíróságnál 
előterjeszteni, hogy arra a vele szemben álló fél a tárgyaláson nyilatkozhassék. 

(5) A tanács elnöke az előkészítő iratok és a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján - amennyiben ez a per 
eldöntéséhez szükségesnek mutatkozik - a tárgyalás folytatására kitűzött határnapra a tanúkat, illetve a feleket 
személyes megjelenési kötelezettséggel megidézi, és ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti [192. § (1) 
bek.], a bizonyító fél kérelmére beszerzi a bizonyítékul szolgáló iratokat. 

(6) Ha a felek valamelyike tényállításának, nyilatkozatának előadásával, bizonyítékainak előterjesztésével - a 
(2) bekezdésben előírt kötelezettsége ellenére - alapos ok nélkül késlekedik, és e  kötelezettségének a bíróság 
felhívása ellenére sem tesz eleget, a bíróság a fél előadásának, előterjesztésének bevárása nélkül határoz, kivéve, 
ha álláspontja szerint a fél előadásának, előterjesztésének bevárása a per befejezését nem késlelteti. 

Folytatólagos tárgyalás 

142. § (1) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a tárgyalás elhalasztása esetében a folytatólagos tárgyalás 
határnapját a bíróság nyomban kitűzi és azt a jelenlévő felekkel kihirdetés útján közli. 

(2) Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az az 
elhalasztott tárgyalás napját követően legkésőbb négy hónapon belül megtartható legyen. 

(3) A 125. § (5) bekezdése a folytatólagos tárgyalásra is irányadó. 
143. § (1) A folytatólagos tárgyaláson az előkészítő iratot és más beadványt ismertetni kell. 
(2) 
144. § Ha a folytatólagos tárgyaláson az eljáró tanács nem ugyanazokból a bírákból áll, akik a perben már 

korábban eljártak, az elnök ismerteti a felek által előterjesztett kérelmeket, a korábbi tárgyalásokról készült 
jegyzőkönyveket, valamint a bizonyítás eredményét és a per egyéb iratait; a felek az ismertetésre észrevételeket 
tehetnek. 

A tárgyalás berekesztése 

145. § (1) Ha a per vagy valamely külön eldöntésre alkalmas kérdés a határozathozatalra megérett, az elnök a 
tárgyalást berekeszti. 

(2) A tárgyalás berekesztése előtt az elnök köteles a feleket erre figyelmeztetni és megkérdezni, hogy 
kívánnak-e még valamit előadni. 

(3) A bíróság a berekesztett tárgyalást a határozat kihirdetése előtt újból megnyithatja, ha valamely kérdés 
további tárgyalása mutatkozik szükségesnek. Újból meg kell nyitni a tárgyalást, és a 144. §-nak megfelelően kell 
eljárni, ha a tárgyalás berekesztése és a határozathozatal között a bírák személyében változás állott be. 

Keresetváltoztatás 

146. § (1) A felperes a keresetét az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig bármikor 
megváltoztathatja, feltéve, hogy a megváltoztatott keresettel érvényesített jog ugyanabból a jogviszonyból ered, 
mint az eredeti kereset, vagy azzal összefügg. A kereset megváltoztatását írásban kell benyújtani, vagy 
jegyzőkönyvbe kell mondani. 

(2) A keresetet az (1) bekezdésben meghatározott időpontig lehet az 51. § alapján az eredetileg perbe nem 
vont alperesekre is kiterjeszteni. 

(3) 
(4) Keresetváltoztatás esetén az alperes ellenkérelmére a 139. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
(5) Nem keresetváltoztatás az, ha a felperes 
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a) a keresettel érvényesített jog megváltoztatása nélkül annak megalapozására újabb tényeket hoz fel, vagy a 
felhozottakat kiigazítja, 

b) az eredetileg követelt dolog helyett, utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést követel, 
c) a keresetét leszállítja, illetve az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a követeléseknek, illetőleg 

járulékoknak a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjeszti, 
d) megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követel (123. §). 
146/A. § (1) Kötelező jogi képviselet esetében az általános szabályoktól (146. §) eltérően a felperes a keresetét 

- a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - az alperes érdemi ellenkérelme előadását követő 30 napon belül 
változtathatja meg. 

(2) Ha az alperes beszámítási kifogást, viszontkeresetet terjeszt elő, a felperes a beszámítási kifogás, 
viszontkereset közlésétől számított 30 napon belül változtathatja meg keresetét. 

(3) A felperes keresetét az alperes beleegyezésével bármikor megváltoztathatja. 
(4) A felperes legkésőbb az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig megváltoztathatja 

keresetét, ha olyan tényre, bizonyítékra, illetve olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, 
amely önhibáján kívül az első tárgyalást követően jutott a tudomására, és ezt igazolja. 

(5) Keresetváltoztatásnak nincs helye, ha az alperes viszontkeresetét, beszámítási kifogását vagy azok 
módosítását a felperes keresetváltoztatására tekintettel terjesztette elő. 

(6) A bíróság végzéssel elutasítja a keresetváltoztatást, ha a felperes azt az (1)-(5) bekezdésben foglalt 
szabályok megsértésével terjesztette elő; e végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek. 

Viszontkereset 

147. § (1) Az első fokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig az alperes a felperes ellen 
viszontkeresetet indíthat, ha az ekként érvényesíteni kívánt jog a felperes keresetével azonos vagy azzal 
összefüggő jogviszonyból ered, vagy ha a viszontkereset tárgyául szolgáló követelés a felperes kereseti 
követelésével szemben beszámításra alkalmas. A bíróság érdemi tárgyalás nélkül végzéssel elutasíthatja a 
viszontkeresetet, ha nyilvánvaló, hogy a fél azt azért terjesztette elő késedelmesen, hogy a per befejezését 
hátráltassa. 

(2) A helyi bíróság előtt olyan viszontkeresetet, amely a követelés egész összegére tekintettel a megyei 
bíróság hatáskörébe tartoznék, csak akkor lehet indítani, ha e viszontkeresettel érvényesített követelés 
beszámításra is alkalmas, és a követelés összegének a felperes kereseti követelését meghaladó részére a helyi 
bíróságnak hatásköre van. 

(3) Vagyonjogi perben a per bírósága a viszontkeresetre egyéb illetékességi ok hiányában is illetékes. 
(4) Viszontkereset esetén a felperes ellenkérelmére a 139. §-nak az alperes ellenkérelmét szabályozó 

rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
147/A. § (1) Kötelező jogi képviselet esetében az általános szabályoktól (147. §) eltérően az alperes 

viszontkeresetét és beszámítási kifogását - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az első tárgyalást követő 
30 napon belül terjesztheti elő. 

(2) Az alperes a 146/A. § (1)-(4) bekezdése szerinti keresetváltoztatás esetén a keresetváltoztatás közlésétől 
számított 30 napon belül terjesztheti elő viszontkeresetét és beszámítási kifogását vagy az (1) bekezdés szerint 
előterjesztett viszontkeresetét és beszámítási kifogását módosíthatja. 

(3) Ha a beszámítani kért követelés az (1) vagy (2) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően járt le, az 
alperes beszámítási kifogását az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően e határidő lejártát követő 30 
napon belül előterjesztheti. 

(4) A bíróság végzéssel elutasítja a viszontkeresetet és a beszámítási kifogást, ha az alperes azt az (1)-(3) 
bekezdésben foglalt szabályok megsértésével terjesztette elő; e végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek. 

Egyezség 

148. § (1) A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti, hogy a felek a jogvitát vagy a vitás kérdések egy 
részét egyezséggel rendezzék. 

(2) A bíróság - amennyiben annak sikerére esély mutatkozik, különösen, ha a felek bármelyike kéri - 
tájékoztatja a feleket a közvetítői eljárás lényegéről, igénybevételének lehetőségéről, és ezzel összefüggésben a 
szünetelés szabályairól [137. § (1) bek. a) pont]. Ha a felek a közvetítői eljárás során egyezséget kötnek, azt a 
137. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn belül a bírósághoz jóváhagyás végett benyújthatják, ebben az 
esetben a bíróság az eljárást folytatja és a (3) bekezdés szerint jár el. 

(3) Ha az egyezség - ideértve a (2) bekezdésben meghatározott egyezséget is - megfelel a jogszabályoknak, a 
bíróság azt végzéssel jóváhagyja, ellenkező esetben pedig a jóváhagyást megtagadja, és az eljárást folytatja. 
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(4) A bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint a bírói ítéletnek; a jóváhagyó végzés 
ellen beadott fellebbezésnek az egyezség végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

Elkülönítés, egyesítés, áttétel 

149. § (1) A bíróság, ha az ügy eldöntése érdekében célszerűnek látja, elrendelheti, hogy a perben 
érvényesített egyes követelések vagy a megosztható követelések egyes részei, valamint általában a perben 
eldönthető egyes vitás kérdések elkülönítve kerüljenek tárgyalásra. 

(2) A bíróság együttes tárgyalás és eldöntés végett elrendelheti az előtte folyamatban levő olyan perek 
egyesítését, amelyeknek tárgya egymással összefügg. 

(3) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti pereiben az azonos hatáskörű helyi bíróságok előtt folyamatban 
lévő perek egyesítésének is helye van; a megyei (fővárosi) bíróság az előtte indított perhez a területén működő 
helyi bíróság előtt folyamatban lévő pert is egyesítheti. Ha az egyesítést több, azonos hatáskörű helyi bíróság is 
elrendelte, a továbbiakban az jár el, amely az egyesítésről korábban határozott. 

(4) A felek közösen előterjesztett kérelmére a bíróság - ha annak feltételei fennállnak - a pereket egyesíti. A 
kérelmet elutasító végzés ellen fellebbezésnek van helye. Ha a bíróság a felek kérelmére a pereket egyesítette, 
utóbb az egyesítést nem mellőzheti. 

150. § A különélő házastárs által tartás iránt indított pert - feltéve, hogy a per első fokon még nincs befejezve - 
a házassági per megindítása esetében a tartást kérő fél indítványára át kell tenni a házassági per bíróságához. 

A tárgyalás elhalasztása 

151. § (1) A bíróság a tárgyalást a feleknek a kitűzött határnap előtt legkésőbb nyolc nappal előterjesztett, 
indokolt közös kérelmére - az új tárgyalási határnap kitűzésével egyidejűleg - elhalasztja. Később előterjesztett 
közös kérelemre a tárgyalás csak kivételesen fontos okból halasztható el. A tárgyaláson előterjesztett kérelemre a 
bíróság a tárgyalást csak akkor halaszthatja el, ha a keresetet az alperessel nem, vagy nem idejében közölték, 
vagy ha a felperes a keresetét a tárgyaláson megváltoztatta, vagy valamely más kérelmét lényegesen módosította 
és ezzel összefüggésben az ellenkérelem előterjesztésére az alperesnek megfelelő időt kell biztosítani. A bíróság 
hivatalból csak fontos okból, annak megjelölésével halaszthatja el a tárgyalást. A tárgyalás elhalasztásáról a 
megidézetteket - ha erre mód van - előzetesen értesíteni kell. 

(2) Az idézésre megjelent tanúkat és szakértőket lehetőség szerint a tárgyalás elhalasztása esetén is ki kell 
hallgatni. 

A tárgyalás felfüggesztése 

152. § (1) Ha a per eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, amelynek tárgyában az eljárás 
büntetőbírói vagy államigazgatási hatáskörbe tartozik, a bíróság a per tárgyalását ennek az eljárásnak jogerős 
befejezéséig felfüggesztheti. Ha ez az eljárás még megindítva nincs, a büntetőeljárás megindításáról hivatalból 
üldözendő bűncselekmény esetében a bíróság gondoskodik, egyébként pedig az eljárás megindítására megfelelő 
határidőt tűz ki. Ha a határidő eredménytelenül telik le, a tárgyalást folytatni kell. 

(2) A bíróság a tárgyalást akkor is felfüggesztheti, ha a per eldöntése olyan előzetes kérdés elbírálásától függ, 
amelynek tárgyában más polgári per vagy a bíróság hatáskörébe tartozó más polgári eljárás már folyamatban 
van. 

(3) 
153. § (1) Ha a per eldöntése házasság létezésétől vagy érvényességétől, illetőleg gyermek családi 

jogállásának bírói megállapításától függ, és ez iránt per van folyamatban, a tárgyalást annak jogerős eldöntéséig 
fel kell függeszteni. 

(2) Ha a per eldöntése házasság érvényességétől függ, a tárgyalást akkor is fel kell függeszteni, ha az 
érvénytelenítési per még nincs folyamatban, de annak megindítására a felek valamelyike jogosult; ebben az 
esetben a tárgyalás felfüggesztésével egyidejűleg az érvénytelenítési per megindítására megfelelő határidőt kell 
kitűzni, annak sikertelen letelte után azonban a felfüggesztett tárgyalást folytatni kell. 

(3) A gyermek tartása iránt indított pernek az (1) bekezdés alapján való felfüggesztése nem akadályozza, hogy 
a bíróság a gyermek részére ideiglenes intézkedéssel tartásdíjat állapítson meg. Szükség esetében a bíróság az 
ideiglenes tartás megállapítása felől hivatalból is határozhat. 

154. § (1) Ha a felet katonai szolgálatra hívják be, a bíróság a pert felfüggesztheti, kivéve a tartásdíj iránt 
indított, valamint az olyan pereket, amelyeknek gyors elbírálásához különleges érdek fűződik. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a bíróság a per felfüggesztéséről, illetőleg továbbfolytatásáról a fél katonai 
elöljáróját is értesíti. 
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155. § (1) A tárgyalás felfüggesztésével minden határidő megszakad; a felfüggesztés megszűnésétől a határidő 
újra kezdődik. 

(2) A felfüggesztés tartama alatt tett minden bírói rendelkezés, úgyszintén a felek által teljesített minden 
perbeli cselekmény hatálytalan, kivéve a felfüggesztéssel, illetőleg az annak megszüntetésével kapcsolatos bírói 
rendelkezéseket és perbeli cselekményeket. 

(3) Felfüggesztést rendelő bírósági határozat ellen külön fellebbezésnek van helye; a bíróság az ilyen 
határozatot maga is megváltoztathatja. 

Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezése 

155/A. § (1) A bíróság az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárását az Európai Közösséget létrehozó 
Szerződésben foglalt szabályok szerint kezdeményezheti. 

(2) Az Európai Bíróság előzetes döntéshozatali eljárásának kezdeményezéséről a bíróság végzéssel határoz, 
egyidejűleg a per tárgyalását felfüggeszti. A bíróság a végzésben meghatározza azt a kérdést, amely az Európai 
Bíróság előzetes döntését igényli, valamint - a feltett kérdés megválaszolásához szükséges mértékben - ismerteti 
a tényállást és az érintett magyar jogszabályokat. A bíróság végzését az Európai Bíróság számára való 
kézbesítéssel egyidejűleg tájékoztatásul megküldi az igazságügyért felelős miniszter részére is. 

(3) Az előzetes döntéshozatali eljárást kezdeményező végzés és az előzetes döntéshozatali eljárás 
kezdeményezésére irányuló kérelem elutasítása ellen nincs helye külön fellebbezésnek. 

Ideiglenes intézkedések 

156. § (1) A bíróság kérelemre ideiglenes intézkedéssel elrendelheti a kereseti kérelemben 
(viszontkeresetben), illetve az ideiglenes intézkedés iránti kérelemben foglaltak teljesítését, ha ez közvetlenül 
fenyegető kár elhárítása vagy a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása, illetve a kérelmező különös 
méltánylást érdemlő jogvédelme érdekében szükséges, és az intézkedéssel okozott hátrány nem haladja meg az 
intézkedéssel elérhető előnyöket. A bíróság az ideiglenes intézkedés elrendelését biztosítékadáshoz kötheti. A 
kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. 

(2) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelem a keresetlevél benyújtása előtt nem terjeszthető elő. Az ideiglenes 
intézkedésről a bíróság az első tárgyalás kitűzését megelőzően is dönthet. 

(3) Az ideiglenes intézkedés tárgyában a bíróság soron kívül határoz. 
(4) A bíróság döntése előtt a feleket személyesen meghallgatja, illetve lehetővé teszi, hogy a kérelemre 

írásban nyilatkozzanak. A felek meghallgatása csak rendkívül sürgős szükség esetében, valamint akkor 
mellőzhető, ha a fél a meghallgatásra kitűzött határnapot, illetve határidőt elmulasztja. 

(5) Az ideiglenes intézkedésre vonatkozó döntéssel kapcsolatban bizonyítás lefolytatásának csak akkor van 
helye, ha a kérelem e nélkül érdemben nem bírálható el. 

(6) Az ideiglenes intézkedés iránti kérelemről a bíróság végzésben határoz, amely ellen külön fellebbezésnek 
van helye. A bíróság kérelemre - ha a felperes a keresetét leszállítja, hivatalból - a végzést maga is 
megváltoztathatja. 

(7) A teljesítési határidő - ha a bíróság másként nem rendelkezik - a végzés írásbeli közlését követő napon 
kezdődik. 

(8) A végzés előzetesen végrehajtható (231-232. §). A végzés mindaddig hatályban marad, amíg azt a bíróság 
a felek bármelyikének kérelmére - a másik fél meghallgatása (113. §) után - hozott végzésével vagy ítéletében 
hatályon kívül nem helyezi. Ha az elsőfokú bíróság az ideiglenes intézkedésről szóló határozatát ítéletében 
(permegszüntető végzésében) nem helyezte hatályon kívül, az elsőfokú ítélet (permegszüntető végzés) jogerőre 
emelkedésével az ideiglenes intézkedés a hatályát veszti. 

A per megszüntetése 

157. § A bíróság a pert megszünteti: 
a) ha a keresetlevelet már a 130. § (1) bekezdésének a)-h) pontja alapján idézés kibocsátása nélkül el kellett 

volna utasítani; 
b) ha a fél törvényes képviselőjét mellőzték, és e hiányt a kitűzött, illetőleg meghosszabbított határidő alatt 

vagy legkésőbb az annak lejártát közvetlenül követő tárgyalás berekesztéséig sem pótolták; 
c) ha a bíróság az alperes kívánságára a külföldi felperest a 89. § alapján a perrel felmerülő költségek fedezése 

végett biztosítékadásra kötelezte, de a felperes a kitűzött, illetőleg meghosszabbított határidő alatt vagy 
legkésőbb az annak lejártát közvetlenül követő tárgyalás berekesztéséig biztosítékot nem adott; 

d) ha a felperes az első tárgyalást elmulasztotta (135., 136., 159. §); 
e) ha a felperes keresetétől elállott (160. §); 
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f) ha a felek a per megszüntetését közösen kérték; 
g) a fél halála vagy megszűnése esetén, ha a jogviszony természete a jogutódlást kizárja; 
h) a fél kérelmére, ha a megszűnt félnek nincs jogutódja; 
i) ha a jogi képviselő közreműködésével eljárni köteles felperes a megszűnt jogi képviseletének pótlásáról 

felhívás ellenére nem gondoskodik [73/B. § (5) bek.]. 
157/A. § (1) Olyan esetben, ha a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának a 130. § (1) bekezdés 

a) pontjában meghatározott okból (kizárt joghatóság) nem volt helye, de magyar bíróság joghatósága egyetlen 
joghatósági ok alapján sem állapítható meg, a bíróság az eljárást megszünteti, amennyiben 

a) az alperes az első tárgyalást elmulasztotta, és írásbeli védekezést sem terjesztett elő; vagy 
b) az alperes a bíróság joghatóságának hiányát kifogásolja. 
(2) Ha az alperesnek nincs jogi képviselője, őt a bíróság az (1) bekezdés b) pontja szerinti kifogás 

lehetőségéről tájékoztatja. 
158. § (1) A bíróság a 157. § a), b) vagy g) pontja esetében a pert az eljárás bármely szakában hivatalból 

megszüntetni köteles. 
(2) Ha az alperes a per érdemi tárgyalásába bocsátkozott, hatáskör hiánya miatt a pert megszüntetni csak 

akkor lehet, ha a hatáskör nem a per tárgyának értékétől függ, az illetékesség hiánya miatt pedig csak akkor, ha 
az illetékesség kizárólagos. A pernek hatáskör vagy illetékesség hiánya miatt való megszüntetése esetében a 129. 
§ megfelelően irányadó. 

(3) Az idő előtt indított pert nem lehet megszüntetni, ha a követelés a határozat meghozatala előtt lejárt [157. § 
a) pont, 130. § (1) bek. f) pont]. 

(4) A 157. § c) pontja alapján a pert csak az alperes kérelmére lehet megszüntetni; ha az alperes a per érdemi 
tárgyalásába bocsátkozott, ilyen kérelmet csak akkor terjeszthet elő, ha a biztosítékadási kötelezettség csak 
később következett be, vagy az alperes arról csak később szerezhetett tudomást. 

(5) A bíróság a 157. § i) pontja esetében a pert az eljárás bármely szakában hivatalból megszüntetni köteles 
kivéve, ha a 73/B. § (2)-(4) bekezdése alkalmazásának van helye. 

159. § (1) Ha az első tárgyalást a felperes mulasztotta el, a 157. § d) pontja alapján a pert csak az alperes 
kérelmére lehet megszüntetni. Nincs helye a per megszüntetésének, ha a felperes a bíróságtól kérte, hogy a 
tárgyalást távollétében is tartsa meg. A 135. § (3) bekezdése ilyen esetben is irányadó. 

(2) Az alperes a per megszüntetésére irányuló kérelemmel együtt a felperes ellen viszontkeresetet (147. §) is 
indíthat annak megállapítása iránt, hogy a felperest a keresetben érvényesített jog nem illeti meg; a per 
megszüntetése a viszontkereset tárgyalását nem akadályozza. 

160. § (1) A felperes a per érdemi tárgyalása előtt keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat, az 
érdemi tárgyalás megkezdése után azonban csak akkor, ha az elálláshoz az alperes hozzájárul. A felperes 
mindkét esetben köteles alperesnek a keresetindítás folytán felmerült költségeit megtéríteni. 

(2) A bíróság a pert tárgyaláson kívül is megszüntetheti, ha az elállást a felperes írásban jelenti be, és ahhoz 
csatolja az alperesnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy igényel-e költséget, és azt mennyiben számítja fel. Ha 
a per megszüntetéséhez szükség van az alperes hozzájárulására is, az erre vonatkozó nyilatkozatot is csatolni 
kell. Ha a felperes az alperes írásbeli nyilatkozatát nem csatolta, a bíróság az alperest nyilatkozattételre 
tárgyaláson kívül is felhívhatja és figyelmeztetheti, hogy ha a felhívásra az abban megjelölt határidő alatt nem 
nyilatkozik, a felperes kérelmének megfelelően fog dönteni. 

161. § (1) Ha a bíróság a pert a 157. § a), b) vagy c) pontja alapján szünteti meg, a keresetlevél beadásának és 
a perindításnak a jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes a megszüntető határozat jogerőre emelkedésétől 
számított harminc nap alatt a keresetlevelet szabályszerűen újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton 
szabályszerűen érvényesíti. 

(2) Ha a felperes a jelen §-ban megállapított határidőt elmulasztja, igazolással sem élhet. 
162. § (1) A bíróság olyan határozata ellen, amely a per megszüntetésére irányuló kérelmet - a 157. § e) és f) 

pontjában foglalt esetek kivételével - elutasítja, külön fellebbezésnek helye nincs, és az ügyet befejező határozat 
ellen irányuló fellebbezésben is csak akkor támadható meg, ha a bíróság a pert a 158. § szerint hivatalból 
figyelembe veendő valamely ok ellenére sem szüntette meg. 

(2) Ha a bíróság a 140. § alapján a per megszüntetésére irányuló kérelemnek és a per érdemének együttes 
tárgyalását rendelte el, a per megszüntetésére irányuló kérelmet az ügyet befejező határozatában is elutasíthatja. 

X. FEJEZET 

Bizonyítás 

A bizonyítás elrendelése 

163. § (1) A bíróság a per eldöntéséhez szükséges tények megállapítása végett bizonyítást rendel el. 
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(2) A bíróság az ellenfél beismerése, mindkét fél egyező vagy az egyik félnek az ellenfél által bírói felhívás 
[141. § (2) bekezdése] ellenére kétségbe nem vont előadása folytán valónak fogadhat el tényeket, ha azok 
tekintetében kételye nem merül fel. 

(3) A bíróság az általa köztudomásúnak ismert tényeket valónak fogadhatja el. Ugyanez áll azokra a tényekre 
is, amelyekről a bíróságnak hivatalos tudomása van. Ezeket a tényeket a bíróság akkor is figyelembe veszi, ha 
azokat a felek nem hozták fel, köteles azonban a feleket e tényekre a tárgyaláson figyelmeztetni. 

164. § (1) A per eldöntéséhez szükséges tényeket általában annak a félnek kell bizonyítania, akinek érdekében 
áll, hogy azokat a bíróság valónak fogadja el. 

(2) A bíróság bizonyítást hivatalból akkor rendelhet el, ha azt törvény megengedi. 
165. § 

Bizonyítási eszközök 

166. § (1) Bizonyítási eszközök különösen a tanúvallomások, a szakértői vélemények, a szemlék, az okiratok 
és egyéb tárgyi bizonyítékok. 

(2) Eskünek a perben helye nincs. 

Tanúk 

167. § (1) Ha a fél a tényállításait tanúkkal kívánja bizonyítani, meg kell jelölnie a bizonyítani kívánt tényeket 
és be kell jelentenie a tanúk nevét és idézhető címét. 

(2) A tanú (1) bekezdésben meghatározott adatait a keresetlevélben vagy más beadványban, illetve a 
tárgyaláson kell bejelenteni. 

(3) Ha a tanú adatait a fél beadványban jelöli meg, beadványában a tanú nevén kívül a tanú egyéb adatait nem 
kell feltüntetnie, hanem egy példányban beadott külön lapon köteles a tanú idézhető címét - és amennyiben 
szükséges, a tanú egyéb személyazonosító adatait - a bíróság részére megjelölni. Különösen indokolt esetben a 
beadványban elegendő a tanú nevének feltüntetése helyett egyéb megjelölést alkalmazni, és az így megjelölt tanú 
adatait külön lapon feltüntetni. 

(4) Ha a fél a tanú adatait a tárgyaláson jelenti be, arra a (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell azzal, hogy a tanú adatait tartalmazó külön lapot a bíróságnak úgy kell átadni, hogy annak tartalmát a többi 
fél vagy egyéb perbeli személy - az ügyészt ide nem értve - ne ismerhesse meg. 

(5) A tanút megidézni kérő félnek a tanút előzőleg nyilatkoztatnia kell arról, hogy a tanú az adatainak 
bejelentésére a (3) és (4) bekezdés szabályait alkalmazni kéri-e, és köteles e nyilatkozat szerint eljárni. Ha a tanút 
a fél nem tudja nyilatkoztatni, a (3) bekezdés első mondata, illetve a (4) bekezdés szerint köteles eljárni. 

(6) A bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet is kötelezheti a tanú nevének és idézhető címének a (3), 
illetve (4) bekezdésben meghatározott módon történő bejelentésére, ha a bizonyító fél valószínűsíti, hogy az 
általa nem ismert tanút az ellenfél ismeri vagy ismernie kell. Ebben az esetben a tanú személyi adatainak zártan 
kezelésére vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a tanú zártan kezelt személyi 
adatait a bizonyító fél sem ismerheti meg, és az adatok zártan történő kezelését a 172. § (4) bekezdésében 
meghatározott eseteken kívül csak akkor lehet megszüntetni, ha a bizonyító fél időközben egyéb úton 
megismerte a tanú személyi adatait. 

168. § (1) A tanút az elnök idézi meg. Az idézésben (96. §) meg lehet jelölni azokat a körülményeket is, 
amelyekre a tanú kihallgatása szükségesnek mutatkozik, s a tanút fel lehet hívni, hogy meghatározott 
feljegyzéseit, iratait vagy a bizonyításnál felhasználható egyéb tárgyait hozza magával. 

(2) Ha a tanú a fél által bejelentett adatok téves volta miatt nem volt megidézhető, a bíróságnak a tanú ismételt 
megidézése előtt meg kell vizsgálnia, hogy a fél téves bejelentése nem a per elhúzását célozta-e. Ezt a 
rendelkezést kell megfelelően alkalmazni arra az esetre is, amikor a bíróság a bizonyító fél ellenfelét kötelezte a 
tanú adatainak bejelentésére. 

169. § (1) Azt, akitől testi vagy szellemi fogyatkozása miatt helyes vallomás nem várható, tanúként kihallgatni 
nem lehet. 

(2) A tanú, ha a titoktartás alól felmentést nem kapott, nem hallgatható ki olyan kérdésről, amely minősített 
adatnak minősül. 

(3) A titoktartási kötelezettség az annak alapjául szolgáló viszony megszűnése után is fennmarad. 
(4) Azt, hogy a titoktartás alól való felmentésre az egyes esetekben mely hatóság vagy szerv illetékes, a 

Kormány rendelettel határozza meg. 
(5) Azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik, a felmentésre irányuló megkeresésben meg kell jelölni. 
(6) A jelen § ellenére kihallgatott tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem vehető. 
170. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja: 
a) a felek bármelyikének a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója; 
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b) az, aki a tanúvallomás folytán magát vagy a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozóját 
bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben; 

c) az ügyvéd, az orvos és más olyan személy, aki hivatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással 
titoktartási kötelességét sértené meg, kivéve ha az érdekelt e kötelesség alól felmentette; 

d) a jogvitával érintett ügyben lefolytatott közvetítői eljárásban eljárt közvetítő, szakértő; 
e) az üzleti titok megtartására köteles személy az olyan kérdésben, amely tekintetében a tanúvallomással 

titoktartási kötelességét sértené meg. 
(2) Ha a tanú több pertárs közül nem valamennyivel áll a 13. § (2) bekezdésében megjelölt viszonyban, a 

tanúságtételt a többiekre nézve csak akkor tagadhatja meg, ha a vallomás nem különíthető el. 
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján a tanúságtétel nem tagadható meg, ha a kérdés: 
a) olyan jogügyletre vonatkozik, amelynél a tanú mint valamelyik fél képviselője vagy mint ügyleti tanú maga 

is közreműködött, vagy amelynél valamelyik fél a tanúnak képviselője volt, vagy ha a tanú a kérdéses 
jogviszonyban a felek valamelyikének jogelődje; 

b) a tanú családtagjának származására, házasságára, életbenlétére, halálára, kiskorú családtagjának 
elhelyezésére, kiadására vagy családi viszonyon alapuló vagyonjogi ügyre vonatkozik. 

(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján a tanúságtétel nem tagadható meg, ha: 
a) az érdekelt az üzleti titok megtartására köteles személyt e kötelessége alól felmentette, 
b) ha a kérdés a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön 

törvényi rendelkezések alapján nem minősül üzleti titoknak, vagy 
c) ha a per tárgyát annak eldöntése képezi, hogy az érintett adat közérdekű adatnak minősül-e. 
(5) Az (1) bekezdés a) és c)-e) pontja esetében a tanút mentességére kihallgatása előtt, illetőleg mihelyt a 

mentesség kiderül, figyelmeztetni kell. Ennek megtörténtét, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát 
a jegyzőkönyvbe fel kell venni. 

(6) Az (1) bekezdés c)-e) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség az annak alapjául szolgáló 
viszony megszűnése után is fennmarad. 

(7) Ha a tanút a jelen § esetében a mentességre való alapos hivatkozása ellenére vallomásra kötelezik, vagy az 
(5) bekezdésben foglalt rendelkezést nem tartják meg, a tanú vallomása bizonyítékként figyelembe nem vehető. 

171. § (1) Ha a tanú a 169. § értelmében nem hallgatható ki, vagy a 170. § alapján nem akar vallomást tenni, 
ezt a bíróságon a kitűzött határnap előtt is bejelentheti. A 170. § esetében a megtagadás okát a bejelentéssel 
egyidejűleg elő kell adni és egyben valószínűsíteni kell. A bíróság egyéb valószínűsítő adat hiányában a tanút a 
megtagadás okára nézve ki is hallgathatja. 

(2) Abban a kérdésben, hogy a tanúságtétel megtagadásának helye van-e (170. §), a kihallgatást foganatosító 
bíróság határoz; határozathozatal előtt a feleket - ha jelen vannak - meg kell hallgatni. Ha a tanúkihallgatást 
megkeresés útján foganatosítják (202. §), a perbíróság a megkeresett bíróság határozatát - kérelemre - 
megváltoztathatja. A kérelemnek a tanú kihallgatására halasztó hatálya van. 

(3) A perbíróságnak vallomástételre kötelező határozata ellen a tanú fellebbezéssel élhet. 
171/A. § (1) A bíróság a tanú személyi adatait [167. § (1) bek. és 173. § (1) bek.] a tanú nevének kivételével - 

a 167. § (3) bekezdésének utolsó mondatában meghatározott esetben a tanú nevét is - (a továbbiakban: a tanú 
személyi adatai) az iratok között elkülönítve, zártan kezeli, ha azokat a fél a 167. § (3) vagy (4) bekezdésében 
meghatározott módon jelentette be. A tanú személyi adatait csak a bíróság, a jegyzőkönyvvezető (leíró) és az 
ügyész jogosult megismerni. A bíróság az eljárás során biztosítja, hogy a tanút megidézni kérő fél és az ügyész 
kivételével a felek és egyéb perbeli személyek számára az eljárás egyéb adataiból a tanú személyi adatai ne 
válhassanak megismerhetővé. 

(2) Ha a fél a tanú személyi adatait (azok egy részét) a 167. § (3) vagy (4) bekezdésében meghatározott módon 
jelentette be, a tanú személyi adatait tartalmazó külön lapot senki részére nem lehet kézbesíteni, azt a tanút 
megidézni kérő fél és az ügyész kivételével a felek és egyéb perbeli személyek a bíróságon sem tekinthetik meg, 
arról másolat nekik nem adható. 

(3) A bíróság a tanú személyi adatait akkor is zártan kezeli, ha ezt a tanú a kihallgatása előtt kéri. Ebben az 
esetben a zártan kezelés azon adatokra terjed ki, amelyeket a tanút megidézni kérő fél ellenfele (a féllel 
ellenérdekű egyéb perbeli személy) - az ügyészt ide nem értve - még nem ismerhetett meg. 

172. § (1) A tanú a tárgyaláson és a bizonyítási eljárásnál kihallgatása előtt nem lehet jelen, s kihallgatása után 
csak a bíróság engedélyével távozhatik el. 

(2) A kihallgatás megkezdése előtt a tanút figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire. 
(3) A kihallgatás megkezdése előtt a tanút nyilatkoztatni kell arról, hogy kívánja-e személyi adatainak zártan 

kezelését. Ha a tanú személyi adatainak zártan kezelését kéri, a bíróság a tanú neve kivételével a tanú személyi 
adatait zártan kezeli. Különösen indokolt esetben a bíróság a tanú nevét is zártan kezelheti. 

(4) Ha a tanú a bíróság felhívására a személyi adatainak zártan kezelését nem kéri, illetve külön felhívás 
nélkül is úgy nyilatkozik, hogy személyi adatainak zártan kezelését nem kívánja, a bíróság a tanú személyi 
adatainak a 171/A. § (1) bekezdése alapján történő zártan kezelését megszünteti; ez korlátozódhat a tanú neve 
zártan kezelésének megszüntetésére. 
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(5) Ha az eljárás során a bíróság megállapítja, hogy a tanút megidézni kérő fél ellenfele (a féllel ellenérdekű 
egyéb perbeli személy) - az ügyészt ide nem értve - a tanú személyi adatait ismeri, a bíróság a tanú személyi 
adatainak zártan kezelését megszünteti. 

(6) A tanú személyi adatai zártan történő kezelése tárgyában a kihallgatást foganatosító bíróság a felek 
meghallgatása nélkül dönt, külön határozatot hoznia azonban nem kell, a jegyzőkönyvben elegendő a (3)-(5) 
bekezdésben foglaltak megtörténtére utalni. 

173. § (1) A kihallgatás kezdetén a tanútól meg kell kérdezni a nevét, születési helyét, idejét, anyja nevét, 
lakóhelyét, valamint azt, hogy a felekkel milyen viszonyban van, s hogy ennek folytán vagy más okból nem 
elfogult-e. Ezekre a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástétel megtagadására 
jogosult. Ha a bíróság a tanú személyi adatainak zártan kezelését nem szüntette meg, vagy a tanú kérelmére 
azokat zártan kezeli, a tanú személyi adatait a személyazonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja 
meg, írásban rögzíti és zártan kezeli. 

(2) Ezután a tanút részletesen ki kell hallgatni, tisztázva azt is, hogy az általa előadottakról miként szerzett 
tudomást. 

(3) A tanút az elnök hallgatja ki. A bíróság többi tagja is jogosult a tanúhoz kérdéseket intézni. Kérdéseket a 
felek indítványozhatnak. Az elnök a feleknek kérelmükre megengedheti, hogy a tanúhoz közvetlenül is 
intézhessenek kérdéseket. A fél részéről indítványozott vagy a tanúhoz közvetlenül intézett kérdés 
megengedhetősége felől az elnök határoz. 

(4) Ha a tanú vallomása más tanúnak vagy a személyesen meghallgatott félnek előadásával ellentétben áll, az 
ellentét tisztázását szükség esetében szembesítéssel kell megkísérelni. 

174. § (1) A tanú a kihallgatása alkalmával a birtokában levő okiratot, illetőleg annak a peres ügyre vonatkozó 
részét köteles a bíróság rendelkezésére megtekintés végett bemutatni, kivéve ha az okiratot perben nem álló 
harmadik személy nevében tartja birtokában. Ha a tanú az okirat bemutatását alaptalanul megtagadja, a 
tanúságtétel megtagadásának következményeit (185. §) kell megfelelően alkalmazni. 

(2) A bíróság szükség esetén elrendelheti az okirat másolatának (kivonatának) az iratokhoz való csatolását. Ha 
a tanú a másolatot (kivonatot) csatolni nem tudja, annak elkészítéséről a bíróság gondoskodik. 

175. § (1) A kihallgatás után a tanú előtt a jegyzőkönyvbe vett vallomását fel kell olvasni, kivéve, ha a 
felolvasást sem a tanú, sem a felek nem kívánják. A felolvasás megtörténtét vagy annak mellőzését a 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

(2) Ha a tanú a vallomás felolvasásakor vallomását kiigazítja vagy kiegészíti, azt szintén jegyzőkönyvbe kell 
foglalni. 

176. § (1) Ha a tanú aggkora, betegsége, testi fogyatkozása vagy más ok miatt a bíróság előtt nem jelenhetik 
meg, a bíróság a tanút lakásán, illetőleg tartózkodási helyén hallgatja ki. Ebben az esetben a bíróság akként is 
rendelkezhetik, hogy a tanút az elnök hallgassa ki. 

(2) A tanúkihallgatás helyéről és idejéről a feleket és a tanút előzetesen értesíteni kell. 

Szakértők 

177. § (1) Ha a perben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez olyan 
különleges szakértelem szükséges, amellyel a bíróság nem rendelkezik, a bíróság szakértőt rendel ki. 
Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni, több szakértőt csak különböző szakkérdések felmerülése esetében 
lehet kirendelni. 

(2) A bíróság a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására feljogosított 
gazdasági társaságot, szakértői intézményt, vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, 
szervezetet rendelhet ki szakértőként. Más szakértő csak ezek hiányában, kivételesen alkalmazható. 

(3) Ha a felek a szakértő személyében nem állapodnak meg, arról a bíróság dönt. Az utóbbi esetben a feleket a 
szakértő kirendelése tárgyában - szükség esetén - meg kell hallgatni. 

(4) Ha a perbíróság a szakértő meghallgatása iránt megkeresés útján intézkedik, és a felek a szakértő 
személyében nem állapodnak meg, a szakértő kirendelését is a megkeresett bíróságra bízhatja. 

(5) Ha az ügy bonyolultsága, illetve a szakértői munka várhatóan nagy terjedelme vagy költsége ezt indokolja, 
a bíróság a fél kérelmére a szakértőt - szükség esetén a szakértőnek a tárgyaláson való előzetes meghallgatása 
után - felhívja, hogy szakértői feladatáról és annak várható költségeiről előzetes munkatervet készítsen. A 
bizonyító fél a munkaterv ismeretében nyilatkozik arról, hogy kéri-e a szakértői munka elvégzését. A munkaterv 
elkészítésének költségeit a bizonyító fél köteles előlegezni. Ha a bizonyító fél a bíróság felhívásában megszabott 
határidő alatt nem nyilatkozik, vagy a szakértői bizonyításra irányuló indítványát visszavonja, illetve a 
munkatervben megjelölt szakértői díjat nem helyezi letétbe, a munkaterv elkészítése költségeinek viselésére a 
80. § (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

(6) A bíróság a fél kérelmére - ha a bizonyítás szempontjából szükségesnek látszik - a kirendelt szakértő 
helyett más szakértőt rendelhet ki. A kirendelésre a (3) bekezdés rendelkezését megfelelően alkalmazni kell. Ha 
a bíróság a szakértőt a felek egyetértő javaslatára rendelte ki, más szakértő kirendelésének a szakvélemény 
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előterjesztése előtt csak akkor van helye, ha a szakértő a véleményadással késlekedik, kizárás okából (178. §) 
vagy valamely más fontos okból nem járhat el. 

178. § (1) Az, akire a 13. § (1) bekezdésének a), b), c) vagy e) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn, 
szakértőként sem járhat el, úgyszintén az sem, aki az ügyben mint bíró vett részt, illetve aki olyan gazdasági 
társaságnak tagja, alkalmazottja, amely az ügyben szakértőként már korábban eljárt. 

(2) Az ügyben szakértőként nem járhat el az a gazdasági társaság, amelynek tagjával vagy vezető 
tisztségviselőjével szemben a 13. § (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontjában, illetve vezető tisztségviselőjével 
szemben a 13. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn. Az ügyben nem járhat el az a 
szakértői intézmény sem, amelynek vezetőjével szemben 13. § (1) bekezdésének a), b), c) vagy e) pontjában 
meghatározott kizáró ok áll fenn. 

(3) A bíróság hivatalból ügyel arra, hogy kizárt szakértő az eljárásban ne vegyen részt. A kizárási okot maga a 
szakértő, valamint a fél köteles a bíróságnak haladéktalanul bejelenteni; ha a bejelentés a szakértő véleményének 
előterjesztése után történt, a bíróság a vélemény figyelembevételével dönti el, hogy más szakértő meghallgatása 
szükséges-e. 

(4) A bíróság a kizárás tárgyában a felek és a szakértő meghallgatása (113. §) után határoz; határozata ellen 
külön fellebbezésnek helye nincs. Ha a szakértőt a megkeresett bíróság rendelte ki, a kizárás felől is ez határoz; 
ha azonban a kizárási okot a szakvélemény előterjesztése után jelentik be, a (2) bekezdés alkalmazásával a 
perbíróság dönt. 

179. § A 169-171. §-ok rendelkezéseit a szakértőkre is megfelelően alkalmazni kell. A szakértőt kötelessége 
alól egyéb elfoglaltsága miatt vagy más fontos okból fel lehet menteni. 

180. § (1) A bíróság a szakértőt a vélemény írásbeli előterjesztésére megidézése nélkül kirendelésekor 
utasíthatja. Ha a bíróság szükségesnek tartja, a szakértőt megidézheti. A megidézett szakértő meghallgatása előtt 
meg kell állapítani személyazonosságát - igazságügyi szakértő esetében a szakértő nevének, szakértői 
igazolványa számának és elérhetőségi címének rögzítésével -, továbbá azt, hogy a felekkel milyen viszonyban 
van, és hogy nem áll-e fenn reá kizáró ok; a szakértőt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás 
következményeire is. 

(2) A bíróság az írásbeli kirendelésben, illetve a tárgyaláson ismerteti a szakértő előtt azokat a kérdéseket, 
amelyekre véleményt kell nyilvánítania. 

(3) A szakértőhöz egyes kérdések feltevését a felek is indítványozhatják. 
(4) Gazdasági társaság vagy szakértői intézmény kirendelése esetén, a társaság, illetve az intézmény a 

kirendelő végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül köteles a bíróságnak és a feleknek bejelenteni, hogy az 
ügyben a társaság melyik tagja vagy alkalmazottja, illetve az intézmény melyik alkalmazottja jár el. 

181. § (1) A szakértővel mindazokat az adatokat közölni kell, amelyekre feladatának teljesítése végett 
szüksége van. Evégből a szakértő a per iratait megtekintheti; a tárgyaláson, ideértve a bizonyítási eljárást is, jelen 
lehet, a felekhez, a tanúkhoz és a többi szakértőhöz közvetlenül kérdéseket intézhet, végül egyéb bizonyítást is 
indítványozhat, amennyiben ez feladatának teljesítéséhez szükséges. 

(2) A bíróság elrendelheti, hogy a szakértő a véleményadáshoz szükséges vizsgálatot a bíróság és esetleg a 
felek távollétében teljesítse. 

182. § (1) Ha a szakértő a véleményt nyomban nem terjesztheti elő, a bíróság a vélemény előterjesztésére új 
határnapot tűz ki, vagy a szakértőt arra utasítja, hogy véleményét meghatározott idő alatt írásban terjessze a 
bíróság elé. Az írásbeli szakvélemény bemutatásáról a feleket értesíteni kell. A bíróság a szakértőt írásbeli 
véleményének kiegészítése vagy részletesebb kifejtése végett személyes megjelenésre is kötelezheti. 

(2) A szakértőhöz a véleményre vonatkozólag ennek előterjesztése után kérdéseket lehet intézni. 
(3) Ha a szakvélemény homályos, hiányos, önmagával vagy más szakértő véleményével, illetve a bizonyított 

tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a szakértő köteles a 
bíróság felhívására a szükséges felvilágosítást megadni. A fél erre irányuló indítványa alapján a bíróság más 
szakértőt rendelhet ki. Ha a bíróság a bizonyítást hivatalból rendelte el [164. § (2) bek.], szükség szerint 
hivatalból jogosult új szakértő kirendelésére is. 

(4) 
183. § (1) A bíróság az igazságügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott körbe tartozó 

szakkérdésekre - szakértőként történő véleménynyilvánítás végett - a rendeletben meghatározott szakértői 
testületet kereshet meg. A testület - külön törvényben meghatározott - bizottságban jár el. 

(2) A bíróság szakértői testületet akkor rendelhet ki, ha a perben felmerülő szakkérdés a 182. § alapján, két 
egymástól független szakvélemény előterjesztése után, a kirendelt szakértők személyes meghallgatása során sem 
tisztázható. A szakértői testület azonban nem kötelezhető a korábbi szakvélemények felülvéleményezésére, 
szakvéleménye a szakértő szakvéleményével esik egy tekintet alá. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti bizottság tagjára a szakértőre vonatkozó rendelkezéseket - ideértve a kizárás és a 
tárgyalásra való idézés szabályait - kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a tárgyalásra a szakvélemény 
előterjesztésekor a bizottság által megjelölt bizottsági tag vagy a bizottság képviselője idézhető. 
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183/A. § (1) Ha a fél a perben bizonyítékként az igazságügyi szakértő nemperes eljárásban történő 
kirendeléséről szóló törvény vagy az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló törvény alapján eljárt 
szakértő véleményére hivatkozik, köteles azt a keresetlevélben jelezni és a szakvéleményt a keresetlevélhez 
csatolni. 

(2) A perben felmerülő szakkérdésben az (1) bekezdés szerinti törvény alapján eljárt szakértő - azonos 
szakkérdésben adott - szakvéleménye ugyanolyan bizonyítási eszköznek minősül, mintha a szakvéleményt a 
perben kirendelt szakértő terjesztette volna elő. 

(3) A bíróság a szakértőt megidézheti, meghallgatására a 180. § (1) bekezdése és a 182. § megfelelően 
irányadó. A fél - ha a bizonyítás szempontjából szükségesnek látszik - a perben más szakértő kirendelését is 
indítványozhatja. 

(4) A szakértőnek a perben felmerülő költségei viselésére a 187. § megfelelően irányadó. 

Tolmács 

184. § (1) Ha a perben meghallgatandó személy magyarul nem beszél, és az általa használt nyelvben az eljáró 
bíróságnak nincs kellő jártassága, a meghallgatásnál tolmácsot kell alkalmazni. 

(2) A hallássérült személyt kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni, illetve kihallgatni, 
vagy a meghallgatás, illetve kihallgatás helyett írásban is nyilatkozatot tehet. Ha a meghallgatandó személy 
siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell meghallgatni, illetve kihallgatni. A beszédfogyatékos 
személy kérésére a meghallgatás, illetve kihallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot. 

(3) A tolmácsra a törvénynek a szakértőkre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

Kényszerítő eszközök tanúkkal és szakértőkkel szemben 

185. § (1) Az eljáró bíróság 
a) azt a tanút, illetve szakértőt, aki szabályszerű idézés (kirendelés) ellenére nem jelent meg, és elmaradását 

alapos okkal előzetesen ki nem mentette, vagy engedély nélkül eltávozott, 
b) azt a tanút, aki a vallomástételt, illetve a közreműködést, továbbá azt a szakértőt, aki a 

véleménynyilvánítást az ok előadása nélkül vagy a bíróság jogerős határozata ellenére, a következményekre 
történt figyelmeztetés után megtagadja, 

c) azt a szakértőt, aki a véleménynyilvánítással alapos ok nélkül késlekedik, illetve a véleménynyilvánításának 
várható késedelméről a részére nyitva álló határidő lejártát megelőzően a bíróságot nem értesíti, 
az okozott költségek megtérítésére kötelezi, s egyben pénzbírsággal sújthatja. A bíróság egyúttal elrendelheti a 
meg nem jelent (eltávozott) tanú vagy szakértő elővezetését is. 

(2) Az eljáró bíróság annak a szakértőnek a munkadíját, aki a véleménynyilvánítással alapos ok nélkül 
késlekedik és a véleménynyilvánításra nyitva álló határidő alatt a határidő meghosszabbítását nem kéri (104. §), 
illetve a meghosszabbított határidő alatt sem nyilvánít véleményt, a határidő lejártát követő naptól kezdve 
naponta egy százalékkal csökkenti. 

(3) Ha a tanú vagy a szakértő az elmaradását (eltávozását), illetve a szakértő a késedelmét az (1) és (2) 
bekezdésben említett intézkedések alkalmazása után alapos okkal kimenti, a vele szemben tett intézkedéseket 
hatályon kívül kell helyezni. A bíróság az (1) bekezdés szerinti intézkedést akkor is hatályon kívül helyezheti, ha 
a megtagadást követően a tanú vallomást tesz, illetve a szakértő a feladatát teljesíti. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés alapján hozott határozat ellen, továbbá az olyan határozat ellen, amely az (1) és (2) 
bekezdés alapján hozott határozat hatályon kívül helyezése iránt előterjesztett kérelmet elutasítja, a tanú, illetve a 
szakértő fellebbezéssel élhet. 

(5) Ha a Magyar Honvédség vagy a rendvédelmi szervek tagjával szemben kellene pénzbírságot alkalmazni, 
vagy ilyen személy elővezetését kellene elrendelni, a fegyelmi eljárás lefolytatása végett a bíróság a tanú, 
illetőleg a szakértő elöljárójához fordul. 

A tanúk és a szakértők díjazása 

186. § (1) A tanúnak igénye van a megjelenésével szükségképpen felmerült költségek megtérítésére. Erre a 
tanút kihallgatásának befejezése után figyelmeztetni kell. 

(2) A megállapított tanúdíjat a kihallgatást foganatosító bíróság az annak fedezésére letett összegből nyomban 
kiutalja; ha a bíróság előzetes letételt nem rendel el, vagy a letett összeg nem elegendő, a megállapított tanúdíj 
előlegezésére a felet kell kötelezni (76. §). A tanúdíj megállapítása tárgyában hozott határozat ellen a tanú és a 
felek külön fellebbezéssel élhetnek; a fellebbezésnek halasztó hatálya nincs. 

(3) Ha a tanút más községből idézték meg, a bíróság az útiköltséget a tanú részére előlegként is kiutalhatja. 
187. § (1) 
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(2) A bíróság a szakértő díját - a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével - a szakvélemény 
beérkeztét, illetve a szakértő meghallgatása esetében a meghallgatását követően, de legkésőbb harminc napon 
belül végzéssel megállapítja. A szakértő díját a perbíróság állapítja meg akkor is, ha a szakértőt a megkeresett 
bíróság rendelte ki. A bíróság határozata ellen a szakértő és a felek külön fellebbezéssel élhetnek. A 
fellebbezésnek csak a kifogásolt összeg erejéig van halasztó hatálya. A bíróság a szakértőt a végzés jogerőre 
emelkedéséről a jogerő megállapításától számított nyolc napon belül értesíti. 

(3) A bíróság a jogerősen megállapított összeg letéttel fedezett részét - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a 
szakértő által benyújtott számla alapján 30 napon belül kiutalja. Az összeg előlegezésére a 186. § (2) bekezdését 
kell megfelelően alkalmazni. 

Szemle 

188. § (1) Szemlének van helye, ha lényeges körülmény megállapításához vagy felderítéséhez személy, tárgy, 
tény vagy helyszín közvetlen megfigyelése, illetőleg megvizsgálása szükséges. 

(2) Ha a szemlét a helyszínen kell megtartani, a bíróság akként is rendelkezhetik, hogy a szemlét az elnök 
tartsa meg. 

189. § (1) A szemle céljára szükséges tárgy birtokosát a bíróság arra kötelezi, hogy a tárgyat mutassa be vagy 
bocsássa rendelkezésre, illetőleg a tárgy megszemlélését tegye lehetővé. Az 5. § (2) bekezdése, a 167-171/A. §, a 
172. § (3)-(6) és a 173. § (1) bekezdése, valamint a 185. § rendelkezéseit a szemletárgy birtokosára is 
megfelelően alkalmazni kell. A bíróság szükség esetén a szemlét a rendőrség igénybevételével is 
foganatosíthatja. 

(2) A szemle tárgyának birtokosa követelheti a szemle foganatosítása folytán felmerült költségének, illetőleg 
kárának megtérítését; erre a bíróság őt figyelmeztetni köteles. 

(3) A költség, illetőleg a kár összegét a szemlét teljesítő bíróság állapítja meg; annak előlegezésére a 186. § 
(2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni azzal azonban, hogy a határozat elleni fellebbezésnek halasztó 
hatálya van. 

Okiratok 

190. § (1) Ha a fél tényállításait okirattal kívánja bizonyítani, az okiratot a tárgyaláson megtekintés végett be 
kell mutatnia. 

(2) A bíróság a bizonyító fél kérelmére az ellenfelet kötelezheti a birtokában levő olyan okirat bemutatására, 
amelyet a polgári jog szabályai szerint egyébként is köteles kiadni vagy bemutatni. Ilyen kötelezettség az 
ellenfelet különösen akkor terheli, ha az okiratot a bizonyító fél érdekében állították ki, vagy az reá vonatkozó 
jogviszonyt tanúsít, vagy ilyen jogviszonnyal kapcsolatos tárgyalásra vonatkozik. 

(3) Ha az okirat olyan személy birtokában van, aki a perben nem vesz részt, az utóbbi személyt tanúként kell 
kihallgatni s a kihallgatás során kötelezni kell az okirat bemutatására [174. § (1) bek.]. 

191. § (1) Az eredeti okirat helyett annak hiteles vagy egyszerű másolatban való bemutatása is elegendő, ha 
ezt az ellenfél nem kifogásolja, és az eredeti okirat bemutatását a bíróság sem tartja szükségesnek. Ha azonban 
az eredeti okiratról készített okirat (másolat, felvétel, adathordozó útján készített okirat) a 195. vagy 196. §-ban 
meghatározott bizonyító erővel rendelkezik, az eredeti okirat bemutatására a felet az ellenbizonyítás keretén 
belül a 190. § (2) bekezdése szerint lehet kötelezni. 

(2) Ha könyvnek vagy egyéb nagyobb terjedelmű okiratnak csak egy része szolgál bizonyítékul, a bíróság 
rendelkezéséhez képest elegendő - a bevezetéssel és a befejezéssel együtt - csupán ezt a részt bemutatni. 

(3) A bíróság elrendelheti, hogy az eredeti okiratot vagy az arról készített másolatot (kivonatot) az iratokhoz 
csatolják; ha fontosabb eredeti okiratot kell az iratokhoz csatolni, a bíróság külön gondoskodik annak kellő 
megőrzéséről. 

(4) Az iratokhoz csatolt okiratok és egyéb mellékletek kiadásáról a tanács elnöke - szükség esetén az 
érdekeltek meghallgatása után - dönt. Ha a bíróság szükségesnek látja, az okirat vagy egyéb melléklet kiadását 
hiteles másolat csatolásától teheti függővé. A per eldöntése szempontjából lényeges körülmény igazolására 
szolgáló okiratot vagy egyéb mellékletet (pl. adásvételi szerződés, végrendelet) csak hiteles másolat ellenében 
lehet kiadni. 

(5) Amennyiben az eredeti okiratot a fél a bíróság rendelkezésére bocsátotta, és a fél hiteles másolattal nem 
rendelkezik, a hiteles másolatot a fél kérelmére és költségére a bíróság készíti, illetve készítteti el. 

(6) A bíróság a szükséghez képest elrendelheti, hogy a bizonyító fél a nem magyar nyelven kiállított okiratot 
hiteles vagy egyszerű magyar fordításban is csatolja. 

192. § (1) Bíróságnál, más hatóságnál, közjegyzőnél vagy valamely szervezetnél lévő irat beszerzése iránt a 
fél kérelmére a bíróság intézkedik, ha az irat kiadását a fél közvetlenül nem kérheti. Az eredeti okirat beszerzése 
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mellőzhető, ha az eredeti okirat megtekintésére nincs szükség és a fél a tárgyaláson annak hiteles vagy egyszerű 
másolatát bemutatja [191. § (1) bek.]. 

(2) Az okirat megküldése csak akkor tagadható meg, ha az minősített adatot tartalmaz; a titoktartás alóli 
felmentésre a 169. §-t kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Ha a perbíróság megítélése szerint a megküldött okirat tartalma üzleti titoknak vagy hivatásbeli titoknak 
minősül, a bíróság megkeresi a titoktartás alóli felmentés megadására jogosultat (titokgazda) a titok 
megismerésének engedélyezése céljából. Ha a titokgazda a megkeresés kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül nem nyilatkozik, az engedélyt megadottnak kell tekinteni; erre a titokgazdát a megkeresésben 
figyelmeztetni kell. Egyebekben a 170. §-t megfelelően alkalmazni kell. Ha a titokgazda határidőn belül úgy 
nyilatkozik, hogy az üzleti vagy hivatásbeli titok felek által történő megismeréséhez nem járul hozzá, az okirat 
ezen része bizonyítékként nem használható fel. 

(4) Nem kell a (3) bekezdést alkalmazni, ha az okirat tartalma a közérdekű adatok nyilvánosságára és a 
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó külön törvényi rendelkezések alapján nem minősül üzleti titoknak, vagy 
ha a per tárgyát annak eldöntése képezi, hogy az okirat tartalma közérdekű adatnak minősül-e. 

(5) A bíróság az iratok, valamint a titokgazda nyilatkozatának beérkezéséről, illetve ennek elmaradásáról a 
feleket tájékoztatja. 

192/A. § (1) A perben bizonyítékként nem használható fel a minősített adatot tartalmazó okirat (az okirat ilyen 
titkot tartalmazó része), melynek a fél általi megismeréséhez a minősítő nem járult hozzá. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a pert a megismerési kérelem megtagadása miatt indították, vagy a 
per tárgyát annak eldöntése képezi, hogy az okirat tartalma minősített adatnak minősül-e. Az ilyen perben a 
felperes, a felperes oldalán beavatkozó személy és ezek képviselője a minősített adatot az eljárás során nem 
ismerheti meg. A perben résztvevő egyéb személyek, valamint azok képviselői a minősített adatot csak akkor 
ismerhetik meg, ha a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti legmagasabb szintű 
nemzetbiztonsági ellenőrzésüket elvégezték. 

193. § Olyan tényállásra vonatkozóan, amely okirattal bizonyítható, a bíróság az egyéb bizonyítást mellőzheti. 
194. § (1) Ha az okiratot a bíróság elé vinni nem lehet vagy aránytalanul nehéz volna, a bíróság azt a 

helyszínen szemléli meg. Ebben az esetben a bíróság akként is rendelkezhetik, hogy az okiratot az elnök tekintse 
meg. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a feleket és az okirat birtokosát az okirat megszemlélésének idejéről előzetesen 
értesíteni kell. 

195. § (1) Az olyan papír alapú vagy elektronikus okirat, amelyet bíróság, közjegyző vagy más hatóság, illetve 
közigazgatási szerv ügykörén belül, a megszabott alakban állított ki, mint közokirat teljesen bizonyítja a benne 
foglalt intézkedést vagy határozatot, továbbá az okirattal tanúsított adatok és tények valóságát, úgyszintén az 
okiratban foglalt nyilatkozat megtételét, valamint annak idejét és módját. Ugyanilyen bizonyító ereje van az 
olyan okiratnak is, amelyet más jogszabály közokiratnak nyilvánít. 

(2) Az eredeti papír alapú közokiratéval azonos bizonyító ereje van a közokiratról - általában műszaki vagy 
vegyi úton - készült felvételnek (fénykép-, film-, hang- stb.), úgyszintén az eredeti okiratról bármely 
adathordozó útján készült okiratnak, ha a felvételt, illetve az adathordozóról az okiratot bíróság, közjegyző vagy 
más hatóság, továbbá közigazgatási szerv vagy ezek ellenőrzése mellett más szervezet készítette. Ugyanilyen 
bizonyító ereje van az okirat megőrzésére hivatott szerv (pl. levéltár) által vagy ellenőrzése mellett készített 
felvételnek vagy okiratnak, továbbá a közokiratot kiállító vagy őrzésére hivatott szerv által a felvétel vagy 
adathordozó útján nyert adatok alapján készített okiratnak. 

(3) Az eredeti papír alapú vagy elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak a közokiratról 
készített elektronikus okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban 
készített el, és amelyen minősített elektronikus aláírást, valamint - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzőt 
helyezett el. Az eredeti közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus okiratnak is, amelyet a 
közokirat kiállítására jogosult külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el, illetve 
amelyet törvény elektronikus közokiratnak nyilvánít. 

(4) Az eredeti elektronikus közokiratéval azonos bizonyító ereje van annak az elektronikus közokiratról 
készített papír alapú okiratnak, amelyet a közokirat kiállítására jogosult ügykörén belül, a megszabott alakban 
vagy külön jogszabályban meghatározott eljárási rend szerint készített el. Ugyanilyen bizonyító ereje van az 
elektronikus közokirat megőrzésére hivatott szerv által vagy ellenőrzése mellett készített papír alapú okiratnak, 
továbbá a közokiratot kiállító vagy őrzésére hivatott szerv által az elektronikus közokiratot tároló adathordozó 
útján nyert adatok alapján készített papír alapú okiratnak. 

(5) A magánokiratról a közokirat kiállítására jogosult által ügykörén belül, a megszabott közokirati alakban 
készített okirat - ideértve az elektronikus okiratot, valamint az elektronikus magánokiratról készített papír alapú 
okiratot is - teljesen bizonyítja, hogy annak tartalma az eredeti okiratéval megegyezik. Elektronikus okirat 
esetében e bizonyító erő megállapításának feltétele az is, hogy a közokirat kiállítására jogosult az okiratot 
minősített elektronikus aláírással és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel lássa el, vagy azt külön 
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jogszabály által meghatározott eljárás szerint készítse el. A magánokiratról közokirati alakban készített okirat 
bizonyító ereje - a magánokirat tartalmát illetően - megegyezik az eredeti okiratéval. 

(6) Ellenbizonyításnak a közokirattal szemben is helye van, de csak annyiban, amennyiben azt a törvény ki 
nem zárja vagy nem korlátozza. 

(7) A közokiratot az ellenkező bebizonyításáig valódinak kell tekinteni, a bíróság azonban - ha szükségesnek 
találja - az okirat kiállítóját hivatalból is megkeresheti, hogy az okirat valódisága tekintetében nyilatkozzék. 

(8) A jelen § rendelkezéseit a külföldi közokiratra is alkalmazni kell, feltéve, hogy azt a kiállítás helye szerint 
illetékes magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette. A magyar állam által kötött eltérő nemzetközi 
megállapodás esetében a felülhitelesítésre nincs szükség. 

196. § (1) A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az 
abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az 
alábbi feltételek valamelyike fennáll: 

a) a kiállító az okiratot sajátkezűleg írta és aláírta; 
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy 

aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni; 
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van; 
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták; 
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a 

nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító 
minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus 
okiratéval megegyezik; 

f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást helyezett el. 
(2) Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról készült felvétel [195. § (2) bek.], továbbá 

bármilyen adathordozó útján készített okirat - értve ezalatt az elektronikus okiratról készített papír alapú okiratot 
is - teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a 
gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készítette vagy az okiratot kiállította, illetve őrzi, a felvétel vagy az 
okirat azonosságát szabályszerűen igazolta. Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról készült 
elektronikus okirat akkor bizonyítja teljes bizonyító erővel azt, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, 
ha az okiratról elektronikus okiratot készítő azt minősített elektronikus aláírással és - ha jogszabály így 
rendelkezik - időbélyegzővel látta el, illetve külön jogszabály által meghatározott eljárás szerint készítette el. 
Gazdálkodó szervezet által kiállított vagy őrzött okiratról készült okirat bizonyító ereje - az okirat tartalmát 
illetően - az eredeti okiratéval, közokiratról készült okirat esetében pedig a teljes bizonyító erejű 
magánokiratéval azonos. 

(3) Ha az okirat kiállítója olvasni nem tud, vagy nem érti azt a nyelvet, amelyen az okirat készült, az (1) 
bekezdés rendelkezése alá eső okiratnak csak akkor van teljes bizonyító ereje, ha magából az okiratból kitűnik, 
hogy annak tartalmát a tanúk egyike vagy a hitelesítő személy a kiállítónak megmagyarázta. 

(4) A jelen § rendelkezései nem érintik azokat a jogszabályokat, amelyek egyes magánokiratok bizonyító 
erejét másként szabályozzák, vagy amelyek egyes esetekben az okirati bizonyításhoz valamely meghatározott 
alakban kiállított okiratot kívánnak meg. 

197. § (1) A magánokirat valódiságát csak akkor kell bizonyítani, ha azt az ellenfél kétségbe vonja, vagy a 
valódiság bizonyítását a bíróság szükségesnek találja. 

(2) Ha a magánokiraton levő aláírás valódisága nem vitás vagy bizonyított, illetve a legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírás ellenőrzésének eredményéből más nem következik, az aláírást megelőző 
szöveget - elektronikus okirat esetén az aláírt adatokat - az ellenkező bizonyításáig meg nem hamisítottnak kell 
tekinteni, kivéve, ha az okirat rendellenességei vagy hiányai ezt a vélelmet megdöntik. 

(3) A magánokiraton levő aláírás valódiságát vagy a szöveg meg nem hamisított voltát - kétség esetében - más 
olyan írással való összehasonlítás útján is meg lehet állapítani, amelynek valódisága nem kétséges. A bíróság 
evégből íráspróbát rendelhet el, s azt a szükséghez képest írásszakértővel is megvizsgáltathatja. 

(4) Ha a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat aláírójának 
azonossága, illetve az okirat hamisítatlansága kétséges, ezek megállapítása érdekében a bíróság elsősorban az 
elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványt kibocsátó hitelesítés-szolgáltatót keresi meg. Az elektronikus 
okirathoz kapcsolt időbélyegző által igazolt adatokkal kapcsolatos kétség esetén a bíróság elsősorban az 
időbélyegzést végző szolgáltatót keresi meg. 

(5) A bíróság a 8. § megfelelő alkalmazásával pénzbírsággal sújtja azt a felet vagy képviselőt, aki a saját, 
illetőleg az általa képviselt fél aláírásának valódiságát jobb tudomása ellenére vagy nagyfokú gondatlanságból 
tagadta. 

198. § A 196. és 197. §-ok rendelkezéseit a külföldön kiállított magánokiratokra is alkalmazni kell azzal, hogy 
a) a jogügylet bizonyítása céljából kiállított okirat a kiállítási hely joga szerint fennálló bizonyító erejét akkor 

is megtartja, ha a 196. § rendelkezéseinek nem felel meg; 
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b) a meghatalmazásnak, valamint a peres eljárás céljára kiállított nyilatkozatoknak és az igazságügyért felelős 
miniszter rendeletében a szükséghez képest megjelölt egyéb magánokiratoknak csak akkor van a 196. §-ban 
meghatározott bizonyító ereje, ha azokat a kiállítás helye szerint illetékes magyar külképviseleti hatóság 
hitelesítette (felülhitelesítette). 

199. § A bíróság a tárgyalás és a bizonyítás összes adatainak mérlegelése alapján ítéli meg, hogy az okirati 
bizonyítás eredménye mennyiben vehető figyelembe azokban az esetekben, amelyekben a jelen fejezet 
rendelkezései valamely okirat bizonyító erejét nem határozzák meg, vagy az okirat a 195-198. §-ok 
rendelkezéseinek nem felel meg. 

Külföldi jog bizonyítása 

200. § 

A bizonyítási eljárás lefolyása 

201. § (1) A bizonyítási eljárást a perbíróság rendszerint tárgyaláson folytatja le. Ha azonban ez jelentős 
nehézséggel vagy aránytalanul nagy költségtöbblettel járna, a bíróság azt a helyi bíróságot keresi meg, amelynek 
területén a kihallgatandó személyek laknak, illetőleg amelynek területén a bizonyítás a legcélszerűbben 
eszközölhető. A Budapest területén foganatosítandó bírói cselekmények teljesítésére az igazságügyért felelős 
miniszter rendeletével kijelölt bíróságot kell megkeresni. 

(2) A perbíróság székhelyén működő helyi bíróságot a bizonyítás lefolytatása végett megkeresni nem lehet. 
(3) A bizonyítást a perbíróság, illetőleg a megkeresett bíróság a szabályszerűen idézett felek távollétében is 

lefolytatja. Igazolásnak ilyenkor helye nincs, azonban a felek bármelyike kérheti a bizonyítás megismétlését, ha 
ahhoz lényeges érdeke fűződik, és az azzal felmerülő újabb költségeket előlegezi; a kérelem tárgyában az eset 
összes körülményeinek mérlegelésével akkor is a perbíróság határoz, ha a bizonyítást megkeresett bíróság 
folytatta le. 

202. § (1) Ha a bizonyítást megkeresés útján foganatosítják, a megkeresett bírósághoz meg kell küldeni azokat 
az iratokat, amelyek a megkeresés elintézéséhez szükségesek. A megkeresett bírósággal a tanács elnöke közli 
mindazokat a kérdéseket, amelyeket a bizonyítás során tisztázni kell, illetve mindazokat az adatokat, amelyek a 
bizonyítás lefolytatásához szükségesek. Így különösen közölni kell az eljárásban részt vevők, továbbá a 
képviselőik nevét és lakóhelyét, a költségek előlegezésére vonatkozó adatokat, a szükséghez képest az ügy 
vázlatos leírását és a bizonyítás útján tisztázandó tényállást, valamint a kihallgatandó személyek nevét, 
lakóhelyét. Ha a megkereső bíróság az eljárásban résztvevők valamelyikének költségmentességet 
(illetékfeljegyzési jogot) engedélyezett, közölni kell az erre vonatkozó adatokat is. 

(2) A megkeresett bíróság a bizonyítás lefolytatására határnapot tűz ki, és arra a kihallgatandó személyeket 
megidézi, a feleket pedig a kitűzött határnapról értesíti. A megkeresett bíróság a bizonyítást ülnökök részvétele 
nélkül folytatja le. Egyébként a megkeresett bíróság a perbíróságra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával 
jár el, és - amennyiben a törvény másként nem rendelkezik - a perbíróság jogait gyakorolja; a kihallgatandó 
személyekhez a felek is indítványozhatnak kérdéseket. A megkeresett bíróság - a felek indokolt kérelmére, vagy 
ha a rendelkezésre álló adatok alapján szükségesnek mutatkozik - további bizonyítást folytathat le. 

(3) A megkeresett bíróság a megkeresést tizenöt napon belül teljesíti. Ha a megkeresett bíróság a megkeresést 
tizenöt napon belül nem intézte el, az elintézés akadályát a megkereső bírósággal közli. 

(4) A megkeresett bíróság a bizonyításról jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvben mind a megkereső, mind 
a megkeresett bíróságot fel kell tüntetni. A bizonyításról készült jegyzőkönyvet az iratokkal együtt 8 napon belül 
meg kell küldeni a megkereső bíróságnak. Ha a megkeresés teljesítésére egészben vagy részben más bíróság 
illetékes, a megkeresett bíróság - a ráháruló bizonyítás felvétele után - az iratokat az illetékes másik bíróságnak 
küldi meg, és erről a megkereső bíróságot, valamint a feleket értesíti. 

203. § Azokban az esetekben, amikor a bizonyítást a törvény szerint a bíróság helyett az elnök is 
lefolytathatja, a bizonyítás során a bíróságra vonatkozó szabályokat az elnök eljárására kell alkalmazni. 

204. § (1) Ha a bizonyítást olyan külföldi államban kell lefolytatni, amellyel a megkeresések teljesítésére a 
magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat áll fenn, a bizonyítás iránt 
ennek megfelelően kell intézkedni. 

(2) A magyar állam által kötött nemzetközi megállapodás vagy viszonossági gyakorlat hiányában a bíróság a 
félnek - kérelmére - határidőt szabhat arra, hogy a bizonyítás lefolytatásáról a külföldi állam jogszabályainak 
megfelelő és a szükséghez képest felülhitelesített közokiratot mutasson be. 

(3) A külföldön lefolytatott bizonyítás érvényességét a bizonyítás helyének joga szerint kell megítélni, de azt 
akkor is érvényesnek kell tekinteni, ha a jelen törvény rendelkezéseinek megfelel. 

205. § (1) A 202-204. §-ok eseteiben a bíróság a tárgyalás folytatására határnapot rendszerint csak a 
bizonyításról készült jegyzőkönyv, illetőleg a bemutatni rendelt közokirat megérkezése után tűz ki. 
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(2) A bizonyítás eredményét a tárgyaláson az elnök ismerteti; az ismertetésre és a bizonyítás eredményére a 
felek észrevételeket tehetnek. 

A bizonyítás eredményének mérlegelése 

206. § (1) A bíróság a tényállást a felek előadásának és a bizonyítási  eljárás során felmerült bizonyítékoknak 
egybevetése alapján állapítja meg; a bizonyítékokat a maguk összességében értékeli, és meggyőződése szerint 
bírálja el. 

(2) A per adataival egybevetett mérlegelés alapján a bíróság azt is meggyőződése szerint ítéli meg, hogy 
milyen jelentőséget kell tulajdonítani annak, ha a személyes megjelenésre idézett fél nem jelent meg, vagy a fél 
vagy képviselője valamely felhívásnak nem tett eleget, a hozzáintézett kérdésre nem felelt, vagy kijelentette, 
hogy valamely tény valóságáról nincs tudomása, vagy arra nem emlékszik. 

(3) A bíróság a kártérítés vagy egyéb követelés összegét, ha a szakértői vélemény vagy más bizonyíték alapján 
meg nem állapítható, a per összes körülményeinek mérlegelésével belátása szerint határozza meg. 

Előzetes bizonyítás 

207. § Az érdekelt fél kérelmére akár a per megindítása előtt, akár annak folyamatban léte alatt előzetes 
bizonyításnak van helye, ha: 

a) valószínűnek mutatkozik, hogy a bizonyítás a per folyamán, illetőleg annak későbbi szakában már nem 
lenne sikeresen lefolytatható, vagy az jelentős nehézséggel járna; 

b) valószínűsíthető, hogy a bizonyítás előzetes lefolytatása a per ésszerű időn belül történő lefolytatását, 
illetőleg befejezését elősegíti; 

c) valamely dolog hiányaiért a felet szavatosság terheli; 
d) a bizonyítás előzetes lefolytatását külön jogszabály megengedi. 
208. § (1) Az előzetes bizonyítást a per bíróságánál kell kérni. Ha a per még nem indult meg, az előzetes 

bizonyítást a kérelmező lakóhelye szerint illetékes helyi bíróságnál vagy annál a helyi bíróságnál lehet kérni, 
amelynek területén a bizonyítás a legcélszerűbben folytatható le. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni: 
a) az ellenfelet, ha pedig az ellenfél ismeretlen, ennek okát; 
b) a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat; 
c) azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak a 207. § értelmében helye van. 
(3) Azt, hogy az ellenfél ismeretlen, továbbá, hogy az előzetes bizonyítás előfeltételei fennállanak, 

valószínűsíteni kell. 
209. § (1) A bíróság az előzetes bizonyítás elrendelése tárgyában - hacsak az ellenfél nem ismeretlen - az 

ellenfél meghallgatása után (113. §) határoz, sürgős esetben azonban enélkül is határozhat. A meghallgatás 
végett kitűzött határnapra szóló idézéshez csatolni kell a kérelem egy példányát. Ha a bíróság az ellenfél 
meghallgatását mellőzi, határozatát az ellenféllel csak előzetes bizonyítás elrendelése esetében kell közölnie; 
ilyenkor a kérelem egy példányát a határozathoz kell csatolni. 

(2) Az előzetes bizonyítás elrendelésének kérdésében fellebbezni csak a bíróság elutasító határozata ellen 
lehet. 

210. § (1) Az előzetes bizonyításra a bizonyítás általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
(2) A perbíróság az előzetes bizonyítást megkeresés útján is foganatosíthatja. 
(3)-(4) 
211. § (1) Az előzetes bizonyítás eredményét a perben bármelyik fél felhasználhatja. 
(2) 
(3) Az előzetes bizonyítás költségeire a perköltségre vonatkozó általános szabályok az irányadók. 

XI. FEJEZET 

Határozatok 

212. § (1) A bíróság a per érdemében ítélettel, a per során felmerült minden más kérdésben - ideértve a per 
megszüntetését is - végzéssel határoz. 

(2) A bíróság ítéletét „A Magyar Köztársaság nevében” hozza. 

Ítélet 
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213. § (1) Az ítéletben foglalt döntésnek ki kell terjednie a perben, illetőleg a 149. § alapján egyesített 
perekben érvényesített valamennyi kereseti kérelemre. 

(2) A bíróság egyes kereseti kérelmek felől vagy a kereseti kérelemnek önállóan elbírálható egyes részei felől 
külön ítélettel (részítélet) is határozhat, ha ebben a vonatkozásban további tárgyalásra nincs szükség, és ha a 
többi kereseti kérelem vagy a beszámítási kifogás eldöntése végett a tárgyalást el kell halasztani. A részítélet a 
később hozott ítélettel a beszámítási kifogásra, illetőleg a viszontkeresetre vonatkozó tárgyalás eredményéhez 
képest hatályon kívül helyezhető, vagy megfelelően módosítható. 

(3) Ha a keresettel érvényesített jog fennállása és a felperest ennek alapján megillető követelés összege 
(mennyisége) tekintetében a vita elkülöníthető, a bíróság a jog fennállását ítélettel előzetesen is megállapíthatja 
(közbenső ítélet). Ebben az esetben a tárgyalás a követelés összegére (mennyiségére) vonatkozóan csak a 
közbenső ítélet jogerőre emelkedése után folytatható. 

Határozathozatal 

214. § (1) A bíróság a határozatát - ha tanácsban jár el - zárt tanácskozás után szavazással hozza meg. 
Egyhangúság hiányában a határozatot szavazattöbbséggel dönti el. 

(2) A fiatalabb bíró az idősebbet megelőzően szavaz, az elnök utolsónak adja le szavazatát. A szavazásnál 
kisebbségben maradó bíró jogosult írásbafoglalt különvéleményét zárt borítékban az okirathoz csatolni. A 
tanácskozásról készült jegyzőkönyvet és a különvéleményt csak a perorvoslat tárgyában eljáró bíróság, a 
fegyelmi eljárás kezdeményezésére jogosult személy, - fegyelmi eljárás során - a fegyelmi bíróság, valamint a 
Legfelsőbb Bíróság jogegységi eljárás kezdeményezésére jogosult, illetve a jogegységi eljárást lefolytató tanácsa 
tekintheti meg. 

Az érdemi döntés korlátai 

215. § A döntés nem terjedhet túl a kereseti kérelmen, illetőleg az ellenkérelmen; ez a szabály a főkövetelés 
járulékaira (kamat, költség stb.) is kiterjed. 

216. § Ha a kereseti követelés a polgári jog szabályai szerint az alperes vagyonának csupán valamely részéből 
hajtható be, a bíróságnak ezt a részt határozatában meg kell jelölnie. 

Teljesítési határidő 

217. § (1) A határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint tizenöt napos határidőt kell 
szabni. 

(2) A bíróság tizenöt napnál rövidebb, illetőleg hosszabb teljesítési határidőt is megállapíthat, ha ez a felek 
méltányos érdekeinek mérlegelése alapján vagy a  kötelezettség természetére való tekintettel indokoltnak 
mutatkozik. A teljesítési határidő megállapításánál figyelembe kell venni a feleknek a per vitelében 
megnyilvánult jó- vagy rosszhiszeműségét is. 

(3) A bíróság a kötelezettségnek részletekben való teljesítését is elrendelheti. Kivételes esetekben a határozat 
jogerőre emelkedése után az első fokon eljárt bíróság a részletekben való teljesítést, illetőleg a részletekben való 
teljesítés módosítását bármelyik fél erre irányuló indokolt kérelme alapján - az ellenérdekű fél meghallgatása 
után - végzésben engedélyezheti. A bíróság e végzését tárgyaláson kívül hozza meg, de határozathozatal előtt a 
másik felet köteles meghallgatni (113. §). Részletekben való teljesítés engedélyezése esetében a bíróság azt is 
kimondhatja, hogy bármely részlet megfizetésének elmulasztása esetében az egész tartozás esedékessé válik. 

(4) Birtokperben a birtokállapot helyreállítására, illetőleg a birtoklás zavarásának megszüntetésére az alperest 
a felperes kérelmére azonnali hatállyal kell kötelezni. Váltóperben a teljesítési határidőt három napban kell 
megállapítani. 

(5) Az ingatlan kiürítését elrendelő határozatban a kötelezett kérelmére különös méltánylást érdemlő esetben 
legfeljebb hat hónapig terjedő teljesítési határidő állapítható meg, ha 

a) az ingatlan a kötelezett lakóhelye, egyúttal az ő és közvetlen családtagjainak egyedüli lakóingatlana, 
b) a kérelemben a kötelezett valószínűsítette, hogy a saját és családja elhelyezését ideiglenesen sem tudja 

biztosítani, 
c) a per során bírsággal nem sújtották, és a per vitele során nem tanúsított rosszhiszemű magatartást, 
d) nem önkényesen elfoglalt lakást kell kiüríteni. 
(6) A teljesítés határideje a határozat közlését (219. §) követő napon kezdődik. 
(7) Le nem járt szolgáltatásokra vonatkozó marasztalás esetében [122. § (2) bek.] a teljesítés napjául a lejárat 

napját kell meghatározni. 
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A határozatok kihirdetése és közlése 

218. § (1) A tárgyalás folyamán hozott végzéseket és az ítéletet a tárgyalás napján ki kell hirdetni. A 
kihirdetést azonban az ítéletre nézve - legfeljebb tizenöt napra - a bíróság elhalaszthatja azzal, hogy a kihirdetés 
határnapját nyomban ki kell tűzni, és a határozatot a kihirdetés napjáig írásba is kell foglalni. 

(2) A határozat rendelkező részét a határozat kihirdetése előtt írásba kell foglalni és azt a tanács tagjainak alá 
kell írniuk. 

(3) A határozatok kihirdetése a rendelkező rész felolvasásából és az indokok rövid ismertetéséből áll; az 
utóbbi elmarad, ha a határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni. 

219. § (1) Kézbesítés útján kell közölni: 
a) az ítéletet a felekkel; 
b) a tárgyaláson hozott végzést azzal a féllel, aki a tárgyalásra nem volt szabályszerűen megidézve; 
c) a tárgyalás folyamán hozott olyan végzést, amely új határnap kitűzésére vonatkozik, vagy amely ellen 

külön fellebbezésnek van helye, azzal a féllel, aki a tárgyalást elmulasztotta (135. §); 
d) a tárgyaláson kívül hozott végzést az érdekelt féllel; 
e) az eljárás során hozott minden határozatot azzal a személlyel, akinek érdekében az ügyész, illetőleg a külön 

jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet az eljárást megindította. 
(2) A határozatot - kivéve, ha annak kihirdetését a bíróság elhalasztotta [218. § (1) bek.] - annak 

meghozatalától számított legkésőbb tizenöt napon belül kell írásba foglalni és az írásba foglalást követő nyolc 
napon belül kézbesíteni kell. Ha az ítélet kihirdetését a bíróság elhalasztotta, a kihirdetéskor jelen lévő feleknek a 
bíróság az írásba foglalt ítéletet nyomban kézbesíti, és ezt a jegyzőkönyvben is feltünteti, a meg nem jelent 
feleknek pedig nyolc napon belül kézbesíti. A felek részére a határozatnak nemcsak a rendelkező részét, hanem 
indokolását is kézbesíteni kell, kivéve, ha a határozatot a törvény szerint nem kell megindokolni. 

(3) Az olyan határozatot, amely nem esik az (1) bekezdés alá, már a kihirdetéssel közöltnek kell tekinteni. 
(4) A büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában fogvatartott részére a büntetés-végrehajtási 

intézet parancsnoka, illetve a fogda parancsnoka útján kell az iratot kézbesíteni. 
(5) A jelen § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha a határozatot nem a felekkel, hanem más 

érdekelttel kell közölni. 

A határozatok tartalma 

220. § (1) Az írásbafoglalt ítéletnek tartalmaznia kell: 
a) a bíróság megjelölését és a bírósági ügyszámot; 
b) a feleknek és képviselőiknek nevét, lakóhelyét és perbeli állását; 
c) a per tárgyának megjelölését; 
d) az ítélet rendelkező részét és indokolását; 
e) az ítélethozatal helyének és idejének megfelelő keltezést. 
(2) 
(3) Az ítéletnek a rendelkező részt követően tájékoztatást kell nyújtania arról, hogy az ítélet ellen van-e helye 

fellebbezésnek és hogy azt hol és mennyi idő alatt kell benyújtani. A feleket tájékoztatni kell arról is, hogy a 
256/A. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban felsorolt esetekben tárgyalás tartását kérhetik, illetve a fellebbezési 
határidő lejárta előtt előterjesztett közös kérelmük alapján a fellebbezés tárgyaláson kívüli elbírálása kérhető. 

221. § (1) Az ítélet indokolásában röviden elő kell adni a bíróság által megállapított tényállást az arra 
vonatkozó bizonyítékok megjelölésével, hivatkozni kell azokra a jogszabályokra, amelyeken a bíróság ítélete 
alapszik. Meg kell röviden említeni azokat a körülményeket, amelyeket a bíróság a bizonyítékok mérlegelésénél 
irányadónak vett, végül utalni kell azokra az okokra, amelyek miatt a bíróság valamely tényt nem talált 
bizonyítottnak, vagy amelyek miatt a felajánlott bizonyítást mellőzte. 

(2) A jogról való lemondás, illetőleg a jog elismerése alapján hozott ítélet indokolásában a tényállás rövid 
leírása mellett csak a lemondásra, illetőleg az elismerésre kell utalni. Az eljárás folyamán hozott határozatokat 
csak annyiban kell megindokolni, amennyiben azok csak az ítélet elleni fellebbezésben támadhatók meg. 

(3) Ha az ügy ténybeli és jogi megítélése egyszerű, az ítélet indokolásának csak a megállapított tényállás rövid 
leírását kell tartalmaznia, valamint - utalásként - az alkalmazott jogszabályokat kell feltüntetnie. 

(4) Ha a felek ahhoz hozzájárulnak, az ítélet indokolásának csak a (3) bekezdésben foglaltakat kell 
tartalmaznia. 

(5) A (3) bekezdésben foglaltak az irányadók abban az esetben is, ha a fellebbezésre jogosultak e jogukról 
valamennyien lemondtak. 

222. § (1) A végzésekre a 220. § megfelelően irányadó azzal, hogy a feleknek és képviselőiknek lakóhelyét a 
végzésben csak a szükséghez képest kell feltüntetni, továbbá, hogy megindokolni csak olyan végzést kell, amely 
külön fellebbezéssel megtámadható. Az egyezséget jóváhagyó végzést nem kell megindokolni. 
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(2) A tárgyaláson hozott végzéseket a bíróság a tárgyalási jegyzőkönyvbe is belefoglalhatja; ebben az esetben 
a végzésnek csupán a rendelkező részt és az indokolást kell tartalmaznia. 

223. § (1) A bíróság által hozott határozatokat a tanács elnöke és tagjai, ha pedig a bíróság ülnökök 
közreműködése nélkül [11. § (2) bek.] jár el, a bíró írja alá. Ha valamelyikük az aláírásban akadályozva van, ezt 
az akadály megjelölésével a határozaton fel kell tüntetni. 

(2) Az elnök, valamint a megkeresett bíróság által hozott határozatokat az elnök, illetőleg a megkeresés 
folytán eljáró bíró írja alá. 

(3) A tárgyalási jegyzőkönyvbe foglalt határozatot csak abban az esetben kell külön aláírni, ha a határozat az 
eljárást befejezi. 

A határozatok kijavítása 

224. § (1) A bíróság névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén a 
határozat kijavítását végzéssel bármikor hivatalból is elrendelheti. 

(2) A kijavítás tárgyában a bíróság a felek meghallgatása nélkül is határozhat. A meghallgatásra kitűzött 
határnap - írásbeli meghallgatás esetében a határidő - elmulasztása a határozathozatalt nem gátolja, s e mulasztás 
miatt igazolásnak helye nincs. 

(3) A határozat kijavítását rendelő végzést a kijavított határozatra s lehetőleg annak kiadmányaira is fel kell 
jegyezni. Ha a határozatot már kézbesítették, a kijavítást feltüntető kiadmányt is kézbesíteni kell. 

(4) A kijavítás tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek csak akkor van helye, ha az a rendelkező részre 
vonatkozik. 

(5) A kijavítás iránt előterjesztett kérelemnek a határozat elleni fellebbezésre és a határozat végrehajtására 
halasztó hatálya nincs. 

A határozatok kiegészítése 

225. § (1) Az ítélet kiegészítését annak közlésétől számított tizenöt nap alatt bármelyik fél kérheti, ha a 
bíróság valamely kereseti kérelem vagy ellenkérelem felől, vagy a kereseti kérelem vagy az ellenkérelem 
valamely része felől akár a fő-, akár a mellékkötelezettség tekintetében nem határozott, avagy a perköltség 
viselése vagy az ítélet előzetes végrehajthatósága felől, habár annak helye lett volna, nem rendelkezett. 

(2) Az ítélet kiegészítésére határozott kérelmet kell előterjeszteni. 
(3) A kérelemről a bíróság tárgyalás alapján határoz; a feleknek vagy egyiküknek elmaradása a 

határozathozatalt nem gátolja és a tárgyalás elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A kérelemben a fél - az 
ellenfél egyetértő nyilatkozatának csatolása mellett - kérheti, hogy a bíróság a kérelemről tárgyaláson kívül 
határozzon. 

(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, kiegészítő ítéletet hoz, ellenkező esetben a kérelmet végzéssel 
elutasítja. A kiegészítő ítéletet az eredeti ítéletre s lehetőleg annak kiadmányaira is fel kell jegyezni. 

(5) A kiegészítés iránt előterjesztett kérelemnek az ítélet elleni fellebbezés beadására és az ítélet 
végrehajtására halasztó hatálya nincs, a bíróság azonban az ítélet végrehajtását a kiegészítési kérelem 
elintézéséig hivatalból is felfüggesztheti. 

(6) Ha a bíróság az ítéletében nem rendelkezett olyan kérdésről, amelyről a rendelkezés jogszabály értelmében 
hivatalból kötelező, a mulasztást a bíróság a hiányosság észlelését követően haladéktalanul köteles hivatalból 
pótolni. Az ítélet kiegészítésének hivatalból helye van akkor is, ha a 233/A. §-ban meghatározott végzés elleni 
fellebbezés elbírálása tárgyában hozott döntés következtében az szükséges. 

226. § A 225. § rendelkezései a végzések kiegészítésére is megfelelően irányadók, ilyen esetben azonban a 
bíróság helytadás esetén is végzéssel határoz, a felek meghallgatását pedig mellőzheti. 

A határozatok jogereje 

227. § (1) Amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a bíróság a saját határozatához abban a perben, 
amelyben azt hozta, kötve van, mégpedig a határozat kihirdetésétől kezdve, ha pedig a határozat kihirdetve nem 
volt, annak közlésétől kezdve. 

(2) A pervezetésre vonatkozó, valamint az egyoldalú kérelmet elutasító végzéshez a bíróság nincs kötve, olyan 
végzést azonban, amely határidőhöz kötött perbeli cselekményt utasít el, a bíróság csak annak jogerőre 
emelkedése előtt (228. §) változtathat meg. 

(3) A bíróság a pénzbírságot megállapító végzést fontos okból megváltoztathatja. 
228. § (1) Az a határozat, amely fellebbezéssel nem támadható meg, kihirdetésével (218. §) emelkedik 

jogerőre; azok a határidők azonban, amelyeket a határozat jogerőre emelkedésétől kell számítani, a határozatnak 
a féllel történt közlésétől (219. §) kezdődnek. 
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(2) A jogi képviselővel eljáró felek legkésőbb az első fokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig benyújtott közös nyilatkozatban a fellebbezési jogukról előzetesen lemondhatnak. A lemondó 
nyilatkozat nem vonható vissza. A fellebbezési jogról történő előzetes lemondás esetében az ítélet a közlésével 
jogerőre emelkedik. A lemondás nem hatályos, ha a bíróság az első fokú eljárás szabályait olyan súlyosan 
megsértette, amelynek következtében a 252. § (1) bekezdése alkalmazásának lenne helye. A lemondás 
hatálytalanságára alapított fellebbezésben foglalt kérelemre a másodfokú bíróság az ítélet végrehajtását 
felfüggesztheti. 

(3) Ha a határozat ellen fellebbezésnek helye van és a felek a (2) bekezdésben meghatározott lehetőséggel 
nem éltek, de fellebbezést az erre jogosultak egyike sem nyújtott be, a határozat a fellebbezési határidő leteltét 
követő naptól kezdve jogerős. Ha a fellebbezésről lemondtak, a határozat akkor emelkedik jogerőre, amikor a 
lemondást a bíróságnál bejelentették. A lemondás csak akkor hatályos, ha azt a határozat kihirdetése után 
valamennyi fél bejelenti. A lemondást visszavonni nem lehet. A határozat az utolsó bejelentésnek a bírósághoz 
érkezését követő nappal válik jogerőssé. 

(4) A határozat jogerőre emelkedésére a kellő időben benyújtott fellebbezésnek, illetőleg csatlakozó 
fellebbezésnek halasztó hatálya van; az egyik pertárs fellebbezésének (csatlakozó fellebbezésének) a hatálya a 
többi pertársra csak az 51. § a) pontja esetében terjed ki. Ha azonban a fellebbezésre jogosult a határozatnak csak 
valamely része vagy valamely rendelkezése ellen él fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel), a határozatnak a 
fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) nem érintett része (rendelkezése) jogerőre emelkedik. Jogerőre 
emelkedik a határozatnak az a része is, amely ellen fellebbezésnek (csatlakozó fellebbezésnek) helye nincs. 

229. § (1) A keresettel érvényesített jog tárgyában hozott ítélet jogereje kizárja, hogy ugyanabból a 
tényalapból származó ugyanazon jog iránt ugyanazok a felek - ideértve azok jogutódait is - egymás ellen új 
keresetet indíthassanak, vagy az ítéletben már elbírált jogot egymással szemben egyébként vitássá tehessék 
(anyagi jogerő). 

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit abban az esetben is alkalmazni kell, ha a perben nem a fél, hanem az 
érdekében eljáró ügyész, illetőleg a külön jogszabállyal erre feljogosított személy vagy szervezet keresete 
alapján hozott a bíróság ítéletet, feltéve, hogy a fél részére az ítéletet szabályszerűen kézbesítették, és az a 228. § 
értelmében vele szemben is jogerőre emelkedett. 

(3) Az ítélet anyagi jogereje kiterjed - a beszámítás erejéig - az ítéletben beszámított ellenkövetelésre is. 
230. § (1) Ha az ítélet egyik felet olyan szolgáltatásra kötelezi, amely az ítélet meghozatala után jár le [122. § 

(2) bek.], az ítélet anyagi jogereje nem gátolja, hogy a felek bármelyike keresetet indíthasson a szolgáltatás 
mennyiségének vagy időtartamának megváltoztatása iránt, ha azok a körülmények, amelyekre a bíróság az 
ítéletét alapította, utóbb lényegesen megváltoztak. 

(2) Az (1) bekezdés alapján indított perekre a III. fejezet illetékességi szabályai irányadók. Ha azonban 
valamelyik fél az (1) bekezdés alapján már pert indított, ennek folyamatban léte alatt a másik fél által indított 
ugyanilyen perre kizárólag a folyamatban levő per bírósága illetékes. 

(3) A bíróság a jelen § alá tartozó perben a korábbi ítélettel megállapított szolgáltatást legfeljebb a kereset 
megindítását megelőző hat hónaptól kezdődő időre változtathatja meg. 

230/A. § (1) Az első fokon eljárt tanács elnöke a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja a 
határozat jogerejét. 

(2) Ha a több személy részvételével vagy a több tárgyban folyó eljárásban az első fokon eljárt bíróság 
határozatának csak egyes személyekre vonatkozó vagy bizonyos tárgyú rendelkezései emelkedtek jogerőre, ezt a 
záradékban kifejezésre kell juttatni. A záradékban fel kell tüntetni azt a napot, amelyen a határozat részben 
jogerőre emelkedett, valamint azt, hogy mely részében hajtható végre. 

(3) A jogerő megállapításáról a felet a jogerő beálltától számított nyolc napon belül értesíteni kell. Az értesítés 
a jogerőt megállapító végzés, ha pedig a fél részére a határozatot még nem kézbesítették, a záradékolt határozat 
kiadmányának kézbesítésével történik. A záradékkal ellátott határozatkiadmányt vagy a jogerőt megállapító 
végzést - utóbbit a határozat kiadmányával együtt - jogszabályban megjelölt külön szerveknek is meg kell 
küldeni. 

(4) Ha a részjogerő valamely okból csak az iratoknak a másodfokú bírósághoz történő felterjesztése után 
állapítható meg, a (3) bekezdésben foglalt intézkedés megtétele a másodfokú bíróság feladata. 

Előzetes végrehajthatóság 

231. § Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak kell nyilvánítani: 
a) a tartásdíjban, járadékban és más hasonló célú időszakos szolgáltatásban marasztaló ítéletet; 
b) 
c) a birtokháborítás megszüntetésére kötelező ítéletet; 
d) az alperes által elismert követelésben marasztaló ítéletet; 



54 
 

e) a közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban (195., 196. §) vállalt kötelezettségen alapuló 
pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha az annak alapjául szolgáló összes körülményeket ilyen okirattal 
bizonyították; 

f) a nem pénzbeli marasztalást tartalmazó ítéletet, ha a felperesnek a végrehajtás elhalasztásából aránytalanul 
súlyos vagy nehezen megállapítható kára származnék, és ha a felperes megfelelő biztosítékot nyújt. 

232. § (1) A bíróság a 231. § c)-f) pontjai esetében az előzetes végrehajthatóság kimondását mellőzheti, ha az 
az alperesre aránytalanul súlyosabb terhet jelent, mint az előzetes végrehajthatóság mellőzése a felperesre. Az 
alperesnek az erre irányuló kérelmét a tárgyalás berekesztése előtt kell előterjesztenie. A bíróság az ítéletet a 
körülményekhez képest részben is végrehajthatóvá nyilváníthatja. 

(2) A bíróság - kivételesen indokolt esetben - mellőzheti az ítélet előzetesen végrehajthatónak nyilvánítását az 
ítélet meghozatala előtt már lejárt részletek tekintetében. 

(3) Az előzetes végrehajthatóság a perköltségre nem terjed ki. 

HARMADIK RÉSZ 

PERORVOSLATOK 

XII. FEJEZET 

Fellebbezés 

Fellebbezéssel megtámadható határozatok 

233. § (1) Az elsőfokú bíróság határozata ellen - amennyiben a törvény ki nem zárja - fellebbezésnek van 
helye. Fellebbezéssel élhet a fél, a beavatkozó, végül az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a rendelkezés 
reá vonatkozó része ellen. 

(2) Az elnök határozata a fellebbezés szempontjából a bíróság határozatával egy tekintet alá esik. 
(3) Fellebbezésnek nincs helye: 
a) 
b) az eljárás folyamán hozott végzések ellen, kivéve a perköltségben vagy pénzbírságban marasztaló 

végzéseket, valamint azokat a végzéseket, amelyekkel szemben a törvény a fellebbezést külön megengedi. 
c) 
233/A. § Fellebbezéssel megtámadható a másodfokú eljárásban hozott olyan végzés, amellyel szemben az első 

fokú eljárás szabályai szerint fellebbezésnek lenne helye, továbbá a másodfokú eljárásban hozott, a fellebbezést 
hivatalból elutasító végzés. 

A fellebbezés határideje, tartalma és halasztó hatálya 

234. § (1) A fellebbezés határideje a határozat közlésétől (219. §) számított tizenöt nap, váltóperekben három 
nap. 

(2) A fellebbezést az elsőfokú bíróságnál kell írásban benyújtani, vagy jegyzőkönyvbe mondani. 
(3) Ha a határozat ellen fellebbezésnek helye van, annak bármilyen címen előterjesztett megtámadását - a 

kijavításra és a kiegészítésre irányuló kérelmek kivételével (224-226. §) - fellebbezésnek kell tekinteni. 
235. § (1) A fellebbezésben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a fellebbezés irányul és elő kell 

adni, hogy a fél a határozat megváltoztatását mennyiben és milyen okból kívánja. A fellebbezésben új tény 
állítására, illetve új bizonyíték előadására akkor kerülhet sor, ha az új tény vagy az új bizonyíték az első fokú 
határozat meghozatalát követően jutott a fellebbező fél tudomására, feltéve, hogy az - elbírálása esetén - reá 
kedvezőbb határozatot eredményezett volna. A fellebbezésben új tény állítására, illetve új bizonyíték előadására, 
vagy az első fokú bíróság által mellőzött bizonyítás lefolytatásának indítványozására akkor is sor kerülhet, ha az 
az első fokú határozat jogszabálysértő voltának alátámasztására irányul; a 141. § (6) bekezdésében foglaltakat 
azonban ebben az esetben is alkalmazni kell. 

(2) Ha a fellebbezés nem felel meg a törvény rendelkezéseinek, vagy más okból kiegészítésre vagy kijavításra 
szorul, a 95. §-ban az elnök hatáskörébe utalt intézkedéseket az első fokon eljárt tanács elnöke teszi meg. 

(3) Ha a határozatot első fokon a megyei bíróság hozta, a jogi képviselővel eljáró felek a határozat ellen 
benyújtott fellebbezéshez mellékelt közös kérelemben indítványozhatják, hogy az anyagi jogszabály 
megsértésére alapított fellebbezést közvetlenül a Legfelsőbb Bíróság bírálja el. Vagyonjogi ügyben a felek akkor 
indítványozhatják a Legfelsőbb Bíróság eljárását, ha a fellebbezésben vitatott érték (illetve annak a 24. § alapján 
megállapított értéke) az ötszázezer forintot meghaladja. 
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(4) A (3) bekezdésben meghatározott fellebbezésben új tényre, illetve új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. A 
fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül, a felülvizsgálati eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával 
történik, így a fellebbezés elbírálása során a Legfelsőbb Bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. A 
határozat ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

236. § A fellebbezésnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve ha a törvény vagy a törvény 
alapján a bíróság másként rendelkezik. 

A fellebbezés elutasítása vagy felterjesztése 

237. § Ha a fellebbezés elkésett, vagy olyan határozat ellen irányul, amely ellen a fellebbező nem élhet 
fellebbezéssel, továbbá ha a fél a fellebbezést felhívás [235. § (2) bekezdése] ellenére nem, vagy hiányosan adja 
be, az első fokú bíróság a fellebbezést hivatalból elutasítja. Azt, aki a fellebbezést elutasító határozat ellen 
nyilvánvalóan alaptalan fellebbezéssel él, a másodfokú bíróság pénzbírsággal (120. §) sújthatja. 

238. § (1) Ha a fellebbezési határidő valamennyi féllel szemben lejárt, illetőleg, ha a fellebbezést valamennyi 
fél hiánytalanul benyújtotta, az elsőfokú bíróság azt a per összes irataival együtt legkésőbb nyolc napon belül 
felterjeszti a másodfokú bírósághoz. Ha a 235. § (2) bekezdésében foglalt intézkedésre került sor, a határidőt 
annak teljesítésétől kell számítani. Ha a fellebbezés a határozatnak előzetesen végrehajthatóvá nyilvánítása ellen 
is irányul, a fellebbezést azonnal, már a fellebbezési határidő lejárta előtt fel kell terjeszteni. 

(2) Részítélet elleni fellebbezés esetén csak a szükséges periratokat kell felterjeszteni. A felterjesztett iratok 
közül azokat, amelyekre az első fokú eljárás folytatása végett is szükség van, a felterjesztés előtt le kell másolni. 

(3) Az eljárás folyamán hozott végzés elleni fellebbezésre az előző rendelkezések azzal az eltéréssel 
irányadók, hogy az elsőfokú bíróság a fellebbezésnek csupán első példányát terjeszti fel a másodfokú bírósághoz 
a szükséges iratokkal együtt; egyébként a 257. § ilyen esetben is irányadó. 

(4) Ha a fellebbezés mellett a fél a határozathozatalt megelőző tárgyalás vagy határidő elmulasztása miatt 
igazolással is él, a fellebbezést csak az igazolási kérelem elutasítása esetén kell a másodfokú bírósághoz 
felterjeszteni. 

(5) A megkeresett bíróság határozata ellen beadott fellebbezést a megkereső bíróság másodfokú bírósága, ha 
pedig a megkeresés a másodfokú bíróságtól ered, maga a megkereső bíróság bírálja el. 

Az első fokú eljárás szabályainak alkalmazása 

239. § Amennyiben a jelen fejezet másként nem rendelkezik, a törvény Második Részének az elsőfokú 
eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a másodfokú eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. 

Intézkedések a fellebbezési tárgyalás kitűzése előtt 

240. § (1) Ítélet ellen irányuló fellebbezés esetében az elnök az iratoknak a másodfokú bírósághoz való 
beérkezése után a szükséghez képest intézkedik az esetleges hiányok pótlása iránt (95. §), ha pedig a fellebbezést 
már az elsőfokú bíróságnak el kellett volna utasítania (237. §), ennek megfelelően határoz. 

(2) Az elnök határoz a végrehajtás felfüggesztése kérdésében, ha az elsőfokú bíróság az ítéletet a 231-232. §-
ok ellenére nyilvánította előzetesen végrehajthatónak. 

241. § (1) A fellebbező a fellebbezését mindaddig visszavonhatja, amíg a bíróság a másodfokú határozat 
meghozatala céljából vissza nem vonul. A visszavont fellebbezést újból előterjeszteni nem lehet. 

(2) A fellebbezés visszavonása esetén az elnök az ügyet visszaküldi az elsőfokú bíróságnak; ha ezzel 
kapcsolatban a költségek megállapításának szüksége merül fel, ebben a kérdésben is határoz. 

242. § (1) További biztosíték adására (89. §) a fellebbezési eljárásban csak a fellebbező felperest lehet 
kötelezni és csak akkor, ha az alperes kimutatja, hogy a követelés megítélt része elegendő biztosítékul nem 
szolgál. 

(2) Ha a felperes az (1) bekezdés alapján hozott határozat ellenére biztosítékot nem nyújt, az elnök az alperes 
kérelmére a felperes fellebbezését tárgyalás kitűzése nélkül elutasítja. 

A fellebbezési tárgyalás kitűzése  

243. § (1) Ha a 240-242. §-ok alkalmazására nincs ok, a fellebbezés tárgyalására a tanács elnöke a fellebbezés 
felterjesztését követően legkésőbb harminc napon belül határnapot tűz ki és arra a feleket, valamint a 
beavatkozókat, továbbá azokat, akik a határozat ellen fellebbezéssel éltek, megidézi. Az idézéshez csatolni kell a 
fellebbezés másolatának egy-egy példányát. Ha az első fokú eljárásban az ügyész részt vett, a tárgyalásról az 
illetékes ügyészt is értesíteni kell. 
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(2) Ha az ügy körülményei ezt nem zárják ki, a tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy a tárgyalás az iratoknak a 
másodfokú bírósághoz való beérkezését követő négy hónapon belül megtartható legyen. A tárgyalást úgy kell 
kitűzni, hogy a fellebbezésnek az ellenfél részére való kézbesítése a tárgyalás napját legkésőbb tizenöt nappal 
megelőzze. A tárgyalási időköz nem rövidíthető le. 

(3) Az idézésben figyelmeztetni kell a feleket, hogy elmaradásuk a fellebbezés elintézését nem gátolja (245. 
§), továbbá, hogy a tárgyaláson - ha nem személyesen jelennek meg - csak a 67. §-ban megjelölt 
meghatalmazottal képviseltethetik magukat. 

Fellebbezési ellenkérelem, csatlakozó fellebbezés 

244. § (1) A fellebbező fél ellenfelét a fellebbezési tárgyalásra szóló idézésben arra is figyelmeztetni kell, 
hogy a fellebbezésre vonatkozóan ellenkérelmet terjeszthet elő, ha pedig a fellebbezéssel megtámadott ítélet 
megváltoztatását is kívánja - annyiban, amennyiben az ítélet ellen fellebbezésnek helye van - csatlakozó 
fellebbezést nyújthat be. Ha a fellebbezés a per főtárgyát nem érinti, a per főtárgyára vonatkozóan csatlakozó 
fellebbezésnek nincs helye. A 235. § (1) bekezdése a fellebbezési ellenkérelemre, valamint a csatlakozó 
fellebbezésre is irányadó. 

(2) A fellebbezési ellenkérelmet legkésőbb a tárgyaláson, a csatlakozó fellebbezést pedig a fellebbezés 
kézbesítésétől számított nyolc napon belül kell a másodfokú bíróságnál előterjeszteni [93. §, 94. § (1)-(3) 
bekezdése]. A másodfokú bíróság a fellebbezési ellenkérelem, illetőleg a csatlakozó fellebbezés másodpéldányát 
haladéktalanul kézbesíti a fellebbező félnek. 

(3) A kizárt vagy elkésett csatlakozó fellebbezést a másodfokú bíróság elutasítja, a fellebbezés hivatalból való 
elutasítása, úgyszintén a 241. § (2) bekezdése és a 242. § (2) bekezdése esetében pedig a fellebbezéssel szemben 
előterjesztett fellebbezési ellenkérelem, illetőleg csatlakozó fellebbezés hatálytalanná válik. 

(4) A fél részére nyitvaálló fellebbezési határidő alatt előterjesztett csatlakozó fellebbezést önálló 
fellebbezésnek kell tekinteni. 

A fellebbezési tárgyalás elmulasztása 

245. § A fellebbezési tárgyalásra szabályszerűen megidézettnek vagy valamelyiküknek az elmaradása a 
tárgyalás megtartását és a fellebbezés elintézését nem gátolja. Ilyen esetben a tárgyalás elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. A bíróság azonban, ha a meg nem jelentek valamelyikének meghallgatását 
szükségesnek tartja, erre tekintettel - a másodfokú eljárás során egyszer, új tárgyalási határnap kitűzésével - a 
tárgyalást elhalaszthatja. 

A fellebbezési tárgyalás lefolyása 

246. § (1) A fellebbezési tárgyalás megnyitása után az elnök vagy az általa kijelölt bíró az elsőfokú bíróság 
ítéletében foglaltakat ismerteti. 

(2) Az elsőfokú bíróság ítéletében foglaltak ismertetését követően a fellebbező fél vagy az elnök, illetőleg az 
általa kijelölt bíró ismerteti a fellebbezésben foglaltakat. Ezt követően a bíróság tagjai, valamint a felek az 
iratokból további ismertetést kérhetnek. Ezután a fellebbező fél az írásbeli fellebbezését módosíthatja vagy 
kiegészítheti [146. § (5) bekezdés]. 

(3) A fellebbezés előadása után az ellenfél terjeszti elő fellebbezési ellenkérelmét. Az írásban már 
előterjesztett fellebbezési ellenkérelmet, illetőleg a csatlakozó fellebbezést csupán ismertetni kell, és csak az 
azoktól való eltéréseket (247. §) kell külön előterjeszteni. 

247. § (1) A másodfokú eljárásban a keresetet megváltoztatni nem lehet. A 146. § (5) bekezdés a) pontjában 
foglalt nyilatkozat akkor tehető, ha annak a 235. § (1) bekezdése alapján helye van. 

(2) A fellebbezési, illetőleg a csatlakozó fellebbezési kérelmet az első fokú ítéletnek fellebbezéssel, illetőleg 
csatlakozó fellebbezéssel nem érintett részére nem lehet kiterjeszteni. Egyébként a fellebbezési, illetőleg a 
csatlakozó fellebbezési kérelmet - a tárgyalás bezárásáig - meg lehet változtatni. 

(3) A másodfokú eljárásban beszámítási kifogást csak akkor lehet előterjeszteni, ha azt az ellenfél elismeri, 
vagy ha a beszámítani kért követelés az első fokú tárgyalás berekesztését követően járt le. 

248. § Ha az elsőfokú bíróság előtt az ítélet kijavítása, illetőleg kiegészítése iránt előterjesztett kérelem vagy 
igazolási kérelem folytán eljárás van folyamatban, a fellebbezési bíróság a tárgyaláson az előtte folyó eljárást - a 
jelenlevő felek meghallgatása után - a kijavítás, illetőleg a kiegészítés vagy az igazolás tárgyában hozott 
határozat jogerőre emelkedéséig, illetőleg az ellene bejelentett fellebbezés felterjesztéséig hivatalból is 
felfüggesztheti. 

249. § (1) A fellebbezési tárgyaláson előterjeszthető tényállítások és bizonyítási indítványok tekintetében a 
235. § rendelkezései megfelelően irányadók. 
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(2) Ha a másodfokú bíróság akár a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem vagy a fellebbezési 
ellenkérelem folytán bizonyítást rendel el, ezt közvetlenül vagy megkeresés útján foganatosítja. Az eljárásra a 
201. § azzal az eltéréssel irányadó, hogy az ítélőtábla a bizonyítási eljárás lefolytatása végett az első fokon eljárt 
megyei bíróságot, illetőleg ennek a székhelyén levő helyi bíróságot is megkeresheti. 

(3) Azokban az esetekben, amikor bizonyítást a törvény szerint az elsőfokú bíróság helyett az elnök is 
lefolytathat, a másodfokú bíróság a bizonyítás lefolytatásával a tanács bármely tagját megbízhatja. 

249/A. § 

A fellebbezési tárgyalás alapján hozott határozatok 

250. § A másodfokú bíróság a 240-242. §-okban foglalt rendelkezéseket a szükséghez képest a tárgyalásra 
került ügyekben is megfelelően alkalmazza. 

251. § (1) Ha a másodfokú bíróság a pert a tárgyalás alapján a 157. § értelmében megszünteti, az elsőfokú 
bíróság ítéletét végzéssel teljes egészében vagy abban a részében, amelyre a megszüntetés oka fennáll, hatályon 
kívül helyezi. 

(2) Ha a per megszüntetésének alapjául szolgáló hiány pótolható vagy az eljárás jóváhagyásával orvosolható, 
a felet erre a per megszüntetése előtt - megfelelő határidő kitűzésével - fel kell hívni. 

252. § (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem, 
illetőleg a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - végzéssel hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú 
bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja, ha az elsőfokú bíróság nem volt 
szabályszerűen megalakítva, vagy az ítélet meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel szemben a törvény 
értelmében kizáró ok áll fenn. 

(2) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét - a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem, 
illetőleg a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - végzéssel hatályon kívül helyezheti, és az 
elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasíthatja, ha az elsőfokú eljárás 
lényeges szabályainak megsértése miatt szükséges a tárgyalás megismétlése, illetőleg kiegészítése. 

(3) Ha a bizonyítási eljárásnak nagyterjedelmű vagy teljes megismétlése, illetőleg kiegészítése szükséges, 
anélkül azonban, hogy az (1) és (2) bekezdésben foglalt feltételek fennállanának, a másodfokú bíróság az 
elsőfokú bíróság ítéletét - mindenkor a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési 
ellenkérelem korlátai között - hatályon kívül helyezheti, és az elsőfokú bíróságot ebben a keretben a per újabb 
tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasíthatja. 

(4) A hatályon kívül helyező végzésnek tartalmaznia kell az első fokú ítélet ismertetését, a hatályon kívül 
helyezés okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó utasításokat. A másodfokú bíróság a jelen § esetében csupán a 
perköltség összegét állapítja meg, a költség viselésének kérdésében pedig az elsőfokú bíróság határoz. A 
másodfokú bíróság elrendelheti, hogy a pert az elsőfokú bíróság másik tanácsa vagy azonos hatáskörű más 
bíróság tárgyalja. 

252/A. § 
253. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyalás alapján, ha nem a törvény megelőző rendelkezései 

szerint kell határoznia, az ügy érdemében dönt. 
(2) Ha az elsőfokú bíróság ítélete érdemben helyes, a másodfokú bíróság ezt helybenhagyja, ellenkező esetben 

az elsőfokú bíróság ítéletét egészben vagy részben megváltoztatja, illetőleg közbenső ítéletet vagy részítéletet 
hoz. 

(3) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét csak a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a 
fellebbezési ellenkérelem korlátai között (247. §) változtathatja meg, e korlátok között azonban a perben 
érvényesített jog, illetőleg az azzal szemben felhozott védekezés alapjául szolgáló olyan kérdésekben is 
határozhat, amelyekben az elsőfokú bíróság nem tárgyalt, illetőleg nem határozott. A másodfokú bíróság a 
fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül határoz a 
le nem rótt illeték, valamint az állam által előlegezett és meg nem térült költség megfizetéséről. 

(4) Ha a közbenső ítélet elleni fellebbezés elbírálása után a követelés összegére (mennyiségére) nézve a 
tárgyalást folytatni kell, a másodfokú bíróság az iratokat az elsőfokú bíróságnak küldi meg. Így jár el a 
másodfokú bíróság akkor is, ha a keresetet elutasító ítélet elleni fellebbezés folytán a 213. § (3) bekezdése 
alapján közbenső ítéletet hoz. 

254. § (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletével együtt a per folyamán hozott egyéb 
határozatokat is felülbírálja, kivéve azokat, amelyek ellen fellebbezésnek egyáltalában nincs helye, vagy 
amelyek külön fellebbezéssel támadhatók meg. 

(2) A másodfokú bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésében megállapítja, hogy az elsőfokú bíróság 
fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) megtámadott ítéleti rendelkezése abban a részében, amelyre az 
egyezség vonatkozik, hatályát veszti. 
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(3) Az eljárást befejező határozatban az elsőfokú bíróságot meg kell nevezni, és ügyszámát is fel kell tüntetni. 
Ha a másodfokú bíróság az első fokú ítéletet indokai alapján hagyja helyben, a másodfokú ítélet indokolásában 
csupán erre a körülményre kell utalnia. 

(4) A másodfokú eljárás befejezése után az iratokat a bíróság legkésőbb harminc napon belül megküldi az 
elsőfokú bíróságnak. A másodfokú eljárást befejező határozatot a felekkel kézbesítés útján az elsőfokú bíróság 
közli az iratoknak az elsőfokú bírósághoz való érkezését követő legkésőbb tizenöt napon belül. Ha a másodfokú 
bíróság a határozata kihirdetését elhalasztotta [218. § (1) bek.], a már írásba foglalt határozatát a jelenlévő 
feleknek nyomban kézbesíti és ezt a jegyzőkönyvben is feltünteti. 

Szünetelés a fellebbezési eljárásban 

255. § (1) Az eljárás szünetelésének a fellebbezési eljárásban a 137. § (1) bekezdésének b) pontja alatti 
esetben nincs helye. 

(2) Ha a per szünetelés folytán megszűnik (137. §), a fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) megtámadott 
első fokú határozatok, illetőleg az első fokú határozatoknak a fellebbezéssel (csatlakozó fellebbezéssel) 
megtámadott részei (rendelkezései) hatályukat vesztik. 

Az ítélet jogerőssé, illetőleg végrehajthatóvá nyilvánítása 

256. § (1) A fellebbezési tárgyalás elhalasztása esetében a bíróság az érdekelt fél kérelmére a per összes 
adatainak mérlegelésével a 231. § bármelyik pontja alapján végrehajthatónak nyilvánított ítélet végrehajtását 
egészen vagy részben felfüggesztheti, illetőleg az ítéletet egészen vagy részben végrehajthatóvá nyilváníthatja 
(231-232. §). 

(2) A másodfokú bíróság kérelemre a másodfokú eljárás során végzéssel bármikor megállapíthatja, hogy az 
ítéletnek fellebbezéssel, illetőleg csatlakozó fellebbezéssel meg nem támadott része jogerőre emelkedett [228. § 
(3) bekezdése]. Ha a bíróság a 251. § vagy a 252. § (1), illetőleg (2) bekezdése alapján az első fokú ítéletet teljes 
egészében hatályon kívül helyezi, a jogerőt megállapító végzés is hatályát veszti. 

A fellebbezés elbírálása tárgyaláson kívül 

256/A. § (1) A másodfokú bíróság az ítélet ellen irányuló fellebbezést tárgyaláson kívül bírálhatja el, ha 
a) az elsőfokú bíróság ítéletét a 251. §-ban, illetve a 252. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott okból kell 

hatályon kívül helyezni; 
b) a fellebbezés csak a kamatfizetésre, a perköltség viselésére vagy összegére, illetve a meg nem fizetett 

illeték vagy az állam által előlegezett költség megfizetésére vonatkozik; 
c) a fellebbezés csak az előzetes végrehajthatósággal, a teljesítési határidővel vagy a részletfizetés 

engedélyezésével kapcsolatos; 
d) a fellebbezés csak az ítélet indokolása ellen irányul; 
e) a felek ezt kérték; 
f) megítélése szerint - tekintettel a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelemben, illetve fellebbezési 

ellenkérelemben foglaltakra - az ügy eldöntése tárgyaláson kívül is lehetséges. 
(2) Ha a fél az (1) bekezdés b)-d) pontjaiban foglaltakra irányuló fellebbezésében nem kérte a tárgyalás 

megtartását, a tanács elnöke a fellebbezésnek az ellenfél részére történő kézbesítésekor figyelmezteti az 
ellenfelet arra, hogy a felhívás kézhezvételétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. 
Figyelmezteti arra is, hogy amennyiben tárgyalás tartását nem kéri, a fellebbezésre a kézhezvételtől számított 
nyolc napon belül írásbeli ellenkérelmet, illetve a 244. § (1) bekezdésében meghatározott keretek között 
csatlakozó fellebbezést nyújthat be. Az ellenkérelmet, illetve csatlakozó fellebbezést a másodfokú bíróság 
haladéktalanul közli az ellenféllel. 

(3) Ha a másodfokú bíróság az (1) bekezdés f) pontja alkalmazását indokoltnak tartja, erről a feleket értesíti, 
azzal a tájékoztatással, hogy ha bármelyikük nyolc napon belül írásban kéri, tárgyalást tart. 

(4) Az (1) bekezdés e) pontja esetében, továbbá, ha a felek a (2)-(3) bekezdésben foglalt felhívás ellenére nem 
kérték a tárgyalás megtartását, a tárgyaláson kívüli elbírálás kötelező. 

(5) Nem lehet tárgyaláson kívül elbírálni a fellebbezést, ha bizonyítást kell lefolytatni. Ha a bizonyítás 
lefolytatásának szükségessége a tárgyaláson kívüli elintézés során merül fel, a fellebbezés elbírálására a 
másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki. 

(6) A fellebbezés (csatlakozó fellebbezés) tárgyaláson kívül történő elbírálásának időpontjáról a feleket 
értesíteni és az eljárásról jegyzőkönyvet készíteni nem kell. A tárgyaláson kívül hozott határozatokra a 250-254. 
§-okban foglaltakat kell megfelelően alkalmazni. 
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256/B-256/E. § 

Fellebbezés végzés ellen 

257. § (1) Ha az elsőfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott végzéséhez nincs kötve (227. §), a 
fellebbezésnek maga is eleget tehet. Egyébként a végzés ellen beadott fellebbezés tárgyában a másodfokú 
bíróság tárgyaláson kívül határoz. A fellebbezés másodpéldányát az elsőfokú bíróság azzal a figyelmeztetéssel 
kézbesíti a fellebbező fél ellenfelének, hogy a fellebbezés kézhezvételétől számított nyolc nap alatt az elsőfokú 
bíróságnál észrevételeket terjeszthet elő. Csatlakozó fellebbezés előterjesztésének nincs helye. A határidő 
indokolt esetben megrövidíthető. A határidő eltelte után az elsőfokú bíróság az iratokat - az esetleg benyújtott 
észrevételekkel együtt - felterjeszti. A másodfokú bíróság a feleket a szükséghez képest meghallgatja (113. §). 

(2) 
258. § (1) Ha a fellebbezéssel megtámadott végzés jogszabályt sért, a megváltoztatásához szükséges adatok 

pedig nem állapíthatók meg, a másodfokú bíróság a végzést hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új 
határozat hozatalára utasítja. 

(2) Ha a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságnak a pert megszüntető végzését hatályon kívül helyezi, az 
elsőfokú bíróságot utasítja a per további tárgyalására és újabb határozat hozatalára. 

259. § Amennyiben a 257. és 258. §-ok másként nem rendelkeznek, az ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó 
szabályokat végzés elleni fellebbezés esetében is megfelelően alkalmazni kell. 

A kifogás 

259/A. § 

XIII. FEJEZET 

Perújítás 

A perújítás esetei 

260. § (1) A jogerős ítélet ellen perújításnak van helye, ha 
a) a fél oly tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, 

amelyet a bíróság a perben nem bírált el, feltéve, hogy az - elbírálás esetén - reá kedvezőbb határozatot 
eredményezhetett volna; 

b) a fél az ítélet hozatalában részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt a törvény 
ellenére lett pervesztes; 

c) a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak; 
d) a keresetlevelet vagy más iratot a fél részére a hirdetményi kézbesítés szabályainak megsértésével 

hirdetmény útján kézbesítették. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján a felek bármelyike csak akkor élhet perújítással, ha az ott említett tényt, 

bizonyítékot vagy határozatot a korábbi eljárás során hibáján kívül nem érvényesíthette. 
(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján perújításnak csak akkor van helye, ha a perújítás okaként megjelölt 

bűncselekmény elkövetését jogerős bírói ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet hozatalát nem a bizonyítékok 
hiánya, hanem más ok zárta ki. 

(4) Az (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással csak az a fél élhet perújítással, akinek az iratot hirdetmény útján 
kézbesítették, és kizárólag akkor, ha a 101. § (2) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket a bíróság az 
elsőfokú eljárásban vagy egyéb perorvoslatban a fél hibáján kívül álló okból nem mondhatta ki, és a fél a 
hirdetményi kézbesítést követő eljárást nem hagyta jóvá. 

(5) A lakás kiürítése iránti kérelemnek helyt adó, a lakásbérlet felmondásának érvényességét megállapító ítélet 
ellen, valamint a végrehajtási igényperben hozott ítélet ellen - a per főtárgya tekintetében - perújításnak helye 
nincs. 

261. § (1) A perújítási kérelem előterjesztésének határideje hat hónap; ezt a határidőt a megtámadott ítélet 
jogerőre emelkedésétől, ha pedig a perújítás okáról a fél csak később szerzett tudomást, vagy csak később jutott 
abba a helyzetbe, hogy perújítással élhessen, ettől az időponttól kell számítani. A tudomásszerzés időpontját 
elegendő valószínűvé tenni. 

(2) Az ügyész - ha az eljárásban nem vett részt - az alatt a határidő alatt terjeszthet elő perújítási kérelmet, 
amely a kérelem előterjesztésére a felek részére is rendelkezésre áll. 
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(3) Az ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével perújításnak helye nincs; e határidő elmulasztása 
miatt igazolással élni nem lehet. 

262. § Az ítélet elleni perújításra vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával perújításnak a bíróság 
által jóváhagyott egyezség ellen is helye van, a 260. § (1) bekezdésének a) pontja alapján azonban csak akkor, ha 
a perújító fél a perújítás alapjául szolgáló tényről vagy bizonyítékról (ítéletről, határozatról) az egyezség 
megkötésekor nem tudott. 

262/A. § A jogerős ítélet ellen a Legfelsőbb Bíróság határozata alapján a XXIV. Fejezetben meghatározottak 
szerint perújításnak van helye, ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a 
konkrét esetben történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak. 

A perújítási kérelem előterjesztése és elbírálása 

263. § (1) A perújítási kérelmet a perben eljárt elsőfokú bíróságnál kell írásban benyújtani (93. §). A kérelmet 
a fél jegyzőkönyvbe is mondhatja (94. §). 

(2) A perújítási kérelemben meg kell jelölni azt az ítéletet, amely ellen a perújítás irányul, s annak 
megváltoztatása iránt kérelmet kell előterjeszteni. A kérelemben meg kell jelölni a perújítás alapjául szolgáló 
tényeket és azok bizonyítékait; ha a kérelmet a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől számított hat hónap 
eltelte után terjesztik elő, ennek okait elő kell adni. 

264. § Ha a perújítási kérelmet a megtámadott ítélet jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével 
terjesztették elő, a bíróság azt tárgyalás kitűzése nélkül, hivatalból elutasítja. 

265. § Ha a perújító fél az első tárgyalást elmulasztja, a bíróság a perújítási kérelmet hivatalból elutasítja; az 
ellenfél mulasztása a tárgyalás megtartását nem gátolja. Ez a rendelkezés nem alkalmazható abban az esetben, ha 
a perújító fél kérte, hogy a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg. 

266. § (1) A bíróság hivatalból vizsgálja, hogy a perújításnak a 260-262. §-ban meghatározott előfeltételei 
fennállanak-e. A megengedhetőség körében a 260. § (1) bekezdésének a) pontjával kapcsolatban azt kell 
elbírálni, hogy a perújító fél által a perújítás alapjául felhozottak valóságuk bizonyítása esetében alkalmasak 
lehetnek-e arra, hogy a bíróság a perújító félre kedvezőbb határozatot hozzon. A bíróság a tárgyaláson a perújítás 
érdemében is tárgyalhat és határozhat; ha azonban célszerűnek látszik, a perújítás megengedhetősége kérdésében 
külön tárgyal, és végzéssel határoz. 

(2) Ha a bíróság a perújítást megengedhetőnek találja, az érdemi tárgyalást kitűzi, illetőleg a tárgyalást 
érdemben folytatja, ellenkező esetben pedig a perújítási kérelmet, mint érdemi tárgyalásra alkalmatlant, 
elutasítja. 

(3) Ha a bíróság a perújítási kérelem megengedhetősége tárgyában külön hoz határozatot, határozata ellen 
külön fellebbezésnek van helye; ilyen esetben az érdemi tárgyalás csak a határozat jogerőre emelkedése után 
folytatható. 

(4) A 262/A. § alapján előterjesztett perújítási kérelem esetében a perújítás a törvény erejénél fogva 
megengedett, arról a bíróságnak külön határozatot hoznia nem kell. 

266/A. § A 260. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozással előterjesztett perújítási kérelmet az elsőfokú bíróság 
- ha azt a 264. § alapján hivatalból nem utasítja el - az iratokkal együtt a perújítás megengedhetősége és érdeme 
tárgyában való döntés végett felterjeszti a másodfokú (felülvizsgálati) bírósághoz, ha a hirdetményi kézbesítés 
szabályait a másodfokú (felülvizsgálati) eljárásban sértették meg. Ebben az esetben az eljárásnak csak az 
érvénytelenséggel érintett szakaszát kell megismételni. Egyebekben a másodfokú (felülvizsgálati) bíróság a 265. 
és 266., valamint a 267. és 268. § megfelelő alkalmazásával jár el. 

267. § (1) A perújítás megengedése esetében a pert a kérelem korlátai között újból kell tárgyalni; a 
keresetváltoztatásra a 247. § (1) bekezdése irányadó. 

(2) Ha a perújítás sikere valószínűnek mutatkozik, a bíróság a megtámadott ítélet végrehajtását, közbenső 
ítélet elleni perújítás esetében pedig a per tárgyalásának folytatását hivatalból is felfüggesztheti; a feleket - ha a 
tárgyaláson jelen vannak - a felfüggesztés tárgyában meg kell hallgatni. A bíróság a felfüggesztés tárgyában 
hozott határozatát utóbb megváltoztathatja. 

268. § A bíróság a per újbóli tárgyalásának eredményéhez képest a perújítási kérelemmel megtámadott ítéletet 
hatályában fenntartja, illetőleg annak egészben vagy részben hatályon kívül helyezése mellett a jogszabályoknak 
megfelelő új határozatot hoz. 

269. § Amennyiben a jelen fejezet másként nem rendelkezik, a perújítási eljárás során a bíróság az általános 
szabályok szerint jár el. A határozathozatalra, valamint a határozatok elleni perorvoslatokra szintén az általános 
szabályok irányadók. 

XIV. FEJEZET 

Felülvizsgálat 
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270. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, a felülvizsgálati eljárás során a Legfelsőbb Bíróság az 
általános szabályok megfelelő alkalmazásával jár el. 

(2) A jogerős ítélet vagy az ügy érdemében hozott jogerős végzés felülvizsgálatát a Legfelsőbb Bíróságtól - 
jogszabálysértésre hivatkozással - a fél, a beavatkozó, valamint a rendelkezés reá vonatkozó része ellen az 
kérheti, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazásával van helye felülvizsgálati kérelemnek a 
keresetlevelet a 130. § (1) bekezdésének a)-h) pontjai alapján idézés kibocsátása nélkül elutasító és a pert a 157. 
§ a) és g) pontja szerint megszüntető jogerős végzés ellen. 

271. § (1) Nincs helye felülvizsgálatnak 
a) az első fokon jogerőre emelkedett határozat ellen, kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi; 
b) ha a fél a fellebbezési jogával nem élt és a másik fél fellebbezése alapján a másodfokú bíróság az elsőfokú 

határozatot helybenhagyta; 
c) a jogerős határozatnak csupán a kamatfizetésre, illetve a perköltségre vonatkozó rendelkezései ellen, kivéve 

ha a fellebbezés is kizárólag az elsőfokú határozat e rendelkezései ellen irányult; 
d) a jogerős határozatnak csupán a teljesítési határidőre, illetve a részletfizetésre vonatkozó rendelkezései 

ellen; 
e) ha a határozatot a Legfelsőbb Bíróság hozta; 
f) a házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy a felbontás kérdésében; 
g) az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen - az apaság vélelmét megdöntő részében -, ha az apaság 

vélelmének megdöntését követően a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai elismeréssel a magáénak 
ismerte el, vagy az apaságot jogerős bírói ítélet állapította meg, illetve ha a gyermek anyjának utólagos 
házasságkötése folytán az anya férjét kell a gyermek apjának tekinteni; 

h) az egyezséget jóváhagyó végzés ellen; 
i) a hagyaték átadása tárgyában hozott végzés ellen; 
j) a helyi önkormányzat ellen indult adósságrendezési eljárásban az adósságrendezés elrendelése tárgyában 

hozott végzés ellen; 
k) a vízumkiadás tárgyában hozott bírósági határozat ellen; 
l) ha azt törvény kizárja. 
(2) Nincs helye felülvizsgálatnak olyan vagyonjogi ügyben, amelyben a felülvizsgálati kérelemben vitatott 

érték, illetve annak a 24. §, valamint a 25. § (3) és (4) bekezdése alapján, továbbá a 25. § (3) bekezdésének az 
egyesített perekre történő megfelelő alkalmazásával megállapított értéke az egymillió forintot nem haladja meg. 
Ez az értékhatártól függő kizárás nem vonatkozik a 23. § (1) bekezdésének b) és h) pontjában, valamint a 24. § 
(2) bekezdésének a) pontjában meghatározott ügyekre, továbbá a munkaügyi perekben előterjesztett 
pénzkövetelésre. 

(3) Nincs helye a felülvizsgálatnak, ha az elsőfokú bíróság ítéletét a másodfokú bíróság helybenhagyta 
a) a szomszédjogok megsértéséből eredő, valamint a birtokvédelmi, továbbá a közös tulajdonban álló dolog 

birtoklásával és használatával kapcsolatos perekben; 
b) a XXV. fejezetben meghatározott végrehajtási perekben, kivéve a végrehajtás megszüntetése, illetve 

korlátozása iránti ügyeket, ha a végrehajtás végrehajtási záradékkal ellátott okirat alapján indult; 
c) a gyermek elhelyezése, elhelyezésének a megváltoztatása, továbbá a gyermekkel való kapcsolattartás 

szabályozása iránti ügyekben. 
272. § (1) A felülvizsgálati kérelmet az elsőfokú határozatot hozó bíróságnál a határozat közlésétől számított 

hatvan napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni kettővel több példányban, mint 
ahány fél a perben érdekelve van. A felülvizsgálati kérelem benyújtására előírt határidő elmulasztása esetén az 
elmulasztott határidő utolsó napjától számított harminc nap elteltével igazolásnak akkor sincs helye, ha a 
mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak később szűnt meg. 

(2) A felülvizsgálati kérelemben meg kell jelölni azt a határozatot, amely ellen a felülvizsgálati kérelem 
irányul, továbbá elő kell adni - a jogszabálysértés megjelölése mellett -, hogy a fél a határozat megváltoztatását 
mennyiben és milyen okból kívánja. 

(3) A felülvizsgálati kérelemhez - ha arra korábban nem került sor - csatolni kell a jogi képviselő 
meghatalmazását is. 

(4) Ha a felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő valamennyi féllel szemben lejárt, illetve ha a 
felülvizsgálati kérelmet valamennyi fél benyújtotta, az elsőfokú határozatot hozó bíróság azt az ügy irataival 
együtt haladéktalanul felterjeszti a Legfelsőbb Bírósághoz, a jogerős határozatot hozó bíróságot pedig a 
felülvizsgálati kérelem másolatának megküldésével értesíti az eljárás megindításáról. Ha a végrehajtás 
elrendelése már megtörtént, illetve ha végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet terjesztettek elő, a 
felülvizsgálati kérelmet a beérkezését követően haladéktalanul fel kell terjeszteni. 

273. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a jogi képviselő által előterjesztett felülvizsgálati kérelmet hivatalból 
elutasítja, ha az nem felel meg a 272. § (2) bekezdésében előírtaknak, vagy ha ennek megfelelő kiegészítése a 
kérelem benyújtására biztosított törvényes határidőn belül nem történt meg. 
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(2) A felülvizsgálati kérelmet a Legfelsőbb Bíróság az eljárás bármely szakában akkor is hivatalból elutasítja, 
ha 

a) felülvizsgálati kérelemnek nincs helye, 
b) azt nem az arra jogosult nyújtotta be, vagy 
c) a kérelmet előterjesztő fél megadott lakóhelyéről (székhelyéről) nem idézhető, illetve onnan ismeretlen 

helyre költözött. 
(3) A felülvizsgálati kérelem benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a határozat 

végrehajtását a Legfelsőbb Bíróság kérelemre kivételesen felfüggesztheti. A végrehajtás felfüggesztéséről szóló 
végzés meghozatala során a bíróságnak különösen arra kell figyelemmel lennie, hogy a végrehajtást követően az 
eredeti állapot helyreállítható-e, vagy hogy a végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint 
amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének elmaradása járna. A fél kérelmére - ha annak jogszabályi feltételei 
fennállnak - a felülvizsgálati kérelem benyújtásáról a Legfelsőbb Bíróság értesíti az ingatlanügyi hatóságot. 

(4) Közbenső ítélet elleni felülvizsgálati kérelem esetében - ha annak sikere valószínűnek mutatkozik - a 
Legfelsőbb Bíróság a per tárgyalásának folytatását hivatalból is felfüggesztheti. A bíróság a felfüggesztés 
tárgyában hozott határozatát utóbb megváltoztathatja. 

(5) A felülvizsgálati kérelmet nem lehet megváltoztatni; a kérelem mindaddig visszavonható, amíg a 
Legfelsőbb Bíróság a határozatát meg nem hozta, illetve - tárgyalás tartása esetén - a határozathozatal céljából 
vissza nem vonult. Az ezzel kapcsolatban felmerült költségek viseléséről a Legfelsőbb Bíróság határoz. 

(6) A csatlakozó felülvizsgálati kérelem és az ellenkérelem előterjesztésére a 244. § és a 257. § rendelkezéseit 
megfelelően alkalmazni kell. Csatlakozó felülvizsgálati kérelmet a fél csak akkor terjeszthet elő, ha maga is 
jogosult lett volna felülvizsgálatot kérni. 

274. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelmet tárgyaláson kívül bírálja el, kivéve ha a felek 
bármelyike tárgyalás tartását kéri, vagy a Legfelsőbb Bíróság a tárgyaláson való elbírálást szükségesnek tartja. 
Végzés ellen benyújtott felülvizsgálati kérelem esetében tárgyalás tartása nem kérhető. 

(2) Tárgyalás tartását a felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél a felülvizsgálati kérelmében, illetve az ellenfél 
csatlakozó felülvizsgálati kérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül, az ellenfél pedig a 
felülvizsgálati kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül kérheti. A határidő elmulasztása miatt 
igazolásnak nincs helye. 

(3) Ha a felülvizsgálati kérelem elbírálása tárgyaláson történik, a tanács elnöke a tárgyalást úgy tűzi ki, hogy a 
felülvizsgálati kérelemnek a felek részére való kézbesítése a tárgyalás napját legalább tizenöt nappal megelőzze. 
Az idézésben figyelmeztetni kell a feleket, hogy távolmaradásuk a felülvizsgálati kérelem elbírálását nem 
gátolja. 

(4) A felülvizsgálati tárgyalásra a 247. §-ban foglalt rendelkezések kivételével a fellebbezési tárgyalás 
szabályai megfelelően irányadóak. 

(5) Ha a felülvizsgálati kérelem elbírálása során az eljáró tanács jogegységi eljárást kezdeményez [Bsz. 29. § 
(2) bekezdés b) pont], ezzel egyidejűleg az ügy elbírálását a jogegységi eljárás befejezéséig felfüggeszti. A 
jogegységi eljárás befejezése után a bíróság a jogkérdést elvi jelleggel eldöntő jogegységi határozatnak 
megfelelő határozatot hoz. 

275. § (1) A felülvizsgálati eljárásban bizonyítás felvételének helye nincs. A Legfelsőbb Bíróság a 
felülvizsgálati kérelem elbírálása során a rendelkezésre álló iratok alapján dönt. 

(2) A Legfelsőbb Bíróság a jogerős határozatot csak a felülvizsgálati kérelem és a csatlakozó felülvizsgálati 
kérelem keretei között vizsgálhatja felül, kivéve, ha a pert hivatalból megszünteti, vagy ha a határozatot hozó 
bíróság nem volt szabályszerűen megalakítva, illetve a határozat meghozatalában olyan bíró vett részt, akivel 
szemben a törvény értelmében kizáró ok áll fenn. 

(3) Ha a felülvizsgálni kért határozat a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási szabálysértés történt, 
amelynek az ügy érdemi elbírálására lényeges kihatása nem volt, a Legfelsőbb Bíróság a megtámadott 
határozatot hatályában fenntartja. 

(4) Ha a határozat - a (3) bekezdésben foglalt eljárási szabály megsértésének kivételével - jogszabályt sért, a 
Legfelsőbb Bíróság a jogszabálysértő határozatot egészben vagy részben hatályon kívül helyezi, és ha a 
döntéshez szükséges tények megállapíthatók, helyette a jogszabályoknak megfelelő új határozatot hoz, 
egyébként az ügyben eljárt első- vagy másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. 

(5) Ha a Legfelsőbb Bíróság az első- vagy másodfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja, 
a hatályon kívül helyező végzésben az új eljárás lefolytatására vonatkozóan kötelező utasításokat ad. Ebben az 
esetben csak a felülvizsgálati eljárásban felmerült költség összegét állapítja meg, annak viseléséről az új 
határozatot hozó bíróság dönt. 

(6) Ha a Legfelsőbb Bíróság a másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra, határozatát a másodfokú bíróság, 
egyébként pedig az elsőfokú bíróság közli a felekkel, és intézkedik - a határozathoz képest - a végrehajtásnak 
vagy a végrehajtás felfüggesztésének megszüntetése, illetve korlátozása iránt. 

(7) Új eljárásra utasítás esetében a tárgyalás a Legfelsőbb Bíróság határozatának ismertetésével kezdődik; a 
bíróság a továbbiakban a reá nézve irányadó szabályok szerint folytatja le az eljárást. 
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NEGYEDIK RÉSZ 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

XV. FEJEZET 

Házassági perek 

Az általános szabályok alkalmazása 

276. § (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a házassági perekben a jelen fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

(2) Házassági peren a házasság érvénytelenítése, továbbá érvényességének, illetőleg létezésének vagy 
nemlétezésének megállapítása iránt indított pereket, valamint a házassági bontópereket kell érteni. 

(3) A házasság érvényességének, illetőleg létezésének vagy nemlétezésének megállapítása iránt indított 
perekben az érvénytelenítési perre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Illetékesség 

277. § (1) 
(2) A házassági perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén a házastársak utolsó közös lakóhelye volt. 
(3) Ha a házassági pernek sem a 29. §, sem a jelen § alapján nem volna illetékes belföldi bírósága, a perre a 

Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. 
(4) Ha házassági per van folyamatban, kizárólag annak bírósága előtt indítható az ugyanarra a házasságra 

vonatkozó újabb házassági per és házassági vagyonjogi per. 

A perbeli személyek jogállása és képviselete 

278. § A házassági perben a korlátozottan cselekvőképes házastárs teljes perbeli cselekvőképességgel 
rendelkezik. 

279. § (1) 
(2) A házassági perbe beavatkozásnak helye nincs. 
(3) Házassági perben a nem ügyvédi iroda (ügyvéd) részére adott és aláírt, továbbá a bárki részére adott és 

kézjeggyel ellátott meghatalmazáson a fél aláírását, illetőleg kézjegyét közjegyző által hitelesíttetni kell. 
(4) Ha a bíróság a perben a Családjogi törvény 74. §-a alapján a házastársak kiskorú gyermekének, mint 

érdekeltnek a meghallgatásáról döntött, indokolt esetben egyidejűleg a gyermek részére ügygondnokot rendel. A 
bíróság úgy is határozhat, hogy a gyermeket a házastársak távollétében hallgatja meg. E szabályok vonatkoznak 
a gyermek elhelyezésével kapcsolatos perekre is. 

280. § 

Keresetindítás 

281. § (1) Az érvénytelenítési pert a házastársnak a másik házastárs ellen, az ügyésznek, valamint a per 
megindítására jogosult harmadik személynek pedig mindkét házastárs ellen kell indítania. Ha az a fél, aki ellen a 
keresetet meg kellene indítani, már nem él, a keresetet a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell 
megindítani. Ha a félnek nincs perbeli cselekvőképessége és közte, valamint törvényes képviselője között 
érdekellentét áll fenn, a bíróság a fél képviseletére ügygondnokot rendel ki. 

(2) Házassági perekben a 127. § alkalmazásának helye nincs. 
282. § A házassági per bírósága előtt a keresettel csak az ugyanarra a házasságra vonatkozó más 

érvénytelenítési vagy bontókeresetet, továbbá a házasfelek gyermekének származására, elhelyezésére és tartására 
vonatkozó keresetet, valamint a házassági vagyonjogi keresetet (292. §) lehet összekapcsolni. 

283. § (1) Házassági perben a keresetlevélben elő kell adni a házasság megkötésére és a házasságból 
származott, életben levő gyermekek születésére vonatkozó adatokat, valamint a szükséghez képest azokat az 
adatokat is, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható. A keresetlevélhez az előadott 
adatokat igazoló okiratokat mellékelni kell, kivéve ha az adatok személyi igazolvánnyal igazolhatók; erre a 
keresetlevélben azonban utalni kell. 

(2) 
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(3) Az érvénytelenítési per megindításáról a keresetlevél egy példányának megküldésével az ügyészt is 
értesíteni kell. 

(4) 

Tárgyalás és bizonyítás 

284. § (1) A házassági per tárgyalásáról a fél kérelmére a nyilvánosságot az 5. §-ban foglalt feltételek nélkül is 
ki lehet zárni. Erre a bíróság a feleket köteles figyelmeztetni. 

(2) A felperes házassági perben keresetétől az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is 
elállhat. Ha a felperes a keresetétől az első fokú eljárás befejezése után, de még az ítélet jogerőre emelkedése 
előtt áll el, az ítéletet az iratoknak a fellebbezés folytán való felterjesztése előtt az elsőfokú, egyébként a 
másodfokú bíróság helyezi hatályon kívül. 

(3) Házassági perben - ha e törvény kivételt nem tesz - a bíróság köteles a házastársakat személyesen 
meghallgatni; a bíróság akként is rendelkezhet, hogy az egyik házastárs a másik meghallgatásánál ne legyen 
jelen. 

285. § (1) A bontóperben tartott első tárgyaláson a bíróság a személyesen megjelent feleket meghallgatja. Ha 
valamelyik házastárs cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt áll, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, 
továbbá ha a bíróság előtt való megjelenése más elháríthatatlan akadályba ütközik, a személyes meghallgatás 
nem kötelező. 

(2) Ha a felperes - az (1) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve - az első tárgyaláson személyesen nem 
jelenik meg, a pert meg kell szüntetni. 

(3) A bíróság a per bármely szakában megkísérelheti a felek békítését. Ha a békítés eredményre vezet, a 
bíróság a pert megszünteti, a perköltségben való marasztalást azonban mellőzi. 

(4) Ha a bontóperben tartott első tárgyaláson a felek nem békülnek ki, az (5) bekezdésben meghatározott 
kivétellel a bíróság a tárgyalást elhalasztja, egyben felhívja a feleket, hogy három hónapon belül írásban kérhetik 
az eljárás folytatását, ellenkező esetben a per megszűnik. A bíróság a tárgyalás folytatására csak a kérelem 
benyújtását követő 30 nap eltelte után tűzhet határnapot. 

(5) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben, illetve, ha a felek a házasság felbontását a házasságról, a 
családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 18. §-a (2) bekezdésének b) pontja alapján kérték, 
vagy a feleknek nincsen közös kiskorú gyermeke, a pert már az első tárgyaláson érdemben kell tárgyalni. 

286. § (1) A bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást hivatalból is elrendelheti. 
(2) Házassági perben a tanú a 170. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a tanúként kihallgatott orvos pedig 

ugyane rendelkezés c) pontja alapján a tanúságtételt nem tagadhatja meg. 
287. § A bíróság a házassági perben a tárgyalás elhalasztása esetében a szükségeshez képest hivatalból is 

határoz ideiglenesen 
a) a kiskorú gyermek elhelyezése és tartása, 
b) a szülői felügyeleti jogok bővítése vagy korlátozása, 
c) a szülő és gyermek közötti kapcsolattartás, illetve 
d) a házastársak lakáshasználatának 

kérdésében. 
288. § (1) Ha a házassági pernek akár első, akár folytatólagos tárgyalását az alperes mulasztja el, a mulasztás 

következményeit nem lehet alkalmazni. A felperes mulasztása esetében a bíróság a pert megszünteti, ha azonban 
az ügyész a felperes, hivatalból új határnapot tűz ki. Az a felperes, akinek lakóhelye külföldön van, kérheti, hogy 
a bíróság a tárgyalást távollétében is tartsa meg. 

(2) Az elmulasztott határnaptól, illetőleg az elmulasztott határidő utolsó napjától számított tizenöt nap 
elteltével igazolásnak akkor sincs helye, ha a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály 
csak később szűnt meg. E szabályt kell alkalmazni a 285. § (4) bekezdésében meghatározott határidő 
elmulasztása esetében is. 

(3) Az eljárás szünetelésének házassági perben a 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja, bontóperben pedig 
ezenfelül még a 137. § (1) bekezdésének a) pontja esetében is helye van. 

289. § Ha valamelyik házastárs a házassági bontóper jogerős befejezése előtt meghal, a bíróság a pert a 
perköltségre vonatkozó határozathozatal nélkül megszünteti, és a perben esetleg már hozott ítéletet hatályon 
kívül helyezi. 

Határozatok 

290. § (1) A házasság érvénytelenítése vagy felbontása esetében a bíróságnak a közös kiskorú gyermekek 
elhelyezése és tartása felől - szükség esetében - erre irányuló kereseti kérelem hiányában is határoznia kell. 
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(2) A bíróság a házasság felbontása felől - ha a felek a házasság felbontását a Csjt. 18. §-a (2) bekezdésének a) 
pontja alapján kérték egyező akaratnyilvánítással - addig nem dönthet, míg az ott meghatározott valamennyi 
kérdésben egyezség nem jött létre, és azt a bíróság jogerős végzésével jóvá nem hagyta. Ha a házassági perben a 
névviseléstől való eltiltás iránti kérelmet is előterjesztettek, arról a bíróság a házasság felbontásával 
(érvénytelenné nyilvánításával) egyidejűleg dönt. Részítélet hozatalának egyik kérdésben sincs helye. 

(3) A házassági bontóperben a bíróságnak az egyezség jóváhagyása során, illetve ítéletében a felek közös 
kiskorú gyermekének érdekére figyelemmel kell lennie. 

(4) A bíróság a házassági bontóperben a perköltség viseléséről a pernyertességtől függetlenül az összes 
körülmények mérlegelése alapján határoz. 

(5) Az elsőfokú bíróságnak a házasság érvénytelenítése iránt indított perben hozott ítéletét az ügyésszel akkor 
is közölni kell, ha a perben nem vesz részt, és az ügyész az ítélet ellen ilyenkor is fellebbezhet. 

(6) Az elsőfokú bíróságnak fellebbezéssel meg nem támadott ítélete csak a fellebbezési határidő utolsó 
napjától számított tizenötödik nap elteltével emelkedik jogerőre. 

(7) Az elsőfokú bíróság a keresetnek helyt adó ítéletet - jogerőre emelkedése után - közli az illetékes 
anyakönyvvezetővel. 

(8) A házasságot felbontó vagy az érvénytelenséget megállapító rendelkezés részjogerejét az első fokon eljárt 
tanács elnöke az iratoknak a másodfokú bírósághoz történő felterjesztése előtt köteles megállapítani. 

Perújítás 

291. § (1) A házasságot érvénytelenítő vagy felbontó ítélet ellen az érvénytelenítés vagy felbontás kérdésében 
perújításnak helye nincs. 

(2) 

Házassági vagyonjogi kereset 

292. § (1) Az érvénytelenítési és a bontókereset a házassági viszonnyal összefüggő vagyonjogi keresettel is 
összekapcsolható, illetőleg az ilyen vagyonjogi igény viszontkeresettel a házassági perben is érvényesíthető. A 
jelen fejezet rendelkezései az ilyen kereset, illetőleg viszontkereset tárgyában folyó eljárásra nem terjednek ki. 

(2) Ha a bíróság az érvénytelenítési, illetőleg a bontókereset és a házassági vagyonjogi kereset felől külön 
határoz, mindegyik kérdésben külön hoz ítéletet (részítéletet). Ilyen esetben az eljárás a vagyonjogi kereset 
tárgyában csak az érvénytelenítés, illetőleg bontás kérdésében hozott ítélet jogerőre emelkedése után folytatható. 

(3) Ha a felek a házassági és vagyonjogi keresetre egyaránt kiterjedő első fokú ítélet ellen kizárólag a 
vagyonjogi kérdés tárgyában éltek fellebbezéssel, ez a házasság kérdésében hozott ítélet jogerőre emelkedését 
nem érinti, s ehhez képest a fellebbezési kérelem vagy a csatlakozó fellebbezés erre a kérdésre utóbb sem 
terjeszthető ki. 

XVI. FEJEZET 

Apasági és a származás megállapítása iránti  
egyéb perek 

A házassági per szabályainak alkalmazása 

293. § (1) Az apasági és a származás megállapítása iránt indított egyéb perekre - a 277. § (2) bekezdése, a 285. 
§, a 288. § (2) bekezdése, a 289. §, a 290. § (2) és (5) bekezdése, végül a 291. § kivételével, valamint a jelen 
fejezetben foglalt eltérésekkel - a XV. fejezet rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Az apaság vélelmét megdöntő ítélet ellen - az apaság vélelmét megdöntő részében - perújításnak nincs 
helye, ha az apaság vélelmének megdöntését követően a gyermeket valamely személy teljes hatályú apai 
elismeréssel a magáénak ismerte el, vagy az apaságot jogerős bírói ítélet állapította meg, illetőleg a gyermek 
anyjának utólagos házasságkötése folytán az anya férjét kell a gyermek apjának tekinteni. 

(3) Az apaság vélelmének megdöntése iránti perben az alperest - a vértulajdonság-vizsgálat és a származás 
megállapításához szükséges más orvosszakértői (élettani) vizsgálat költségei kivételével - a perköltségek 
megfizetésére kötelezni nem lehet; a pernek a felperesre nem hárítható költségét az állam viseli. 

294. § Az anya beavatkozóként bármelyik félhez csatlakozhat. 

Keresetindítás 
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295. § (1) Az apaság megállapítására irányuló keresetet az apa ellen, az apának pedig a gyermek ellen kell 
megindítania. 

(2) Az apaság vélelmének megdöntésére irányuló keresetet a gyermeknek az apa ellen, az apának a gyermek 
ellen, más jogosultnak pedig a gyermek és az apa ellen kell indítania; a keresetet - a gyermek által indított 
kereset kivételével - az anya ellen is meg kell indítani, kivéve ha ez halála folytán nem lehetséges. Ha a gyermek 
az anya újabb házasságának fennállása alatt, de az anya korábbi házasságának megszűnésétől számított 300 
napon belül született, a keresetet az anya korábbi férje ellen is meg kell indítani. 

(3) Ha az apa, illetőleg a korábbi férj vagy az a személy, aki ellen a keresetet meg kellene indítani, nem él, 
vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az (1), illetőleg a (2) bekezdés esetében a keresetet a bíróság által kirendelt 
ügygondnok (74. §)  ellen kell indítani. Az egyenesági rokon ilyen esetben beavatkozóként bármelyik félhez 
csatlakozhat. Az ügygondnok kirendeléséről a bíróság értesíti a gyámhatóságot, és tájékoztatja a per adatai 
szerint ismert helyen lakó egyenesági rokonokat a beavatkozás lehetőségeiről. 

(4) A jelen § eseteiben keresetindításnak a gyermek születése előtt is helye van, ítélet azonban csak a gyermek 
megszületése után hozható. 

296. § Az apaság megállapítására irányuló kereset - annak bírósága előtt - összekapcsolható a gyermek 
tartására irányuló keresettel is, illetőleg az apaság megállapítása iránt az elsőfokú bíróság előtt folyamatban levő 
perben a gyermek tartására irányuló kereseti kérelem utóbb is előterjeszthető. 

297. § A tárgyalás kitűzéséről a keresetlevél egy példányának megküldésével az anyát akkor is értesíteni kell, 
ha nem peres fél; az értesítésben az anyát figyelmeztetni kell beavatkozási jogára (294. §). 

Tárgyalás és bizonyítás 

298. § (1) Ha helye lehet annak, hogy az alperes a gyermeket teljes hatályú nyilatkozattal a magáénak ismerje 
el, az apaság megállapítására irányuló perben őt erre az első tárgyaláson és a bizonyítás lefolytatása után is 
figyelmeztetni kell. 

(2) Ha az apa a gyermeket a magáénak ismeri el, és azok az érdekeltek, akiknek hozzájárulására a nyilatkozat 
hatályához szükség van, a tárgyaláson jelen vannak, figyelmeztetni kell őket, hogy hozzájárulásukat a 
tárgyaláson szóval is megadhatják. Az apa elismerő nyilatkozatát az egyéb érdekeltek hozzájárulásával együtt 
külön jegyzőkönyvbe kell foglalni s azt velük alá is kell íratni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett figyelmeztetéssel együtt az apát és a többi érdekelteket is tájékoztatni 
kell a nyilatkozat, illetőleg a hozzájárulás jelentőségéről és következményeiről; ennek megtörténtét a 
jegyzőkönyvben szintén fel kell tüntetni. 

(4) A tárgyaláson jelen nem levő érdekelteket megfelelő határidő kitűzésével fel kell hívni, hogy hozzájáruló 
nyilatkozatukat a megszabott alakban mutassák be, vagy a bíróságnál mondják jegyzőkönyvbe. 

(5) Elismerés esetében az apát fel kell hívni a törvényben megkívánt korkülönbség igazolására. A 
gyámhatóság részéről szükséges hozzájárulás vagy megerősítés iránt a gyámhatóságot hivatalból kell 
megkeresni. 

(6) Az elismerésről felvett jegyzőkönyvet az előbbi rendelkezések szerint megszerzett okiratokkal kiegészítve 
- a per tárgyalásának egyidejű felfüggesztése mellett - át kell tenni az illetékes anyakönyvvezetőhöz. Ha az apát 
az anyakönyvbe bejegyezték, a pert meg kell szüntetni. Ha az elismerő nyilatkozat alapján az apát az 
anyakönyvbe nem jegyzik be és az ennek okául szolgáló hiány nem pótolható, a bíróság a per felfüggesztését 
megszünteti, és a tárgyalást folytatja. 

299. § (1) Ha a személyes megjelenésre idézett fél a tárgyaláson nem jelenik meg, vagy a bíróság felhívására 
nem nyilatkozik, vele szemben a 185. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) A gyermek anyját, ha a perben félként vagy beavatkozóként nem vesz részt, tanúként kell kihallgatni; 
kihallgatása csak akkor mellőzhető, ha cselekvőképtelen, vagy kihallgatásának más elháríthatatlan akadálya van. 

(3) Ha a tárgyaláson a kiskorú felperesnek a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnoka nem jelenik meg, a 
per megszüntetésének nincs helye. Ilyen esetben a bíróság felhívja a gyámhatóságot a szükséges intézkedések 
megtételére, illetőleg új eseti gondnok kirendelésére. 

300. § (1) Ha a bíróság vértulajdonság vizsgálatot, vagy a származás megállapításához szükséges más 
orvosszakértői (élettani) vizsgálatot rendel el, a vizsgálat tűrésére bármelyik érdekeltet kötelezheti. Ha a bíróság 
a vizsgálatra az anya férjét, vagy olyan tanút kötelez, aki a per adatai szerint az anyával a fogamzási időben 
nemileg érintkezett, ezt a személyt a bíróság végzésének közlésétől kezdődően a fél jogállása illeti meg. 

(2) Ha az érdekelt a kijelölt szakértőnél (orvosnál) vizsgálat vagy vérvétel céljából nem jelenik meg, illetőleg 
a vizsgálatot vagy a vérvételt nem engedi meg, vele szemben a 185. § rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy elővezetésnek helye nincs. Ugyanez a rendelkezés irányadó a kiskorú 
gyermek törvényes képviselőjével szemben is, ha a gyermeket vizsgálat vagy vérvétel végett nem állítja elő, 
vagy a vizsgálatot, illetve a vérvételt ő nem engedi meg. 

(3) Ha a vértulajdonság vizsgálat azon személy apaságának megállapítását alapozza meg, akit az (1) bekezdés 
értelmében a fél jogállása illet meg, a felperes e személyt alperesként perbe vonhatja akkor is, ha az új alperessel 
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szemben a bíróságnak nincs illetékessége. A bíróság egyúttal az eredeti alperest a perből elbocsátja, és 
költségeiben - a 80. § (2) bekezdésében foglalt kivétellel - a felperest marasztalja. 

301. § Előzetes bizonyításnak a 207. §-ban meghatározott előfeltételek hiányában is helye van. 

XVII. FEJEZET 

A szülői felügyelet megszüntetése 

302. § (1) A szülői felügyelet megszüntetésére irányuló perre a XV. fejezet rendelkezései irányadók a 277. § 
(2) bekezdése, a 285. §, a 288. § (2) bekezdése és a 289-291. §-ok kivételével és az alábbi eltérésekkel: 

a) a szülő bármelyik félhez beavatkozóként is csatlakozhat; 
b) a szülői felügyelet megszüntetésére irányuló kereset - annak bírósága előtt - összekapcsolható az ugyanazon 

szülő más gyermeke feletti szülői felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel, a gyermek elhelyezésére és 
tartására irányuló keresettel vagy a szülő gondnokság alá helyezésére irányuló keresettel is; más keresetet a 
szülői felügyelet megszüntetésére irányuló keresettel összekapcsolni nem lehet; 

c) a tárgyalás kitűzéséről a perben félként részt nem vevő szülőt a keresetlevél egy példányának 
megküldésével értesíteni kell, és egyben figyelmeztetni kell beavatkozási jogára. 

(2) A szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást - ha egyéb 
intézkedésre nincs szükség - legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik napra kell 
kitűzni. 

(3) Ha a gyermek súlyos veszélyeztetése miatt a szülői felügyelet sürgős megszüntetése szükséges, arról a 
bíróság a szülői felügyelet megszüntetése iránti perben ideiglenesen hivatalból is határozhat. 

(4) A szülői felügyelet megszüntetése iránt a keresetet az ellen a szülő ellen kell megindítani, akinek szülői 
felügyeletét megszüntetni kívánják. A szülői felügyelet visszaállítása iránt az ellen kell pert indítani, akinek 
keresete folytán a bíróság a szülői felügyelet megszüntetését kimondotta; ha ez már nem él, a pert a bíróság által 
kirendelendő ügygondnok ellen kell megindítani. Ha a visszaállítás iránt nem az a szülő indít keresetet, akinek 
felügyeleti jogát megszüntették, ezt a szülőt a perben külön bejelentés nélkül is a felperes melletti beavatkozó 
jogállása illeti meg. A bíróság azonban akkor is köteles őt személyesen meghallgatni, ha beavatkozóként a 
perben nem kíván résztvenni. 

303. § A szülői felügyeletet megszüntető határozat hatályon kívül helyezésére irányuló perre a 302. § 
rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a megtámadott 
határozatot hozta. 

XVIII. FEJEZET 

Gondnokság alá helyezés 

Az általános szabályok alkalmazása 

304. § A gondnokság alá helyezési perben az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a jelen fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

Illetékesség 

305. § (1) A gondnokság alá helyezési perre az a bíróság is illetékes, amelynek területén az alperes huzamos 
időn át bentlakásos szociális intézményben vagy fekvőbeteg-gyógyintézetben tartózkodik. 

(2) Ha a gondnokság alá helyezési pernek sem a 29. §, sem a jelen § alapján nem volna illetékes belföldi 
bírósága, a perre a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékes. 

A perbeli személyek jogállása és képviselete 

306. § (1) A gondnokság alá helyezési perben a korlátozottan cselekvőképes felperes, valamint az alperes 
teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik. 

(2) A perben a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozó részére adott meghatalmazáson a fél aláírását, 
illetve kézjegyét közjegyző által hitelesíttetni kell. 

Keresetindítás; intézkedések a keresetlevél alapján 
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307. § (1) A gondnokság alá helyezés iránti keresetlevélben a 121. §-ban meghatározott adatokon kívül fel 
kell tüntetni azokat az adatokat is, amelyekből a keresetindításra való jogosultság megállapítható, illetve az 
alperes ingatlanvagyonára vonatkozó adatokat. 

(2) A keresetlevélhez az előadott adatokat igazoló okiratokat mellékelni kell, így különösen az alperes 
ingatlanainak tulajdoni lapját. Ha a gyámhatóság a felperes, a keresetlevélhez csatolnia kell az alperes 
elmeállapotára vonatkozó szakorvosi véleményt, az alperes lakóhelyén készített környezettanulmányt, ideiglenes 
gondnokrendelés, illetve zárlat elrendelése esetén pedig az erre vonatkozó határozatot is. 

307/A. § (1) A gondnokság alá helyezési perben a 127. § alkalmazásának nincs helye. 
(2) A gondnokság alá helyezésre irányuló kereset csak ugyanazon személy gondnokság alá helyezésére vagy 

szülői felügyeletének megszüntetésére irányuló más keresettel kapcsolható össze. 
308. § (1) A gondnokság alá helyezési perben az alperes részére a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg 

ügygondnokot kell kirendelni. 
(2) Ha a gyámhatóság a felperes és a perindítást megelőzően az alperes vagyonára zárlatot rendelt el, vagy az 

alperes számára ideiglenes gondnokot rendelt (Ptk. 18-18/A. §-ok), a bíróság a keresetlevél kézhezvételétől 
számított 30 napon belül megvizsgálja a gyámhatóság által hozott intézkedések fenntartásának szükségességét. 
Ennek során a 207. §-ban meghatározott előfeltételek hiányában is előzetes bizonyítást rendelhet el, így 
különösen az alperes igazságügyi elmeorvosszakértővel történő megvizsgálását. 

(3) Ha az előzetes bizonyítás 30 napon belül nem fejeződik be, a bíróság a zárlatot, illetve az ideiglenes 
gondnokrendelést legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. 

(4) A (2) bekezdés szerinti vizsgálat eredményeként a bíróság a zárlatot, illetve ideiglenes gondnokrendelést a 
per jogerős befejezéséig hatályában fenntartja, vagy a gyámhatóság döntését megváltoztatva a zárlatot, illetve 
ideiglenes gondnokságot megszünteti és erről a feleket haladéktalanul értesíti. 

308/A. § Ha a gondnokság alá helyezés szükségessége valószínű és az alperes érdekének védelme ezt 
indokolja, a Ptk. 18. §-ában és 18/A. §-ában meghatározott zárlatot, illetve ideiglenes gondnokrendelést a bíróság 
is elrendelheti ideiglenes intézkedéssel a tárgyalást megelőzően, a 308. § (2) bekezdés előzetes bizonyításra 
vonatkozó rendelkezésének megfelelő alkalmazásával, illetve a tárgyalás elhalasztása esetén. Az ideiglenes 
intézkedésre hivatalból is sor kerülhet. A zárlatra, illetve az ideiglenes gondnokrendelésre vonatkozó végzését a 
bíróság a szükséges intézkedések megtétele, így az ideiglenes gondnok kirendelése érdekében megküldi a 
gyámhatóságnak. 

308/B. § A zárlat, illetve az ideiglenes gondnokrendelés fenntartására, valamint elrendelésére vonatkozó 
határozat ellen külön fellebbezésnek van helye, de azt a bíróság előzetesen végrehajthatónak nyilváníthatja. 

308/C. § Az ideiglenes gondnokrendelés az alperes perbeli cselekvőképességét nem érinti. 

Tárgyalás és bizonyítás 

309. § (1) A gondnokság alá helyezési per tárgyalásáról a nyilvánosságot a felperes kérelmére is ki lehet zárni, 
ha az alperes személyiségi jogainak védelme érdekében ez indokolt. 

(2) A felperes a keresetétől az eljárás bármely szakában az alperes hozzájárulása nélkül is elállhat. Ha a 
felperes a keresetétől az első fokú eljárás befejezése után, de még az ítélet jogerőre emelkedése előtt áll el, az 
ítéletet az iratoknak a fellebbezés folytán való felterjesztése előtt az elsőfokú, egyébként a másodfokú bíróság 
helyezi hatályon kívül. 

(3) A gondnokság alá helyezés iránti perben az alperes személyes meghallgatása csak kivételesen indokolt 
esetben, különösen akkor mellőzhető, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy a meghallgatása más elháríthatatlan 
akadályba ütközik. Ha a személyes megjelenésre idézett alperes a tárgyaláson nem jelent meg, a bíróság 
elrendelheti az elővezetését, egyéb kényszereszköz alkalmazásának azonban nincs helye. 

(4) Ha a gondnokság alá helyezés iránti pernek akár az első, akár a folytatólagos tárgyalását az alperes 
mulasztja el, a mulasztás jogkövetkezményeit nem lehet alkalmazni. 

(5) Az eljárás szünetelésének a 137. § (1) bekezdésének c) és d) pontja esetében van helye. 
310. § (1) A gondnokság alá helyezés iránti perben a bíróság az általa szükségesnek talált bizonyítást 

hivatalból is elrendelheti. 
(2) A bíróság az alperes elmeállapotának vizsgálatára igazságügyi elmeorvosszakértőt rendel ki. A szakértő 

kirendelése csak a 309. § (3) bekezdésében meghatározott okokból mellőzhető. Ha a szakértői vizsgálattal 
kapcsolatban az alperes hosszabb ideig tartó megfigyelésére van szükség, vagy az alperes a szakértői vizsgálaton 
ismételt idézés ellenére sem jelenik meg, a bíróság elrendelheti az alperes megfelelő fekvőbeteg-gyógyintézetben 
való - legfeljebb harminc nap időtartamú - elhelyezését. Az erre vonatkozó határozat ellen külön fellebbezésnek 
van helye. 

(3) A perben a tanú a 170. § (1) bekezdésének a) pontja alapján, a tanúként kihallgatott orvos pedig ugyanezen 
rendelkezés c) pontja alapján a tanúvallomást nem tagadhatja meg. 

310/A. § Ha az alperes a gondnokság alá helyezés iránti per jogerős befejezése előtt meghal, a bíróság a pert 
megszünteti, és a perben esetleg már hozott ítéletet hatályon kívül helyezi. 
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Határozat a gondnokság alá helyezésről 

311. § (1) A gondnokság alá helyezés hatálya a gondnokság alá helyezésről rendelkező ítélet jogerőre 
emelkedését követő napon kezdődik. Az ítélet mindenkivel szemben hatályos. 

(2) Az alperes gondnokság alá helyezését elrendelő jogerős ítéletet az elsőfokú bíróság a gondnok kirendelése 
és az esetleg szükséges egyéb intézkedések megtétele végett közli a gyámhatósággal. 

(3) Ha az alperesnek ingatlana van, vagy ingatlanon haszonélvezeti joga áll fenn, az elsőfokú bíróság 
hivatalból intézkedik a gondnokság alá helyezésnek az ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése iránt, kivéve, ha 
az ingatlannal való rendelkezés tekintetében a bíróság az alperes teljes cselekvőképességét fenntartotta. 

(4) A gondnokság alá helyezést be kell vezetni a gondnokoltakról a bíróság által vezetett névjegyzékbe. 
Cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezés esetén a névjegyzékben fel kell tüntetni, ha a bíróság 
csak egyes ügycsoportok tekintetében korlátozta a gondnokság alá helyezett személy cselekvőképességét. Ha az 
ítélet erről rendelkezik, a névjegyzéknek tartalmaznia kell a gondnokság alá helyezés felülvizsgálatának bíróság 
által megállapított időpontját is. A névjegyzék adatairól csak azok kaphatnak felvilágosítást, akik az ehhez 
fűződő jogi érdeküket igazolják. 

(5) A bíróság a gondnokság alá helyezettek névjegyzékének adatairól számítógépes nyilvántartást vezet. Az 
országosan összekapcsolt számítógépes közhiteles nyilvántartást az Országos Igazságszolgáltatási Tanács 
Hivatala kezeli. A Hivatal jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében az országos névjegyzék 
adatairól - a (4) bekezdésben meghatározottak szerint - felvilágosítást ad. Az adatszolgáltatás tényét a 
számítógépes rendszerben olyan módon kell rögzíteni, hogy az adatszolgáltatás időpontja, jogcíme és az 
adatkérő személye megállapítható maradjon. A jogellenes adatkérés, illetve adatfelhasználás jogkövetkezményeit 
a felvilágosítást kérő viseli. 

(6) A gondnokság alá helyezés iránti perben a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül teljes 
költségmentesség (84. §) illeti meg. 

Gondnokság alá helyezés módosítása, illetve megszüntetése 

312. § (1) A gondnokság alá helyezés megszüntetése, cselekvőképességet korlátozó gondnokság esetén azon 
ügycsoportok módosítása, amelyek vonatkozásában a bíróság a gondnokolt cselekvőképességét korlátozta, a 
cselekvőképességet korlátozó gondnokság cselekvőképességet kizáró gondnoksággá változtatása, valamint a 
cselekvőképességet kizáró gondnokság cselekvőképességet korlátozó gondnokság alá helyezésre módosítása 
iránt a keresetet az ellen kell megindítani, akinek keresete folytán a bíróság a gondnokságot elrendelte, ha pedig 
a gondnokság megszüntetését vagy módosítását az kéri, a gondnokolt ellen. Ha az, akinek keresete folytán a 
bíróság a gondnokságot elrendelte, meghalt vagy ismeretlen helyen, illetve külföldön tartózkodik, a keresetet a 
bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani. 

(2) Ha a bíróság a gondnokság alá helyezésről rendelkező ítéletében a gondnokság alá helyezés kötelező 
felülvizsgálatát írta elő a Ptk. 14/A. §-ának megfelelően, a gyámhatóság keresete az (1) bekezdésben 
meghatározottakon kívül a gondnokság alá helyezés fenntartására is irányulhat. 

(3) Az eljárásra a 304-311. §-ok rendelkezései megfelelően irányadók. A gondnokság alá helyezett a perben 
teljes perbeli cselekvőképességgel rendelkezik. 

(4) Ha a bíróság a gondnokság alá helyezést módosítja, illetve megszünteti, a gondnokoltak névjegyzékében 
az alperesre vonatkozó adatokat az ítéletnek megfelelően módosítani kell. 

(5) A gondnokság alá helyezés hatályában való fenntartása, módosítása és megszüntetése, valamint a 
gondnokság alá helyezés kötelező felülvizsgálata iránt indított perben a feleket jövedelmi és vagyoni 
viszonyaikra tekintet nélkül teljes költségmentesség (84. §) illeti meg. 

XIX. FEJEZET 

A bíróság fizetési meghagyásos eljárással összefüggő feladatai 

A bíróság feladatai a fizetési meghagyásos eljárás megindítása előtt 

313. § A pénz fizetésére irányuló lejárt követelés a közjegyző hatáskörébe tartozó, külön törvényben 
szabályozott fizetési meghagyásos eljárás útján is érvényesíthető. 

314. § (1) Csak a 313. §-ban meghatározott fizetési meghagyásos eljárás útján vagy a 127. §-ban 
meghatározott módon érvényesíthető a kizárólag pénz fizetésére irányuló olyan lejárt követelés, amelynek a 24. 
és 25. § szerint számított összege az egymillió forintot nem haladja meg, feltéve, ha a kötelezettnek van ismert 
belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye, illetve székhelye vagy képviselete (a továbbiakban együtt: idézési 
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cím), és ha a pénzkövetelés nem munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, 
szolgálati jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból 
ered. 

(2) Ha a felperes a keresetével kizárólag olyan követelést érvényesít, amelyet az (1) bekezdés alapján csak 
fizetési meghagyásos eljárás útján lehet érvényesíteni, a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításával 
[130. § (1) bek. c) pont] egyidejűleg a bíróság tájékoztatja őt a fizetési meghagyásos eljárás megindításának 
lehetőségéről és módjairól. 

(3) Az (1) bekezdés nem zárja ki, hogy a fél igényét az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a kis értékű 
követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló 861/2007/EK rendeletében meghatározott eljárásban vagy 
választottbírósági eljárásban érvényesítse. 

A fizetési meghagyásos eljárást követő peres eljárás 

315. § (1) A fizetési meghagyásos eljárás a kötelezett által előterjesztett ellentmondás folytán - az 
ellentmondással érintett részben - perré alakul. 

(2) A fizetési meghagyásos eljárást az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül akkor is per követi, ha 
a) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet a közjegyző hivatalból elutasítja, és ezt követően a 

jogosult a követelés érvényesítése végett a bíróságnál keresetet indít; 
b) a fizetési meghagyásos eljárást a közjegyző végzéssel megszünteti, és ezt követően a jogosult a követelés 

érvényesítése végett a bíróságnál keresetet indít. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem beadásának 

joghatályai - a (2) bekezdés b) pontja esetén a meghagyás kötelezett részére történő kézbesítésének joghatályai is 
- fennmaradnak, ha a keresetlevelet az elutasító vagy megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő harminc 
napon belül a jogosult a bírósághoz 

a) benyújtja vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adja, 
b) 
(4) A (3) bekezdés szerinti határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. A keresetlevélhez mellékelni 

kell a kérelmet elutasító, illetve az eljárást megszüntető végzést. 
(5) A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél 

beadásának. A fizetési meghagyás kézbesítésének ugyanaz a hatálya, mint a keresetlevél kézbesítésének (128. §). 
(6) A (2) bekezdésben meghatározott esetekben a 314. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásának nincs helye. 
316. § A fizetési meghagyásos eljárást követő per elintézéséből ki van zárva, és abban, mint bíró, nem vehet 

részt az ügyben korábban eljáró közjegyző (az őt alkalmazó közjegyző nevében eljáró közjegyzőhelyettes) és az 
ő 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója és volt házastársa. 

317. § (1) A 315. § (1) bekezdésében, valamint - a 315. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállása esetén - a 315. § (2) bekezdésében meghatározott perben a fizetési meghagyásos eljárás díja és a fél 
célszerű és jóhiszemű eljárása keretében a fizetési meghagyásos eljárásban felmerült másolati díj (e §-ban 
együtt: díj) a perköltség részét képezi. 

(2) A közjegyzőnek a felet költségkedvezményben részesítő jogerős végzése a peres eljárásra is hatályos, 
azonban a perben eljáró bíróság a végzést hatályon kívül helyezheti vagy megváltoztathatja. Ha a közjegyző a 
felet költségkedvezményben részesítette, a fél részben vagy egészben mentes a 315. § (1) bekezdésében foglalt 
esetben a peres eljárás illetékének viselése alól. 

(3) Ha a felet a közjegyző a fizetési meghagyásos eljárás során költségkedvezményben részesítette, a díj 
megfizetéséről és viseléséről a 315. § (1) bekezdésében foglalt esetben a bíróság kötelezi a felet a 
költségkedvezmény folytán meg nem fizetett díjnak a MOKK részére való megfizetésére. E határozatát a bíróság 
a MOKK-nak is kézbesíti. 

(4) A díj tekintetében igénybe vehető kedvezményre a fizetési meghagyásos eljárásról szóló külön törvényt, 
valamint a felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályt, a peres eljárás során igénybe vehető további 
kedvezményekre e törvényt, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott külön jogszabályt kell 
alkalmazni. 

318. § (1) A bíróság a 315. § (1) bekezdésében meghatározott pert megszünteti, ha a jogosult az illetékfizetési, 
továbbá 

a) tényállás-előadási és bizonyíték-előterjesztési kötelezettségét, 
b) 

a közjegyző felhívásának kézbesítésétől számított tizenöt napon belül nem teljesítette. 
(2) Ha a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében a perré alakulás esetére illetékes 

bíróságként nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságot jelölte meg, vagy az aktanyomatot a 
közjegyző egyéb okból nem ez utóbbi bíróságnak küldte meg, az ügyet át kell tenni a hatáskörrel rendelkező 
illetékes bírósághoz, kivéve, ha a bíróság, amelyikhez az aktanyomat érkezett, a pert az (1) bekezdésben 
foglaltak alapján megszünteti. 
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319. § (1) Ha a jogosult a 318. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségeit teljesíti, az iratok megérkezésétől 
számított harminc napon - az Ötödik Rész alkalmazása esetén tizenöt napon - belül a bíróság az ügy tárgyalására 
határnapot tűz ki, és arra a jogosultat felperesként, a kötelezettet pedig alperesként megidézi. A bíróság az 
ellentmondás folytán kitűzött tárgyalásra szóló idézéssel együtt a feleknek a közjegyző által megküldött 
aktanyomat egy példányát is kézbesíti. 

(2) 
320. § (1) Az ellentmondás folytán kitűzött tárgyalásra a keresetlevél alapján kitűzött első tárgyalás szabályait, 

a további eljárásra pedig az elsőfokú eljárásra vonatkozó általános rendelkezéseket - vagy ha annak a 387. § 
alapján helye van, az Ötödik Rész rendelkezéseit - kell megfelelően alkalmazni. Az első tárgyalási nap 
időpontjára vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határidőt a 318. § (1) 
bekezdésében meghatározott, a jogosult által beadott iratoknak - illetőleg az aktanyomatnak, ha ez utóbbi később 
érkezik meg - a bírósághoz való érkezésétől kell számítani. 

(2) A bíróság a végrehajtható okiratnak a kézbesítése vagy a meghagyás végrehajtói kézbesítése után 
előterjesztett ellentmondás folytán perré alakult eljárásban az alperest legkésőbb az eljárást befejező 
határozatában pénzbírsággal sújtja, ha az alperes a jóhiszemű joggyakorlás követelményeivel ellentétesen vagy 
egyébként nyilvánvalóan alaptalanul terjesztett elő ellentmondást kivéve, ha a fizetési meghagyás kézbesítésének 
vélelmét megdönti. 

321. § (1) A fizetési meghagyásos eljárást követő perben a 130. § (1) bekezdésének a)-h) pontjára tekintettel 
helye lehet a per megszüntetésének, illetve a 315. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben - ha a 
128. § szerinti joghatályok nem maradnak fenn, akkor a 315. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott 
esetben is - a keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításának is. 

(2) A 157/A. § alkalmazása során nem tekinthető írásbeli védekezésnek a fizetési meghagyással szemben 
előterjesztett ellentmondás. 

322. § (1) A jogerős fizetési meghagyás ellen a XIII. Fejezet szabályai szerint perújításnak van helye. A 
perújítási eljárás lefolytatására az a bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel, amelyik - ellentmondás 
esetén - elsőfokú bíróságként a perré alakult eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezett 
volna. 

(2) A 260. § (1) bekezdésének d) pontját a jogerős fizetési meghagyással szemben előterjesztett perújítás 
esetén úgy kell alkalmazni, hogy perújításnak akkor van helye, ha törvény ellenére a kötelezettnek a meghagyást 
hirdetményi úton kézbesítették. A 260. § (4) bekezdése ebben az esetben is megfelelően irányadó. 

Az európai fizetési meghagyásos eljárással összefüggő eltérő rendelkezések 

323. § (1) Az Európai Parlament és a Tanács 1896/2006/EK rendeletében (e §-ban a továbbiakban: rendelet) 
meghatározott európai fizetési meghagyásos eljárásból perré alakult eljárásra e törvény rendelkezéseit az e §-ban 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A 314. § alkalmazása esetén fizetési meghagyáson európai fizetési meghagyást is érteni kell. 
(3) A kérelemnek a rendelet 11. cikke szerint történő elutasítása esetén a jogosult a bíróságnál keresetet 

indíthat, ebben az esetben a 315. § (2)-(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. 
(4) Az ellentmondás folytán perré alakuló európai fizetési meghagyásos eljárásban a felperest a bíróság hívja 

föl arra, hogy harminc napon belül a peres eljárás illetékét rója le, az ügyre vonatkozó részletes tényállításait adja 
elő, és bizonyítékait terjessze elő. A bíróság a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy az abban foglaltak 
elmulasztása esetében a pert megszünteti. Ha a felperes jogosultként az európai fizetési meghagyás kibocsátása 
iránti kérelmében a 167. §-ának (3) bekezdése alkalmazásával jelölt meg tanút, a bíróság arra is felhívja a 
felperest, hogy a tanú nevét és idézhető címét - amennyiben az szükséges, egyéb személyi adatait - az ott 
meghatározott módon jelentse be. 

(5) Ha a rendelet szabályaiból más nem következik, a rendelet 20. cikkének (2) bekezdésében meghatározott 
felülvizsgálatra a perújítás megengedhetőségének vizsgálatára vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni. 

XX. FEJEZET 

A közigazgatási perek 

Az általános szabályok alkalmazása 

324. § (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat 
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a) a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott közigazgatási 
hatóság vagy vezetője által hatósági ügyben hozott határozat, valamint a hatósági szerződésben foglalt 
kötelezettség megszegése miatt végrehajtást elrendelő végzés, 

b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
c) más szervnek, szervezetnek vagy személynek az a határozata, amely nem tartozik az a) pont hatálya alá, de 

felülvizsgálatára vonatkozóan külön törvény e fejezet alkalmazását rendeli. 
(3) E fejezet alkalmazásában 
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult szerv, szervezet 

vagy személy; 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat meghozatalát megelőző 

eljárás. 
(4) Ha az ügy különös bonyolultsága indokolja, az elsőfokú bíróság a tárgyalás megkezdése előtt elrendelheti, 

hogy az ügyben három hivatásos bíróból álló tanács járjon el. Ha a bíróság az ügy tanács elé utalásáról 
rendelkezett, utóbb az ügyben egyesbíró nem járhat el. 

324/A. § A hatósági szerződés módosításával és a hatósági szerződés hatóság általi megszegésével 
kapcsolatban felmerült jogviták elbírálására az I-XIV. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy az eljárásra a 325. §-ban, a 326. § (2) és (3) bekezdésében, a 327. § (4) bekezdésében, a 329. §-ban és a 
336/B. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések megfelelően irányadók. 

324/B. § (1) A perben - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - szünetelésnek csak egyszer van helye. 
(2) A perben nincs helye szünetelésnek, ha a bíróság 
a) a keresetlevélben előterjesztett végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemről még nem döntött vagy 
b) a végrehajtás felfüggesztése iránti kérelemnek helyt adott. 

A bírák kizárása 

325. § (1) A per elintézéséből - a 13-15., valamint a 21. §-ban felsorolt eseteken kívül - ki van zárva, és abban 
mint bíró nem vehet részt: 

a) az, aki mint ügyintéző a közigazgatási szerv határozatának meghozatalában részt vett, 
b) az a) pont alá eső személynek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa, 
c) a határozatot hozó közigazgatási szerv volt dolgozója a munkaviszonya megszűnését követő két évig, 
d) az, akit a közigazgatási eljárásban tanúként vagy szakértőként kihallgattak. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a jegyzőkönyvvezető kizárására is megfelelően alkalmazni kell. 

Illetékesség 

326. § (1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs, vagy törvény eltérően nem 
rendelkezik, a bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv székhelye alapítja meg. 

(2) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékességi területe több megyére terjed ki (megye alatt értve 
a fővárost is), a bíróság illetékességét - a (3) és (4) bekezdésben szabályozott esetek kivételével - a felperes 
belföldi lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye alapítja meg; jogi személyek, illetve jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetek esetében az a bíróság illetékes, ahol a szervezet belföldi székhelye található. 

(3) Ha a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat tárgya valamely ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy 
kötelezettség, illetve valamely ingatlanra vonatkozó jogviszony, a pert az ingatlan fekvése szerint illetékes 
bíróság előtt kell megindítani. 

(4) Ha a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat valamely bejelentéshez vagy engedélyhez kötött, illetve 
azzal kapcsolatos tevékenységre vonatkozik, az a bíróság illetékes, ahol e tevékenységet gyakorolják, vagy 
gyakorolni kívánják. 

(5) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékességi területe több megyére terjed ki (megye alatt értve 
a fővárost is), de a felperesnek nincsen belföldi lakóhelye, tartózkodási helye, illetve székhelye, és az illetékes 
bíróság a (3) és (4) bekezdés alapján sem állapítható meg, a perben az első fokon eljárt közigazgatási szerv 
székhelye szerint illetékes bíróság jár el. 

(6) A Magyar Köztársaság területére történő beutazásra és az ott való tartózkodásra vonatkozó ügyekben 
hozott közigazgatási határozatok felülvizsgálata iránti perekben az illetékességet az első fokon eljárt 
közigazgatási szerv székhelye alapozza meg. Ha az eljárt hatóság székhelye alapján az illetékesség nem 
állapítható meg, a perre a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes. 

(7) Ha az első fokon eljárt közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed - a (12)-(13) 
bekezdésben foglalt kivétellel - a perre a Fővárosi Bíróság kizárólagosan illetékes. 

(8) Ha ugyanazon közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt több bíróság előtt indítanak pert, az az illetékes 
bíróság jár el, amelyhez a keresetlevelet elsőként továbbították. A közigazgatási szerv az utóbb továbbított 
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keresetlevélre a 330. § (2) bekezdése szerint megtett nyilatkozatában felhívja a bíróság figyelmét arra, hogy 
korábban az adott határozat ellen másik keresetlevelet nyújtottak be, és azt az abban megjelölt másik illetékes 
bírósághoz továbbították. Az a bíróság, amelynek a közigazgatási szerv utóbb továbbított keresetlevelet, a 129. § 
szerint jár el. 

(9) Közigazgatási perekben a megyei bíróság által első fokon hozott határozatok tekintetében - ha törvény a 
fellebbezést megengedi - a másodfokú eljárásra a Fővárosi Ítélőtábla kizárólagosan illetékes. 

(10) A közigazgatási perekben jogerős határozatok folytán felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés 
esetében, továbbá ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy kizárás miatt nem járhat el, az eljáró 
bíróságot a Fővárosi Ítélőtábla jelöli ki. 

(11) E fejezet alkalmazásában: 
a) a fővárosi székhelyű, de kizárólag Pest megye területére vagy annak egy részére illetékes közigazgatási 

szervet, valamint 
b) a fővárosi székhelyű, azonban működését kizárólag Pest megye területén végző felperes szervezetet 

a bíróság illetékessége szempontjából úgy kell tekinteni, mintha székhelye Pest megye területén lenne. 
(12) Az illetékesség megállapításánál a (2) és (5) bekezdés szabályait kell alkalmazni a következő törvények 

alapján indult felülvizsgálati eljárásokban: 
a) a közvetítői tevékenységről szóló törvény, 
b) az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény, 
c) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló törvény, 
d) a közjegyzőkről szóló törvény, 
e) az államháztartásról szóló törvény, 
f) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló törvény, 
g) az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény, 
h) a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló törvény, 
i) az árak megállapításáról szóló törvény, 
j) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény, 
k) a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló törvény, 
l) a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról 

szóló törvény, 
m) a külföldre utazásról szóló törvény, 
n) a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény, 
o) a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény, 
p) a bírósági végrehajtásról szóló törvény, 
q) a közúti közlekedésről szóló törvény, 
r) a közbeszerzésekről szóló törvény, ha a közbeszerzési eljárásban az ajánlatkérő nem a törvényben 

meghatározott központi költségvetési szerv, 
s) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 

kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény. 
(13) A menedékjogról szóló törvény, valamint a végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján indult 

felülvizsgálati eljárásokban a felperes belföldi lakóhelye, ha lakóhelye nincs, tartózkodási helye, ezek hiányában 
- a menekültügyi nyilvántartás szerinti - szálláshelye szerint illetékes ítélőtábla székhelye szerinti megyei bíróság 
- a Fővárosi Ítélőtábla esetében a Fővárosi Bíróság - jár el. Ha a felperesnek nincs belföldi lakóhelye, 
tartózkodási helye, illetve szálláshelye, az utolsó belföldi lakóhelye, ha lakóhelye nem volt, utolsó tartózkodási 
helye, ennek hiányában - a menekültügyi nyilvántartás szerinti - utolsó szálláshelye szerint illetékes ítélőtábla 
székhelye szerinti megyei bíróság - a Fővárosi Ítélőtábla esetében a Fővárosi Bíróság - jár el. 

Felek 

327. § (1) A közigazgatási per indítására jogosult: 
a) az ügyfél, 
b) a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője. 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért határozatot 

hozta. Ha a közigazgatási szerv által hozott határozattal elbírált ügyben a közbeszerzési és közérdekvédelmi 
feladatok ellátására külön törvényben kijelölt vizsgálati eljárást indított, a perben beavatkozóként részt vehet. 

(3) Ha a fél a pert nem a felülvizsgálni kért határozatot hozó másodfokú, hanem az első fokú közigazgatási 
szerv ellen indította, a per során a másodfokú közigazgatási szervet perbe vonhatja. 

(4) A perben fél lehet az is, akit a közigazgatási jog szabályai szerint jogok illethetnek és kötelezettségek 
terhelhetnek, továbbá az a közigazgatási szerv is, amelynek egyébként nincs perbeli jogképessége. 
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327/A. § (1) Az ügyész akkor kérheti a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát, ha az ügyészi óvás 
folytán hozott határozat továbbra sem felel meg a jogszabályok rendelkezéseinek. 

(2) Az (1) bekezdés alapján indult eljárás során a 332/A. § b) pontját nem lehet alkalmazni. 
328. § (1) Ha a közigazgatási szerv, amely a határozatot hozta, megszűnik, vagy az ügy időközben más 

közigazgatási szerv hatáskörébe került, azt a közigazgatási szervet kell alperesként perbe vonni, amelynek 
hatáskörébe az új rendelkezés szerint a közigazgatási határozat meghozatala tartozik. 

(2) Ha nem állapítható meg, hogy melyik közigazgatási szervet kell perbe vonni, a fél ennek megállapítására 
irányuló kérelmét - a per megindítása előtt - bármelyik megyei bíróságnál előterjesztheti (94. §). A kérelemhez 
csatolni kell a keresetlevelet. Ha a fél a kérelmet nem az illetékes bíróságnál terjesztette elő, az a bíróság, 
amelynél a kérelmet benyújtotta, köteles azt a keresetlevéllel együtt az illetékes bírósághoz továbbítani. 

(3) A bíróság a felügyeleti szervet keresi meg annak közlése iránt, hogy a határozat meghozatala melyik 
közigazgatási szerv hatáskörébe tartozik. Ha ilyen közigazgatási szerv nincs, a felügyeleti szerv kijelöli az 
alperesként perbe vonható közigazgatási szervet. 

Képviselet 

329. § (1) Az alperes közigazgatási szerv ügyintézője képviseleti jogosultságát - külön meghatalmazás nélkül 
- munkáltatói igazolványával igazolja. Az alperes közigazgatási szerv az ügyben eljárt első fokú közigazgatási 
szerv részére a perbeli képviseletre meghatalmazást adhat. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók, ha a pert a közigazgatási szerv vezetője ellen kell 
megindítani. 

Keresetindítás 

330. § (1) A keresetlevélnek a 121. §-ban meghatározottakon túl - ide nem értve a 121. § (1) bekezdésének f) 
pontjában foglaltakat - tartalmaznia kell: 

a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint 
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per vitelére is 

vonatkozik, az erre való utalást. 
(2) A keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a felülvizsgálni kért határozat 

közlésétől számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. Az elsőfokú 
közigazgatási szerv a keresetlevelet az ügy irataival együtt öt napon belül felterjeszti a másodfokú közigazgatási 
határozatot hozó szervhez, amely azokat - a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatával együtt - 
tizenöt napon belül továbbítja a bírósághoz. Ha a keresetlevél a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmet is 
tartalmaz, a keresetlevelet és az ügy iratait az első fokon eljáró közigazgatási szerv három napon belül terjeszti 
fel a másodfokon eljáró közigazgatási szervnek, amely azt nyolc napon belül továbbítja a bírósághoz. 

(3) Ha a keresetet az első fokon eljáró közigazgatási szerv ellen kell megindítani, a (2) bekezdés alkalmazása 
során rá a másodfokú szervre vonatkozó rendelkezések irányadók. 

(4) Ha a Ket. szerint - az ügyfél szerződésszegése folytán - a hatósági szerződés hatósági határozatnak 
minősül, a keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt e határozat végrehajtásának elrendeléséről szóló végzés 
kézhezvételétől kell számítani. 

(5) Ha a fél a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, igazolással élhet (106-110. §). A 
közigazgatási szerv a hozzá elkésetten benyújtott keresetlevelet nem utasíthatja el, hanem köteles azt a 
bírósághoz továbbítani abban az esetben is, ha a fél igazolási kérelmet nem terjesztett elő. 

(6) Ha a felperes által benyújtott keresetlevél nem felel meg a 121. §-ban meghatározott követelményeknek, 
vagy egyéb okból a 130. § alkalmazásának van helye, az alperes az iratokkal együtt felterjesztett nyilatkozatában 
csak erre köteles kitérni. Ilyen esetben a keresetben foglaltakra érdemben csak akkor köteles az alperes 
nyilatkozni, ha a keresetlevél hiányai pótlásra kerültek, illetve a bíróság a 332. § alkalmazásával értesíti az 
alperest a tárgyalás előkészítéséről. 

331. § (1) Ha a fél - törvény rendelkezése ellenére - a keresetlevelet a bírósághoz nyújtotta be, azt a bíróság 
vizsgálat (124. §) nélkül haladéktalanul megküldi az ügyben első fokon eljárt közigazgatási szervnek. A 330. § 
(2) bekezdése ebben az esetben is megfelelően irányadó azzal, hogy a keresetlevelet határidőben benyújtottnak 
kell tekinteni, ha azt a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat közlésétől számított 30 napon belül ajánlott 
küldeményként postára adták vagy a bírósághoz benyújtották. 

(2) Ha a fél igazolja, hogy a keresetlevelet a 330. § rendelkezéseinek megfelelően az elsőfokú határozatot 
hozó szervnél határidőben benyújtotta, a keresetlevél és az ügy iratai azonban a felterjesztésre és továbbításra 
nyitva álló határidőkre figyelemmel a bírósághoz nem érkeztek meg, a keresetlevelet határidőben benyújtottnak 
kell tekinteni. Ebben az esetben a bíróság az igazolással egyidejűleg hozzá eljuttatott eredeti szövegű 
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keresetlevelet az általános szabályok szerint közli az alperessel, intézkedik az iratok és az alperes 
nyilatkozatának beszerzése iránt, a mulasztó közigazgatási szervet pedig pénzbírsággal (120. §) sújthatja. 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

332. § (1) Az elnök a 124. § keretében 
a)-b) 
c) írásban közli a közigazgatási szerv nyilatkozatát a felperessel; 
d) az alperes kérelmére elrendeli a keresettel megtámadott környezetvédelmi bírság bírói letétbe helyezését. 
(2) Ha a keresettel felülvizsgálni kért határozatot a közigazgatási szerv ügyészi óvás folytán hozta, a bíróság a 

perről az ügyészt értesíti. 
(3) Ha a keresetlevél a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztésére irányuló kérelmet tartalmaz, a 

bíróság annak tárgyában az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő nyolc napon belül határoz. A későbbiek 
során a bíróság a közigazgatási határozat végrehajtásának felfüggesztését - már a tárgyalás kitűzése előtt is - 
kérelemre bármikor elrendelheti. A végrehajtás felfüggesztéséről szóló végzés meghozatala során a bíróságnak 
figyelemmel kell lennie arra, hogy a végrehajtást követően az eredeti állapot helyreállítható-e, vagy hogy a 
végrehajtás elmaradása nem okoz-e súlyosabb károsodást, mint amilyennel a végrehajtás felfüggesztésének 
elmaradása járna. 

(4) A végrehajtás felfüggesztése tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. Ha a fél a 
végrehajtás felfüggesztése iránti kérelme elutasítását követően ismételten - azonos ténybeli és jogi alapon - nyújt 
be végrehajtás felfüggesztése iránti kérelmet, a végrehajtás felfüggesztését megtagadó végzés ellen külön 
fellebbezésnek nincs helye. A bíróságnak a végrehajtás felfüggesztését elrendelő végzése fellebbezésre tekintet 
nélkül végrehajtható. 

(5) Ha a közigazgatási eljárásban ellenérdekű ügyfél vagy a közbeszerzési és közérdekvédelmi feladatok 
ellátására külön törvényben kijelölt szerv ügyfélként szerepelt, a bíróság értesíti őt a beavatkozás lehetőségéről. 

(6) Ha a közigazgatási határozat meghozatalára szakhatósági állásfoglalás alapulvételével került sor, az 
alperes a szakhatóságot perbe hívhatja, amely a perbehívást nem utasíthatja vissza. 

332/A. § A bíróság a keresetlevelet a 130. § alkalmazása során elutasítja különösen akkor, ha: 
a) a felperes olyan közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálatát kéri a keresetében, amelynek bírósági 

felülvizsgálatát törvény kizárja, 
b) a felperes anélkül indít pert a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt, hogy a közigazgatási eljárásban 

bármely fél a jogorvoslati jogát kimerítette volna. 
332/B. § Ha előzetes bizonyításra nem kerül sor, a bíróságnak az első tárgyalás napját úgy kell kitűznie, hogy 

az legkésőbb az iratoknak a bírósághoz való érkezését követő hatvan napon belül megtartható legyen. Ha a 
keresetlevél csak a bíróság intézkedése alapján válik alkalmassá a tárgyalás kitűzésére (124. §), a tárgyalás 
megtartására előírt határidő kezdő időpontját ettől az időponttól kell számítani. 

332/C. § Közigazgatási perben a perindítás hatályai a bíróságnak a 332. § szerint megtett intézkedésekről 
szóló értesítésének az alperessel való közlésével állnak be. 

Soronkívüliség 

333. § (1) Kiskorú felperes által indított közigazgatási perben, valamint a helyi illetékességgel eljáró 
gyámhivatal által hozott olyan határozat felülvizsgálata iránt indított perben, amelyben a gyermek védelme 
érdekében a gyámhatóság 

a) elhelyezi a gyermeket a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál vagy arra alkalmas más személynél, 
illetve nevelőszülőnél - ha ezekre nincs mód -, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben, 

b) megállapítja a szülői felügyeleti jog feléledését, 
c) dönt a más szerv által alkalmazott ideiglenes hatályú elhelyezés megszüntetéséről vagy megváltoztatásáról, 
d) átmeneti nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, 
e) tartós nevelésbe veszi a gyermeket és egyidejűleg gyámot (hivatásos gyámot) rendel, 
f) dönt átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek kapcsolattartásáról, 
g) dönt a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe vételének megszüntetéséről, 

a bíróság a (3)-(5) bekezdésekben meghatározottak szerint soron kívül jár el. 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyekben a gyámhivatal által indított perben, valamint ha külön 

törvény a soron kívül történő eljárásról rendelkezik, a bíróság a (3)-(5) bekezdésekben meghatározottak szerint 
soron kívül jár el. 

(3) A bíróság a keresetlevelet nyomban megvizsgálja és nyolc napon belül intézkedik a tárgyalás kitűzése 
iránt. Amennyiben a 124. §-ban, illetve a 332. §-ban foglalt intézkedések megtételére nincs szükség, a bíróság az 
első tárgyalást a keresetlevél beérkezésétől számított harminc napon belüli időpontra tűzi ki. 



76 
 

(4) A bíróság a határozat felülvizsgálatáról harminc napon belül érdemben dönt, ha a bíróságnak a 
megtámadott határozat tekintetében megváltoztató jogköre nincs. A határidő számításakor a hiánypótlásra 
fordított idő nem vehető figyelembe. 

(5) A bíróság határozatát a meghozatalától számított nyolc napon belül írásba kell foglalni, és további nyolc 
napon belül a felek részére kézbesíteni kell. 

334. § 

Mulasztás 

335. § Közigazgatási perben bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye. 

Keresetváltoztatás 

335/A. § (1) A felperes a keresetét legkésőbb az első tárgyaláson [141. § (1) bek.] változtathatja meg. A 
keresetet azonban a közigazgatási határozatnak a keresetlevéllel nem támadott önálló - a határozat egyéb 
rendelkezéseitől egyértelműen elkülöníthető - rendelkezésére csak perindításra nyitva álló határidőn belül lehet 
kiterjeszteni. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem zárja ki, hogy a fél a keresetét felemelhesse vagy 
leszállíthassa, illetőleg az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a követeléseknek, illetőleg járulékoknak a 
per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjeszthesse. 

Egyesítés 

335/B. § (1) A közigazgatási perekben az azonos hatáskörű bíróságok előtt folyamatban lévő perek 
egyesítésének is helye van. Ha az egyesítést több, azonos hatáskörű bíróság is elrendelte, a továbbiakban az jár 
el, amely az egyesítésről korábban határozott. 

(2) Az azonos hatáskörű bíróságok előtt folyamatban lévő pereket egyesíteni kell, ha a közigazgatási szerv 
által hozott határozattal elbírált ügyben a közbeszerzési és közérdekvédelmi feladatok ellátására külön 
törvényben kijelölt szerv is eljárt, és a közigazgatási szerv, valamint a közbeszerzési és közérdekvédelmi 
feladatok ellátására külön törvényben kijelölt szerv által elbírált ügyben hozott határozatok bírósági 
felülvizsgálata folyamatban van. 

Viszontkereset 

336. § A perben viszontkeresetnek nincs helye. 

Bizonyítás 

336/A. § (1) A bíróság hivatalból bizonyítást rendelhet el: 
a) a közigazgatási határozat semmisségének észlelése esetén az annak alátámasztására szolgáló bizonyítékok 

tekintetében, 
b) ha a bizonyítás elrendelésének elmaradása kiskorú érdekeit sérti, vagy 
c) ha azt törvény kifejezetten megengedi. 
(2) Ha a közigazgatási eljárás hivatalból indult, vagy a közigazgatási szerv a tényállás-megállapítási 

kötelezettségének nem tett eleget, a közigazgatási szerv köteles a határozata (a szakhatóság az állásfoglalása) 
alapjául szolgáló tényállás valóságának bizonyítására, ha azt a felperes vitatja. 

336/B. § (1) A bizonyítási eljárással járó költségek előlegezésére a közigazgatási szervet nem lehet kötelezni, 
hanem reá a költségfeljegyzési jog esetében irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Közigazgatási perben szakértőként nem járhat el az a személy sem, akivel szemben a 325. § (1) 
bekezdésének a), b) és c) pontjában felsorolt kizáró ok áll fenn. 

Eljárás óvás, illetőleg 
 felügyeleti intézkedés esetében 

337. § (1) Ha a bíróság tudomást szerez arról, hogy a közigazgatási szerv felülvizsgálni kért határozata ellen 
az ügyész óvást nyújtott be, vagy pedig a felettes közigazgatási szerv a határozatnak felügyeleti úton való 
felülvizsgálata iránt intézkedett, a tárgyalást az óvás elbírálásáig, illetőleg a felügyeleti intézkedéssel elrendelt 
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újabb határozat meghozataláig - legfeljebb azonban harminc napra - felfüggeszti. A harminc nap eltelte után a 
tárgyalást akkor is folytatni kell, ha a közigazgatási szerv érdemi határozatot még nem hozott. 

(2) Ha az óvás vagy a felügyeleti intézkedés, illetőleg a határozatnak hivatalból vagy kérelemre történt 
visszavonása vagy módosítása folytán hozott új közigazgatási határozat a kereseti kérelemben foglaltaknak 
eleget tesz, a bíróság a pert megszünteti, és a közigazgatási szervet a perköltség megfizetésére kötelezi. 

(3) Ha az óvás vagy a felügyeleti intézkedés folytán hozott új közigazgatási határozat  a kereseti kérelemben 
foglaltak egy részének tesz csak eleget, a bíróság a pert csak ebben a részben szünteti meg, a tárgyalást pedig 
folytatja azokra a kereseti kérelmekre vonatkozóan, amelyek felől az új közigazgatási határozat egyáltalán nem, 
vagy nem a kereseti kérelemnek megfelelően döntött. A felperes a keresetét az új közigazgatási határozatra 
tekintettel megváltoztathatja. A per részben való megszüntetése folytán a közigazgatási szervet terhelő költségek 
megfizetéséről a bíróság az eljárást befejező határozatában dönt. 

(4) Ha a közigazgatási szerv az ügyészi óvással nem ért egyet, az ügyész az erre vonatkozó határozat 
közlésétől számított harminc napon belül keresettel fordulhat a bírósághoz. 

A per elbírálása tárgyaláson kívül 

338. § (1) A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást 
tart. 

(2) Tárgyalás tartását az ügyfél - a (8) bekezdés b) pontját ide nem értve - a keresetlevélben, a közigazgatási 
szerv a keresetlevélben foglaltakra vonatkozó nyilatkozatában kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak 
nincs helye. 

(3) A közigazgatási eljárásban szerepelt ellenérdekű felet a bíróság a 332. § (5) bekezdése szerint megküldött 
értesítésben figyelmezteti, hogy annak kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban tárgyalás tartását 
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem a beavatkozás bejelentésének minősül. 

(4) A bíróság dönthet a per tárgyaláson történő elbírálásáról. 
(5) Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni, ha - az okirati bizonyítást ide nem értve - bizonyítást kell 

lefolytatni. Ha a bizonyítás lefolytatásának szükségessége a tárgyaláson kívüli elbírálás során merül fel, a per 
elbírálására a bíróság tárgyalást tűz ki. 

(6) A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának határidejére a 332/B. §-ban foglaltakat megfelelően 
alkalmazni kell. 

(7) A per tárgyaláson kívül történő elbírálásának időpontjáról a feleket értesíteni és az eljárásról 
jegyzőkönyvet készíteni nem kell. A tárgyaláson kívül hozott határozatokra a 339. §-ban foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 

(8) Nem lehet a pert tárgyaláson kívül elbírálni: 
a) a 333. és a 337. §-ban foglaltak alkalmazása esetén, 
b) ha a felperes az alperes kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásban 

tárgyalás tartását kéri, illetve 
c) ha a bíróság a per elbírálására már tárgyalást tűzött ki. 

Határozat 

339. § (1) Ha törvény ettől eltérően nem rendelkezik, a bíróság a jogszabálysértő közigazgatási határozatot 
hatályon kívül helyezi és - szükség esetén - a közigazgatási határozatot hozó szervet új eljárásra kötelezi. 

(2) A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja: 
a) az örökbefogadást engedélyező, illetve az örökbefogadást elutasító, valamint a kiskorút 

örökbefogadhatónak nyilvánító, 
b) a kiskorú intézeti nevelésbevételét elrendelő, az intézeti nevelés megszüntetése iránti kérelmet elutasító, 
c) a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos, illetve a gyámot vagy gondnokot kirendelő, felmentő vagy az 

elmozdítását kimondó, 
d) az anyakönyvi bejegyzés, valamint az állami népesség-nyilvántartásba személyi adat felvételének 

megtagadásáról, törléséről, kijavításáról, kiegészítéséről vagy személyi adat közlésének, illetve közokiratba 
foglalásának megtagadásáról rendelkező, 

e) 
f) az ingatlanügyi hatóságnak ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzéséről rendelkező, illetve 

ingatlanra vonatkozó jogok és tények bejegyzését elutasító, 
g) az adó-, vagy illetékkötelezettség megállapításáról vagy a külön jogszabály szerint ezzel egy tekintet alá 

eső más fizetési kötelezettségről és az ezekhez kapcsolódó egyéb befizetésekről hozott, 
h) a levéltári anyag általános levéltárban történő elhelyezését elrendelő, 
i) 
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j) a menekültként való elismeréssel kapcsolatban hozott, 
k) 
l) 
m) az internálásban, a kitelepítésben, az őrizetbevételben, valamint a közbiztonsági őrizetben, illetve a 

Szovjetunióban fogvatartásban töltött időnek az igazolásával, továbbá a 74/1991. (VI. 10.) Korm. rendelet 1. §-
ának (1) bekezdésében felsorolt, valamint a 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott 
személyek személyes szabadsága korlátozásának az igazolásával kapcsolatos rendelkezést tartalmazó, 

n) a családtámogatási ellátásról rendelkező, illetve a társadalombiztosítási, 
o) a vagyonátadó bizottságnak, illetve a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a 

vagyonátadás és a használat tárgyában hozott határozatát, 
p) lakás vagy lakrész igénybevételét elrendelő határozat bírósági felülvizsgálata során, továbbá 
q) ha törvény azt megengedi. 
(3) A bíróság a közigazgatási határozatot hatályon kívül helyezi, és a határozatot hozó szervet új eljárásra 

kötelezi, ha más jogalapon álló határozat meghozatalát látja indokoltnak. 
(4) 
339/A. § A bíróság a közigazgatási határozatot - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a meghozatalakor 

alkalmazandó jogszabályok és fennálló tények alapján vizsgálja felül. 
339/B. § Mérlegelési jogkörben hozott közigazgatási határozat akkor tekintendő jogszerűnek, ha a 

közigazgatási szerv a tényállást kellő mértékben feltárta, az eljárási szabályokat betartotta, a mérlegelés 
szempontjai megállapíthatóak, és a határozat indokolásából a bizonyítékok mérlegelésének okszerűsége kitűnik. 

339/C. § Ha a bíróság az eljárást csak részben szüntette meg [337. § (3) bekezdés], az eljárást befejező 
határozatában a pervesztes felet a perköltségek megfizetésére annak figyelembevételével kötelezi, hogy a pernek 
a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat hatályon kívül helyezése, visszavonása vagy módosítása folytán 
megszüntetett részében felmerült költségek a közigazgatási szervet terhelik. 

Fellebbezés. Perújítás. Felülvizsgálat 

340. § (1) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - nincs helye. 
(2) A bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye, ha a közigazgatási pert olyan elsőfokú határozat bírósági 

felülvizsgálata iránt indították, amely ellen közigazgatási úton nincs helye fellebbezésnek és e határozatot a 
bíróság törvény alapján megváltoztathatja. E rendelkezés nem vonatkozik a menekültügyi per tárgyában hozott 
bírósági döntésre. 

(3) 
(4) A 337. § (2) bekezdését a fellebbezési eljárásban is megfelelően alkalmazni kell. 
(5) A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére 

azonban tárgyalást tart. 
(6) Tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében, illetve az ellenfél csatlakozó fellebbezésének 

(fellebbezési ellenkérelmének) kézhezvételétől számított nyolc napon belül, a fellebbező fél ellenfele pedig a 
fellebbezés kézhezvételétől számított nyolc napon belül kérheti. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye. 

340/A. § (1) A 271. § (1) bekezdésének a) pontja közigazgatási perben nem alkalmazható, ha az ítélet ellen a 
340. § alapján fellebbezésnek nincs helye. 

(2) A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati kérelem tárgyában a kérelemnek a Legfelsőbb Bírósághoz való 
beérkezésétől számított százhúsz napon belül dönt. 

(3) Ha a jogerős határozat ellen a fél perújítással élt, az elsőfokú bíróság, ha pedig a határozat ellen 
felülvizsgálati kérelmet nyújtottak be, a Legfelsőbb Bíróság erről - az eljárás felfüggesztéséről való döntés 
érdekében - értesíti az eljáró közigazgatási szervet. 

(4) A perújítás, illetve a felülvizsgálati kérelem elbírálását követően, ha a bíróság a határozatot megváltoztatta, 
a közigazgatási szerv a határozatnak megfelelően a közigazgatási eljárást tovább folytatja, vagy megszünteti. 

Társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata 

341. § A társadalombiztosítási határozat felülvizsgálata iránt indított perekre ennek a fejezetnek a 
rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) 
b) a keresetet az első fokú határozatot hozó szerv ellen kell megindítani akkor is, ha a felülvizsgálandó 

határozatot nem ez a szerv hozta, 
c) az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaival - ideértve a baleseti táppénzt és a baleseti járadékot is - 

kapcsolatos keresetet a munkáltató székhelye (telephelye) szerint illetékes egészségbiztosítási szerv vagy 
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nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv ellen kell megindítani akkor is, ha az elsőfokú határozatot nem ez a szerv 
hozta, 

d) illetékes az a munkaügyi bíróság, amelynek területén a felperes belföldi lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye - jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében a szervezet 
székhelye - található, 

e) ha az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed, továbbá ha az 
ügyben a fővárosi székhelyű közigazgatási szerv kizárólagos illetékességgel jár el, a perre - törvény eltérő 
rendelkezése hiányában - a Fővárosi Munkaügyi Bíróság kizárólagosan illetékes, 

f) a bíróság a társadalombiztosítási határozatot - a méltányossági jogkörben hozott határozat kivételével - 
megváltoztathatja. 

g) 

XXI. FEJEZET 

A sajtó-helyreigazítási eljárás 

342. § (1) Helyreigazításának a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 
sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény szerinti közzétételét az 
érintett személy vagy szervezet az általa vitatott közlemény közzétételétől számított harminc napon belül írásban 
kérheti a médiatartalom-szolgáltatótól vagy a hírügynökségtől. 

(2) A határidőben kért helyreigazítás közzétételét csak akkor lehet megtagadni, ha a kérelemben előadottak 
valósága nyomban megcáfolható. 

343. § (1) Ha a médiatartalom-szolgáltató vagy a hírügynökség a helyreigazítás közzétételére irányuló 
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, az azt igénylő fél ellene keresetet indíthat. 

(2) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a sajtó-helyreigazítási eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. A sajtó-helyreigazításra irányuló keresetet más keresettel összekapcsolni vagy egyesíteni nem 
lehet. 

(3) A keresetet a közlési kötelezettség utolsó napjától számított tizenöt nap alatt kell megindítani. A határidő 
elmulasztása esetén igazolásnak (106-110. §) van helye. Az (1) bekezdésben megjelölt szerv félként jár el akkor 
is, ha egyébként nincs perbeli jogképessége (48. §). 

(4) A keresetlevélben határozottan meg kell jelölni az igényelt helyreigazító nyilatkozat tartalmát, igazolni 
kell, hogy a felperes a helyreigazítást törvényes határidőben igényelte, és napilap, folyóirat, időszaki lap 
esetében a kifogásolt közleményt tartalmazó lappéldányt, internetes sajtótermék esetében a kifogásolt közlemény 
kinyomtatott változatát - amennyiben azok rendelkezésre állnak - csatolni kell. 

344. § (1) A perre az a bíróság illetékes, amelynek területén a hírügynökség vagy a médiatartalom-szolgáltató 
székhelye, illetve lakhelye található. A bíróság illetékességét a médiaszolgáltató helyi stúdiójának székhelye is 
megalapozza. 

(2) A bíróság a sajtó-helyreigazítási perben soron kívül jár el. Az elnök legkésőbb a keresetlevél benyújtásától 
számított nyolcadik napra tárgyalást tűz ki, kivéve, ha a keresetlevél benyújtása elkésett, ez utóbbi esetben az 
elnök a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja. 

(3) A perben igazolásnak, viszontkeresetnek és szünetelésnek nincs helye. 
345. § (1) Az első tárgyalás megtartásának nem akadálya az, ha a felperes vagy az alperes nem jelenik meg. 

Ha azonban egyik fél sem jelenik meg az első tárgyaláson, az eljárást meg kell szüntetni. Sajtó-helyreigazítási 
perben bírósági meghagyást nem lehet kibocsátani. 

(2) Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 
rendelkezésre állnak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a közlemény kifogásolt tényállításainak 
valóságát nyomban igazolják, vagy a keresetben előadottakat nyomban megcáfolják. Bizonyítás felvételének 
helye lehet a felperes által nyomban felajánlott bizonyítékokra is. A tárgyalást - legfeljebb nyolc napra - csak 
akkor lehet elhalasztani, ha ezt a felperes kéri, vagy a már feltárt bizonyítékok a bizonyítás eredményességét 
valószínűsítik. 

(3) Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, ítéletében az alperest határidő kitűzésével a bíróság által megállapított 
szövegű helyreigazító közlemény közlésére és a felmerült költségek viselésére kötelezi. 

346. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést legkésőbb az iratok beérkezésétől számított nyolc napon belül 
köteles tárgyalni. 

(2) A sajtó-helyreigazítási perben hozott ítélet ellen perújításnak nincs helye. 

XXII. FEJEZET 

347-348. § 
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XXIII. FEJEZET 

A munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek 

Az eljárás megindítása 

349. § (1) A munkaviszonyból, közalkalmazotti jogviszonyból, közszolgálati jogviszonyból, szolgálati 
jogviszonyból, szövetkezeti tag munkaviszony jellegű jogviszonyából és a bedolgozói jogviszonyból (a 
továbbiakban: munkaviszony) származó perekben (munkaügyi perek) az I-XIV. fejezet rendelkezéseit az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkaügyi pernek minősül: 
a) a munkaszerződés megkötését megelőző tárgyalásra, a munkaviszony megszűnését követően a 

munkaviszonyból eredő jogra, 
b) a kollektív szerződés kötésére jogosult felek, illetve ezek és harmadik személy között, a kollektív szerződés 

fennállására, továbbá a kollektív szerződésből eredő jogra, 
c) a sztrájkkal, egyéb munkaharccal vagy a szervezkedési szabadsággal kapcsolatos jogellenes magatartásra 

vagy törvényben előírt kötelezettség teljesítésére, 
d) az európai részvénytársaságban, valamint az európai szövetkezetben a munkavállalók döntéshozatalba 

történő bevonására vonatkozó szabályok megsértésére 
alapított igény érvényesítése. 

(3) A munkavállaló és a munkáltató közötti, a munkaviszonnyal közvetlen kapcsolatban lévő jogra alapított 
igény az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott munkaügyi perben is érvényesíthető. 

(4) A fél a pénzkövetelés iránti igényét fizetési meghagyás útján is érvényesítheti, kivéve, ha a per tárgya a 
jogviszony keletkezése, módosulása, megszűnése vagy a munkaviszonyból származó kötelezettségeknek a 
munkavállaló által történt vétkes megszegése miatt alkalmazott jogkövetkezmény, illetve fegyelmi vétség miatt 
alkalmazott jogkövetkezmény. 

(5) A munkaügyi bíróság hatáskörébe tartozik a munkaügyi ellenőrzés, a munkavédelem keretében hozott 
közigazgatási határozat, a kollektív szerződés ágazatra történő kiterjesztésével kapcsolatosan hozott határozat, az 
Országos Érdekegyeztető Tanács, illetve az ágazati párbeszéd bizottság létrejöttével, az abban való részvétel, 
illetve gyakorolt jogosultságok tárgyában hozott határozat, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 
ellátásáról szóló törvény alapján az állami foglalkoztatási szerv által hozott közigazgatási határozat, valamint a 
társadalombiztosítási határozat bírósági felülvizsgálata; ennek során a munkaügyi bíróság a XX. fejezet 
szabályai szerint jár el. 

Bíróságok 

349/A. § Munkaügyi perben az elsőfokú bíróság - eltérő rendelkezés hiányában - ülnökök közreműködésével 
jár el. 

Hatáskör, illetékesség 

349/B. § (1) A pertárgy értékének megállapításánál a végkielégítést figyelmen kívül kell hagyni, kivéve, ha a 
kereset kizárólag végkielégítés megfizetésére irányul. 

(2) Munkaügyi perre kizárólag a munkáltató székhelye szerinti, illetőleg a munkáltató azon telephelye szerinti 
munkaügyi bíróság illetékes, ahol a munkavállaló munkaszerződése alapján munkát végez, vagy végzett. 

(3) 

A bírák kizárása 

350. § (1) A per elintézéséből - a 13-15. §-okban, valamint a 21. §-ban felsorolt eseteken felül - ki van zárva, 
és abban mint bíró nem vehet részt 

a) az, aki a keresettel megtámadott intézkedést tette, határozatot hozta; 
b) az a) pont alá eső személynek a 13. § (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója vagy volt házastársa; 
c) az, aki a fegyelmi vagy egyeztetési eljárásban részt vett, ideértve a tanúként vagy szakértőként történő 

részvételt is. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a jegyzőkönyvvezető kizárására is megfelelően alkalmazni kell. 
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A felek és más perbeli személyek 

351. § A perben fél lehet az a szakszervezet, munkáltatói érdek-képviseleti szervezet vagy üzemi 
(közalkalmazotti) tanács is, amelynek a 48. § értelmében nincs perbeli jogképessége. 

Képviselet 

352. § Munkaügyi perben meghatalmazottként a munkáltatói érdek-képviseleti szervezet is eljárhat a saját 
tagjának perében. 

Intézkedések a keresetlevél alapján 

353. § (1) Ha az ügy természete vagy bonyolultsága megkívánja, az alperes az idézéssel együtt rövid határidő 
kitűzése mellett felszólítható, hogy a keresetlevélre írásban nyilatkozzék. 

(2) A bíróság a megtámadott határozat vagy intézkedés végrehajtását indokolt esetben hivatalból is 
felfüggesztheti. 

(3) A tárgyalást - ha külön intézkedésre (előkészítés, iratbeszerzés, hiánypótlás stb.) nincs szükség - legkésőbb 
a keresetlevélnek a bírósághoz érkezéstől számított tizenötödik napon belül ki kell tűzni. 

(4) A megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. 
354. § A bíróság indokolt esetben a tárgyalást a székhelyén kívül, a helyi bíróság hivatalos helyiségébe tűzi ki. 

Tárgyalás 

355. § (1) Ha a tárgyaláson a felek személyesen vagy képviselőik útján megjelentek, a tárgyalás - a Munka 
Törvénykönyvének 109. §-a alapján alkalmazott jogkövetkezmény tekintetében vagy a fegyelmi felelősség 
alapján indult per kivételével - a felek megegyezésére irányuló egyeztetéssel kezdődik. Evégett az elnök a 
jogvita egészét az összes körülmény szabad mérlegelésével a felekkel megvitatja. 

(2) Ha az (1) bekezdésben szabályozott egyeztetés eredménytelenül végződött, a bíróság a tárgyalást nyomban 
megtartja. 

356. § A felperes keresetétől az alperes hozzájárulása nélkül is bármikor elállhat. 
357. § Munkaügyi perben a munkabér megfizetése, továbbá a munkáltatói igazolás kiadása iránti kérelem a 

156. § alkalmazásában különös méltánylást érdemlő jogvédelmi igénynek minősül. 

Fellebbezés, felülvizsgálat 

358. § (1) A fellebbezést a munkaügyi bíróság székhelye szerint illetékes megyei bíróság bírálja el. 
(2) 

Perújítás 

359. § (1) A munkaügyi bíróság jogerős ítélete vagy a jogerős végzésével jóváhagyott egyezség ellen az 
általános szabályok szerint perújításnak van helye. 

(2) A munkaviszony megszüntetése ellen a perújításnak hat hónap utáni megindítása (kezdeményezése) esetén 
a munkavállaló nem követelheti munkaviszonyának helyreállítását és az eredeti munkakörben vagy 
munkahelyen történő továbbfoglalkoztatását. Ugyanebben az esetben a munkavállaló a perújítás iránti kérelem 
benyújtását megelőző hat hónapon túli időre munkabérkövetelést sem támaszthat. 

Munkavállalói költségkedvezmény 

359/A. § Ha a munkaügyi per által érintett munkaviszonyból származó átlagkereset nem haladja meg a külön 
jogszabályban meghatározott mértéket, a perben félként résztvevő munkavállaló munkavállalói 
költségkedvezményre jogosult. A felet a munkavállalói költségkedvezmény alapján - jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában - a keresetlevél előterjesztésétől kezdve, a per egész tartamára, valamint a végrehajtási 
eljárásra is kiterjedően teljes költségmentesség illeti meg. A munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó 
adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, illetve ahhoz csatolni kell a szükséges iratokat. A fél jogosultságát a 
bíróság a csatolt iratok alapján hivatalból vizsgálja. 
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XXIV. FEJEZET 

Alkotmányjogi panasz alapján alkotmányellenessé nyilvánított jogszabály 
konkrét esetben történő alkalmazhatóságának visszamenőleges kizárására 

irányuló eljárás 

360. § Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak a konkrét esetben történő 
alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak, az alkotmányjogi panasz 
orvoslásának eljárási eszközét - az Alkotmánybíróság határozata alapján és a vonatkozó eljárási szabályok 
megfelelő alkalmazásával - a Legfelsőbb Bíróság állapítja meg. 

361. § A Legfelsőbb Bíróság az alkotmányjogi panasz orvoslása érdekében az alábbiak szerint határoz: 
a) ha az Alkotmánybíróság anyagi jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, és az ügyben kizárólag per 

(vagy nemperes eljárás) volt folyamatban, értesíti a panasz indítványozóját, hogy harminc napon belül perújítási 
kérelmet terjeszthet elő a perben eljárt elsőfokú bíróságnál; 

b) ha az Alkotmánybíróság eljárási jogszabályt vagy rendelkezést semmisített meg, megállapítja az 
Alkotmánybíróság határozatából következő eljárási jog gyakorolhatóságát a vonatkozó eljárási szabályok 
megfelelő alkalmazásával, s szükség esetén az eljárás azon szakaszának újbóli lefolytatását rendeli el az azt 
befejező határozat egyidejű hatályon kívül helyezésével, melynek kimenetelére az alkotmányellenes jogszabály 
alkalmazása hatással lehetett. 

362. § (1) Az eljárás az indítványozó - az Alkotmánybíróság határozatának részére történő kézbesítésétől 
számított harminc napon belül előterjeszthető - kérelmére indul. A Legfelsőbb Bíróság nemperes eljárásban 
határoz. 

(2) A Legfelsőbb Bíróság indokolt esetben az alkotmányjogi panasz indítványozóját, illetve az 
Alkotmánybíróság határozatában megjelölt ügyben lefolytatott eljárásban részt vevő ellenérdekű felet 
meghallgatja. A szabályszerűen megidézettek vagy valamelyikük elmaradása az ügy elintézését nem gátolja. 

(3) A Legfelsőbb Bíróság határozata ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
363. § (1) Az eredményes alkotmányjogi panasz alapján indított eljárásokat soron kívül kell lefolytatni. 
(2) Ha e Fejezet másként nem rendelkezik, eljárása során a Legfelsőbb Bíróság az általános szabályok 

megfelelő alkalmazásával jár el. 
364. § 

XXV. FEJEZET 

Végrehajtási perek 

365. § A végrehajtási perekben az I-XIV. fejezet rendelkezéseit e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni.  

Végrehajtás megszüntetési és korlátozási per 

366. § Ha a végrehajtás megszüntetésére, illetőleg korlátozására a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény (a továbbiakban: Vht.) 41. vagy 56. §-a szerint a bírósági végrehajtási eljárás keretében nincs lehetőség, 
az az adós, aki a végrehajtást sérelmesnek tartja, végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási pert indíthat a 
végrehajtást kérő ellen. 

367. § A végrehajtás megszüntetési, illetőleg korlátozási perre kizárólag az a bíróság illetékes, amely a 
végrehajtási eljárást elrendelte; ha pedig a végrehajtási eljárást a megyei bíróság vagy a munkaügyi bíróság, 
illetve a közjegyző rendelte el, kizárólag az adós lakóhelye szerinti helyi bíróság illetékes. 

368. § A végrehajtási lappal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal elrendelt végrehajtás 
megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha a perben közölni kívánt tény 

a) akkor történt, amikor az már nem volt közölhető a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló 
határozat meghozatalát megelőző eljárásban, vagy 

b) a végrehajtható okirat kiállításának alapjául szolgáló egyezség megkötése után következett be. 
369. § A végrehajtási záradékkal ellátott okirattal és a vele egy tekintet alá eső végrehajtható okirattal 

elrendelt végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránt pert akkor lehet indítani, ha 
a) a végrehajtani kívánt követelés érvényesen nem jött létre, 
b) a követelés egészen, illetőleg részben megszűnt, 
c) a végrehajtást kérő a teljesítésre halasztást adott, és az időtartama nem járt le, 
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d) az adós a követeléssel szemben beszámítható követelést kíván érvényesíteni. 
370. § A végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást 

felfüggesztheti. 
370/A. § (1) A bíróság a végrehajtás megszüntetési és korlátozási perben soron kívül jár el, a tárgyalást 

legkésőbb a keresetlevél benyújtásától számított 15. napra tűzi ki. A perben szünetelésnek nincs helye. 
(2) Az első tárgyalás megtartásának nem akadálya az, ha a felperes vagy az alperes nem jelent meg, ha 

azonban egyik fél sem jelent meg az első tárgyaláson, az eljárást meg kell szüntetni. 
(3) Bizonyítás felvételének csak olyan bizonyítékokra vonatkozóan van helye, amelyek a tárgyaláson 

rendelkezésre állnak, és amelyek alkalmasak lehetnek arra, hogy a keresetlevélben előadottakat vagy az alperes 
védekezését igazolják. Bizonyítás felvételének helye van a felek által nyomban felajánlott bizonyítékokra is. 

(4) A tárgyalást - legfeljebb 8 napra - csak akkor lehet elhalasztani, ha ez a felek által felajánlott bizonyítás 
lefolytatása érdekében szükséges. 

(5) A bíróság a keresetlevelet azzal küldi meg az ügyben eljárt végrehajtónak, hogy nyilatkozzon az eljárással 
kapcsolatban felmerült költségeiről, díjáról, valamint az azokat megalapozó körülményekről és az általa 
lefolytatott eljárási cselekményéről. A végrehajtót a tárgyalás napjáról értesíteni kell. 

(6) Ha a végrehajtó az (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot a perben előterjesztette, a bíróságnak a végrehajtást 
megszüntető határozatában a végrehajtási költségek viseléséről is döntenie kell. A bíróság határozata ellen a 
végrehajtási költségek tekintetében a végrehajtó is fellebbezhet. 

Igényper 

371. § (1) Az, aki a lefoglalt vagyontárgyra tulajdonjoga vagy más olyan joga alapján tart igényt, amely a 
végrehajtás során történő értékesítésnek akadálya, a vagyontárgynak a foglalás alóli feloldása iránt végrehajtási 
igénypert (a továbbiakban: igénypert) indíthat a végrehajtást kérő ellen. 

(2) Nem tarthat igényt a lefoglalt vagyontárgyra az, aki a végrehajtandó tartozásért az adóssal egysorban felel. 
Az a házastárs azonban, akinek a felelőssége csak a közös vagyonból rá eső hányad értékéig áll fenn, igényt 
tarthat a lefoglalt különvagyon tárgyára. 

(3) Haszonélvezeti jog alapján a haszonélvező ingatlan-igénypert nem indíthat. 
372. § (1) Közös tulajdonban levő vagyontárgy lefoglalása esetén bármelyik tulajdonostárs önállóan is 

igénypert indíthat. 
(2) Ha a vagyontárgyat több végrehajtást kérő követelésének végrehajtása végett foglalták le, az igénypert 

mindegyik végrehajtást kérő ellen meg kell indítani. 
(3) A Vht. 10. §-ának d) pontjában felsorolt bűnügyi követelés végrehajtása esetén - ideértve az ilyen 

követelés biztosítására elrendelt bűnügyi zárlatot is - az igénypert az igazságügyért felelős miniszter ellen kell 
megindítani. 

(4) Ha a bűnügyi zárlatot polgári jogi igény biztosítására rendelték el, az igénypert a sértett (magánfél) ellen 
kell megindítani. 

373. § A végrehajtási igényperre kizárólag az a helyi bíróság illetékes, amelynek területén a foglalás történt. 
374. § (1) Az igényperben eljáró bíróság az ügyben a végrehajtást felfüggesztheti. 
(2) A felfüggesztés csak az igényelt vagyontárgyra terjed ki. 
375. § Igényperben nincs helye viszontkeresetnek. 
376. § (1) A bíróság a halasztó hatályú igényperről (Vht. 115., 139. és 178. §) a bírósági végrehajtót (a 

továbbiakban: végrehajtó), ingatlanigényperről pedig az ingatlanügyi hatóságot is köteles haladéktalanul 
értesíteni. 

(2) A halasztó hatályú igényperben a keresetlevelet az alperes részére haladéktalanul kézbesíteni kell. 
377. § (1) Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igényelt vagyontárgyat feloldja a foglalás alól. 
(2) Ha a vagyontárgyat már értékesítették, a pernyertes felperes részére a vételárnak megfelelő összeget kell 

kiutalni. 
(3) Ha a bíróság a haszonélvezeti joggal terhelt vagyontárgy iránt a haszonélvező által indított 

igénykeresetnek helyt ad, ez a foglalás hatályát nem érinti. A vagyontárgyat azonban csak a haszonélvezeti jog 
megszűnése után lehet értékesíteni. 

378. § (1) Igényperben az alperest a keresetnek helyt adó határozat esetén is csak akkor lehet a perköltség 
megfizetésére kötelezni, ha a foglalásnál jelen volt, és rosszhiszemű magatartást tanúsított. 

(2) Az alperest terheli az eredménytelen fellebbezése miatt felmerült költség. 
379. § (1) Ha a házastársi vagyonközösséghez tartozó vagyontárgyat olyan tartozásért foglalták le, amely 

kizárólag az egyik házastársat terheli, a másik házastárs igényperrel kérheti a vagyontárgy foglalás alóli 
feloldását a közös vagyonból rá eső hányad értékéig. 

(2) A házastársi vagyonközösségi igénypert az adós (az igénylő felperes házastársa) ellen is meg kell indítani. 
380. § (1) A házastársi vagyonközösségi igényperben a bíróság a házastársi vagyonközösséghez tartozó 

valamennyi lefoglalt vagyontárgy figyelembevételével dönt. 



84 
 

(2) Ha a bíróság az igénykeresetnek helyt ad, az igénylőt megillető hányad értékének megfelelő meghatározott 
vagyontárgyakat feloldja a foglalás alól. Ha az igénylőt így nem lehet teljesen kielégíteni, a természetben meg 
nem osztható vagyontárgyat a keresetnek helyt adó ítélet esetén is értékesíteni kell. Az értékesítés mellőzhető, ha 
az igénylő az őt megillető hányad értékét meghaladó értékkülönbözetet 15 napon belül befizeti a végrehajtói 
letéti számlára. 

(3) A foglalás alól feloldott vagyontárgyak az igénypert indító házastársnak, a fel nem oldott vagyontárgyak 
az adósnak a különvagyonába kerülnek. 

381. § A 380. §-t a közös tulajdonban levő bármely vagyontárggyal kapcsolatos igényperben megfelelően 
alkalmazni kell. 

382. § Az igényperben hozott határozat jogereje az igénylő felperes és a perben nem állott adós közötti 
jogviszonyra nem terjed ki. Ők a jogaikat egymás ellen külön perben érvényesíthetik. 

383. § Az igényperben hozott jogerős határozatot a végrehajtó részére, ingatlanigényper esetén pedig az 
ingatlanügyi hatóság részére is kézbesíteni kell. 

Foglalás tűrése iránti per 

384. § Ha a végrehajtást kérő az adós tulajdonában lévő ingóság lefoglalásának tűrése iránt harmadik személy 
ellen pert indított (Vht. 109. §), 

a) e perben nincs helye viszontkeresetnek, 
b) ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós ingóságára vonatkozó nyilatkozatot (Vht. 

107. §) elmulasztotta, a perköltséget a per eredményére tekintet nélkül viselni köteles. 

Követelés behajtása iránti per 

385. § Ha a végrehajtást kérő az adóst harmadik személlyel szemben megillető követelés behajtása iránt a 
harmadik személy ellen pert indított (Vht. 113. §), 

a) e perben nincs helye viszontkeresetnek, 
b) ha a harmadik személy a végrehajtó felhívása ellenére az adós követelésére vonatkozó nyilatkozatot (Vht. 

111. §) vagy a követelés összegének befizetését, illetőleg a követelés tárgyának letétbe helyezését elmulasztotta, 
a perköltséget a per eredményére tekintet nélkül viselni köteles. 

A végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódás engedélyezése iránti per 

386. § (1) A zálogjogosult pert indíthat a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódásának engedélyezése 
iránt, ha a Vht. 114/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt végzés meghozatalának azért nem volt helye, mert az 
adós vagy a végrehajtást kérő a zálogjoggal biztosított követelés jogalapját és összegszerűségét - önálló zálogjog 
eseten a jogalapot és az összegszerűséget - vitatta, és állítását valószínűsítette. 

(2) A kereset elbírálására a Vht. 114/A. §-ának (1) és (2) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni 
kell; a perben a bíróság soron kívül jár el. 

(3) A pert a jogalapot vagy összegszerűséget vitató adós vagy végrehajtást kérő ellen kell megindítani. 
(4) A perre kizárólag a Vht. 114/A. §-ában foglalt eljárást lefolytató bíróság illetékes. 
(5) A perben nincs helye viszontkeresetnek. 
(6) A bíróság a végrehajtást a kereset elbírálásáig felfüggesztheti, erről a bírósági végrehajtót tájékoztatnia 

kell. A felfüggesztés hatályára a Vht. 50. §-ának (4) bekezdésében foglalt rendelkezés megfelelően irányadó. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

KISÉRTÉKŰ PEREK 

XXVI. FEJEZET 

Az általános szabályok alkalmazása 

387. § (1) Az I-XIV. Fejezet szabályait az e Részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a helyi bíróság 
hatáskörébe tartozó, a 24. és 25. § rendelkezései szerint számítva az egymillió forintot meg nem haladó, 
kizárólag pénz fizetésére irányuló követelések érvényesítésére indított perekben - a 349. § (4) bekezdésében 
meghatározott pereket ide nem értve -, amelyekben az eljárás fizetési meghagyással szemben előterjesztett 
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ellentmondás folytán alakult perré, vagy amelyek egyébként a 315. § (2) bekezdése alapján fizetési meghagyásos 
eljárást követnek (kisértékű perek). 

(2) A kisértékű perek szabályainak alkalmazhatósága tekintetében a per tárgyának a fizetési meghagyás iránti 
kérelem beadásakor fennálló értéke irányadó. 

(3) Ha a per keresetváltoztatás folytán nem tartozna a kisértékű perek körébe, a pert az általános szabályok 
szerint kell folytatni. A korábban megtett valamennyi perbeli cselekmény és nyilatkozat hatályos marad, azon 
perbeli jogok és kötelezettségek pedig, melyek gyakorlását vagy teljesítését a kisértékű perek szabályai 
határidőhöz kötötték, az általános szabályok szerint gyakorolhatók, illetve teljesítendők akkor is, ha a kisértékű 
perek szabályaiban meghatározott határidő már letelt. 

(4) Nem lehet alkalmazni a kisértékű perek szabályait, ha az iratokat hirdetmény útján kell kézbesíteni, vagy 
ha a bíróság bármelyik fél részére ügygondnokot rendel. Nem lehet alkalmazni a kisértékű perek szabályait 
akkor sem, ha a felek közösen előterjesztett kérelmükben a per általános szabályok szerinti elbírálását kérik. 
Ezekben az esetekben a (3) bekezdés második mondatát kell megfelelően alkalmazni. 

Tárgyalás 

388. § (1) A bíróság az ellentmondás folytán perré alakult eljárásban a felperes részletes tényelőadását és 
bizonyítékait [318. § (1) bek.] legkésőbb a tárgyalásra szóló idézésben közli az alperessel. A bíróság a feleket a 
tárgyalásra szóló idézésben tájékoztatja arról, hogy a pert ezen Rész rendelkezései szerint bírálja el. A 
tájékoztatásnak ki kell terjednie arra, hogy a feleknek megjelenési és nyilatkozattételi kötelezettségük van, ezek, 
valamint az egyes eljárási - különösen a bizonyítási indítványok előterjesztésére, a keresetváltoztatásra, a 
viszontkereset-indításra és a beszámítási kifogás előterjesztésére vonatkozó - határidők elmulasztása milyen 
jogkövetkezménnyel jár. 

(2) A bíróságnak a tárgyalást úgy kell kitűznie, hogy az első tárgyalási nap az ellentmondás folytán perré 
alakult eljárásban a 318. § (1) bekezdésében meghatározott, a jogosult által beadott iratoknak a bírósághoz való 
érkezését követő legkésőbb negyvenöt - a 315. § (2) bekezdésében meghatározott perekben a keresetlevélnek a 
bírósághoz való érkezését követő legkésőbb hatvan - napon belül megtartható legyen. 

389. § (1) Első tárgyalási napnak kell tekinteni azt a tárgyalási határnapot is, amelyre az alperes érdemi 
ellenkérelmének (139. §) előadása előtt a bíróság a tárgyalást elhalasztotta. 

(2) A fél a bizonyítási indítványait - amennyiben a (3)-(6) bekezdés másként nem rendelkezik - legkésőbb az 
első tárgyalási napon terjesztheti elő. 

(3) Keresetváltoztatás, illetve viszontkereset-indítás esetén a megváltoztatott keresettel, illetve a 
viszontkeresettel érvényesített jog bizonyítására vonatkozó indítványt a fél azon a tárgyalási napon is 
előterjesztheti, amelyen a keresetváltoztatás (viszontkereset-indítás) történt, ha pedig arra két tárgyalási nap 
között került sor, az azt követő tárgyalási napon. Ha a bíróság az alperesnek (viszontkereseti alperesnek) a 
tárgyalásra történő felkészülésre határidőt biztosít, az alperes bizonyítási indítványait ezen határidőn belül 
köteles előterjeszteni. Ezeket a rendelkezéseket az ellenbizonyításra is megfelelően alkalmazni kell. 

(4) Beszámítási kifogás előterjesztése esetén a beszámítani kívánt követelés bizonyítására vonatkozó 
indítványt a kifogás előterjesztésével egyidejűleg kell előterjeszteni. Ezt a rendelkezést az ellenbizonyításra is 
megfelelően alkalmazni kell. 

(5) A fél bizonyítási indítványát az ellenfél beleegyezésével a per folyamán bármikor előterjesztheti, kivéve 
ha a bizonyítási indítványt a fél neki felróható okból elkésetten, vagy egyébként a jóhiszemű pervitellel össze 
nem egyeztethető módon terjeszti elő. 

(6) Az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig a fél akkor is előterjesztheti bizonyítási 
indítványát, ha abban oly tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy más hatósági határozatra 
hivatkozik, amely önhibáján kívül az indítvány előterjesztésére egyébként nyitva álló határidő lejárta után jutott 
a tudomására, illetve amely jogerőre emelkedéséről önhibáján kívül e határidő lejárta után szerzett tudomást, és 
ezt kellően igazolja. 

(7) Az e § rendelkezéseivel ellentétesen előterjesztett bizonyítási indítványt a bíróság köteles figyelmen kívül 
hagyni. 

A tárgyalás elmulasztásának következményei 

390. § (1) A fizetési meghagyással szemben előterjesztett ellentmondás nem akadálya a bírósági meghagyás 
kibocsátásának. 

(2) A bíróság a folytatólagos tárgyalás elmulasztása esetén a tárgyalást - az új határnap egyidejű kitűzésével - 
csak kivételesen indokolt esetben halaszthatja el, ennek hiányában a tárgyalást berekeszti és a határozatot a 
rendelkezésre álló adatok alapján hozza meg. 

(3) A bíróság a 137. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a pert megszünteti. 
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Folytatólagos tárgyalás 

391. § Ha az ügy körülményei azt nem zárják ki, a folytatólagos tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy az az 
elhalasztott tárgyalás napját követően legkésőbb harminc napon belül megtartható legyen. 

Keresetváltoztatás 

391/A. § (1) A felperes a keresetét az alperes érdemi ellenkérelme előadása után csak egy ízben, az első 
tárgyaláson változtathatja meg. Ezen időpont után a felperes - az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig - az alperes hozzájárulásával változtathatja meg a keresetét. 

(2) A bíróság kivételesen engedélyezheti, hogy a felperes a keresetét írásban az első tárgyalást követően, de 
legkésőbb a folytatólagos tárgyalásig nyitva álló időköz első harmadában az alperes hozzájárulása nélkül 
megváltoztassa, ha az első tárgyaláson ehhez felkészülési időt kért. A megváltoztatott keresetet az alperessel a 
folytatólagos tárgyalást megelőző nyolcadik napig kell kézbesítés útján közölni. 

(3) A felperes az alperes hozzájárulása nélkül az elsőfokú ítélet meghozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig megváltoztathatja keresetét, ha oly tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan jogerős bírói vagy 
más hatósági határozatra hivatkozik, amely önhibáján kívül a keresetváltoztatásra az (1) bekezdés szerint nyitva 
álló határidő lejárta után jutott a tudomására, illetve amelynek jogerőre emelkedéséről önhibáján kívül e határidő 
lejárta után szerzett tudomást, és ezt kellően igazolja. 

(4) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem zárja ki, hogy a felperes az (1) bekezdésben megjelölt 
határidőn túl az alperes hozzájárulása nélkül 

a) az eredetileg követelt dolog helyett utóbb beállott változás folytán más dolgot vagy kártérítést 
követelhessen; 

b) ugyanazon jogviszony alapján más jogkövetkezmény alkalmazását kérhesse; 
c) a keresetét felemelhesse vagy leszállíthassa, illetve az eredetileg nem követelt járulékokra vagy a 

követeléseknek, illetőleg járulékoknak a per folyamán esedékessé vált részleteire is kiterjeszthesse; 
d) megállapítás helyett teljesítést vagy teljesítés helyett megállapítást követelhessen (123. §). 
(5) A bíróság a keresetnek a (4) bekezdés szerint történő megváltoztatását figyelmen kívül hagyja, ha 

nyilvánvaló, hogy a felperes azt azért terjesztette elő késedelmesen, hogy a per befejezését hátráltassa. 
(6) A keresetnek az 51. § alapján az eredetileg perbe nem vont alperesekre való kiterjesztésére, valamint a 

perbehívásra [58. és 63. §, 64. § (1) bek.] az (1)-(3) és az (5) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni 
kell. 

Viszontkereset 

391/B. § (1) Az alperes a felperes ellen - annak hozzájárulása nélkül - viszontkeresetet az első tárgyaláson 
indíthat. Ezen időpont után az alperes a felperes ellen - az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás 
berekesztéséig - viszontkeresetet csak annak hozzájárulásával indíthat. 

(2) A bíróság kivételesen engedélyezheti, hogy az alperes viszontkeresetet írásban az első tárgyalást követően, 
de legkésőbb a folytatólagos tárgyalásig nyitva álló időköz első harmadában a felperes hozzájárulása nélkül 
indíthasson, ha az első tárgyaláson ehhez felkészülési időt kért. A viszontkeresetet a felperessel a folytatólagos 
tárgyalást megelőző nyolcadik napig kell kézbesítés útján közölni. 

(3) Ha a felperes a keresetét az alperes hozzájárulásával vagy a 391/A. § (3) bekezdése alapján megváltoztatta, 
az alperes a felperes hozzájárulása nélkül indíthat viszontkeresetet. E viszontkereset-indítás határidejére az (1) 
bekezdés első mondatát, valamint a (2) bekezdést kell alkalmazni azzal, hogy első tárgyaláson azt a tárgyalást 
kell érteni, amelyen a felperes a keresetét megváltoztatta, ha a keresetváltoztatás a tárgyalási időközben történt, 
akkor a következő tárgyalási napot. 

(4) A bíróság érdemi tárgyalás nélkül végzéssel elutasítja a viszontkeresetet, ha nyilvánvaló, hogy a fél azt 
azért terjesztette elő késedelmesen, hogy a per befejezését hátráltassa. 

(5) A bíróság érdemi tárgyalás nélkül végzéssel elutasítja a viszontkeresetet, amelyben nem kizárólag 
pénzkövetelést érvényesítenek, vagy amelyben olyan pénzkövetelést érvényesítenek, melynek az értéke a 24. és 
25. § rendelkezései szerint számítva az egymillió forintot meghaladja. 

Beszámítási kifogás 

391/C. § (1) A kisértékű perekben beszámítási kifogást az első tárgyalás után csak akkor lehet előterjeszteni, 
ha: 

a) a beszámítani kért követelést az ellenfél elismeri, 
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b) a beszámítandó követelés fennállta közokirattal vagy teljes bizonyítóerejű magánokirattal bizonyítható, 
c) a beszámítani kért követelés ezen időpontot követően járt le, vagy 
d) a követelés fennálltáról vagy lejártáról ezen időpont után szerzett a fél tudomást és ezt valószínűsíti. 
(2) A bíróság kivételesen engedélyezheti, hogy a fél az (1) bekezdésben foglalt korlátozás mellőzésével a 

beszámítási kifogást írásban az első tárgyalást követően, de legkésőbb a folytatólagos tárgyalásig nyitva álló 
időköz első harmadában terjeszthessen elő, ha az első tárgyaláson ehhez felkészülési időt kért. A beszámítási 
kifogást az ellenféllel a folytatólagos tárgyalást megelőző nyolcadik napig kell kézbesítés útján közölni. 

Határozatok 

391/D. § A feleket az ítéletben a rendelkező részt követően tájékoztatni kell a 392-394. § szerint elbírálandó 
fellebbezés kötelező tartalmi elemeiről, illetve az ezek hiányából adódó jogkövetkezményekről is. 

Fellebbezés kisértékű perekben 

392. § (1) Fellebbezésnek az elsőfokú eljárás szabályainak lényeges megsértésére vagy az ügy érdemi 
elbírálásának alapjául szolgáló jogszabály téves alkalmazására hivatkozással van helye. 

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában lényeges eljárási szabálysértésnek az olyan jogszabálysértés minősül, 
amelynek az ügy érdemi elbírálására kihatása volt. 

(3) Az elmulasztott fellebbezési határidő utolsó napjától számított hatvan nap elteltével igazolási kérelem 
akkor sem terjeszthető elő, ha a mulasztás csak később jutott a fél tudomására, vagy az akadály csak később 
szűnt meg. 

(4) A másodfokú eljárásban új tények állításának, illetve új bizonyítékok előterjesztésének helye nincs. E 
tilalom nem érvényesül, ha a tények előadására, illetve bizonyítékok előterjesztésére az elsőfokú eljárásban a 
bíróság eljárási szabálysértése vagy téves jogalkalmazása miatt nem kerülhetett sor. 

(5) A másodfokú eljárásban a 247. § a)-c) pontja alkalmazásának - ha az bizonyítási eljárás lefolytatását tenné 
szükségessé - csak akkor van helye, ha a keresetváltoztatásra okot adó körülmények a tárgyalás berekesztését 
követően álltak be. E tilalom nem érvényesül, ha a (4) bekezdés alapján a bizonyítási eljárás folytatásának 
egyébként is helye van. 

(6) Ha a beszámítási kifogás előterjeszthető, a (4) bekezdésben foglalt tilalom annak elbírálása során nem 
alkalmazható. 

393. § (1) A fellebbezést a tanács elnöke a 240-242. §-ban meghatározott intézkedések szükségessége 
megvizsgálásával egy időben hivatalból elutasítja, ha a fellebbezés - figyelemmel a 392. § (5) és (6) bekezdésére 
is - nélkülözi a 392. § (1) bekezdésében megjelölt hivatkozást. A fellebbezés elutasításának ezen az alapon nincs 
helye, ha a fellebbező megjelöli, hogy az elsőfokú ítélet meghozatala előtti eljárás mely mozzanatát tartja 
jogszabálysértőnek, illetve azt, hogy az ítélet álláspontja szerint mely jogát vagy jogos érdekét sérti. 

(2) A másodfokú bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz, a felek bármelyikének kérelmére 
azonban tárgyalást tart. 

(3) Tárgyalás tartását a fellebbező fél a fellebbezésében, illetve az ellenfél csatlakozó fellebbezésének 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül, a fellebbező fél ellenfele pedig a fellebbezés kézhezvételétől 
számított nyolc napon belül kérheti. A határidők elmulasztásának igazolására a 392. § (3) bekezdése irányadó. 

394. § (1) Ha az elsőfokú bíróság ítélete a jogszabályoknak megfelel, vagy olyan eljárási szabálysértés történt, 
amelynek az ügy érdemi elbírálására kihatása nem volt, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyben 
hagyja. 

(2) Lényeges eljárási szabálysértés megállapítása esetén a másodfokú bíróság a 252. §-ban meghatározottak 
szerint határoz. 

(3) Ha az ítélet anyagi jogszabályt sért, és a döntéshez szükséges tények megállapíthatóak, a bíróság a 
jogszabálysértő határozatot - mindenkor a fellebbezési (csatlakozó fellebbezési) kérelem és a fellebbezési 
ellenkérelem korlátai között - megváltoztathatja, egyébként a jogszabálysértő határozatot egészben vagy részben 
hatályon kívül helyezi, és az ügyben eljárt elsőfokú bíróságot új eljárásra és új határozat hozatalára utasítja. 

394/A. § A 392-394. § rendelkezései nem alkalmazhatók a végzés elleni fellebbezés esetében. A 392-394. § 
rendelkezései nem alkalmazhatók az ítélet elleni fellebbezés esetén sem, ha a per tárgya tartási vagy egyéb 
járadék jellegű követelés. 

HATODIK RÉSZ 

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ A POLGÁRI PERBEN 
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XXVII. FEJEZET 

394/B. § (1) A polgári perben - és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja - 2011. július 1. és 
2012. június 30. napja között a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) ha a vállalkozások közötti perben kötelező a jogi képviselet, a keresetlevél és minden egyéb beadvány, 
okirati bizonyíték benyújtására kizárólag elektronikus úton, a jogi képviselő hivatali kapuján keresztül kerülhet 
sor, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti; az elektronikus úton benyújtott 
keresetlevelet a bíróság az alperes részére papír alapú okiratként kézbesíti azzal a kiegészítő tájékoztatással, 
hogy az eljárásban kötelező a jogi képviselet, ezért védekezését, nyilatkozatát jogi képviselővel eljárva, 
kizárólag elektronikus úton nyújthatja be; 

b) kötelező jogi képviselet esetén az eredetileg papír alapú okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása alóli 
kivételt jelenti, ha a bizonyítási eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre 
különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok 
digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás; a papír alapú 
benyújtást a bíróság hivatalból és a fél indítványára is elrendelheti; 

c) kötelező jogi képviselet esetén, ha a fél - bármely okból - nem rendelkezik jogi képviselővel, akkor a 
bíróság a jogi képviselő képviseleti jogosultságának igazolásáig a félnek papír alapon kézbesíti a hivatalos 
iratokat; 

d) a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó ügyekben a fél, illetve a jogi képviselő az elektronikus 
kézbesítést vállalhatja akkor is, ha nem kötelező a jogi képviselet; ha jogi képviselő nélkül eljáró fél vállalta az 
elektronikus kézbesítést, indokolt kérelmében az eljárás során egy alkalommal kérheti a papír alapú kézbesítésre 
való áttérést; a fél e jogát nem gyakorolhatja visszaélésszerűen; 

e) ha az eljárásban nem kötelező az elektronikus kézbesítés, akkor a fél jogutódjára nem vonatkozik az, hogy a 
jogelőd az elektronikus kézbesítést vállalta, kivéve, ha a jogi képviselő vállalta az elektronikus kézbesítést, és a 
jogi képviselő személye nem változott; 

f) ha a fél, illetve a jogi képviselő - a kötelező jogi képviselet esetét nem számítva - nem vállalja az 
elektronikus kézbesítést, de az elektronikus kézbesítést a másik fél, illetve jogi képviselője vállalta, akkor a 
bíróság a papír alapú okiratot benyújtó fél hivatalos iratait papír alapon kézbesíti a másik fél, illetve jogi 
képviselője számára. 

(2) Az általános meghatalmazottal kapcsolatban 2011. július 1. napja és 2012. június 30. napja között a 
következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) ha a fél általános meghatalmazottal rendelkezik, akkor a meghatalmazott bejelentheti a bíróságnál, hogy 
ezen fél tekintetében vállalja a hivatalos iratok elektronikus kézbesítését; ebben az esetben a bíróság a 
meghatalmazott - mint az alperes, illetve a kötelezett képviselője - részére elektronikusan kézbesíti a hivatalos 
iratokat (a keresetlevelet is); 

b) az elektronikus vagy papír alapú okiratban tett bejelentésnek tartalmaznia kell a jogi képviselő természetes 
személyazonosító adatait (név, születési hely és idő, anyja neve); 

c) a bejelentés megtételekor nem kell illetéket leróni abban az esetben, ha a bejelentést a korábban benyújtott 
általános meghatalmazás kiegészítéseként teszik meg; ekkor a bejelentést a korábban benyújtott általános 
meghatalmazáshoz kell csatolni. 

394/C. § A polgári perben - és ha törvény más polgári eljárás vonatkozásában előírja - 2012. július 1. napjától 
a következő rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) a vállalkozás az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltatónál kézbesítési tárhellyel rendelkezik; a 
keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványát, okirati bizonyítékát kizárólag elektronikusan nyújtja be a 
bírósághoz, és a bíróság is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti; 

b) ha a vállalkozás az eljárásban alperesként (illetve kötelezettként, adósként) vesz részt, részére a bíróság 
elektronikusan kézbesít, és a vállalkozás a beadványait, okirati bizonyítékait kizárólag elektronikusan nyújthatja 
be; 

c) ha a fél jogi képviselővel jár el, akkor a jogi képviselő a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt, 
okirati bizonyítékot kizárólag elektronikusan, hivatali kapuján keresztül nyújthatja be a bírósághoz, és a bíróság 
is valamennyi hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a jogi képviselő részére; 

d) az eredetileg papír alapú okirati bizonyítékok elektronikus benyújtása alóli kivételt jelenti, ha a bizonyítási 
eljárásban az okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; erre különösen akkor kerülhet sor, ha az 
eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, 
vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás; a papír alapú benyújtást a bíróság hivatalból és a fél indítványára is 
elrendelheti; 

e) a jogi képviselő nélkül eljáró fél az elektronikus kézbesítést vállalhatja polgári perben; ha az eljárásban nem 
kötelező az elektronikus kézbesítés, akkor a fél jogutódjára nem vonatkozik az, hogy a jogelőd az elektronikus 
kézbesítést vállalta, vagy a papír alapú kézbesítésre való áttérés megtörtént; 
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f) az elektronikus úton benyújtott keresetlevél vagy egyéb beadvány a fél vagy a jogi képviselő utaló 
magatartása arra vonatkozóan, hogy abban az eljárásban vállalja az elektronikus kézbesítést, továbbá 
beadványait kizárólag elektronikus úton nyújtja be; az elektronikus kézbesítés vállalására vonatkozó bejelentést 
a fél vagy a jogi képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál; 

g) ha a jogi képviselő nélkül eljáró fél nem vállalja az elektronikus kézbesítést, de az elektronikus kézbesítés a 
másik fél számára kötelező vagy azt vállalta, akkor a bíróság a papír alapú okiratot benyújtó fél hivatalos iratait 
papír alapon kézbesíti a másik fél számára. 

Elektronikus kommunikáció a szakértővel 

394/D. § (1) E § rendelkezéseit 2012. június 30-ig csak a megyei bíróságok első fokú hatáskörébe tartozó, 
2011. január 1. napját követően indult polgári perekben kell alkalmazni. A § rendelkezéseit 2012. július 1. 
napjától az ezen időpont után indult, a helyi bíróságok előtti polgári perekben is alkalmazni kell. 

(2) Ha a szakértő az igazságügyi szakértői névjegyzék adatai alapján az elektronikus kézbesítést vállalja, a 
polgári perben a hivatalos és egyéb iratokat, ide értve a szakvéleményt, az előzetes munkatervet és a díjjegyzéket 
is, - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - elektronikusan kézbesíti a bíróság részére, és a bíróság is valamennyi 
hivatalos iratot elektronikusan kézbesíti a szakértőnek. A szakértő ebben az esetben nem kötelezhető arra, hogy a 
bírósághoz benyújtott hivatalos és egyéb iratot a felek és más perbeli személyek számára papír alapon 
megküldje. 

(3) A bíróság - kivételes jelleggel - indokolt kérelemre az elektronikus kézbesítési szabályok alkalmazása 
esetén is engedélyt adhat a szakértőnek a szakvélemény (vagy annak egy részének) papír alapú benyújtására. 

(4) A bíróság papír alapon vagy egyéb adathordozón bocsátja rendelkezésre a szakértő részére a hivatalos irat 
mellékletét, ha annak nagy mennyisége miatt vagy az adathordozó jellegéből adódóan a digitalizálás aránytalan 
nehézséggel járna vagy lehetetlen, valamint ha a papír alapú okirat valódisága vitás. 

(5) Ha a bíróság által megküldött hivatalos irathoz a (4) bekezdés szerinti melléklet kapcsolódik, a határidő 
számításának alapja a melléklet kézhezvételének időpontja. 

(6) A fél - kivéve ha számára e törvény szerint az elektronikus kézbesítés kötelező - papír alapon vagy 
elektronikus adathordozón a szakértő rendelkezésére bocsáthatja a hivatalos irat mellékletét. A szakértőnek, ha 
az elektronikus kézbesítést vállalta és ennek technikai lehetőségei adottak, a szakvélemény részévé tett 
mellékleteket digitalizálnia kell. Ha a fél számára az elektronikus kézbesítés kötelező és a szakértő az 
elektronikus kézbesítést vállalta, a fél a mellékletet a szakértő részére elektronikusan küldi meg. 

(7) Ha a szakértő az elektronikus kézbesítést nem vállalja, részére az iratokat papír alapon kell kézbesíteni. 
(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben a szakértőnek a papír alapú szakvélemény benyújtásával együtt a 

szakvéleményt elektronikus adathordozón is be kell nyújtania. A szakértő felel azért, hogy a papír alapú 
szakvélemény tartalma megegyezik az elektronikus adathordozón benyújtott dokumentum tartalmával. Az 
adathordozót a bíróság nem köteles visszaszolgáltatni. A bíróság az elektronikus adathordozón benyújtott 
szakvéleményt az elektronikus kézbesítést vállaló fél számára elektronikusan kézbesíti. 

A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más 
hatóságokkal történő elektronikus kommunikációja 

394/E. § (1) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő 
elektronikus kommunikációjára 2011. január 1. napja és 2012. június 30. napja között a következő 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) A bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási szerv vagy más hatóság részére elektronikus úton 
is kézbesíttetheti; 

b) Az elektronikus úton megkeresett másik bíróság, közigazgatási szerv vagy hatóság a megkereső bíróságnak 
elektronikus úton válaszol a megkeresésre. 

(2) A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási szervekkel, illetve más hatóságokkal történő elektronikus 
kommunikációjára 2012. június 30. napját követően a bíróság a hivatalos iratait másik bíróság, közigazgatási 
szerv vagy más hatóság részére kizárólag elektronikus úton kézbesíttetheti. Az elektronikus kézbesíttetés alóli 
kivételt jelenti, ha a bíróság által kézbesíttetni rendelt okirat papír alapú bemutatása, megtekintése szükséges; 
erre különösen akkor kerülhet sor, ha az eredetileg papír alapú bizonyítékok nagy mennyisége miatt azok 
digitalizálása aránytalan nehézséggel járna, vagy ha a papír alapú okirat valódisága vitás. 

HETEDIK RÉSZ 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
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XXVIII. FEJEZET 

A törvény hatálya, felhatalmazások 

395. § (1) Ez a törvény nem érinti a diplomáciai és egyéb mentesség hatályát, valamint a diplomáciai és egyéb 
mentességgel kapcsolatban fennálló különös eljárási szabályokat. 

(2) A peres és nem peres eljárás során felvett és nyilvántartott adatok statisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók. 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a bírósági ügyintéző által peres és nemperes eljárásban ellátható 
feladatokat rendeletben állapítsa meg. 

(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy 
a) a bírósági ügyvitel rendjét az Országos Igazságszolgáltatási Tanács véleményének kikérésével; 
b) az ügygondnok részére járó díjazást az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben; 
c) a bírósági letétkezelés szabályait; 
d) 
e) azon perek körét, amelyekben a felet tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg, és e perekben azokat a 

költségeket, amelyeket a fél a tárgyi költségfeljegyzési jog ellenére is köteles előlegezni, illetve viselni, az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben; 

f) a költségmentesség, a tárgyi költségfeljegyzési jog és az illetékfeljegyzési jog előfeltételeire, 
engedélyezésére, megvonására, valamint a költségek előlegezésére, illetve az előlegezett költségek megfizetésére 
és behajtására vonatkozó részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben; 

g) a tanú által a peres és nemperes eljárásban felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben; 

h) a fizetési meghagyásos eljárásban alkalmazandó űrlapokat, azok tartalmi és formai kellékeit, az űrlapok 
közzétételének módját, valamint a benyújtandó űrlapok példányszámát; 

i) a 185. § szerinti elővezetés végrehajtásával felmerült költség mértékét, valamint megtérítésének részletes 
szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben; 

j) a munkavállalói költségkedvezmény vonatkozásában a 359/A. §-ban meghatározott mértéket, valamint a 
költségkedvezmény érvényesítésének eljárási szabályait az államháztartásért felelős miniszterrel, valamint a 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben 

k) a polgári perben alkalmazható videókonferencia technikai szabályait - az informatikáért felelős miniszterrel 
egyetértésben - rendeletben szabályozza, 

l) a polgári peres eljárás elektronikus beadványai űrlapjának adatait, tartalmi és formai kellékeit, valamint az 
űrlaphoz csatolható mellékleteket rendeletben szabályozza, 

m) az ügyész polgári eljárásbeli részvételével kapcsolatos költség előlegezésének és viselésének részletes 
szabályait az államháztartásért és az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
szabályozza. 

(5)-(6) 
396. § E törvény alkalmazásában vállalkozás az olyan - a cégnyilvántartásban nyilvántartott - jogi személy 

vagy jogi személyiség nélküli jogalany, amely elsődlegesen üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából 
jött létre. 

397. § E törvény hatálybalépéséről és a szükséges átmeneti szabályok megállapításáról külön jogszabály 
rendelkezik. 

398. § E törvény 313-323. §-a összeegyeztethető szabályozást tartalmaz az Európai Parlament és a Tanács a 
kereskedelmi ügyletekhez kapcsolódó fizetési késedelem leküzdéséről szóló 2000/35/EK irányelvének 5. 
cikkével. 

399. § E törvény 323. §-a az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 2006. december 12-i 
1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását szolgálja. 
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14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 

a bírósági ügyvitel szabályairól 

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 395. §-ának (3) bekezdésében és a 
büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 604. §-a (2) bekezdésének o) pontjában 
kapott felhatalmazás alapján - az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal (OIT) egyetértésben - a következőket 
rendelem el: 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

I. Fejezet 

A RENDELET HATÁLYA 

1. § (1) A rendelet hatálya a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény (a 
továbbiakban: Bsz.) 16. §-ában megjelölt bíróságok ügyvitelére terjed ki. 

(2) A rendelet rendelkezéseit a bíróságok az általuk folytatott eljárások során - a hatáskörükbe tartozó ügyek 
sajátosságaihoz igazodóan - külön jogszabály eltérő rendelkezése hiányában alkalmazzák. 

(3) Az ügyvitel során gondoskodni kell az államtitokról és a szolgálati titokról szóló 1995. évi LXV. törvény, 
a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint 
ezekkel összefüggésben az eljárási törvények rendelkezéseinek megtartásáról. 

II. Fejezet 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 

2. § A rendelet alkalmazása során 
1. átadókönyv: az ügyirat átadását, átvételét igazoló, bekötött és lapszámozással ellátott könyv; 
2. beadvány: a bírósághoz érkező irat, amely rendeltetésszerűen az ügyiratban kerül elhelyezésre; 
3. bírósági ügy: törvény által bírósági útra utalt ügy; 
4. csatolás: valamely ügyiratnak más ügyirattal való átmeneti összekapcsolása; 
5. egyesítés: több folyamatban lévő ügy összes iratának a legkorábban lajstromozott ügy száma alatti kezelése; 
6. elnöki ügy: olyan ügy, amelyben a bíróság elnöke, illetőleg jogszabályban vagy OIT szabályzatban 

meghatározott esetben más bírósági vezető a bíróság igazgatására tartozó kérdésben az ítélkezés körén kívül jár 
el; 

7. érkeztetés: a bíróságra érkezett minden beadványon (az irat valamennyi példányán és mellékletén) a 
beadvány beérkezése keltének rögzítése, elektronikus eljárásban a beadványon időbélyegző elhelyezése; 

8. intézkedés: az ügy tartalmi (érdemi) és formai (alaki) elintézésére adott utasítás; 
9. irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat, amely valamely szerv működésével, 

illetőleg személy tevékenységével kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és 
bármely eljárással keletkezett; 

10. iratkezelés: az irat készítését (előállítását), nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség 
szempontjából történő válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra 
bocsátását, selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magában foglaló tevékenység; 

11. iratkezelési szabályzat: a bíróságok írásbeli ügyintézésére vonatkozó szabályok összessége, amelyet az 
OIT fogad el, és amelynek mellékletét képezi az irattári terv; 

12. kezdőirat: olyan irat, amelynek a bíróságon nincs előzménye; továbbá, amely törvény értelmében 
érdemben vagy ügyviteli szempontból befejezett ügyben új eljárás lefolytatását vagy a már befejezett üggyel 
kapcsolatban önálló intézkedést, valamely kérelem önálló elintézését igényli; 

13. kiadmány: az eredeti iratról készített olyan másolat, amelyet az arra feljogosított személy „a kiadmány 
hiteléül” záradékkal, aláírásával és a bíróság körbélyegzőjével lát el, vagy elektronikus okirat esetében azon 
minősített elektronikus aláírást, az elektronikus aláíráson pedig időbélyegzőt helyez el; 
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14. lajstrom (tájékoztató könyv): az iratokról ügyszakonként (ügycsoportonként) elektronikus úton vezetett 
nyilvántartás vagy külön ívekből álló, évenként megnyitott és az év utolsó napján hitelesítetten lezárt, 
oldalszámmal ellátott és bekötött könyv; 

15. szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó elő- és utóiratok végleges jellegű összekapcsolása; 
16. tárgyalási jegyzék: a tárgyalási napra kitűzött ügyekről tanácsonként (bíránként) készített jegyzék; 
17. utóirat: olyan irat, amely a bíróságnál már megindult ügyre vonatkozik, ha egyébként nem tekinthető 

kezdőiratnak; 
18. ügycsoport: a bírósági ügyek tárgyuk, valamint az alkalmazandó anyagi és eljárási szabályok azonossága, 

különbözősége vagy specialitása szerinti csoportosítása; 
19. ügyelosztás: a Bsz. 11. §-ának (2)-(7) bekezdéseiben megjelölt ügyelosztási rendnek megfelelően az 

ügyben intézkedni, eljárni jogosult kijelölése; 
20. ügyintézés: a bíróság feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben a jogszabályok által meghatározott eljárás, 

ennek során a tartalmi (érdemi) és formai (alaki), illetve szóbeli, írásbeli és elektronikus munkamozzanatok 
összessége; 

21. ügyirat: a bíróság rendeltetésszerű működése, illetve ügyintézése során keletkezett, az azonos ügyre 
vonatkozó papír alapú vagy elektronikus iratok összessége, amelyeket az ügyintézés valamennyi szakaszában 
együtt kell kezelni; 

22. ügykönyv: az elítélt és a büntetés-végrehajtási (a továbbiakban: bv.) ügy legfontosabb adatairól 
elektronikus úton vezetett nyilvántartás vagy külön ívekből álló, évenként megnyitott és az év utolsó napján 
hitelesítetten lezárt, oldalszámmal ellátott és bekötött könyv; 

23. ügyvitel: a bírósági eljárásra vonatkozó törvények, más jogszabályok és OIT szabályzatok által 
meghatározott, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek (mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, 
amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, az ítélkezés teljesítését célozza. 

III. Fejezet 

AZ ÜGYVITEL SZERVEZETE 

A bírósági iroda 

3. § A bírósági ügy iratát a kezelő-, tájékoztatási vagy ügyfélszolgálati iroda (a továbbiakban: iroda) kezeli, 
melyet az irodavezető vezet. 

A bírósági irattár 

4. § (1) Az irattári anyagot - amíg azt a levéltárnak át nem adják, illetve a selejtezésére nem kerül sor - a 
bíróságon működő irattár kezeli, ahol külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező irattárost kell 
alkalmazni. 

(2) A bírósági irattárban kell őrizni és kezelni a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 169. §-ának (1) 
bekezdésében és 174. §-ában meghatározott iratokat. 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ ÜGYVITEL KÖZÖS SZABÁLYAI 

IV. Fejezet 

AZ ÜGYKEZELÉS 

Elektronikus ügykezelés 

5. § (1) A rendeletben megjelölt nyilvántartásokat - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - elektronikus 
úton, az OIT által jóváhagyott számítógépes program használatával kell vezetni. Egyéb ügyviteli cselekményeket 
akkor lehet elektronikus úton végezni, ha azt jogszabály megengedi. 
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(2) Az átadókönyv, valamint a tanú és a büntetőeljárásban részt vevők, az igazságszolgáltatást segítők 
Védelmi Programjáról szóló 2001. évi LXXXV. törvényben meghatározott más érintett (a továbbiakban: érintett) 
adatainak zártan történő kezelésével kapcsolatos nyilvántartások nem vezethetők elektronikus úton. 

(3) Az általános meghatalmazások jegyzéke, a választottbírósági határozatok jegyzéke és a Bírósági 
Gazdasági Hivatal (a továbbiakban: BGH) által vezetett lajstrom elektronikus úton és papír alapon egyaránt 
vezethető. 

Tájékoztatás a félfogadásról és a beadványok átvételéről 

6. § (1) A bíróság elnöke - helyi bíróság esetében a megyei (fővárosi) bíróság elnöke - által meghatározott 
időszakban az iroda minden munkanap félfogadást tart az ügyfelek részére. 

(2) Az ügyfélfogadásról a bíróságon hozzáférhető helyen tájékoztató táblát kell kifüggeszteni arról, hogy az 
ügyfelek hol és mikor adhatják elő kérelmeiket, panaszaikat, felvilágosításért mikor, hova fordulhatnak, a 
beadványt ki, mikor és melyik helyiségben jogosult átvenni, továbbá, hogy a beadvány a bíróságon lévő 
gyűjtőszekrényben is elhelyezhető. 

(3) A bíróság a (2) bekezdésben meghatározott tartalommal elektronikus úton is adhat tájékoztatást, és azt a 
világhálón is közzéteheti. 

(4) Ha jogszabály a beadvány más módon (telefaxon, elektronikus úton) történő benyújtását is lehetővé teszi, 
az ügyfeleket ennek feltételeiről is tájékoztatni kell. 

A tárgyaláson kívül előadott kérelmek 

7. § (1) A bíróság elnöke által erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben - de hetente legalább egy 
munkanapon - a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél által szóban előterjesztett kérelmet a bíróság elnöke által 
kijelölt bíró, bírósági titkár, bírósági fogalmazó vagy bírósági ügyintéző foglalja jegyzőkönyvbe. A jegyzőkönyv 
az ügy alapos és gyors elintézését elősegítő valamennyi adatot tartalmazza. Ha a fél a szükséges adatokat nem 
tudja vagy nem akarja rendelkezésre bocsátani, ennek tényét a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. Az OIT által 
meghatározott tárgyalásmentes időszakokra vonatkozóan a megyei bíróság elnöke elrendelheti, hogy a 8 főnél 
kevesebb engedélyezett bírói létszámmal működő helyi bíróság (a továbbiakban: kisebb helyi bíróság) helyett az 
e bekezdésben foglalt feladatot a megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság vagy e bíróság és mellette a 
megyei bíróság elnöke által kijelölt más helyi bíróság lássa el. 

(2) Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem elintézésére másik bíróság rendelkezik hatáskörrel vagy 
illetékességgel, vagy ha a kérelem más bíróság előtt folyamatban lévő ügyre vonatkozik, a bíróság az (1) 
bekezdésben foglalt jegyzőkönyvet - lajstromozását követően nyomban - az illetékes bíróságnak küldi meg. 

(3) Ha az ügyfél által előterjesztett kérelem nem tartozik bírósági útra, a kérelemről nem kell jegyzőkönyvet 
felvenni, de az ügyfelet tájékoztatni kell arról, hogy a kérelem elintézésére melyik hatóság jogosult. 

Jegyzőkönyv 

8. § (1) Az eljárási törvények szerinti jegyzőkönyv kézírásos formában nem készíthető el. A jegyzőkönyvben 
semmit sem szabad a sorok közé írni. Az esetleges kiegészítéseket és módosításokat a jegyzőkönyv szélére vagy 
aljára kell írni. A módosítás folytán szükségtelenné vált szövegrészeket áthúzással, oly módon kell törölni, hogy 
a törölt szövegrész az áthúzás után is olvasható maradjon. 

(2) A kiegészítéseket és módosításokat a tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírja. 
(3) A tárgyaláson hozott, külön íven szövegezett határozat rendelkező részét, valamint az első fokú 

tárgyaláson meghozott határozat külön íven megszövegezett eredeti példányát hozzá kell fűzni a tárgyalási 
jegyzőkönyvhöz. 

Elveszett, megsemmisült irat 

9. § Az irat elvesztéséről, megsemmisüléséről azonnal jelentést kell tenni a bíróság elnökének, egyebekben a 
Pp. 119/A. §-ának és a Be. 71/A. §-a (3) és (4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell eljárni. 

A felvilágosítás 

10. § (1) Az iroda törvényben meghatározott személyeknek és képviselőjüknek ad felvilágosítást, lehetővé 
teszi az iratok megtekintését, másolatok vagy jegyzetek készítését (a továbbiakban együtt: felvilágosítás). Az 
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eljárásban részt nem vevő személy részére a bíróság elnöke engedélyezheti a felvilágosítást, ha ahhoz az érintett 
hozzájárult, vagy azt törvény egyébként lehetővé teszi. 

(2) Az egészségügyi intézet (orvos) által a bíróság megkeresésére megküldött iratról az iroda az eljáró tanács 
elnökének az engedélyével adhat felvilágosítást az (1) bekezdésben megjelölt személyeknek. 

(3) A zárt tárgyalásról készült jegyzőkönyvről csak a tárgyaláson való részvételre jogosult személynek vagy 
képviselőjének adható felvilágosítás. 

(4) A határozat tervezetéről, a tanácskozási jegyzőkönyvről, a különvéleményről, a tanács tagjainak a 
feljegyzéseiről felvilágosítás nem adható. 

(5) 
11. § (1) Az iroda a jogosultságot az ügyiratok alapján állapítja meg. A felvilágosítást kérő személy 

azonosságát személyazonosító igazolvánnyal - ügyész, ügyvéd, jogtanácsos esetében ügyészi, ügyvédi, 
jogtanácsosi igazolvánnyal (a foglalkoztatását igazoló okirattal) - kell igazolni. Az ügyvédi irodával (ügyvéddel) 
munkaviszonyban álló dolgozó - ide nem értve az alkalmazott ügyvédet - kizárólag az e § (5) bekezdésében 
felsorolt felvilágosítás kérésére és a már megrendelt másolatok átvételére jogosult; e jogosultságát pedig csak 
akkor gyakorolhatja, ha az ügyvédi iroda (ügyvéd) képviseleti jogosultsága az ügy irataiból kitűnik és a dolgozó 
a munkaviszonyát igazolja. Az ügyvédjelölt azon a bíróságon ahol törvény alapján eljárhat, az ügyvédre 
vonatkozó szabályok szerint, azon a bíróságon pedig ahol törvény alapján nem járhat el, az ügyvédi irodával 
(ügyvéddel) munkaviszonyban álló dolgozóra vonatkozó szabályok szerint jogosult felvilágosítás kérésére. 

(2) Ha a felvilágosításra fogva tartásban lévő személy jogosult, s e célból a bíróságra vezetése nem lehetséges, 
az iroda - bírói utasításra - az iratokat a bíróság székhelyén lévő bv. intézetnek az erre rendszeresített 
átadókönyvvel átadja; a bíróság székhelyén kívüli bv. intézetnek pedig megküldi. Az így átadott iratot, illetve 
megküldött iratokat a bv. intézet lehetőleg még az átvétel napján, de legkésőbb három munkanapon belül köteles 
visszajuttatni. 

(3) A (2) bekezdés alapján átadott, illetve megküldött iratok közül azokat, amelyeknek a megtekintését a 
tanács elnöke nem engedélyezte, illetve amelyekről felvilágosítás nem adható, az iroda az iratok közül kiemeli, 
és az iratok visszaérkezéséig zárt borítékban kezeli. 

(4) A felvilágosítás során gondoskodni kell az iratok megőrzéséről, épségüknek védelméről. 
(5) A felvilágosításra jogosult személynek a tárgyalás (meghallgatás) helyéről és időpontjáról, az iratok 

hollétéről, arról, hogy az ügyben érkezett-e szakértői vélemény, továbbá terjesztettek-e elő jogorvoslati kérelmet, 
távközlési eszközön is adható felvilágosítás, ha az ügy és a felvilágosítást kérő személy azonosításához 
szükséges adatokat közli. 

12. § (1) A kép- vagy hangfelvétel, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvétel megtekintése, 
meghallgatása útján történő felvilágosításra a 10. és 11. § rendelkezései megfelelően irányadók. 

(2) Felvilágosítást a bíróság elnöke által e feladattal megbízott személy ad. 
(3) A felvilágosításnál gondoskodni kell a kép- vagy hangfelvétel, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó 

felvétel biztonságos kezeléséről, különösen arról, hogy a felvilágosítást kérő a berendezéshez és a felvételhez ne 
tudjon hozzáférni, azt ne tudja megrongálni vagy megsemmisíteni. 

Másolatok készítése, mellékletek kiadása 

13. § (1) A külön jogszabályban megjelölt azon személyek, akik az ügyben iratbetekintési joggal 
rendelkeznek, az ügy iratairól - kivéve, ha az iratról másolat adását jogszabály kizárja - hiteles vagy nem hiteles 
másolatot kaphatnak. 

(2) A másolatot az irodavezetőnél kell megrendelni. Az irodavezető határozza meg a másolat kiadásának 
időpontját, és gondoskodik a másolat elkészítéséről. A másolatot az iroda rendszerint legkésőbb a 
megrendeléstől számított harmadik munkanapon adja ki. 

(3) Az irodavezető nyilvántartja a hiteles másolat módját (fénymásolás, gépírás stb.), a megrendelő nevét, az 
illetékmentesség tényét vagy a lerótt illeték összegét. A másolat átvételét a megrendelő keltezéssel ellátott 
aláírásával igazolja. 

(4) A bírósághoz érkezett iratról a bíróság által készített másolatot és a más által elkészített és hitelesítés 
végett bemutatott másolatot az iroda látja el „a másolat hiteléül:” záradékkal, a másolatot készítő aláírásával, a 
bíróság körbélyegzőjének lenyomatával és a másolat készítésének időpontjával. 

(5) Az ügy iratairól kiadott nem hiteles másolat nem tartalmazza a (4) bekezdésben foglaltakat. 
(6) A külföldi felhasználásra szánt hiteles másolatot - ha nemzetközi szerződés alapján vagy nemzetközi 

szerződés hiányában azt felülhitelesíteni kell - a bíróság elnöke vagy elnökhelyettese az aláírásával, a hitelesítés 
időpontjának feltüntetésével és a bíróság bélyegzőlenyomatával hitelesíti. A hitelesítési záradék szövege a 
következő: „... (név) aláírását és a bíróság bélyegzőjének lenyomatát hitelesítem.” 

13/A. § (1) Ha az ügy irata elektronikus okiratként áll rendelkezésre, a papír alapú másolat kiadása során a 13. 
§ rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 13. § (4)-(5) bekezdése szerinti másolat az elektronikus okirat 
kinyomtatott példánya alapján készül. 
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(2) Ha a bíróság határozata, amelyről a papír alapú másolatot kérik elektronikus okiratként jött létre, a 
másolaton fel kell tüntetni az elektronikus okiraton elhelyezett időbélyegző dátumát, valamint azt, hogy az 
elektronikus okiratot ki látta el elektronikus aláírással, és hogy azon milyen elektronikus aláírás szerepel. 

14. § (1) A kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről készített másolat 
kiadására a 13. §-ban foglalt rendelkezések megfelelően irányadók, ugyanígy kell eljárni a jogszabály szerint 
felvilágosítás adásra, illetve iratbetekintésre jogosultak adathordozójára átjátszással készített másolat kiadásánál 
is. 

(2) A kép- vagy hangfelvételről, a képet és hangot egyidejűleg tartalmazó felvételről készített másolat nem 
hitelesíthető. 

15. § Ha a bíróság okirat vagy egyéb melléklet kiadását rendelte el, ennek átvételét a másolat átvételéhez 
hasonlóan kell igazolni. Ha hiteles másolat csatolása szükséges a kiadáshoz, azt a kérelmező költségére a bíróság 
készíti el az okirat (melléklet) vagy a kérelmező által benyújtott másolat felhasználásával. 

15/A. § Ha a bíróság jogszabály alapján elektronikus okirat kiadására köteles, és a kiadott elektronikus 
okiratot a bíróság minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel látja 
el, az hiteles másolatnak minősül. Ha a kiadott elektronikus okirat minősített elektronikus aláírást és az 
elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzőt nem tartalmaz, az nem hiteles másolatnak minősül. 

15/B. § Ha a bíróság jogszabály alapján papír alapú okirat elektronikus másolatának kiadására köteles, a 
másolatot lapolvasó berendezés felhasználásával kell elkészíteni, ennek során a papír alapú dokumentumokról 
elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet előírásait 
megfelelően alkalmazni kell. A 15/A. §-ban foglaltak ebben az esetben is irányadók. 

Intézkedés távközlési és elektronikus eszközök igénybevételével 

16. § Az ügyintézés gyorsítása érdekében az intézkedés megtételére, tudakozódásra és felvilágosítás adására 
távközlési és elektronikus eszköz vehető igénybe, ha 

a) a hívott (megkeresett) kiléte nem kétséges (beazonosítható), 
b) a közlés tudomásulvételére a hívott, megkeresett jogosult, és 
c) az ügyintézés ilyen módja nem ütközik jogszabályba. 

A bélyegzők 

17. § (1) A bíróság körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben a bíróságnak - és ha annak 
elnevezéséből a székhelye nem állapítható meg - a székhelyének a megjelölése (pl. Váci Városi Bíróság, Bács-
Kiskun Megyei Bíróság Kecskemét). 

(2) Az azonos szövegű körbélyegzőket és lajstrombélyegzőket a lenyomatukon is látható sorszámmal kell 
ellátni. 

(3) A bélyegzők elvesztését a bíróság elnöke részére haladéktalanul jelenteni kell. A bíróság elnöke 
gondoskodik arról, hogy a körbélyegző és a lajstrombélyegző elvesztésének és érvénytelenítésének ténye a 
Bírósági Közlönyben közzétételre kerüljön. 

A nyomtatványok 

18. § (1) Ha külön jogszabály előírja, illetve anélkül is a gyakrabban előforduló intézkedések megtételére, 
illetve nyilvántartások vezetésére általában nyomtatványt kell használni. 

(2) Az OIT országos jelleggel, a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtábla elnöke a vezetése alatt álló bíróság 
részére, a megyei (fővárosi) bíróság elnöke a megyei (fővárosi) bíróság és területén működő helyi bíróság 
részére rendszeresíthet nyomtatványt. 

A tárgyalási jegyzék 

19. § (1) A tárgyalási napra kitűzött ügyekről tanácsonként (bíránként) tárgyalási jegyzék készül. 
(2) A tárgyalási jegyzéken meg kell jelölni a kitűzött ügyek sorszámát, az ügyszámot, az ügy tárgyát, a 

tárgyalás időpontját, az esetleges ügyészségi ügyszámot és a peres felek, illetőleg a terhelt vagy eljárás alá vont 
személy nevét. Több felperes, alperes vagy terhelt, feljelentő, eljárás alá vont személy esetén elegendő az első 
helyen megnevezett nevét és társainak számát feltüntetni. A büntető tanács tárgyalási jegyzékén azt is fel kell 
tüntetni, hogy a tanács a kitűzött ügyben tárgyalást vagy nyilvános ülést tart-e. 

(3) A tárgyalási jegyzék egy példányát a tárgyalások megkezdése előtt a tárgyalóterem ajtajára ki kell 
függeszteni. 
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Az általános meghatalmazások jegyzéke 

20. § (1) A bejelentett általános meghatalmazásokról a polgári vagy a peren kívüli iroda bekötött, 
lapszámozással ellátott, hitelesített névjegyzéket vezet. A jegyzékeket minden év utolsó napján le kell zárni. A 
jegyzékbe az iroda csak bírói rendelkezés alapján tehet bejegyzést. A névjegyzék elektronikus úton is vezethető. 

(2) A jegyzék adatairól bárki felvilágosítást kaphat. 
(3) A bejelentett általános meghatalmazásokat érkezésük sorrendjében kell a jegyzékbe bevezetni, a jegyzék 

sorszámát a bejelentés eredeti példányára fel kell jegyezni. 
(4) Az általános meghatalmazás visszavonása esetén a bejegyzést át kell húzni és a visszavonás tényét a 

bejegyzés mellett fel kell tüntetni. 

A gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, 
valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása 

21. § A gondnokoltak és gondnokaik Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala által kezelt 
nyilvántartásába a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes 
jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott adatokat a helyi bíróság bírája, bírósági 
titkár, vagy - a bíró utasítása alapján - bírósági ügyintéző vagy a bíróság elnöke által erre a feladatra kijelölt 
bírósági tisztviselő jegyzi be. 

A választottbírósági határozatok jegyzéke 

22. § (1) A letétbe helyezett választottbírósági határozat kiadmányokról a Fővárosi Bíróságon bekötött, 
lapszámozással ellátott, hitelesített könyvben jegyzéket vezetnek. A jegyzéket az év utolsó munkanapján le kell 
zárni. 

(2) A letétbe helyezett ítélet- és egyezségkiadmányokat a polgári iroda érkezésük sorrendjében vezeti be a 
jegyzékbe. Egyéb bejegyzést az iroda csak bírói rendelkezés alapján tehet. A határozat letétbe helyezett 
kiadmányán a bíróság feltünteti a bíróság nevét, az érkezés évét, hónapját, napját, a jegyzék folyószámát, 
továbbá ellátja a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával. A jegyzékbe foglalt határozatokról betűsoros 
névmutató vezethető. 

(3) A letétbe helyezett határozatkiadmányokat az egyéb iratoktól elkülönítve, külön iratcsomóban kell kezelni. 
(4) A letétbe helyezett határozatot kiadni nem lehet, arról a felvilágosításra jogosultak részére másolat 

készíthető. 

V. Fejezet 

AZ ÜGYINTÉZÉS 

A beadványok átvétele és az átvétel elismerése 

23. § (1) Az ügyféltől a beadványt a felvilágosításra megállapított időben az irodavezető vagy az e feladattal 
megbízott személy veszi át. A felvilágosítási időn kívül az ügyfél beadványait a bíróság bejáratánál lévő, zárt 
gyűjtőszekrényben helyezheti el. A gyűjtőszekrényt a hivatali munkaidő végén minden esetben, továbbá a 
szükséghez képest naponta többször is ki kell üríteni. 

(2) A postán érkezett vagy más hatóságtól kézbesítővel (hivatali kézbesítés) küldött iratot - munkaidőben - a 
bíróság elnöke által kijelölt személy veszi át, akinek a gyűjtőszekrény kiürítése is feladata. 

(3) A küldeményt átvevő személy sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét mind az átvételi 
elismervényen, mind a borítékon megjelöli. A postai úton érkező sérült, könyvelt küldemény átvételéről 
jegyzőkönyvet készít, és azt a küldemény tartalmához csatolja. 

(4) Az átvevő a kézbesítő okmányon olvasható aláírásával és az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el az 
átvételt, az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal jelöli meg a 
kézbesítő okmányon és a borítékon is. 

(5) A személyesen benyújtott beadványt átvevő személy a beadvány felzetén vagy a megszövegezett 
elismervényen az érkezés megjelölésére szolgáló bélyegzővel igazolja az átvételt, és ha már rendelkezésre áll, 
rájegyzi a lajstromszámot is. Az ügyfél kívánságára szóban előterjesztett kérelem jegyzőkönyvbe foglalásáról 
elismervényt kell adni, vagy átadni részére a felvett jegyzőkönyv egy hitelesítetlen másolati példányát. 
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A központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkező 
elektronikus beadványok 

23/A. § (1) A központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: központi rendszer) keresztül a 
bíróságra érkező beadványokat a bíróság vezetője által erre kijelölt személy - az elektronikus közszolgáltatásról 
és annak igénybevételéről szóló kormányrendeletben foglalt határidőn belül - veszi át; az átvételt követően a 
beadványt, a mellékleteit, valamint a központi rendszer által generált érkeztető számot (a továbbiakban e §-ban: 
érkeztető szám) tartalmazó dokumentumot kinyomtatja és az általános szabályok szerint érkezteti. 

(2) Ha a bírósági iratot törvény alapján a központi rendszer útján kell kézbesíteni, arra a fél beadványa 
érkeztető számának felhasználásával kerül sor. 

Az irat érkezési időpontjának feltüntetése 

24. § (1) 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. Az adatokat a lajstromvezető az irat első példányán aláírja. 

(2) Ha a beadvány határidőhöz kötött eljárási cselekményt (pl. fellebbezést) tartalmaz, az iroda a 
levélborítékot a beadványhoz csatolja. 

A hiánypótlás 

25. § Ha az iroda a beadvány személyesen történt benyújtásakor hiányt észlel (pl. a példány nem elegendő, az 
aláírás hiányzik), felhívja az ügyfelet a hiány azonnali pótlására. Ha az ügyfél a hiánypótlásnak nem tesz eleget, 
de ragaszkodik a beadvány benyújtásához, a beadványt hiányosan is át kell tőle venni. 

Pénz és egyéb érték kezelése 

26. § (1) A bírósághoz postán érkezett pénzt vagy egyéb értéket (pl. ékszert, kötvényt, takarékbetétkönyvet, 
fel nem használt és fel nem használható illetékbélyeget) azon bíróságnál, amelynek székhelyén BGH működik, a 
BGH, más bíróságnál a gazdasági ügyek intézésével megbízott személy veszi át, és külön szabályok szerint 
kezeli. 

(2) Az olyan értéket, amelyet bírósági letétként kell kezelni, az illetékes BGH-hoz, illetőleg a bíróság elnöke 
által kijelölt bírósági letétkezelőhöz kell, az erre vonatkozó külön szabályok szerint, eljuttatni. A bírósági 
(elnöki) letétként kezelendő pénz tekintetében az erre vonatkozó külön szabályok az irányadók. 

Az írásbeli bizonyítékok és fontos iratok kezelése, őrzése 

27. § (1) Ha az irathoz olyan okiratot vagy más iratot mellékeltek, amelynek szakértői megvizsgálása válhat 
szükségessé, az okiratot (iratot) zárt borítékban kell az iratok között őrizni. 

(2) Ugyanígy kell őrizni az egészségügyi intézet (orvos) által a bíróság megkeresésére megküldött iratot, 
valamint azokat az iratokat, amelyeket a tanács elnöke fontosnak minősített. 

(3) Páncélszekrényben - indokolt esetben külön helyiségben is - kell őrizni az iratot, ha jogszabály vagy a 
tanács elnöke az őrzésnek ezt a módját rendelte el. 

A lajstromozás 

28. § (1) Az iroda - ha e rendelet másként nem rendelkezik - a bírósághoz érkezett minden beadványt, illetve 
iratot bejegyez a lajstromba. 

(2) Az iroda ügyszakonként egy lajstromot vezet, kivéve, ha a bíróságok egységes iratkezeléséről szóló 
szabályzat vagy a Legfelsőbb Bíróság, az ítélőtábla, a megyei (fővárosi) bíróság és a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság elnöke az azonos ügyszakba tartozó ügyek meghatározott köre (ügycsoport) szerinti külön lajstromozást 
rendel el. 

Az ügycsoportok 
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29. § A bírósági eljárásokban az alkalmazandó anyagi és eljárásjogi szabályok alapján - a Harmadik Részben 
és a külön jogszabályokban foglaltakon kívül - az e §-ban meghatározott ügyszakok szerinti ügycsoportok 
különösen a következők: 

a) büntető ügyszakban 
1. első fokú büntetőügy, 
2. fellebbezett büntetőügy, 
3. fiatalkorú büntetőügye, 
4. fiatalkorú fellebbezett büntetőügye, 
5. büntető nemperes ügy, 
6. fellebbezett büntető nemperes ügy, 
7. bíróság kijelölése, 
8. perújítási indítvány, 
9. felülvizsgálati ügy, 
10. a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány, 
11. nyomozási bírói ügy, 
12. fellebbezett nyomozási bírói ügy, 
13. egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy, 
14. bírósági mentesítés iránti ügy, 
15. bírósági mentesítés iránti fellebbezett ügy, 
16. idegenrendészeti ügy, 
17. idegenrendészeti fellebbezett ügy, 
18. semmisségi ügy, 
19. népfelkelési ügy, 
20. egyéb (vegyes) ügy, 
21. harmadfokú büntetőügy, 
22. fiatalkorú harmadfokú büntetőügye, 
23. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt; 

b) szabálysértési ügyek 
1. szabálysértési hatóság határozata ellen benyújtott kifogás (panasz), 
2. elzárással is sújtható szabálysértés miatti ügy, 
3. elzárással is sújtható szabálysértés miatti fellebbezett ügy, 
4. szabálysértési ügyben emelt ügyészi óvás, 
5. a pénzbírság, a helyszíni bírság közérdekű munkára, valamint ezek és a közérdekű munka elzárásra 

történő átváltoztatása iránti ügy, 
6. szabálysértési egyéb (vegyes) ügy, 
7. szabálysértési perújítási ügy, 
8. a kifogást elbíráló végzés ellen benyújtott, tárgyalás tartására irányuló kérelem; 

c) polgári ügyszakban 
1. első fokú polgári peres ügy, 
2. fellebbezett polgári peres ügy, 
3. polgári nemperes ügy, 
4. fellebbezett polgári nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt; 

d) munkaügyi ügyekben 
1. első fokú munkaügyi peres ügy, 
2. fellebbezett munkaügyi peres ügy, 
3. munkaügyi nemperes ügy, 
4. fellebbezett munkaügyi nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
7. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt; 

e) közigazgatási ügyszakban 
1. első fokú közigazgatási ügy, 
2. fellebbezett közigazgatási ügy, 
3. közigazgatási nemperes ügy, 
4. fellebbezett közigazgatási nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. felülvizsgálati ügy, 
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7. választási kifogás, 
8. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt. 

A kezdőirat bemutatása az eljáró tanács kijelölése céljából 

30. § A kezdőiratot és a kezdőiratként kezelendő iratot az esetleges előzményi iratokkal felszerelve a 
lajstromba történő bejegyzés napján, de legkésőbb az érkezést követő munkanapon az irodavezető bemutatja az 
ügyelosztásra jogosult vezetőnek. 

Az ügyelosztás módszerei 

31. § Ügyelosztási renden belül, ügyelosztási módszerként alkalmazható különösen 
a) a páros-páratlan ügyszámok, 
b) a meghatározott számcsoportok, 
c) az alperes (kötelezett stb.), illetve a vádlott (eljárás alá vont személy stb.) nevének kezdőbetűje, 
d) a bíróság illetékességi területének felosztása a bírák között (városok, kerületek, egyéb települések stb. 

szerint), 
e) egyhetes, kéthetes vagy havonkénti megoszlásban valamennyi érkezett ügy egy tanácsra (bíróra) történő 

kiosztása, 
f) az ügyszakonkénti, ügycsoportonkénti, az ügy tárgya szerinti szakosodás, 
g) a bírói gyakorlat időtartama, 
h) számítógépes program segítségével történő automatikus ügyelosztás, vagy 
i) több ügyelosztási módszer együttesen. 

A kijelölés módosítása 

32. § (1) A bíróság elnöke, illetve az ügyelosztásra jogosult más bírósági vezető az ügy intézésével másik 
tanácsot (bírót) jelöl ki a kizárás, a bíró szolgálati viszonyának megszűnése, a tartós távolléte, az ügy jellegére is 
figyelemmel távolléte, az egyenletes munkateher biztosítása vagy az ügyhátralék feldolgozása esetén. 

(2) Ha az egyesítendő ügyek elintézésére eredetileg nem ugyanazt a tanácsot (bírót) jelölték ki, az együttes 
elbírálást a kijelölés módosításával kell biztosítani. 

A soron kívüli eljárás 

33. § (1) Az ügy soron kívüli intézése alapulhat 
a) jogszabály rendelkezésén, 
b) az OIT határozatán, 
c) a bíróság elnökének a rendelkezésén. 
(2) A bíróság elnöke a soron kívüli eljárást az ügyfél kérelmére írásban elrendelheti. 
33/A. § (1) A soronkívüliség az ügynek a rendes ügymenetből történő kivételét jelenti. A soron kívül 

intézendő ügyben - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - minden intézkedést haladéktalanul kell megtenni. 
(2) A jogszabály rendelkezésén, illetőleg az OIT határozatán alapuló soron kívüli ügyintézés a bírósági eljárás 

egész tartamára irányadó. A bíróság elnöke által elrendelt soron kívüli ügyintézés az adott bíróság előtti eljárás 
tartamára vonatkozik azzal, hogy az eljárás jogerős befejezését megelőzően elrendelt soronkívüliség a jogerőt 
követő eljárásra nem terjed ki. 

(3) Az elnök által elrendelt soron kívüli ügyintézés teljesítését az elnök legalább háromhavonta ellenőrzi, és 
mulasztás esetén megteszi a szükséges intézkedést (pl. határidő tűzésével a következő szükséges intézkedés 
megtételére felhívás, figyelmeztetés, fegyelmi felelősségre vonás). 

33/B. § (1) A bíróság elnöke - külön kérelem nélkül - hivatalból az ügy soron kívüli intézését rendelheti el, 
különösen akkor, ha: 

a) ahhoz kiemelkedően fontos társadalmi, igazságügyi, illetve közérdek fűződik; 
b) az ügy tárgya az állampolgárok széles körét érintő kérdés; 
c) a gyermekek jogait, illetve kiskorú ügyfél fontos érdekét érinti az ügy (pl. gyermek jogállása, gyermek 

elhelyezése, gyermekkel való kapcsolattartás, apaság megállapítása). 
(2) A bíróság elnöke a Be. 64/A. §-ának b) pontjában meghatározott feltételek fennállása esetén - külön 

kérelem nélkül - hivatalból elrendeli az ügy soron kívüli intézését. 
(3) A bíróság elnöke az ügyfél által előterjesztett soronkívüliség elrendelése iránti kérelem elbírálása során 

különösen az alábbiak figyelembevételével határoz: 



100 
 

a) kérelmező személyi körülményei; 
b) az ügy tárgya és jellege; 
c) bíróság működésében felmerült objektív ok. 

Az irat bemutatása a bíró (tanács) részére 

34. § Az iroda az eljáró bíró (tanács) kijelölése után az iratot a bírónak (a tanács elnökének) bemutatja. 

A bírósági irat kézbesítése 

35. § (1) A bírósági irat kézbesítése - ha jogszabály másként nem rendelkezik - külön szabályok szerint 
általában posta útján történik. 

(2) A bíróság elnöke elrendelheti, hogy a bíróság székhelyén a kézbesítést bírósági alkalmazott végezze. 
(3) A fogva tartásban lévő személy részére a fogva tartást foganatosító szerv parancsnoka útján kell 

kézbesíteni a bírósági iratot. 
(4) A címzett a részére szóló iratot - személyazonosságának igazolása után - a bíróságon is átveheti. 
(5) A bíróság az olyan iratot, amely átvételéhez joghatály fűződik, vagy amely átvételének igazolására 

szükség van, tértivevénnyel postázza; személyes kézbesítés esetén az átvevő az átvétel tényét keltezéssel ellátott 
aláírásával igazolja. Ha az átvételre nyomtatványt rendszeresítettek, az átvétel tényét ezen kell elismerni. A 
külön jogszabályban meghatározott „A” mintájú tértivevényen minden esetben meg kell jelölni, hogy a címzett 
távolléte esetében milyen jelzésű értesítést kell a részére visszahagyni. 

(6) Büntetőügyben az A/3. jelzésű értesítés alkalmazandó. A „saját kezéhez kézbesítendő” A/4. jelzésű 
értesítést kell használni a Be. 263. §-ának (2) bekezdése szerint a vádirat kézbesítésekor, a pótmagánvádlónak a 
Be. 267. §-ának (3) bekezdése, a Be. 312. §-ának (1) bekezdése, és a Be. 343. §-ának (2) bekezdése szerinti 
felhívás kézbesítésekor, továbbá a feljelentőnek a Be. 502. §-ának (1) bekezdése szerinti meghallgatásra és a 
magánvádlónak a Be. 506. §-a szerint a tárgyalásra történő idézés kézbesítésekor, valamint ha azt a bíróság 
szükségesnek tartja. Az A/5. jelzésű értesítést kell alkalmazni a Be. 544. §-ának (1) bekezdése alapján a 
tárgyalás mellőzésével meghozott végzés kézbesítésekor. 

(7) Polgári ügyben az A/2. jelzésű értesítés alkalmazandó. Amennyiben a bíróság megítélése szerint az iratot 
kizárólag a címzett saját kezéhez lehet kézbesíteni, az A/6. jelzésű értesítést kell használni. 

35/A. § Külföldi bíróságok polgári ügyiratai esetében - ha a postai szolgáltató által a sikertelen kézbesítés 
alkalmával elhelyezett értesítőben megjelölt átvételi határidő eredménytelen elteltét követően a postai szolgáltató 
a hivatalos iratot a tértivevényen megjelölt „nem kereste” jelzéssel a feladónak visszaküldi - a bíróság az így 
visszaküldött ügyiratot tizenöt napig magánál tartja, és ha a címzett azt ez idő alatt sem veszi át, a bíróság úgy jár 
el, mintha a címzett a kézbesítés során az átvételt megtagadta volna. 

Az irat csatolása és az ügyek egyesítése 

36. § (1) Folyamatban lévő vagy befejezett ügy iratát más ügy iratához csatolni vagy a csatolást megszüntetni 
csak bírói határozat alapján, bírói utasításra lehet. 

(2) Az egyesítés a korábban, több ügy egyesítésekor a legkorábban lajstromozott ügyirathoz történik. 
(3) A bírósági nyilvántartásokban a csatolást vagy az egyesítést oly módon kell feltüntetni, hogy annak 

időpontja megállapítható legyen. 

Az irat elküldése 

37. § (1) A folyamatban lévő ügy iratát csak bírói utasítás alapján lehet más hatósághoz elküldeni. 
(2) Az iroda az iratot ajánlott vagy csomagküldeményként adja postára. Ha az iratot a címzett (szakértő stb.) 

az irodában veszi át, az átvétel tényét és idejét a pótborítékon aláírásával igazolja, vagy arról elismervényt ad. 

A kiadmány 

38. § (1) A kiadmányon fel kell tüntetni a bíróság megnevezését, az ügyszámot, szükség esetén a tanács 
elnöke vagy tagja által megjelölt szöveget, a tanács elnökének és tagjainak nevét, az „s. k.,” toldattal, az eredeti 
keltezést, továbbá azt el kell látni a bíróság körbélyegzőjének lenyomatával. 

(2) A külföldi felhasználásra szánt bírósági iraton a bíró, vagy a bírósági alkalmazott aláírását és a bíróság 
pecsétjét a bíróság elnöke vagy elnökhelyettese az aláírásával, a hitelesítés időpontjának feltüntetésével és a 
bíróság körbélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. 
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(3) A hitelesítési záradék szövege a következő: „... (név) aláírását és a bíróság körbélyegzőjének lenyomatát 
hitelesítem.” 

A befejezett ügy 

39. § (1) Befejezett az az ügy, amelyben a bíróság ügydöntő határozatot hozott. 
(2) Az (1) bekezdésben említett ügyön kívül befejezett az az ügy is (befejezettként kezelendő ügy), amelyben: 
a) félbeszakadt az eljárás, 
b) szünetel az eljárás, 
c) felfüggesztették az eljárást, 
d) tárgyalás mellőzésével hoztak büntetést kiszabó, vagy intézkedést alkalmazó végzést; 
e) más ügyhöz való egyesítésről rendelkeztek, 
f) az ügy áttételéről rendelkeztek, vagy más bíróságot jelöltek ki az eljárásra, 
g) bíróság elé állítás esetén az ügyésznek való visszaküldésről rendelkeztek, 
h) magánvádas eljárás esetén az ismeretlen elkövető kilétének felderítése érdekében nyomozást rendeltek el, 

illetve azért rendelkeztek az ügyésznek való megküldésről, mert olyan bűncselekmény látszik megállapíthatónak, 
amely miatt a vádat az ügyész képviseli, 

i) a Pp. 331. §-a alapján a keresetlevélnek az ügyben első fokon eljárt közigazgatási szerv részére történő 
megküldéséről rendelkeztek, 

j) az eljárás elhúzódása miatt benyújtott, felterjesztett kifogást bíráltak el. 
(3) A szabálysértési eljárásban befejezettként kezelendő ügy továbbá, amelyben 
a) a bíróság a becsületsértési ügyben érkezett panaszt, kifogással kapcsolatos igazolási kérelmet elbírálta, 
b) tárgyalás mellőzésével a kifogást elbírálta, 
c) gyorsított bírósági eljárásban nem tartott tárgyalást, 
d) döntött a szabálysértési hatóság előtti eljárásban jogerősen kiszabott pénzbírság, helyszíni bírság, 

közérdekű munka elzárásra történő átváltoztatásáról, illetve 
e) a szabálysértési hatóság előtti eljárásban jogerősen kiszabott pénzbírságot helyettesítő elzárás 

elhalasztására, félbeszakítására irányuló kérelemről. 

Adatszolgáltatás a bűnügyi nyilvántartás részére 

40. § (1) A befejezett büntetőügyben a határozat meghozatalát követően haladéktalanul, de legfeljebb három 
munkanapon belül ki kell állítani - a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő 
adatközlés szabályairól szóló IRM rendelet szerinti - a bíróság adatközlési kötelezettségének teljesítésére 
rendszeresített adatlapot, és azt a bíróság irodájának kell átadni. 

(2) Az adatlapokat az iroda közli a bűnügyi nyilvántartás részére. Ha az adatvédelem és az adatbiztonság 
feltételei adottak, az adatlapok elektronikus úton is közölhetők a bűnügyi nyilvántartó szervvel. 

VI. Fejezet 

A TANÚ VÉDELMÉNEK ÜGYVITELI SZABÁLYAI 

A tanú személyi adatainak zárt kezelése 

41. § (1) A tanú zártan kezelendő adatait, valamint a zárt adatot tartalmazó iratot az iratborítóban lévő iratok 
között személyenként elkülönített, zárt, lepecsételt és a bíróság körbélyegző lenyomatával ellátott borítékban kell 
elhelyezni. Az iratborítón, a zárt adatot tartalmazó borítékon és a lajstromban fel kell tüntetni a zárt adatkezelés 
tényét. 

(2) A zárt adatot tartalmazó iratról olyan másolatot kell készíteni és az iratok között elhelyezni, amely nem 
tartalmazza a zárt adatot. A zárt adat megismerésére nem jogosult személy részére felvilágosítás céljára (8-12. §) 
ezt a másolatot kell felhasználni; az iratbetekintés során a zárt adatot tartalmazó borítékot az iratok közül ki kell 
emelni. 

(3) A zárt adatot tartalmazó borítékot a bíró, a jogorvoslati kérelmet elbíráló bíró vagy a bírói utasítást teljesítő 
személy nyithatja fel, ha az adat megismerése eljárási cselekmény foganatosításához szükséges. A zárt adat 
megismerésére jogosult más személy kérésére a bíró vagy az iroda nyitja fel a borítékot. A felnyitás tényét, okát 
és időpontját a zárt adatot tartalmazó borítékra fel kell jegyezni, és a továbbiakban az (1) bekezdés szerint kell 
eljárni. 
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Különösen védett tanú adatainak kezelése 

42. § Ezen alcím alkalmazásában 
a) zárt adat: a tanúnak a Be. 85. § (2) bekezdésében írt személyi adatai, 
b) zárt adat-kezelés: a személyi adatok felvétele, tárolása, felhasználása, 
c) zárt adat-kezelő: a b) pontban meghatározott tevékenységet végző, erre a feladatra kijelölt személy, 
d) kísérőirat: az ügyirathoz tartozó, de attól elkülönülten, külön zárt irattartóban elhelyezett irat, mely a zárt 

adatokat tartalmazó eredeti iratokat tartalmazza, 
e) kivonatos irat: a zárt adatot magában foglaló eredeti iratról készült olyan másolat, mely nem tartalmazza a 

zárt adatot, 
f) kísérőjegyzék: a zárt adatokat tartalmazó eredeti iratok felsorolását és a kivonatos irat feltalálási helyét 

rögzítő jegyzék. 
43. § (1) A büntetőiroda vezetője a büntetőügy bíróságra érkezését követően haladéktalanul megvizsgálja azt, 

hogy az ügyben szerepel-e különösen védett tanú. A büntetőiroda vezetője valamennyi ügyre nézve zárt adat-
kezelőnek minősül. 

(2) Ha az ügyben különösen védett tanú szerepel, a büntetőiroda vezetője 
a) elkészíti a kísérőirat borítóját, amelyen első zárt adat-kezelőként feltünteti a saját nevét, 
b) az iratokat haladéktalanul bemutatja az ügyet elosztó bírósági vezetőnek, 
c) az eljáró tanács kijelölését követően az iratot a kísérőirattal együtt bemutatja az eljáró bírónak, akinek a 

nevét szintén feltünteti a kísérőirat borítóján mint a zárt adat kezelésért továbbiakban felelős személyt. 
44. § (1) Az ügyben eljáró bíró a bemutatás után haladéktalanul - legkésőbb a bemutatást követő első 

munkanapon - a kísérőirat borítóján a név feltüntetésével kijelöli azt a bírósági alkalmazottat, aki zárt adat-
kezelőként az ügyben az ügyviteli teendőket ellátja. A bíró az eljárás későbbi szakaszában szükség esetén 
további zárt adat-kezelőt jelölhet ki. 

(2) A zárt adat-kezelő 
a) kigyűjti a zárt adatokat tartalmazó iratokat a büntetőügy iratából, 
b) elkészíti azok kivonatos iratát és elhelyezi a büntetőügy eredeti iratai között, 
c) a zárt adatokat tartalmazó iratot elhelyezi a kísérőiratban, 
d) elkészíti a kísérőjegyzéket és azt a büntetőügy eredeti iratai között elhelyezi, 
e) értesíti a zárt adat-kezelésről az ügyben korábban eljárt hatóságokat. 
45. § (1) A kísérőiratban kell elhelyezni a kísérőjegyzék egy példányát, továbbá minden olyan később 

keletkezett iratot is, amely zárt adatot tartalmaz (pl. tértivevény, bv. visszajelentés, rendőri jelentés elővezetésről 
stb.). 

(2) A kísérőirathoz, illetve zárt adatot tartalmazó irathoz csak az előre kijelölt zárt adat-kezelő férhet hozzá, 
akinek a jogosultságát a kísérőiraton feltüntetett neve tanúsítja. 

(3) A zárt adatról, illetve a kísérőiratról másolatot kiadni nem lehet, arról felvilágosítás nem adható, kivéve az 
ügyésznek és annak, aki az ügyben maga is zárt adat-kezelő. 

(4) A kísérőiratot a zárt adat-kezelésre jogosult bíró, illetve a lajstromvezető elzárva, lemezszekrényben őrzi. 
(5) A zárt adat-kezelésre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a nem írásban (kép, 

hangfelvétel) rögzített adatok kezelésére is. 

A tanúvédelmi programban részt vevő személy védelme 

46. § Ha az ügyben érintett szerepel [5. § (2) bek.], a védelmet ellátó szerv részére a kézbesítést a titkos 
ügykezelésre feljogosított személy végzi. Az érintett részére kézbesítendő iratot a Tanúvédelmi Szolgálat útján, 
hivatalsegédjével kell kézbesíteni. 

HARMADIK RÉSZ 

AZ ÜGYVITEL KÜLÖNÖS SZABÁLYAI 

VII. Fejezet 

A GAZDASÁGI ÜGYSZAK ÜGYVITELE 

47. § A rendelet Első és Második részének az első fokú bíróságnál a polgári ügyek iratainak kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseit a gazdasági ügyszak ügyvitelére az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
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A cégeljárás ügyvitele 

48. § (1) A cégbírósági eljárásban nem alkalmazható a 7. § (1) bekezdése. 
(2) A cégeljárásban a cég-, illetőleg a cégjegyzékadatban történt változás bejegyzésére elektronikus úton kerül 

sor. 
49. § A megyei bíróság mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) körbélyegzője: középen a Magyar 

Köztársaság címere, körben felül a megyei (fővárosi) bíróság cégbíróságának, alul a székhelyének a megjelölése 
(pl. Zala Megyei Bíróság Cégbírósága - Zalaegerszeg). 

50. § (1) A cégbíróság a cégbejegyzés (változásbejegyzés) iránti kérelmet a külön jogszabályban 
meghatározott informatikai jellemzőkkel rendelkező elektronikus kérelem formájában veheti át (érkeztetheti). 

(2) A cégbejegyzési kérelem benyújtásáról a cégbejegyzést kérő részére fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus tanúsítványt kell kiállítani, amely tartalmazza a 
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: 
Ctv.) 44. §-ának (2) bekezdésében meghatározott adatokat. 

(3) 
51. § (1) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet - amennyiben a kérelem munkaidőben érkezik meg a 

cégbírósághoz - az érkezés időpontjában érkezteti és a céget cégjegyzékszámmal látja el. Ha a kérelem 
munkaidőn kívül érkezik meg, a kérelem érkeztetésére a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően 
kerül sor. 

(2) A cégbíróság a bejegyzési kérelem nyomtatványán feltüntetett adatokat számítógépen rögzíti és a 
bejegyzési kérelem adatai mellett a „bejegyzés alatt” megjegyzést tünteti fel. 

52. § A cégbíróságon az eljáró bíró kijelölése elsősorban számítógép felhasználásával, automatikusan történik. 
Indokolt esetben az eljáró bírót a kollégiumvezető jelöli ki. 

53. § A cégeljárásban az ügycsoportok a következők: 
a) cégbejegyzési ügy, 
b) fellebbezett cégbejegyzési ügy, 
c) cégtörvényességi ügy, ideértve a törlési eljárást is, 
d) fellebbezett cégtörvényességi ügy, ideértve a törlési eljárást is, 
e) végelszámolási kifogás, 
f) fellebbezett végelszámolási kifogás, 
g) egyéb cégügy, 
h) fellebbezett egyéb cégügy, 
i) a bíróság kijelölése, 
j) felülvizsgálati ügy, 
k) felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt. 
54. § (1) Ha a bíró a bejegyzést elrendeli, a bejegyzést elrendelő végzést számítógépen szerkeszti meg. Ennek 

során az előszerkesztés adatait - a szükséghez képest - a bírói utasításnak megfelelően módosítani kell. 
(2) A cégbíróság a kérelemnek helyt adó bejegyző végzést és a bejegyzés alapjául szolgáló iratokat 

elektronikus bejegyzési záradékkal ellátva és annak megállapításával, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye, a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kézbesíti. A végzésben szereplő adatokat a számítógépen 
egyidejűleg le kell zárni, illetve jogerősíteni kell, és meg kell adni azoknak az iratoknak a sorszámát is, 
amelyekre az elintézés (végzés) vonatkozik. A záradékolt bejegyző végzést, illetőleg a bejegyzés alapjául 
szolgáló záradékolt iratokat a cégbíróság a bíróság elektronikus nyilvántartásának elkülönített részében (a 
továbbiakban: elektronikus irattár) őrzi. 

(3) 
55. § (1) A cégbíróság a jogorvoslattal megtámadható végzést (pl. a kérelmet elutasító, áttételt elrendelő, az 

eljárást felfüggesztő végzést) a fellebbezési jogról történt tájékoztatás mellett a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése 
szerint kézbesíti. A cégbíróság a végzést egyidejűleg „nem jogerős, lezárt” állapotúként tünteti fel, a bejegyzés 
alapjául szolgáló adatokat a számítógépben „nem bejegyzett” állapotúként rögzíti, és megadja azoknak az 
iratoknak a sorszámát is, amelyekre az elintézés (végzés) vonatkozik. 

(2) A kérelemnek részben helyt adó végzés esetében a cégbíróság csak azon rovatokat tünteti fel „nem 
bejegyzett” állapotúként, amelyek bejegyzését a bíróság nem rendelte el, az elrendelt adatokat és a végzést „nem 
jogerős, lezárt” állapotúként tünteti fel. 

56. § (1) A jogorvoslattal megtámadható határozatok esetében a fellebbezési határidő eredménytelen lejárta 
után a bíró megállapítja, hogy a végzés jogerős, utasítást ad a végzés jogerősítésére, az áttételt elrendelő végzés 
jogerősítése esetében egyidejűleg az összes irat megküldésére. 

(2) A végzés jogerősítéséről a kérelmezőt a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kell értesíteni. 
57. § (1) A kijavító végzést és kiegészítő végzést a cégbíróság a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint közli a 

jogi képviselővel. A kijavító végzés és a kiegészítő végzés adatait a módosítás bejegyzésének szabályai szerint 
kell a cégjegyzékben feltüntetni. 
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(2) A cégbíróság egy határozatában több különböző adat, továbbá ugyanazon adat többszöri módosításának 
bejegyzését is elrendelheti. Az utóbbi esetben a már nem hatályos adatot annak megjelölésével tünteti fel, hogy 
hatályossága mely időponttól meddig tartott. 

(3) A cégbíróság az elektronikus cégiratot az elektronikus irattárban a bejegyzési kérelem visszavonása vagy 
jogerős elutasítása esetén is megőrzi, feltüntetve az iratokon, hogy azok alapján bejegyzésre nem került sor. 

58. § Cégügyben befejezett ügy a kezdőiratként érkezett ügy elintézése. 
59. § (1) A cég székhelyének megváltozásakor az eredeti székhely szerinti cégbíróság (átadó bíróság) 

cégjegyzékén az ügyintéző az iratmegküldés tényét és időpontját feltünteti, majd az iratot az új székhely szerinti 
cégbírósághoz (átvevő bíróság) továbbítja. Az elektronikus cégiratokat az átadó bíróság elektronikus úton küldi 
meg az átvevő bíróságnak. 

(2) Az átvevő bíróság a saját nyilvántartása szerint, új cégjegyzékszámra lajstromozza a megküldött cégiratot. 
A cégjegyzék adatait a számítógépes program az átvevő bíróság ügyintézőjének megkeresésére a cég eredeti 
székhelye szerinti nyilvántartó-rendszerből az új székhely szerinti nyilvántartó-rendszerbe továbbítja. Ha az 
átvevő bíróság nyilvántartási rendszerébe a cég adatai megérkeztek, az átadó bíróság nyilvántartásából az átvevő 
bíróság „áttétel folytán törölve” megjegyzéssel törli a céget; a törlés az átvétel időpontjától hatályos. Ettől az 
időponttól kezdve a céggel kapcsolatos felvilágosításra az átvevő bíróság köteles. 

(3) A székhelyváltozás bejegyzésének elutasítása után a bíróság az iratot a cég bejegyzett székhelye szerinti 
bíróságnak visszaküldi, ebben az esetben a lajstromozás a régi cégjegyzékszám alapján történik. 

60. § (1) A cégbíróság az eredeti cégiratot más hatósághoz nem küldheti meg, kivéve, ha a nyomozó hatóság, 
az ügyész, vagy a bíróság írásszakértői vizsgálatot rendelt el és az a cégbíróságon nem végezhető el, továbbá, ha 
az illetékhivatal megkeresésére a visszatérítendő illetékkel ellátott iratot kell megküldeni. A cégbíróság a 
megkereső hatóság költségére, az eredeti iratról - illetékhivatali megkeresés esetén az iratról - fénymásolatot 
készít, és azt pótborítékban tartja az irat visszaérkeztéig. 

(2) Az iratot a szakértői vizsgálatot elrendelő hatóság és az illetékhivatal külön kézbesítővel szállíthatja el és 
vissza a cégbíróságnak, továbbá azt csak a vizsgálat időtartamára tarthatja magánál. 

61. § (1) A cégbíróság a cég adatairól kérelemre számítógéppel készített cégmásolatot, cégbizonyítványt és 
cégkivonatot ad ki. 

(2) A cégkivonaton és a cégmásolaton a cégbíróság feltünteti, hogy a módosítás (egyéb adat) bejegyzése iránt 
kérelem érkezett és annak jogerős, érdemi elbírálása még nem történt meg. A cégbíróság a cégbizonyítványon az 
említett adatokat csak akkor tünteti fel, ha a kérelem a tanúsított bejegyzésre vonatkozik. 

(3) A cég nyilvános iratairól (pl. tagjegyzékről, elfogadó nyilatkozatról, jegyzőkönyvről) - kivéve az aláírási 
címpéldányt és az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintát - hiteles és nem hiteles másolat adható ki; a nem 
nyilvános cégiratokról történő felvilágosításra a 10-12. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Aláírási címpéldány és 
az ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta hiteles és nem hiteles másolata hatósági megkeresésre adható ki. 

61/A. § (1) A cégbíróság által elektronikus okirat formájában meghozott végzést minősített elektronikus 
aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel, a kiállított tanúsítványt és igazolást fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus okiratot, valamint az egyéb elektronikus cégiratot elektronikus 
irattárban kell elhelyezni. 

(3) Az elektronikus irattárban csak a külön jogszabályban meghatározott formátumú, fokozott biztonságú 
vagy minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel ellátott 
elektronikus cégirat helyezhető el. 

61/B. § (1) A cégbíróság a külön jogszabályban meghatározott formátumban benyújtott, a cégbírósághoz a 
céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat (a továbbiakban: céginformációs 
szolgálat) által továbbított elektronikus kérelmet (a továbbiakban: kérelem) és mellékleteit - amennyiben a 
kérelem munkaidőben érkezik meg a cégbírósághoz - az érkezés időpontjában (év, hónap, nap, óra, perc, 
másodperc jelzésű) időbélyegzővel látja el. Ha a kérelem munkaidőn kívül érkezik meg a cégbírósághoz, a 
kérelem időbélyegzővel történő ellátására a következő munkanapon, a munkaidő kezdetét követően kerül sor. 

(2) Arról, hogy a bejegyzés iránti kérelem és mellékletei a cégbíróság számítógépes rendszerébe informatikai 
szempontból szabályszerűen megérkeztek, a cégbíróság az érkezés napján a Ctv. 36. §-ának (1) bekezdése 
szerinti elektronikus tanúsítványt küld a fél jogi képviselőjének. Ha ez a nap heti pihenőnap, illetve 
munkaszüneti nap, vagy ha a kérelem hivatali időn kívül érkezett, a cégbíróság az elektronikus tanúsítványt az 
ezt követő első munkanapon küldi meg. A változásbejegyzés iránti kérelem esetében a cégbíróság a fél jogi 
képviselőjének a fentiek megfelelő alkalmazásával elektronikus igazolást küld. 

(3) Az elektronikus tanúsítvány, illetőleg az elektronikus igazolás kiállításának időpontjától kezdődően a 
cégbíróság számítógépes nyilvántartása a bejegyzés, illetve változásbejegyzés iránti kérelem adatai mellett a 
„bejegyzés alatt” megjegyzést tünteti fel [Ctv. 44. § (3) bekezdés]. A cégbíróság a kérelem mellékletét képező 
elektronikus cégiratokat az elektronikus irattárban helyezi el. 

(4)-(5) 
(6) 
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61/C. § (1) Ha a bíró a cégbejegyzést elrendeli, a cégbíróság az elektronikus okirat formájában meghozott 
végzést annak megállapításával, hogy a végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése 
szerint közli a fél jogi képviselőjével. 

(2) A bejegyző végzés alapjául szolgáló elektronikus cégiratokat elektronikus bejegyzési záradékkal kell 
ellátni. Az elektronikus bejegyzési záradék a bejegyzés tényét, a bejegyző végzés számát és keltét tartalmazza, és 
azt minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzővel kell ellátni. Az 
elektronikus bejegyzési záradékkal ellátott cégiratokat a bejegyző végzés közlésével egyidejűleg, a Ctv. 39. §-
ának (2) bekezdése szerint kell megküldeni a fél jogi képviselőjének. 

61/D. § (1) A cégbíróság a fellebbezéssel megtámadható végzést (pl. a kérelmet elutasító, az áttételt elrendelő, 
az eljárást felfüggesztő végzést) a fél jogi képviselőjével a fellebbezési jogról történt tájékoztatással, a Ctv. 39. 
§-ának (2) bekezdése szerint közli. 

(2) A cégbíróság a fellebbezéssel megtámadható végzést a számítógépes nyilvántartásában - a végzés 
elektronikus úton történő megküldésével egyidejűleg - „nem jogerős, lezárt” állapotúként tünteti fel, a bejegyzés 
alapjául szolgáló adatokat a számítógépen „nem bejegyzett” állapotúként rögzíti és megadja azoknak az 
iratoknak a sorszámát is, amelyekre az elintézés (végzés) vonatkozik. 

(3) A kérelemnek részben helyt adó végzés esetében az 55. § (2) bekezdése irányadó. 
61/E. § (1) A fellebbezéssel megtámadható határozatok esetében az 56. § (1) bekezdése irányadó azzal, hogy 

az áttételkor az elektronikus cégiratok elektronikus úton történő megküldésére kell utasítást adni. 
(2) A végzés jogerősítéséről a fél jogi képviselőjét a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint kell értesíteni. 
61/F. § 
61/G. § A cégbíróság az elektronikus cégiratot más hatóságok részére elektronikus okiratként küldi meg. Ha a 

megkereső hatóság az elektronikus cégiratról papír alapú másolatot kér, azt a megkereső hatóság költségére kell 
elkészíteni. 

61/H. § (1) A cégbíróság a cég adatairól kérelemre elektronikus okiratként cégmásolatot, cégbizonyítványt, 
illetve cégkivonatot ad ki. Ha a kérelemből más nem következik, a cégbíróság által kiadott vagy megküldött 
elektronikus okirat elektronikus aláírást és az elektronikus aláíráson elhelyezett időbélyegzőt nem tartalmaz. Ha 
a kérelem hiteles elektronikus cégmásolat, cégbizonyítvány, illetve cégkivonat kiadására vagy megküldésére 
irányul, az elektronikus okiratot minősített elektronikus aláírással és az elektronikus aláíráson elhelyezett 
időbélyegzővel kell ellátni. A 61. § (2) bekezdése megfelelően irányadó. 

(2) A cég nyilvános iratairól történő másolat kiadására a 61. § (3) bekezdése alkalmazandó azzal, hogy az 
elektronikus cégiratról hiteles és nem hiteles másolatnak minősülő elektronikus okirat is kiadható. 

(3) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság papíralapú iratairól készült elektronikus másolat 
kiadására [Ctv. 17. § (2) bekezdés] a 61. § (3) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a cégiratról hiteles és nem 
hiteles elektronikus másolat is kiadható. 

61/I. § 
61/J. § (1) A cégbíróság végzése elleni jogorvoslati kérelmet a cégbíróság 3 napon belül elektronikusan 

terjeszti fel a másodfokú bíróságra. A másodfokú bíróság a kérelmet az 51. § (1) bekezdés megfelelő 
alkalmazásával érkezteti. 

(2) A másodfokú bíróság a jogorvoslati kérelmet a cégnyilvántartásba történő betekintéssel bírálja el. 
(3) A másodfokú eljárás tartama alatt a félnek küldendő végzések közlése a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése 

szerint történik. 
(4) A másodfokú bíróság által meghozott határozatot minősített elektronikus aláírással és az elektronikus 

aláíráson elhelyezett időbélyegzővel kell ellátni. A másodfokú bíróság határozatát elektronikus úton küldi meg a 
cégbíróság részére. A határozatot a cégbíróság a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint közli a jogi képviselővel. 

(5) A másodfokú eljárásban az elsőfok módjára hozott végzéseket a Ctv. 39. §-ának (2) bekezdése szerint 
közli a másodfokú bíróság. Fellebbezés esetén a másodfokú bíróság, illetve a Legfelsőbb Bíróság a 61/J. § 
megfelelő alkalmazásával jár el. 

(6) Ha a másodfokú határozat értelmében egyéb intézkedésre, eljárásra nincs szükség, a (4) bekezdés szerinti 
elektronikus iratot a cégbíróságnak történt megküldést követően a másodfokú bíróság elektronikus irattárában 
helyezi el. 

61/K. § A cégeljárásban benyújtott felülvizsgálati kérelem elbírálása során az érintett bíróságok a 61/J. § 
megfelelő alkalmazásával járnak el. 

61/L. § (1) Cégtörvényességi ügyben kezdőirat a törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményező kérelem, 
indítvány, megkeresés, a hivatalbóli eljárást megindító bírósági rendelkezés, továbbá a Ctv. 81. §-ának (3) 
bekezdése alapján a törvényességi felügyeleti eljárás folytatásának elrendelésére irányuló bírói intézkedés. 

(2) A cégtörvényességi ügyben befejezés a kezdőiratként érkezett ügy elintézése, valamint a Ctv. 81. §-a 
szerinti valamely intézkedés alkalmazása. 

 



106 
 

A gazdasági ügyek ügyvitele 

62. § A gazdasági ügyek ügycsoportjai a következők: 
a) felszámolási nemperes ügy, 
b) felszámolási nemperes ügyben a vitatott hitelezői igény és kifogás, 
c) fellebbezett felszámolási nemperes ügy, 
d) felszámolási nemperes ügyben fellebbezett vitatott hitelezői igény és kifogás, 
e) csődeljárási nemperes ügy, 
f) csődeljárási nemperes ügyben vitatott hitelezői igény és kifogás, 
g) fellebbezett csődeljárási nemperes ügy, 
h) csődeljárási nemperes ügyben fellebbezett vitatott hitelezői igény és kifogás, 
i) gazdálkodó szervezetek egymás közötti peres ügye, 
j) gazdálkodó szervezetek egymás közötti nemperes ügye, 
k) gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett peres ügye, 
l) gazdálkodó szervezetek egymás közötti fellebbezett nemperes ügye, 
m) bíróság kijelölése, 
n) felülvizsgálati ügy, 
o) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult ügy, 
p) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény alapján indult 

fellebbezett ügy, 
q) vagyonrendezési nemperes ügy, 
r) fellebbezett vagyonrendezési nemperes ügy, 
s) felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt. 
63. § (1) A céginformációs szolgálat adatai alapján ellenőrizni kell, hogy az adós cég szerepel-e a 

cégbíróságok nyilvántartásában, és bejegyzése az illetékes cégbíróságon megtörtént-e. 
(2) Az iratborítóra az iroda rávezeti az adós cég cégjegyzékszámát, és mellékeli az általa beszerzett 

cégmásolatot. 
(3) Csődeljárásban és felszámolási eljárásban a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő és a 

felszámoló (a továbbiakban együtt: felszámoló) kijelölése a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 
1991. évi XLIX. törvény 27/A. § (1) bekezdése, valamint a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes 
vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló IRM rendelet (a továbbiakban: Felsz.kijr.) 
szerint történik oly módon, hogy a kijelölést az adott csődeljárási, felszámolási ügyben, annak ügyszámán kell 
végrehajtani. 

(4) Ha a Ctv. szerinti kényszer-végelszámolási eljárásban a bíróság a végelszámolót a Ctv. 117. § (2) 
bekezdésének alkalmazásával, a felszámolók névjegyzékéből jelöli ki, a Felsz.kijr. szerinti számítógépes 
program felhasználásával kell eljárni. 

(5) A Ctv. IX. fejezete szerinti vagyonrendezési eljárásban a vagyonrendezőnek a Ctv. 121. § (1) bekezdése 
szerinti kijelölésekor a Felsz.kijr. szerinti számítógépes program felhasználásával kell eljárni. 

(6) A (3)-(5) bekezdés szerinti kijelölésről és felmentésről szóló végzést, valamint a (3)-(5) bekezdés szerinti 
eljárások befejezését vagy megszüntetését közzétevő jogerős bírósági végzést elektronikus úton továbbítani kell 
a Felsz.kijr. szerinti, elektronikus kijelölést segítő számítógépes program üzemeltetőjének, továbbá - a 
céginformációs szolgálaton keresztül - a Cégközlöny szerkesztőségéhez is. 

63/A. § (1) Ha a felszámolási eljárásban az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság 
haladéktalanul intézkedik a végzésnek a Cégközlönyben történő közzététele iránt. 

(2) A végzést - a céginformációs szolgálaton keresztül - elektronikus úton kell továbbítani a Cégközlöny 
szerkesztőségéhez. 

63/B. § (1) A 63. § (3) bekezdése szerinti esetben a felszámolók kijelölését végző bírót vagy bírókat a megyei, 
fővárosi bíróság elnöke havonta jelöli ki, a megyei bíróságon első vagy másodfokon eljáró, gazdasági vagy 
polgári ügycsoportba beosztott bírák közül. 

(2) Csődeljárási és felszámolási ügycsoportokban az adott ügycsoportba beosztott bírák közül az eljáró bíró 
kijelölése számítógépes ügyelosztást segítő program felhasználásával, automatikusan is történhet, amely 
figyelembe veszi a bírákra a tárgyévben kiosztott ügyek számát. A számítógépes program által javasolt 
kijelöléstől az ügyelosztásra jogosult bírósági vezető indokolt esetben - a folyamatban lévő ügyek 
bonyolultságára, munkaigényére tekintettel - eltérhet. 

64. § Gazdasági ügyben befejezett ügy a kezdőiratként érkezett ügy elintézése. 
65. § Gazdasági ügyben a 60. §-ban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. 
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VIII. Fejezet 

A KATONAI TANÁCSOK ÜGYVITELE 

Általános rendelkezés 

66. § A rendelet Első és Második részének az első fokú bíróságnál a büntetőügyek iratainak kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseit a katonai tanácsok ügyvitelére az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

A vádirat és a bírósági határozat kézbesítése 

67. § A vádiratot és a bírósági határozatot a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személy 
állományilletékes parancsnoka, illetve vezetője útján, a fogva tartásban lévő terheltnek a bv. intézet parancsnoka 
útján kell kézbesíteni. Ha a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó személy szolgálata, illetve szolgálati 
viszonya a büntetőeljárás alatt megszűnik, a vádirat és a bírósági határozat kézbesítésére az általános szabályok 
az irányadók. 

A körbélyegző 

68. § A katonai tanács körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben felül a bíróság katonai 
tanácsának, alul a székhelyének a megjelölése (pl. Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsa - Szeged). 

Az ügycsoportok 

69. § A katonai büntetőeljárás ügycsoportjai a következők: 
1. katonai büntetőügy, 
2. fellebbezett katonai büntetőügy, 
3. katonai büntető nemperes ügy, 
4. fellebbezett katonai büntető nemperes ügy, 
5. bíróság kijelölése, 
6. perújítási indítvány, 
7. felülvizsgálati ügy, 
8. katonai nyomozási bírói ügy, 
9. fellebbezett katonai nyomozási bírói ügy, 
10. egy éven túli előzetes letartóztatás miatt felterjesztett ügy, 
11. mentesítés iránti ügy, 
12. fellebbezett mentesítés iránti ügy, 
13. katonai büntetés-végrehajtási ügy, 
14. fellebbezett katonai büntetés-végrehajtási ügy, 
15. az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. 

törvénnyel kapcsolatos ügy, 
16. az 1945 és 1963 közötti törvénysértő elítélések semmissé nyilvánításáról szóló 1990. évi XXVI. 

törvénnyel kapcsolatos fellebbezett ügy, 
17. az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmény miatt történt elítélések 

semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvénnyel kapcsolatos ügy, 
18. az 1963 és 1989 között elkövetett egyes állam és közrend elleni bűncselekmény miatt történt elítélések 

semmissé nyilvánításáról szóló 1992. évi XI. törvénnyel kapcsolatos fellebbezett ügy, 
19. az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvénnyel 

kapcsolatos ügy, 
20. az 1956-os népfelkeléssel összefüggő elítélések orvoslásáról szóló 1989. évi XXXVI. törvénnyel 

kapcsolatos fellebbezett ügy, 
21. az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének 

megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénnyel kapcsolatos ügy, 
22. az 1956. évi forradalom és szabadságharc utáni leszámolással összefüggő elítélések semmisségének 

megállapításáról szóló 2000. évi CXXX. törvénnyel kapcsolatos fellebbezett ügy, 
23. fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálata, 
24. fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálatának fellebbezett ügye, 
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25. egyéb (vegyes) ügy, 
26. a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítvány, 
27. felterjesztett kifogás az eljárás elhúzódása miatt. 

Ügyelosztási módszer 

70. § A katonai tanácsok esetében az ügyelosztási renden belül, ügyelosztási módszerként alkalmazható a 
katonai alakulatok felosztása a bírák között. 

IX. Fejezet 

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI CSOPORT ÜGYVITELE 

Általános rendelkezés 

71. § A rendelet Első és Második részének az első fokú bíróságnál a büntetőügyek iratainak kezelésére 
vonatkozó rendelkezéseit a bv. csoport ügyvitelére az e fejezetben, valamint a bíróságok bv. feladatait 
szabályozó más jogszabályokban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Ügycsoportok 

72. § A bv. csoport ügycsoportjai a következők: 
a) szabadságvesztés végrehajtási ügy (Szv. ügy), 
b) fellebbezett szabadságvesztés végrehajtási ügy (Szvf. ügy) 
c) közérdekű munkára ítéltek ügye (Kmv. ügy), 
d) közérdekű munkára ítéltek fellebbezett ügye (Kmvf. ügy) 
e) feltételes szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak pártfogó felügyelete elrendelésének 

ügye (F. ügy), 
f) feltételes szabadságra bocsátás és a feltételes szabadságra bocsátottak pártfogó felügyelete elrendelésének 

fellebbezett ügye (Ff. ügy), 
g)-h) 
i) egyéb bv. ügy, 
j) fellebbezett egyéb bv. ügy. 

Befejezett ügy 

73. § (1) Az Szv. ügy befejeződik, illetve azt befejezettként kell kezelni, ha 
a) a bv. csoport a szabadságvesztésről szóló értesítést beutaló nélkül küldi meg a bv. intézetnek vagy más bv. 

csoportnak, 
b) az elítéltet beutalták a bv. intézetbe, 
c) a bíróság közli, hogy az elítéltet átadta a bv. intézetnek, 
d) az elítélt az előzetes fogva tartásával kitöltötte a szabadságvesztést, 
e) a bv. intézet közli, hogy a szabadlábon lévő elítéltet feltételes szabadságra bocsátották, feltéve, hogy a 

határozatot, a szabadságvesztésről szóló értesítést már megküldték a bv. intézetnek, 
f) a szabadságvesztés foganatbavétele céljából elfogatóparancsot bocsátottak ki, 
g) a bíróság megállapítja, hogy a szabadságvesztés végrehajtása kizárt, 
h) az ügyet más ügyhöz egyesítik. 
(2) A Kmv. ügy befejeződik, illetve azt befejezettként kell kezelni, ha 
a) az elítélt az előzetes fogva tartásával kitöltötte a közérdekű munkát, 
b) a közérdekű munka foganatbavétele céljából elfogatóparancsot bocsátottak ki, 
c) a bíróság megállapítja, hogy a közérdekű munka végrehajtása kizárt, vagy a bíróság a büntetés 

végrehajtását kizáró ok megállapításáról értesítette a bv. csoportot, 
d) a bv. bíró a közérdekű munkának szabadságvesztésre történő átváltoztatásáról értesítette a bv. csoportot, 
e) a közérdekű munka végrehajtása befejeződött és a bv. bíró a végrehajtási ügyet lezárta, 
f) a büntetést kiszabó bíróság a gyermekgondozási díj vagy a gyermekgondozási segély folyósítása miatt a 

végrehajtás megkezdését elhalasztotta, illetve a bv. bíró a végrehajtást félbeszakította, 
g) a bv. bíró a büntetés végrehajtását kizáró vagy megszüntető okot állapított meg, 
h) új munkahely kijelölése esetén az új munkahely más bv. csoport illetékességi területén van. 
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(3) A F. ügy befejeződik, illetve azt befejezettként kell kezelni, ha a bv. bíró a feltételes szabadság kérdésében 
döntött, vagy az eljárást megszüntette. 

(4) 
(5) Az egyéb bv. ügy befejeződik, illetve azt befejezettként kell kezelni, ha 
a) ügydöntő határozatot hoztak, 
b) az eljárást felfüggesztették, 
c) az eljárást megszüntették. 

Az ügyintéző kijelölése 

74. § A bv. ügyintézőt az ítélőtábla, illetve a megyei (fővárosi) bíróság elnöke jelöli ki. 

Felvilágosítás 

75. § Bv. ügyben felvilágosítást a bv. bíró, valamint az irodavezető szóban akkor adhat, ha az a büntetés 
végrehajtását nem veszélyezteti. 

X. Fejezet 

A BÍRÓSÁGI GAZDASÁGI HIVATAL ÜGYVITELE 

Általános szabályok 

76. § (1) A BGH ügyvitelére a rendeletet az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(2) A BGH ügyintézőinek munkáját a BGH vezetője (a továbbiakban: vezető) irányítja. 

A körbélyegző 

77. § (1) A BGH körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben felül a BGH megnevezése és 
alul a székhely megjelölése (pl. Bírósági Gazdasági Hivatal - Kaposvár). 

(2) A Budapesten működő BGH-k körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben felül a 
hivatal elnevezése, alul a székhely megnevezés (pl. Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala - Budapest, illetőleg 
Pest Megyei Bíróság Gazdasági Hivatala - Budapest). 

Az ügyintézés sorrendje 

78. § (1) Az ügyet - a soron kívüli ügy kivételével - érkezési sorrendben, lehetőleg nyolc napon belül, illetőleg 
a felettes szerv által megszabott határidő alatt kell elintézni. 

(2) Az ügy elintézéséhez szükséges közbenső intézkedést haladéktalanul, több közbenső intézkedést pedig 
lehetőleg egyszerre kell megtenni. 

A félfogadás és a felvilágosítás 

79. § (1) A BGH a hatáskörébe tartozó ügyben a félfogadást, illetőleg a felvilágosítást minden munkanapon a 
teljes hivatali munkaidő alatt biztosítja, a bíróság elnöke ettől eltérően rendelkezhet. 

(2) A félfogadást és a felvilágosítás adást az a személy végzi, akire az ügy elintézése tartozik, vagy akit a 
vezető erre kijelöl. 

Az irat érkezési időpontjának feltüntetése 

80. § A BGH minden érkezett iraton az érkezés napján bélyegzővel, jól olvashatóan feltünteti a BGH 
elnevezését, az érkezés évét, hónapját és napját, az ügyszámot, a példányok és mellékletek számát, megjelöli az 
irathoz csatolt pénz összegét, vagy a mellékelt egyéb értéket, illetőleg fontosabb iratot. 

A kézbesítés 
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81. § (1) A BGH a nehezen pótolható vagy fontos iratot ajánlott küldeményként postázza. 
(2) A BGH az értékeket értékküldeményként a postai előírásoknak megfelelően adja fel. 

XI. Fejezet 

A BÍRÓSÁGI ELNÖKI ÜGYVITEL 

Általános rendelkezés 

82. § A rendelet rendelkezéseit az elnöki ügyvitelre az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az elnöki iroda 

83. § Az elnöki ügy iratát az elnöki iroda kezeli. 

Az ügycsoportok 

84. § Az elnöki ügyek tárgyuk szerint különböző ügycsoportokba, azon belül fő- és alcsoportokba tartoznak. 
Az ügyeket ügycsoportonként kell lajstromozni és kezelni. 

Lajstromozás, az irat bemutatása 

85. § Az elnöki ügyben érkező iratot az elnöki iroda haladéktalanul lajstromozza, és elintézésre a bíróság 
elnökének nyomban bemutatja. 

A felvilágosítás 

86. § (1) Az iratot a bíróság elnökén, az ügyintézőn és az elnöki ügykezelést végző dolgozón kívül más 
személy csak az elnök engedélyével tekintheti meg. Felvilágosítás csak az érdekeltnek adható az ügy számáról és 
arról, hogy az ügy elintézést nyert-e. Indokolt esetben az elnök ezen túlmenő felvilágosítást is engedélyezhet. 

(2) A bíróság elnöke szükség esetén az érdekelt személyt személyesen is meghallgathatja. 

A körbélyegző 

87. § A bíróság elnökének körbélyegzője: középen a Magyar Köztársaság címere, körben a bíróság elnöke és 
székhelyének megjelölése (pl. A Békés Megyei Bíróság Elnöke - Gyula). 

XII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

88. § (1) Ez a rendelet 2003. július 1. napján lép hatályba. 
(2) E rendeletnek a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet módosításáról szóló 

4/2011. (II. 11.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 2. § 7. pontjának és 61/J-61/K. §-ának 
rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően benyújtott fellebbezések alapján indult eljárásokban kell 
alkalmazni. 
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1/2002. (I. 17.) IM rendelet 

a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 307. §-a (2) 
bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 

Első fejezet 

ÜGYVITEL 

Általános szabályok 

1. § (1) A bírósági végrehajtás (a továbbiakban: végrehajtás) elrendelése és foganatosítása során e 
rendeletben foglalt ügyviteli és pénzkezelési szabályok szerint köteles eljárni 

a) a bíróság, 
b) az önálló bírósági végrehajtó, a fővárosi bírósági és a megyei bírósági végrehajtó, a fővárosi és megyei 

bírósági végrehajtó-helyettes, az önálló bírósági végrehajtó-helyettes és - a végrehajtói letéti számla kezelését 
kivéve - a végrehajtói kézbesítést végző önálló bírósági végrehajtójelölt (a továbbiakban együtt: végrehajtó), 
továbbá 

c) a végrehajtási ügyintéző. 
(2) Az önálló bírósági végrehajtó e rendelet szerint jár el a végrehajtási kérelem elkészítése (Vht. 12/A. §), 

a végrehajtói kézbesítés (Vht. 31/D. §), a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése (Vht. 204/B-H. 
§), az önkormányzati adóbehajtási, az állami adóbehajtási ügy, valamint az illeték végrehajtására vonatkozó 
ügy [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 146. § (3) bekezdés], továbbá a közigazgatási 
végrehajtási ügy [a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 131. § (2) bekezdés] intézése során is. 

(3) A bíróság, a megyei bírósági végrehajtó és a végrehajtási ügyintéző ügyvitelére - e rendeletben nem 
szabályozott kérdésekben - a bíróságokra vonatkozó ügyviteli rendelkezések az irányadók. 

(4) E rendelet alkalmazásában felügyelő szerv a megyei bírósági végrehajtó, a megyei bírósági 
végrehajtó-helyettes és a végrehajtási ügyintéző eljárásával kapcsolatban a megyei bíróság elnöke (helyi 
bíróságon működő végrehajtási ügyintézők esetében a helyi bíróság elnöke), az önálló bírósági végrehajtó és 
az önálló bírósági végrehajtó-helyettes eljárásával kapcsolatban a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara (a 
továbbiakban: kamara). 

Hivatali bélyegző 

2. § (1) A végrehajtó körbélyegzője (a továbbiakban: bélyegző) a következőket tartalmazza: középen az 
állami címert, köriratként a végrehajtó székhelyét és az „önálló bírósági végrehajtó”, a „fővárosi bírósági 
végrehajtó” vagy a „megyei bírósági végrehajtó” kifejezést, valamint az önálló bírósági végrehajtó nevét, 
illetőleg a fővárosi, megyei bírósági végrehajtó azonosító számát (a bélyegző sorszámát). 

(2) A végrehajtási ügyintéző és a megyei bírósági végrehajtó-helyettes annak a bíróságnak a 
meghatározott sorszámú bélyegzőjét használja, amelynél működik. 

(3) Ha az önálló bírósági végrehajtó több körbélyegzőt kíván rendszeresíteni, a körbélyegzőn annak 
sorszámát is fel kell tüntetni. A végrehajtó-helyettes az őt foglalkoztató végrehajtó meghatározott sorszámú 
körbélyegzőjét használja. 

(4) Az önálló bírósági végrehajtó az e rendeletben meghatározott jegyzőkönyvek elkészítése céljából a 
felügyelő szerv által rendszeresített és nyilvántartott szárazbélyegzőt használ. A szárazbélyegző kör alakú, 
rajta köriratként az „önálló bírósági végrehajtó” kifejezés és az önálló bírósági végrehajtó jelvényének 
sorszáma, belső részén pedig az állami címer és a felügyelő szerv által meghatározott ábra található. 
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3. § (1) A bélyegzője elvesztését a végrehajtó a felügyelő szervnek köteles haladéktalanul jelenteni, amely 
gondoskodik arról, hogy a bélyegző elvesztésének és érvénytelenítésének ténye az Igazságügyi Közlönyben, 
önálló bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes esetében a kamara lapjában is közzétételre kerüljön. 

(2) Az új bélyegzőnek az előzőtől lehetőség szerint különböznie kell. 
(3) Az új bélyegzőt vagy a bélyegzőnek fontos okból történő megváltoztatását a felügyelő szerv 

engedélyezi. 
4. § Ha a végrehajtó szolgálata megszűnt, a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg, a 

végrehajtót más székhelyre helyezték át, vagy az elveszett bélyegzője előkerült, továbbá, ha a végrehajtó a 
bélyegző megváltoztatására kapott engedélyt, az addig használt, illetőleg előkerült bélyegzőt olyan 
bevágással kell érvényteleníteni, amely az azonosíthatóságát nem akadályozza. 

5. § A végrehajtók részére kiadott bélyegzőkről a felügyelő szerv nyilvántartást vezet, ebben feltünteti a 
bélyegző lenyomatát, a bélyegzőt átvevő személy nevét, címét és aláírását, az átvétel időpontját és a 
végrehajtó azonosító számát. 

A bélyegző és az iratok, nyilvántartások őrzése 

6. § A végrehajtó köteles gondoskodni arról, hogy illetéktelen személy a bélyegzőjéhez és az irataihoz, 
nyilvántartásaihoz ne férhessen hozzá, a bélyegzőt, pénzügyi bizonylatokat elzárva kell tartania. 

A hivatali elektronikus aláírás-létrehozó eszköz védelme 

6/A. § (1) A kamara olyan hitelesítés-szolgáltatótól szerezheti be a hivatali elektronikus aláírást, amely 
vállalja a Vht. 57/A. §-ában meghatározott feltételek teljesítését. 

(2) A hitelesítés-szolgáltató által - a hivatali elektronikus aláírás hitelesítése céljából - kibocsátott 
tanúsítványt az önálló bírósági végrehajtó hivatalba lépését, illetve az önálló bírósági végrehajtó-helyettes 
működésének megkezdését megelőzően a kamara nyilvántartásba veszi és az önálló bírósági végrehajtónak, 
önálló bírósági végrehajtó-helyettesnek átadja. 

(3) A végrehajtó köteles biztosítani az általa használt tanúsítvány és elektronikus aláírás-létrehozó eszköz 
védelmét, őrzését abból a célból, hogy hivatali elektronikus aláírását illetéktelen személy ne használhassa fel, 
azzal ne élhessen vissza. 

(4) Az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó-helyettes haladéktalanul bejelenti a 
kamarának az aláírás-létrehozó eszköz elvesztését, vagy - amennyiben arról tudomást szerzett - azt, hogy az 
aláírás létrehozására illetéktelen személy vált képessé. 

A bírósági végrehajtási ügyek kezelése 

7. § (1) A bírósági végrehajtási ügy: a végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatban a 
bírósághoz érkezett kérelem, beadvány és ezek intézése tárgyában hozott határozat, foganatosított intézkedés. 

(2) A bírósági végrehajtási ügyben kezdőirat a végrehajtás elrendelése iránti kérelem, továbbá a 
végrehajtás foganatosításával kapcsolatban a bírósághoz érkezett beadvány, irat is, ha a végrehajtást másik 
bíróság rendelte el. A zálogjogosultnak a végrehajtási eljárásba történő bekapcsolódása iránti kérelmét a 
végrehajtás elrendelése iránti kérelemként kell kezelni. 

(3) A bírósági végrehajtási ügyek kezelését a bíróságon a végrehajtási kezelőiroda (a továbbiakban: 
kezelőiroda) végzi. 

8. § (1) A megyei bíróságon, a munkaügyi bíróságon és a helyi bíróságon a bírósági végrehajtási ügyek 
lajstromát (a továbbiakban: vh-lajstrom) kell vezetni, de a megyei bíróság elnöke úgy is rendelkezhet, hogy a 
munkaügyi bíróság határozatának végrehajtásával kapcsolatos beadványt a munkaügyi bíróság székhelyén 
működő illetékes helyi bíróság - a Fővárosi Munkaügyi Bíróság esetén a Pesti Központi Kerületi Bíróság - 
vh-lajstromába kell bejegyezni. 

(2) Ha jogszabály másképpen nem rendelkezik, a 7. § (2) bekezdésében említett beadványt a vh-
lajstromba be kell jegyezni, a kezdőiratot követően a végrehajtás elrendelésével és foganatosításával 
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kapcsolatban a bírósághoz érkezett kérelmet, beadványt utóiratként kell kezelni. Az önálló bírósági 
végrehajtók által intézett közigazgatási végrehajtási ügyek iratait a vh-lajstromba nem kell bevezetni, arról az 
önálló bírósági végrehajtók vezetnek nyilvántartást. 

9. § (1) A bírósági végrehajtási ügyek számozását a vh-lajstromban minden évben 1-gyel kell kezdeni. 
(2) A bírósági végrehajtási ügy bírósági ügyszáma (a továbbiakban: lajstromszám): a bíróságnak e 

rendelet 1. számú melléklete szerinti jelzőszáma, kötőjellel hozzákapcsolva a bíró, a bírósági titkár (a 
továbbiakban: bíró) vagy a végrehajtási ügyintéző azonosító száma, a „Vh.” jelzés, a vh-lajstrom szerinti 
szám, törve az érkezés évszámával és az egyes intézkedések sorszámával (pl. 1705-2. Vh. 14/1995/2.). 

A bírósági végrehajtási ügy befejezése 

10. § Befejezett a bírósági végrehajtási ügy, ha a bíróság 
a) a végrehajtást elrendelte, 
b) a végrehajtható okirat kiállítását megtagadta vagy a végrehajtási kérelmet elutasította, 
c) az eljárást megszüntette, 
d) egyéb intézkedést tett (pl. a végrehajtási kérelemnek nem minősülő, kezdőiratként érkezett beadványt 

elintézte). 

A végrehajtható okirat továbbítása 

11. § A kezelőiroda a 7. §-ban megjelölt iratokat 3 munkanapon belül - soron kívüli ügyben 
haladéktalanul - köteles a bíró vagy a végrehajtási ügyintéző részére az átvétel megfelelő elismerése 
ellenében továbbítani. 

12. § (1) A kezelőiroda a végrehajtható okiratot a végrehajtónak iratborítóval ellátva, kísérőjegyzékkel 
adja át. 

(2) A kísérőjegyzéket 3 példányban kell elkészíteni. Az egyik példány az irodában marad, a másik 2 
példányt az iratokkal együtt a végrehajtóhoz kell megküldeni, illetve részére átadni. 

(3) A kísérőjegyzék az alábbi adatoknak megfelelő rovatokat tartalmazza: 
a) sorszám, 
b) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság neve, 
c) a végrehajtható okirat száma, 
d) a felek neve, 
e) megjegyzés. 
(4) A már ismert végrehajtási ügyszámot a megjegyzés rovatban kell feltüntetni. 
13. § (1) A végrehajtó a kísérőjegyzékek átvett példányainak megjegyzés rovatában feltünteti a 

végrehajtási ügyszámot, majd a kísérőjegyzékeket az aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával látja el. 
Ezután a bírósági végrehajtási ügyiratok átvételének igazolása céljából a kísérőjegyzék egyik példányát 
visszaküldi a kezelőirodának, amely ezt a kísérőjegyzéket a kísérőjegyzéknek a kezelőirodában maradt 
példányához csatolja. 

(2) A kísérőjegyzéken az iratok átadásának napját a kezelőiroda, az iratok átvételének napját a végrehajtó 
köteles feltüntetni. 

14. § (1) Ha az eljárásra a bíróság illetékességi területén kívül működő más végrehajtó illetékes, a 
kezelőiroda a végrehajtható okiratot az illetékes végrehajtóhoz közvetlenül továbbítja. 

(2) A kamara az önálló bírósági végrehajtók illetékességére vonatkozó információkat és a végrehajtók 
között érvényesülő ügyelosztási szabályokat közzéteszi a honlapján. 

(3) A bíróság az önálló bírósági végrehajtó részére a tárgyhónapban továbbított végrehajtható okiratok 
egy példányát a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kísérőjegyzékkel megküldi a kamarának. A kamara 
képviselője a kísérőjegyzéket az okiratok átvételét követően aláírásával, pecsétjével ellátja és egyik 
példányát visszaküldi a bíróságnak. 
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A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás és a fizetési meghagyás alapján kiállított 
végrehajtási lap továbbítása az önálló bírósági végrehajtó részére 

14/A. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó részére 
a) a közjegyző által kibocsátott, a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: 

Fmhtv.) 16. § (3) bekezdése szerint kézbesítendő fizetési meghagyás, 
b) a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtási lap, biztosítási 

intézkedést elrendelő végzés és a végrehajtási lap visszavonásáról rendelkező végzés, 
c) a végrehajtási lap visszavonásáról szóló végzés, 
d) a végrehajtást és a biztosítási intézkedést megszüntető végzés és 
e) a végrehajtást a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99/A. § (6) bekezdése és az 

Fmhtv. 32. § (2) bekezdése alapján felfüggesztő végzés 
a felügyelő szerv által működtetett, a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására, valamint a 

végrehajtható okiratok és a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló 
informatikai alkalmazás (a továbbiakban: ügyelosztási program) útján kerül továbbításra. 

(2) A felügyelő szerv az önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek (a 
továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtó) számára folyamatosan elérhetővé teszi az ügyelosztási programot, 
melyhez hozzáférést a végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint hivatali 
elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával biztosít. 

(3) A felügyelő szerv 
a) a végrehajtókat a hivatalba lépésüket követően ellátja az ügyelosztási program használatához 

szükséges felhasználói névvel és jelszóval, 
b) intézkedik annak érdekében, hogy az ügyelosztási rend változása folyamatosan átvezetésre kerüljön 

az ügyelosztási programban, 
c) gondoskodik azon ügyek kiosztásáról, melyeket nem lehet az ügyelosztási program segítségével 

automatikusan kiosztani és 
d) az ügyelosztási program igénybevevői számára a tagjaira és tisztségviselőire, alkalmazottaira 

kötelezően alkalmazandó felhasználói szabályzatot rendszeresít. 
(4) Az ügyelosztási programot úgy kell kialakítani, hogy 
a) az ügyek kiosztását az (1) bekezdésben meghatározott iratoknak az illetékes, ügyelosztás alapján 

eljárásra jogosult végrehajtó postafiókjába történő elhelyezésével biztosítsa; 
b) az (1) bekezdésben meghatározott iratok megtekintését és az iratokat tartalmazó file-ok letöltését - 

a kirendelt helyettes és a c) pont szerinti műveletek elvégzésére felhatalmazott személy kivételével - csak 
annak a végrehajtónak biztosítsa, akinek a részére az ügy kiosztásra került; 

c) a felügyelő szerv erre kijelölt tisztségviselője vagy alkalmazottja számára biztosítsa az a) pont 
szerinti művelet elvégzését, ha kizárás folytán kijelölt új végrehajtó részére kell az ügyet kiosztani, vagy ha 
azért szükséges a végrehajtó részére az ügyet a felügyelő szervnek kiosztani, mert az (1) bekezdés szerinti 
iratban foglalt adatok alapján az ügyelosztási program nem tud eljárásra jogosult végrehajtót rendelni az 
irathoz; 

d) az ügy kiosztásáról szóló rendszerüzeneteket, továbbá a jelszó megváltoztatásáról szóló értesítést 
elektronikus levélben is megküldje a végrehajtó elektronikus levélcímére; 

e) a műveletek végzése során a le- és feltöltendő dokumentum a végrehajtó, és a felügyelő szerv 
számára titkosításra kerüljön; 

f) a végrehajtói állásra kirendelt helyettes számára a helyettesített vagy az álláshelyen korábban 
működő végrehajtó részére kiosztott ügyek tekintetében is biztosítsa a műveletek elvégzését, továbbá a 
helyettesnek is küldje meg a végrehajtó részére szóló rendszerüzeneteket és elektronikus leveleket; 

g) biztosítsa az ügyelosztási programmal végzett műveletek naplózását a műveletnek, időpontjának és 
az azt végző felhasználó megjelölésével; 

h) biztosítsa az ügyelosztási programban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok 
jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetőleg sérülésük vagy 
megsemmisülésük elleni, továbbá a jogosulatlan adatbevitel elleni védelmet. 
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14/B. § (1) A 14/A. § (1) bekezdése szerinti irat a végrehajtó postafiókjába történő elhelyezés 
időpontjában a végrehajtóhoz érkezettnek tekintendő. 

(2) Az irat érkezésének napja az a nap, amelyen az irat a végrehajtó postafiókjába elhelyezésre kerül, 
ha pedig ez pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, és ezen a napon nem történik meg az irat érkeztetése, 
a következő munkanap. 

A végrehajtási ügyintéző naplója 

15. § (1) A bíróság elnöke elrendelheti, hogy a végrehajtási ügyintéző a hozzá érkezett bírósági 
végrehajtási ügyekről naplót vezessen. 

(2) A naplóban az ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek érkezésének megfelelően 
folyamatosan növekszik. 

(3) A napló a következő adatoknak megfelelő rovatokat tartalmazza: 
a) sorszám, 
b) az ügy érkezésének napja, 
c) a végrehajtható okirat száma, 
d) a végrehajtási ügyszám, 
e) az intézkedés módja (a végrehajtó, bíró részére történő átadásnak, a felek vagy más személyek 

meghallgatásának napja), 
f) soron kívüli ügyintézés, 
g) a befejezés módja, napja, 
h) megjegyzés. 
16. § (1) A naplóban az egyes ügyek bejegyzésekor az egyes ügyszámok között nem maradhat ki üres sor. 
(2) A naplóban a téves bejegyzést áthúzással úgy kell törölni, hogy az az áthúzás után olvasható maradjon. 

A helyes adatot a törölt bejegyzés fölé kell írni. 
(3) Ha ugyanazon a napon több irat érkezett, az érkezés időpontját csak az első ügynél, illetőleg minden 

megkezdett oldal első ügyénél kell feltüntetni. 
(4) Az utóirat érkezésének hónapját és napját - ha korábbi évben indult ügyhöz érkezett utóirat, az érkezés 

évét is -, továbbá az utóirat tárgyát röviden kell feltüntetni. Az iratok hollétét röviden kell jelölni. 
(5) Ha a napló valamelyik rovata megtelt, a rovathoz mellékelt (ragasztott) lapon kell folytatni a 

bejegyzést úgy, hogy a megtelt rovat olvasható maradjon. 
(6) A korábbi évekből folyamatban maradt ügyeket a napló lezárása után nem kell átvezetni. Mind a 

folyamatban levő, mind a befejezett ügyet az eredeti naplóban kell kezelni, és az intézkedéseket valamennyi 
ügyben az eredeti naplóba kell bejegyezni. 

Végrehajtási ügy 

17. § (1) Végrehajtási ügy az a végrehajtható okirattal - a Vht. 4. §-ában foglalt esetekben a közigazgatási 
szerv végrehajtási iratainak megküldésével - a végrehajtóhoz érkezett ügy, amelyben a végrehajtás 
foganatosítása a Vht. szerint hatáskörébe tartozik. 

(2) E rendelet alkalmazásában végrehajtási ügy a 20. § (2) bekezdésének b)-f) pontjában 
meghatározott ügy is. 

A végrehajtási ügy nyilvántartása 

18. § (1) A végrehajtó a hozzá érkezett végrehajtási ügyet köteles érkezési sorrendben a végrehajtási 
ügyek számítógépes nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) bejegyezni. 

(2) A végrehajtási ügy a nyilvántartásban mindaddig szerepel, amíg a végrehajtási ügy iratai nem 
selejtezhetők. 

(3) A végrehajtási ügyben érkezett utóiratot a végrehajtási ügy száma alatt kell kezelni. 
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19. § (1) A nyilvántartásban a végrehajtási ügyek számozása évenként 1-gyel kezdődik, és az ügyek 
érkezésének megfelelően folyamatosan növekszik. 

(2) A végrehajtási ügy száma (a továbbiakban: végrehajtói ügyszám) a következő: a végrehajtó egyedi 
azonosításra alkalmas azonosító száma, a megyei bírósági vagy az önálló bírósági végrehajtói minőség 
feltüntetése az „MV” vagy - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a „V” jelzéssel, az ügy érkezés szerinti 
száma törve az érkezés évszámával és az egyes intézkedések, utóiratok sorszámával (pl. 0100-
2.MV.128/2001/3. vagy 209.V.942/2002/31.). 

(3) Az önálló bírósági végrehajtói minőséget a végrehajtói ügyszámban - a (2) bekezdésben foglalttól 
eltérően - adóbehajtási és közigazgatási végrehajtási ügyben [20. § (2) bekezdés b) és c) pont] „AV” 
jelzéssel, zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítésére irányuló ügyben [20. § (2) bekezdés d) pont] 
„ZV” jelzéssel, végrehajtói kézbesítési ügyben [20. § (2) bekezdés e) pont] pedig „KV” jelzéssel kell 
feltüntetni. Az eltérő jelzésű ügytípusok esetében az ügy érkezés szerinti sorszámozása a végrehajtói 
ügyszámban ügytípusonként külön-külön, 1-gyel kezdődő arab számozással történik. 

(4) A végrehajtó azonosító száma megyei bírósági végrehajtó esetében a bíróság jelzőszáma, és azt 
követően kötőjellel hozzáadva a felügyelő szerv által adott azonosító szám, az önálló bírósági végrehajtó 
esetében jelvényének sorszáma. 

20. § (1) A nyilvántartás megfelelő rovataiban a következő adatokat kell feltüntetni: 
a) a végrehajtási ügy érkezésének napja, 
b) a végrehajtási ügyszám, 

c) a végrehajtható okirat száma, a végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma, a végrehajtható okiratot 
kiállító közjegyző neve, székhelye, 

d) a végrehajtást kérő hivatkozási száma, 
e) a felek neve, azonosító adatai, 
f) egyetemleges adóstársak neve, azonosító adatai, 
g) a felek jogi képviselőjének neve, címe, 
h) a végrehajtás tárgya (a követelés jogcíme, összege, meghatározott cselekmény), 

i) a végrehajtási ügy költségkedvezménye, 
j) soron kívüli ügyintézés, 
k) másik végrehajtó megkeresésének időpontja, a megkeresett végrehajtó neve, szolgálati helye, 
l) a végrehajtási ügy újraindulásának időpontja, 
m) az utóirat érkezésének napja, utóirat jellege, 
n) a befejezés módja, napja, 
o) az iratok hollétére vonatkozó adatok (iratok bíróságnak történő megküldése, egyesítés, csatolás stb.) 
p) a végrehajtási ügy típusa, 
q) a végrehajtási ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontja, 
r) irattári tételszám, 
s) őrzési idő, 
t) megjegyzés. 
(2) A végrehajtási ügy típusaként [(1) bekezdés p) pont] a következő megnevezések egyikét kell 

feltüntetni a nyilvántartásban: 
a) bírósági végrehajtási ügy, ezen belül megkeresés útján érkezett ügy, 
b) adóbehajtási ügy, 
c) közigazgatási végrehajtási ügy, 
d) zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítése, 
e) végrehajtói kézbesítési ügy, 
f) végrehajtási kérelem elkészítése. 
(3) A megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az iratok teljes vagy részleges eltűnését, megsemmisülését, 

illetve az egyéb szükséges adatokat. 
21. § A nyilvántartásnak a 20. § (1) bekezdésének a)-e), g)-j) és p) pontjaiban meghatározott adatok 

szerinti keresés lehetőségét biztosítania kell. 
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21/A. § A végrehajtói kézbesítési ügy nyilvántartására a 18-21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdésének a), b), g), j) és l)-
p) pontjaiban foglaltakon kívül a következő adatokat kell feltüntetni: 

a) a kézbesítendő határozat száma és a határozatot hozó bíróság (közjegyző, földhivatal) elnevezése, 
neve, a felszámolói értesítés iktatószáma, az értesítést kiadó felszámoló neve, 

b) a kérelmező és a címzett neve és azonosító adatai, 
c) a végrehajtói kézbesítés megkísérlésének helye és időpontja, 
d) annak ténye, hogy a fizetési meghagyás az Fmhtv. 16. § (3) bekezdése szerint kerül kézbesítésre. 

22. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó a megkeresés útján (Vht. 33. §) hozzá érkezett végrehajtási 
ügyekről a 20. § szerinti tartalommal vezet nyilvántartást. 

(2) A megkeresés útján érkezett végrehajtási ügyben a megkeresett végrehajtónak az intézkedésein az 
intézkedés sorszáma után kötőjellel jeleznie kell a megkeresés számát (pl. 48.V.2621/2001/6-
101.V/1162/2001/2.). 

22/A. § Az árverezők elektronikus nyilvántartásába történő bejegyzési (módosítási, törlési) ügy 
nyilvántartását a kamara végzi külön jogszabály rendelkezései szerint. 

Az ügyintézés sorrendje 

23. § (1) A végrehajtó az egyes végrehajtási cselekményeket az ügyek érkezésének sorrendjében köteles 
teljesíteni. 

(2) Soron kívül kell teljesíteni minden végrehajtási cselekményt, ha 
a) tartásdíjat vagy munkabért kell behajtani, 
b) biztosítási intézkedést kell végrehajtani, 
c) a felügyelő szerv az ügy soron kívüli elintézését rendelte el. 

Az iratok csatolása 

24. § (1) Ha több, folyamatban lévő végrehajtási ügyben az adós személye azonos, vagy az ügyek 
egymáshoz csatolása egyéb okból szükséges (pl. az ügyekben ugyanazt a vagyontárgyat értékesítik), ezeknek 
az ügyeknek az iratait egymáshoz kell csatolni. 

(2) A végrehajtási kérelem elkészítésének és az előzetes eljárásnak az iratait a végrehajtási ügy [20. § (2) 
bek. a) pont] irataihoz kell csatolni. 

(3) Az iratok csatolása esetén az összes iratot a legkorábban érkezett végrehajtási ügy száma alatt kell 
kezelni. 

(4) Az iratok csatolása esetén a csatolt ügyekre vonatkozóan a nyilvántartás megjegyzés rovatában fel kell 
tüntetni, hogy az iratokat mikor, melyik ügy irataihoz csatolták. A csatolással érintett ügyek iratborítékán a 
csatolást fel kell tüntetni. 

Az ügyek egyesítése 

25. § (1) Ha több, folyamatban lévő végrehajtási ügyben mind a végrehajtást kérő, mind az adós személye 
azonos, az ügyeket egyesíteni kell. 

(2) Több ügy egyesítésekor az összes iratot a legkorábban érkezett végrehajtási ügy (alapügy) száma alatt 
kell kezelni. 

26. § (1) Ha az ügyviteli szabályok szerint olyan végrehajtási ügyeket kellene egyesíteni vagy olyan 
ügyek iratait kellene egymáshoz csatolni, amelyekben több végrehajtó jár el, az a végrehajtó, aki az érintett 
ügyekben elsőként intézkedik az adós vagyontárgyának értékesítése iránt, a végrehajtható okirat másolatát - a 
szükséges egyéb iratokkal együtt - bekéri a többi végrehajtótól és az alapján készíti el a felosztási tervet. 

(2) Az értékesítést végző végrehajtó az értékesítés során tett intézkedéseiről (becsértékközlés, árverés 
kitűzése, árverési jegyzőkönyv, felosztási terv stb.) az azokat tartalmazó iratok megküldésével tájékoztatja a 
többi végrehajtót. 



118 
 

27. § Ha a csatolás, egyesítés feltételei megszűnnek (felek személye megváltozik, a végrehajtási ügy 
befejezése, felfüggesztése, közös vagyontárgy értékesítése stb.), a csatolást, egyesítést meg kell szüntetni és a 
csatolással, egyesítéssel érintett bármelyik ügyben foganatosított intézkedésről készített irat másolatát a többi 
ügy iratai között is el kell helyezni. 

Írásbeli intézkedés 

28. § (1) A végrehajtó írásbeli intézkedésének a következőket kell tartalmaznia: 
a) a végrehajtó nevét, az irodája címét és telefonszámát, 
b) a végrehajtási ügyszámot, 
c) az írásbeli intézkedés tartalmát, 
d) az intézkedés keltét, 
e) a végrehajtó aláírását, 
f) a kiadmányokon a végrehajtó bélyegzőjének lenyomatát. 

(2) A végrehajtó írásbeli intézkedésében - az intézkedés jellegétől függően, szükség esetén - a 
következő adatokat is fel kell tüntetni: 

a) a végrehajtható okiratot kiállító bíróság vagy közjegyző (a továbbiakban együtt: bíróság) 
megnevezését, a végrehajtható okirat számát, 

b) a felek nevét és a hivatkozási számukat, 
c) az ügy tárgyát és a behajtandó követelés jogcímét, összegét, 
d) a címzett hatóság, egyéb szervezet ügyszámát (hivatkozási számát). 
(3) A végrehajtó intézkedésén (a továbbiakban: intézkedés) - ha ez nem lehetséges, külön íven - fel kell 

tüntetni annak elintézését rövid feljegyzéssel vagy irodai utasítással, valamint az elintézés határidejével és 
időpontjával. 

28/A. § (1) Ha a végrehajtó írásbeli intézkedésként papír alap helyett elektronikus úton bocsát ki 
megkeresést vagy tesz intézkedést, az ilyen megkeresést vagy intézkedést tartalmazó elektronikus iratra (a 
továbbiakban: elektronikus intézkedés) az írásbeli intézkedésre vonatkozó rendelkezések az e §-ban foglalt 
eltérésekkel alkalmazandók. 

(2) Az elektronikus intézkedés a 28. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza azzal az eltéréssel, 
hogy a végrehajtó aláírását és bélyegzőjének lenyomatát az elektronikus intézkedés hivatali elektronikus 
aláírással való ellátása helyettesíti. 

(3) A végrehajtó az elektronikus intézkedés megtörténtét feltünteti a végrehajtási ügy nyilvántartásában. 
(4) A végrehajtó az elektronikus intézkedéseket elektronikus adathordozón tárolja, arról az elektronikus 

intézkedések csak az érintett végrehajtási ügy irataira vonatkozó őrzési idő (46/C. §) leteltét követően 
törölhetők. Az elektronikus intézkedéseket tartalmazó elektronikus dokumentumok őrzésére a végrehajtási 
ügyek irataira vonatkozó irattári szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

(5) A végrehajtó a Vht. 47/A. §-ában szabályozott elektronikus úton történő adatigénylése során a Vht. 
47/A. §-ának (1) bekezdésében felsorolt nyilvántartásokban szereplő adatok beszerzése érdekében a 
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) által 
működtetett, a Kormányzati Portálon elérhető, a végrehajtók adatigénylését támogató informatikai 
keretrendszer (a továbbiakban: JÜB rendszer) alkalmazásával kitöltött elektronikus adatlap megküldésével 
keresi meg a Hivatalt. A végrehajtó az adós lakóhelyére és tartózkodási helyére, valamint végrehajtás alá 
vonható gépjárművére vonatkozó adatok beszerzése céljából is igénybe veheti a JÜB rendszert. 

(6) A végrehajtó (5) bekezdésben szabályozott adatigénylése a következőket tartalmazza: 
a) a végrehajtási ügyszámot, törve az intézkedés sorszámával, 
b) az adatigénylés teljesítéséhez szükséges, az ellenőrzött személyre vonatkozó személyazonosító 

adatokat, az általa bemutatott okmány azonosítására szolgáló adatokat, illetve a lakóhely- és a tartózkodási 
hely-kutatással, valamint a gépjárműkutatással érintett adósra vonatkozó adatokat, 

c) a végrehajtó hivatali elektronikus aláírását. 
28/B. § (1) A végrehajtó az árverezők nyilvántartásába történő bejegyzés (módosítás, törlés) iránti 

kérelemről és a bejegyzésről külön írásbeli intézkedést nem készít; az árverezőnek a bejegyzéshez 
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rendelkezésre bocsátott adatait a bejegyzésre szolgáló elektronikus adatlapon feltünteti, majd a 
nyilvántartásban szereplő adatokról szóló adatlapot két példányban kinyomtatva látja el aláírásával és 
bélyegzőlenyomatával, s az adatlapot az árverező is aláírja. 

(2) A bejegyzésre akkor kerül sor, ha az elektronikus árverési rendszer árverezőként történő használatának 
feltételeit rögzítő felhasználási szabályzat két kinyomtatott példányát az árverező az aláírás időpontjának 
feltüntetésével aláírta és egy példányát a végrehajtónak átadta. 

(3) Az adatlap egy példányát a végrehajtó átadja az árverező részére, másik példányát pedig - az 
adatlaphoz tartozó mellékletekkel és a többi megküldendő adatlappal együtt, legalább 30 naponként - 
továbbítja a kamara részére az iratok tárolása érdekében. 

28/C. § (1) A végrehajtó az általa készített iratról másolatot adhat ki. A 14/A. § (1) bekezdése szerinti 
elektronikus iratról a végrehajtó - az irat érkeztetése, továbbá a másolat kézbesítése céljából, költségtérítés 
felszámítása nélkül - hiteles másolatot készít. A hiteles másolat kiadmányozására a végrehajtó és a 
végrehajtó-helyettes jogosult. 

(2) A hiteles másolatot a kiadmányozásra jogosult a „másolat hiteléül” záradékkal, aláírásával látja el és a 
végrehajtó bélyegzőjének lenyomatával hitelesíti. 

(3) A hiteles másolat kiadását az eredeti okiraton fel kell tüntetni. 
29. § A végrehajtóhoz érkezett iraton az érkezés napján fel kell tüntetni az érkezés évét, napját, hónapját, 

a végrehajtási ügy számát, az irat sorszámát, továbbá az irat példányainak és mellékleteinek számát. 

Biztonsági papír alkalmazása 

29/A. § (1) Az eredményes ingatlanárverésről, ingatlan nyilvános pályázati értékesítéséről, árverésen 
kívüli eladásáról, illetve az ingatlannak a végrehajtást kérő általi átvételéről szóló jegyzőkönyvet az önálló 
bírósági végrehajtó a felügyelő szerv által rendszeresített biztonsági papírra (a továbbiakban: biztonsági 
papír) készíti el és azt mind körbélyegzőjének, mind pedig szárazbélyegzőjének a lenyomatával is ellátja. 

(2) A biztonsági papír sorszámmal ellátott, erre a célra szolgáló törzskönyvben perforálással elhelyezett, 
védelmi elemekkel ellátott papírlap. Az azonos sorszámú biztonsági papírból a törzskönyvben négy darab 
található. 

(3) Az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvet a törzskönyv soron következő sorszámú biztonsági papírján, 4 
példányban kell elkészíteni, melyekből két példányt - a Vht. rendelkezései szerint - a földhivatalnak, egy 
példányt az ingatlan vevőjének kell megküldeni, a fennmaradó egy példányt pedig a végrehajtási ügy iratai 
között kell elhelyezni. 

(4) A biztonsági papír törzskönyvben maradó fejlécén a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg fel kell 
tüntetni 

a) az önálló bírósági végrehajtó nevét és a végrehajtási ügy számát, 
b) az ingatlan helyrajzi számát, becsértékét és vételárát (azt, hogy az átvétel milyen értéken történt), 
c) a kitöltés időpontját, valamint az önálló bírósági végrehajtó aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 
(5) A rontott jegyzőkönyvet áthúzással, a „rontott példány” szöveg feltüntetésével és aláírással kell 

érvényteleníteni a biztonsági papír mind a négy példányán, majd a rontott példányokat tűzőgéppel 
visszatűzni a törzskönyv azonos sorszámú fejlécéhez. 

(6) Ha a rontott jegyzőkönyv megsemmisül, a megsemmisülésről készült jegyzőkönyvet kell visszatűzni a 
törzskönyv fejlécéhez. 

(7) Ha a törzskönyvben található valamennyi biztonsági papír felhasználásra került, az önálló bírósági 
végrehajtó szolgálata megszűnt, vagy a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították meg, a 
törzskönyvet a felügyelő szervnek vissza kell szolgáltatni. 

(8) Az önálló bírósági végrehajtók részére átadott biztonsági papírokról (törzskönyvekről) a felügyelő 
szerv nyilvántartást vezet, amelyben feltünteti az átvett biztonsági papírok (törzskönyvek) számát, az átvevő 
személy nevét, címét és aláírását, továbbá az átvétel időpontját és az önálló bírósági végrehajtó jelvényének 
számát. Hasonló adatokkal kell nyilvántartani a felhasznált törzskönyvek visszaadását is, továbbá külön 
nyilvántartást kell vezetni a rontott és a fel nem használt biztonsági papírokról is. 
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(9) A biztonsági papír törzskönyvét az önálló bírósági végrehajtó köteles magánál tartani, használaton 
kívüli időben pedig biztonságos helyen elzárva tartani. 

(10) Az önálló bírósági végrehajtót helyettesítő állandó helyettes a saját végrehajtói tevékenységéhez 
rendszeresített, az állására kirendelt tartós helyettes pedig a tartós helyettesi tevékenységéhez külön 
rendszeresített biztonsági papírt és szárazbélyegzőt használja az (1) bekezdés szerinti jegyzőkönyvek 
elkészítéséhez. A tartós helyettes - ha az szolgálatba lépéséig nem történt meg - haladéktalanul gondoskodik 
a helyettesített önálló bírósági végrehajtó által használt biztonsági papír törzskönyv felügyelő szerv részére 
történő visszaszolgáltatásáról. 

Az iratok bemutatása a bíróságnak 

30. § (1) Ha a végrehajtási ügy iratait a bírósághoz be kell mutatni, a végrehajtó ennek tényét a 
nyilvántartásban feltünteti. A végrehajtó az iratok bemutatása során a (2) bekezdés szerint jár el, a bemutatott 
irathoz tájékoztatást csatol. 

(2) Ha az iratokat a bíróság részére meg kell küldeni, a végrehajtó másolatot készít a végrehajtható 
okiratról és a végrehajtási ügy egyéb, a bíróság által kért iratairól, és a másolatokat küldi meg a bíróságnak. 
Eredeti irat megküldésére - másolat készítése mellett - csak befejezett ügyben kerülhet sor, illetve kivételesen 
akkor, ha kifejezetten az irat vizsgálata céljából azt a bíróság eredetben kéri bemutatni. 

(3) A végrehajtó az iratokat - kivéve az Fmhtv. 53. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat - 
kísérőjegyzékkel és iratjegyzékkel küldi meg a bíróságnak. 

(4) E § szerint kell eljárni, ha a bíróság a végrehajtás során befolyt összegek kezelésére vonatkozó 
beadványt (kifogást) intéz, és ennek érdekében a pénzkezelésre vonatkozó iratok másolatát kéri a 
végrehajtótól bemutatni. 

(5) E § szerint kell eljárni akkor is, ha a végrehajtási ügy iratait a jogutódlás megállapítása végett kell a 
bírósághoz beterjeszteni. A végrehajtó a bíróság döntéséig - a Vht.-ban foglalt kivételekkel - az eljárást 
folytatja, a feleknek kézbesítendő iratokat a jogutódként megjelölt személynek is kézbesíti, a befolyt összeget 
pedig a letéti számlán kezeli. 

(6) Ha a zálogjogosult a végrehajtásba történő bekapcsolódása iránti kérelméhez nem csatolta a zálogtárgy 
lefoglalásáról szóló okiratot, a végrehajtó a kérelmet az ingóság lefoglalásáról szóló jegyzőkönyv, illetve az 
ingatlanra vonatkozó végrehajtási jog bejegyzéséről szóló földhivatali határozat másolatával együtt 
továbbítja a bíróságnak. 

Az iratok megküldése 

31. § Ha az eljárás a bíróság illetékességi területén működő más végrehajtó feladatkörébe tartozik, a 
végrehajtó köteles a végrehajtási ügy iratait haladéktalanul megküldeni az eljárásra jogosult végrehajtóhoz, 
és köteles erről egyidejűleg a végrehajtást elrendelő bíróságot és a végrehajtást kérőt értesíteni. 

Hiánypótlás 

32. § Ha a végrehajtó úgy látja, hogy a végrehajtható okirat alakilag hiányos, a végrehajtható okirat 
kijavítására, kiegészítésére irányuló jelentését írásban közli a végrehajtható okiratot kiállító bírósággal, 
közjegyzővel, egyben - kísérőjegyzékkel - megküldi a bíróságnak, közjegyzőnek a végrehajtható okiratot. 

32/A. § A 32. § szerinti jelentéshez a 14/A. § (1) bekezdésében megjelölt iratot nem kell csatolni. 

A végrehajtási ügy befejezése 

33. § Befejezett a végrehajtási ügy (érdemi befejezés), ha 
a) a végrehajtást kérő a teljesítést bejelentette, vagy a tartozást elengedte, 
b) az adós a végrehajtható okiratban foglaltaknak eleget tett, és ezt a végrehajtó megállapította, 
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c) a bíróság a végrehajtást megszüntette, 
d) a végrehajtható okiratot visszavonták, törölték vagy hatályon kívül helyezték (megváltoztatták), 
e) a bűnügyi zárlatot megszüntették, 
f) a zálogtárgy egyszerűsített végrehajtási értékesítéséből [Vht. 204/B-H. §] befolyt összeget a végrehajtó 

felosztotta, 
g) 
h) a végrehajtó a végrehajtási kérelmet a bíróságnak megküldte, 
i) a zálogjogosult bekapcsolódásának alapjául szolgáló végrehajtási ügy megszűnt és a zálogjogosultnak a 

bekapcsolódással kapcsolatos költségei az annak alapján indult végrehajtási ügyben megtérültek, 
j) a végrehajtói kézbesítés eredményes volt, 
k) ha a végrehajtói kézbesítést a végrehajtó megszüntette. 
34. § Befejezett a végrehajtási ügy akkor is (ügyviteli befejezés), ha 
a) a végrehajtást felfüggesztették, 
b) a végrehajtás szünetel, 
c) a végrehajtó a végrehajtási ügy iratait másik végrehajtónak küldte meg [31. §, Vht. 225. § (3) bek.], 
d) az ügyet más végrehajtási üggyel egyesítették, 
e) a letiltás előjegyzését a munkáltató (a járandóságot folyósító szerv) igazolta, vagy a lefoglalt követelést, 

illetőleg a később keletkező követelésről szóló szerződést a harmadik személy elismerte, és más intézkedésre 
nincs lehetőség, vagy nincs szükség, 

f) biztosítási intézkedés végrehajtása esetén a végrehajtó a szükséges intézkedést megtette, 
g) a meghatározott cselekmény végrehajtása során a végrehajtást kérő a Vht. 172. §-ának (3) bekezdése 

szerinti közlési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, 
h) a végrehajtói kézbesítés szünetel, vagy eredménytelen. 
35. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó a befejezett végrehajtási ügyek iratait - elkülönítve a folyamatban 

lévő ügyektől - a 6. §-ban foglaltaknak megfelelően saját irattárában kezeli, a megyei bírósági végrehajtó a 
bírósági iratok kezelésére vonatkozó szabályok szerint jár el. 

(2) Az irattárként használt helyiségnek alkalmasnak kell lenni a végrehajtási iratok őrzésére, és annak 
biztosítására, hogy az iratokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá, az iratok ne sérüljenek vagy 
semmisüljenek meg. 

(3) 
36. § Ha a végrehajtó szolgálata megszűnik, vagy a végrehajtói kinevezés érvénytelenségét állapították 

meg, a végrehajtó a végrehajtási ügyek iratait és a nyilvántartásokat a szolgálatba lépő új végrehajtónak 
(helyettesnek) adja át. Ha a végrehajtói álláshely megszűnik, az iratokat, nyilvántartásokat a felügyelő 
szervnek kell átadni, amely azokat a 35. §-ban foglaltak betartásával kezeli. 

A befejezett ügyek kezelése 

36/A. § A végrehajtási ügy befejezését követően a végrehajtó megteszi mindazokat az intézkedéseket, 
amelyek nélkül az iratok nem helyezhetők irattárba (pl. kézbesítések szabályszerűségének ellenőrzése, 
pénzügyi bizonylatok kiállítása, díjfizetéssel kapcsolatos intézkedések stb.). 

Iratboríték 

37. § (1) A végrehajtási ügy iratait az erre a célra készült iratborítékban kell kezelni. 
(2) Az iratokat sorszám szerinti rendben kell tartani. 

Eljárás az iratok elvesztése esetén 

38. § A végrehajtási ügy iratainak megsemmisüléséről és elvesztéséről jelentést kell készíteni a felügyelő 
szervnek és intézkedni kell az iratok pótlása iránt. 
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Nyomtatványok használata 

39. § Ha a végrehajtási eljárás céljára a felügyelő szerv nyomtatványt rendszeresít, a végrehajtó és a 
végrehajtási ügyintéző az eljárása során az ilyen nyomtatványt köteles használni. 

Felvilágosítás adás végrehajtási ügyről 

40. § (1) A végrehajtási ügyről a feleknek, képviselőiknek és annak lehet felvilágosítást adni, aki a jogi 
érdekét az ügyben igazolta. Ha jogszabály a végrehajtási ügy irataiban szereplő adatok megismerhetőségét 
korlátozza, ezekről csak a jogszabályban meghatározott személy vagy szervezet részére adható felvilágosítás. 

(2) A felvilágosítást kérő személy köteles igazolni személyazonosságát és képviseleti jogosultságát. 
(3) A felvilágosításra jogosult személy - a költségek megtérítése fejében és az átvétel igazolása mellett - 

az iratokból másolatot kérhet. 

A végrehajtó ügyvitelének és pénzkezelésének ellenőrzése 

41. § (1) A végrehajtó köteles lehetővé tenni, hogy a felügyelő szerv - vagy megbízottja - az irodájában 
bármely végrehajtási iratot, nyilvántartást és a végrehajtási ügyben befolyt pénzösszeg bizonylatait - 
beleértve a letéti számla kivonatait is - megtekintse és róluk a helyszínen másolatot készítsen. 

(2) A végrehajtó köteles biztosítani, hogy a felügyelő szerv az ellenőrzés során megbizonyosodjon a 
végrehajtó bélyegzőjének, szárazbélyegzőjének és elektronikus aláírás-létrehozó eszközének biztonságos 
őrzéséről, azok jogszerű használatáról, továbbá jogszerű használatának védelméről. 

(3) Ha a felügyelő szerv a végrehajtási ügy iratainak megküldését kéri, a végrehajtó köteles az iratok 
bemutatására vonatkozó, e rendeletben foglalt szabályok szerint azokat részére átadni. 

(4) A felügyelő szerv az ellenőrzés során megkapott végrehajtási iratokat a titoktartás szabályait betartva 
köteles kezelni. 

Iroda 

42. § (1) A végrehajtó a hivatalos tevékenységét - a helyszíni eljárási cselekmények kivételével - az 
irodájában végzi, a végrehajtási ügyek iratait és e rendeletben szabályozott nyilvántartásokat a titoktartási 
kötelezettség megtartásával az irodájában köteles tartani. A titoktartási kötelezettség alóli felmentést a 
felügyelő szerv adja meg. 

(2) A megyei bírósági végrehajtó által intézett végrehajtási ügyek iratait a megyei bíróság elnöke által 
kijelölt kezelőiroda kezeli. 

(3) Az irodát úgy kell kialakítani, hogy a felek fogadására is alkalmas legyen. 
(4) Az önálló bírósági végrehajtó a székhelyén külön irodát tarthat fenn a végrehajtói kézbesítési ügyek 

intézésére (a továbbiakban: kézbesítési iroda). A kézbesítési irodára az irodára vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni; a kézbesítési iroda - függetlenül az iroda fenntartásának módjától - másik önálló bírósági 
végrehajtóval közösen is működtethető. 

Félfogadás 

43. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó hetente legalább egy munkanapon köteles ügyfélfogadást tartani 
oly módon, hogy az legalább hat óra időtartamú legyen. A végrehajtó az ügyfélfogadás idején személyesen - 
vagy felvilágosítás adására jogosult alkalmazottja útján - köteles irodájában a felek és más érdekeltek 
rendelkezésére állni. 

(2) Az önálló bírósági végrehajtó a félfogadásának rendjét és idejét a felügyelő szerv egyetértésével maga 
állapítja meg. A végrehajtói kézbesítésre szánt iratok címzettek által történő átvételének céljából hetente 
legalább két munkanapon kell ügyfélfogadást tartani oly módon, hogy az egy munkanapon legalább tíz óra 
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időtartamú legyen és négy óra időtartamban 16 óra utáni időszakra essen (meghosszabbított ügyfélfogadás). 
A meghosszabbított ügyfélfogadás napját a kamara meghatározhatja. 

(3) A megyei bírósági végrehajtó félfogadására megfelelően alkalmazni kell a bírósági félfogadásra 
vonatkozó rendelkezéseket is. 

(4) A félfogadásról szóló tájékoztatást a helyi, megyei és munkaügyi bíróságon ki kell függeszteni, 
önálló bírósági végrehajtó esetében kamarai honlapon közzé kell tenni. 

Adatok feltüntetése 

44. § A végrehajtó a hivatalos eljárása során keletkezett iratokon - a 28/A. § (5) bekezdésében 
meghatározott elektronikus úton történő adatigénylés kivételével - és az azokat tartalmazó levélborítékon 
köteles feltüntetni a saját nevét, a végrehajtói iroda elnevezését, irodájának címét és telefonszámát. 

Statisztikai adatszolgáltatás 

45. § A végrehajtó a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét a felügyelő szerv útján és az általa 
meghatározott módon és rend szerint köteles teljesíteni. 

Számítógépes ügyvitel és pénzkezelés 

46. § (1) E rendeletben felsorolt szervek és személyek az ügyviteli és pénzkezelési tevékenységüket - az 
58. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel - számítógépes ügyvitel alkalmazásával végzik. 

(2) A számítógépes ügyvitel és pénzkezelés során gondoskodni kell a titokvédelem és adatvédelem 
követelményeinek megtartásáról. 

(3) A számítógépen tárolt adatokat naponta 2 példányban számítástechnikai adathordozóra kell menteni, 
és a 2 példányt egymástól elkülönítve, az adatok eredeti tárolási helyétől eltérő helyeken kell tárolni. 

(4) A végrehajtó köteles biztosítani az elektronikus árverési rendszer és az ügyelosztási program 
használatának technikai feltételeit: rendelkeznie kell az informatikai alkalmazás felhasználói használatához 
szükséges számítógéppel, internet-hozzáféréssel és elektronikus levelek fogadására szolgáló elektronikus 
levélcímmel. Az elektronikus levélcímét a végrehajtó a hivatalba lépését megelőzően bejelenti a kamarának. 

Az irattárba helyezéssel kapcsolatos intézkedések 

46/A. § (1) A befejezett végrehajtási ügy iratainak irattárba helyezésekor a végrehajtó a nyilvántartásban 
feltünteti az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontját, az őrzési időt és az irattári tételszámot, továbbá 
annak tényét, ha a végrehajtási ügyben a Vht. 47/A. §-a alapján került sor a JÜB rendszerben az elektronikus 
úton történő adatigénylésre. A végrehajtó a megjegyzés rovatban megjelöli azt is, hogy az iratot az őrzési idő 
leteltét követően selejtezni kell vagy a levéltárnak át kell adni. 

(2) A végrehajtó az ügy iratborítékán (iratain) az irattári tervnek megfelelő tételszámot és az ügyben lett 
utolsó érdemi intézkedés időpontját (év, hó, nap) feltünteti. Ha az iratot az irattári terv szerint a levéltárnak 
kell átadni, a végrehajtó az iraton ennek tényét is feltünteti. 

(3) Az irattárban az iratokat rendezetten, a végrehajtási ügyszám szerint csoportosítva kell elhelyezni. Az 
elhelyezés során ügyelni kell arra, hogy a különböző végrehajtási ügyek iratai egymástól elkülönítettek 
legyenek. 

Irattári terv 

46/B. § (1) Az irattári terv irattári tételek szerinti csoportosításban meghatározza, hogy a befejezett 
végrehajtási ügy iratait meddig kell megőrizni. 

(2) Az irattári tervet e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 
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Az iratok őrzése 

46/C. § (1) A befejezett végrehajtási ügyek iratait a selejtezés vagy a levéltárba történő átadás időpontjáig 
kell őrizni (őrzési idő), a (7) bekezdésében meghatározott kivétellel. 

(2) Az őrzési idő az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontjától számított, az irattári tervben 
meghatározott időtartam. 

(3) A végrehajtói letéti számlával kapcsolatos bizonylatokat (befizetés, átutalás, kiutalás stb.) és a 
végrehajtó által felvett pénzösszegről vagy más átvett értékről kiállított okiratokat a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. §-ában meghatározott módon, az ügyben tett utolsó érdemi intézkedés időpontjától 
számított 8 évig kell őrizni. 

(4) Az adóbehajtási ügy és közigazgatási végrehajtási ügy iratainak őrzésére a bírósági végrehajtási 
ügy iratainak őrzésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

(5) A végrehajtó a következő iratokat a szolgálata megszűnéséig (a kinevezés érvénytelenségének 
megállapításáig) őrzi, és azokat a szolgálatba lépő új végrehajtónak átadja: 

a) a bíróság által felfüggesztett végrehajtási ügy iratai; 
b) azoknak az ügyeknek az iratai, amelyekben a letiltás előjegyzését a munkáltató igazolta, vagy a 

lefoglalt követelést, illetőleg a később keletkező követelésről szóló szerződést a harmadik személy elismerte, 
és más intézkedésre nincs lehetőség, vagy nincs szükség; 

c) azoknak a végrehajtási ügyeknek az iratai, amelyekben az eljárás a Vht. 52. § f) pontja alapján szünetel; 
d) az ügykönyv. 
(6) A végrehajtói álláshely megszűnése esetében a végrehajtási ügyek iratait a kamara részére át kell adni. 
(7) A végrehajtó a Vht. 47/A. §-a alapján beszerzett adatokat tartalmazó iratok kezelése során a Vht. 47. § 

(6) bekezdése szerint jár el. 

Maradandó értékű iratok őrzése 

46/D. § (1) A végrehajtó által gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, tudományos, műszaki, 
művelődési vagy egyéb szempontból jelentős, maradandó értékűnek minősített iratok (a továbbiakban: 
maradandó értékű irat) őrzésére fokozott gondot kell fordítani. 

(2) A maradandó értékű iratot 15 évi irattári őrzés után rendezetten, segédletekkel együtt, átadás-átvételi 
jegyzőkönyvvel kell átadni az illetékes levéltárnak. Az átadás költségét a végrehajtó viseli. 

(3) A levéltárnak történő átadás megtörténtét a nyilvántartás megjegyzés rovatában a megfelelő iratnál a 
„levéltárnak átadva” megjelölésnek és az átadás évének a bejegyzésével fel kell tüntetni. 

Az iratok selejtezése 

46/E. § (1) Az irattári tervben meghatározott iratok az őrzési idő leteltét követő év január 1-je után 
selejtezhetők. 

(2) A selejtezés megkezdését megelőzően a végrehajtó a selejtezésre kerülő iratokat darabszám és 
ügyszám szerint ellenőrzi abból a szempontból, hogy hiánytalanul megvannak-e. Ha az iratok között a 46/C. 
§ (5) bekezdésében meghatározott iratok is vannak, azokat az irattárban vissza kell tartani. 

(3) A selejtezés időpontjáról a selejtezés megkezdését megelőzően legalább 30 nappal az illetékes 
levéltárat írásban értesíteni kell. 

(4) Az értesítésben fel kell tüntetni a selejtezésre kerülő iratok irattári terv szerinti megnevezését és azt, 
hogy a selejtezés milyen időszak irataira terjed ki. 

Eljárás az őrzési idő leteltét követően 

46/F. § (1) A selejtezésről és a levéltárba történő átadásról négy példányban jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyv a következőket tartalmazza: 

a) az őrzési idő leteltét követően tett intézkedés (selejtezve), 
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b) a selejtezés helye és ideje, 
c) a selejtezett iratok ügyszáma, 
d) az irattári tételszám, 
e) az irattári tétel megnevezése. 
(2) A jegyzőkönyvet az eljárást lefolytató végrehajtó aláírja. 
(3) A jegyzőkönyv három példányát meg kell küldeni az illetékes levéltárnak. 
(4) A selejtezett iratok megsemmisítésére csak az illetékes levéltár által a jegyzőkönyvre vezetett 

hozzájárulás visszaküldése után kerülhet sor. 
(5) A selejtezés megtörténtét a nyilvántartás megjegyzés rovatában a megfelelő iratnál a „selejtezve” 

megjelölésnek és a selejtezés évének a bejegyzésével fel kell tüntetni. Ha a selejtezésre kerülő iratokból az 
illetékes levéltár kérésére vagy más fontos okból egyes iratok visszatartása szükséges, ennek tényét a 
jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, és ezekről külön jegyzéket kell felvenni. A visszamaradt iratokat az eredeti 
irattári helyére vissza kell helyezni. 

(6) A végrehajtó a levéltár részére átadott iratokhoz csatolja az iratok keletkezésének évére vonatkozó, a 
nyilvántartásban szereplő következő adatok listáját: 

a) a végrehajtási ügyszám, 
b) a felek neve, 
c) a végrehajtási ügy típusa, 
d) a végrehajtást elrendelő bíróság neve. 

Az irattárak ellenőrzése 

46/G. § (1) Az önálló bírósági végrehajtói irattárak ellenőrzését a kamara a végrehajtási ügyvitel 
ellenőrzésének keretében látja el. A kamara a súlyosabb szabálytalanságokról az illetékes levéltárat 
tájékoztatja. 

(2) Az illetékes levéltár a végrehajtó irattárának ellenőrzését a köziratokról, a közlevéltárakról és a 
magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 11. §-a alapján a 
kamarához és a végrehajtóhoz intézett előzetes bejelentést követően végezheti el. Az illetékes levéltár az 
ellenőrzés során észlelt hiányosságokról értesíti a kamarát. 

(3) A kamara ellenőrzést végző képviselőjét és a levéltárnak a végrehajtási iratokat e rendelet vagy az Ltv. 
rendelkezése alapján megtekintő képviselőjét a tudomására jutott adat és tény tekintetében titoktartási 
kötelezettség terheli; e kötelezettsége képviselői tisztségének megszűnése után is fennmarad. 

Második fejezet 

PÉNZKEZELÉS 

Általános rendelkezés 

47. § (1) A végrehajtó az eljárása során a felektől közvetlenül felvett vagy a végrehajtói letéti számlára 
befizetett, illetőleg átutalt (a továbbiakban: befizetett) összegeket köteles a rendeltetésüknek megfelelően 
kezelni és a kifizetéseket attól az időponttól számított 15 napon belül teljesíteni, amikor a kifizetés 
előfeltételei biztosítottak (pl. a jogorvoslatot elbírálták). 

(2) Ha a kifizetés akadálya az, hogy a végrehajtási ügyben előterjesztett jogorvoslati kérelmet nem 
bírálták el jogerősen, a végrehajtó a pénzösszeg kezelésének tényét 6 hónap elteltével jelzi a végrehajtást 
foganatosító bíróságnak. Ha ezt követően nem történik döntés a jogorvoslati kérelemről, a végrehajtó 30 
naponként újra jelzi a bíróságnak az összeg kezelésének tényét. 

Végrehajtói letéti számla 
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48. § (1) A végrehajtó a végrehajtandó követelés teljesítése céljából a felek és más által befizetett 
összegeket a saját vagyonától elkülönítve végrehajtói letéti számlán - a megyei bírósági végrehajtó a megyei 
bírósági végrehajtói letéti számlán - (a továbbiakban együtt: letéti számla) köteles kezelni. 

(2) A végrehajtói irodában működő végrehajtó a végrehajtói iroda letéti számláján köteles az (1) 
bekezdésben meghatározott pénzösszegeket kezelni, a letéti számláról a hitelintézet kifizetést csak a 
végrehajtó vagy helyettese rendelkezésére teljesíthet az 53. §-ban foglaltak szerint. A végrehajtói iroda 
valamennyi végrehajtó tagja részére köteles külön letéti számlát nyitni. 

49. § (1) A végrehajtó a 47. §-ban említett, általa közvetlenül felvett vagy hozzá postán érkezett összeget 
köteles az átvétel napján, de legkésőbb az azt követő első munkanapon a végrehajtói letéti számlára befizetni, 
kivéve, ha valamelyik említett napon a végrehajtó az összeget a jogosult részére közvetlenül ki tudta fizetni, 
vagy részére - ha más fizetési mód nem lehetséges - át tudta adni. 

(2) A megyei bírósági végrehajtónak a bűnügyi zárlat során befolyt összeget a bírósági letéti számlára kell 
befizetni. Erről a bűnügyi zárlatot elrendelő hatóságot egyidejűleg értesíteni kell. 

(3) Ha a postán érkezett összeg rendeltetése nem állapítható meg, a végrehajtó a végrehajtói letéti 
számlára történő befizetéssel vagy a végrehajtói letéti számlára történő telepítéssel egyidejűleg felhívja a 
befizetőt az összeg rendeltetésének közlésére. Ha ennek a befizető 30 napon belül nem tett eleget, az 
összeget a befizető részére vissza kell utalni. Ha ez nem sikerült, az összeget 5 évig függő tételként kell 
kezelni. 

Be- és kifizetések kezelése és nyilvántartása 

50. § (1) A végrehajtó a felvett pénzösszegről vagy más értékről (takarékbetétkönyv, értékpapír) a 
felügyelő szerv által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével átvételi elismervényt köteles kiállítani. 

(2) Az átvételi elismervény szigorú számadású nyomtatvány, mely a következő adatokat tartalmazza: 
a) a nyomtatvány megnevezése és sorszáma; 
b) az átvételi elismervényt kiállító végrehajtó neve és székhelye, végrehajtó-helyettes esetében a neve, 

valamint annak a végrehajtónak a neve és székhelye, aki mellett végrehajtó-helyettesi szolgálatot teljesít; 
c) a végrehajtási ügy száma; 
d) a felek neve; 
e) a befizető személy neve és - ha nem a végrehajtási eljárásban szereplő fél - címe; 
f) a befizetés jogcíme; 
g) az átvételi elismervény kiállításának időpontja és a kiállító aláírása, bélyegzőlenyomata. 
(3) Az állandó és a tartós helyettes a helyettesítés keretében intézett végrehajtási ügyben eljárva is saját - 

eredeti álláshelyén folytatandó végrehajtási ügyeihez rendszeresített - nyomtatványa kitöltésével állítja ki az 
átvételi elismervényt. 

(4) Az átvételi elismervényt a tőpéldányon kívül három példányban kell kiállítani; a nyugtáját a befizető 
személynek kell átadni, az egyik példányt a végrehajtási ügy iratai között, a másik további példányt pedig a 
pénzügyi nyilvántartásokban kell elhelyezni. 

(5) Az átvételi elismervény számítástechnikai eszköz útján történő kiállítására szolgáló számítógépes 
programot a végrehajtó a felügyelő szerv engedélyével használhat. 

51. § (1) A megyei bírósági végrehajtó a felvett pénzösszegről vagy más értékről (takarékbetétkönyv, 
értékpapír) a rendeltetését is feltüntető nyugtát állít ki 2 példányban. Az első (eredeti) példányt az aláírásával 
és bélyegzőjének lenyomatával ellátva átadja a befizetőnek, a második (másolati) példány a nyugtakönyvben 
marad. 

(2) A megyei bírósági végrehajtó a nyugtához az erre a célra készült nyugtakönyvből való nyomtatványt 
köteles használni. 

(3) A nyugtakönyvet nyomdai úton sorszámmal, az eredeti és a másolati lappéldányokon azonos 
lapszámozással kell ellátni. 

(4) A nyugtakönyvet használatbavétel előtt a bírósági gazdasági hivatal, illetőleg a Fővárosi Bíróságnál a 
végrehajtói letéti csoport (a továbbiakban együtt: BGH) vezetője ellenőrzés után hitelesíti, feltüntetve a 
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lapszámozás folyamatosságát és a lapok mennyiségét is. Hibás lapszámozás esetén erre a hitelesítési 
záradékban utalni kell. 

(5) A nyugtakönyvet a BGH vezetője adja át a megyei bírósági végrehajtónak, aki a nyugtakönyv-
nyilvántartási lapon az átvételt - az idejét is feltüntetve - az aláírásával elismeri. 

(6) A nyugtakönyvek számadásba vétele és kezelése a szigorú számadás alá vont nyomtatványokra 
vonatkozó szabályok szerint történik. A megyei bírósági végrehajtónál egyszerre csak egy nyugtakönyv 
lehet. Újabb nyugtakönyvet a korábban kiadott nyugtakönyv bevonása után lehet a részére kiadni. 

(7) A nyugtakönyvhöz, illetőleg a nyugta másolati lap példányához a megyei bírósági végrehajtó csatolja 
azokat a befizetési lap-elismervényeket, amelyekkel az általa felvett összegeket a megfelelő számlára 
befizette. 

(8) A megyei bírósági végrehajtó áthelyezése, hosszabb távolléte vagy szolgálati viszonyának megszűnése 
esetén a nála levő nyugtakönyvet be kell vonni. A fel nem használt lappéldányokat lyukasztással és 
áthúzással érvényteleníteni kell. A nyugtakönyvet záradékkal kell ellátni, és ebben fel kell tüntetni a 
felhasznált és a felhasználatlan lapok számát. 

(9) A nyugtakönyv bevonását a BGH vezetője a nyugtakönyvek számadásában is feltünteti, ezután a 
nyugtakönyvet a BGH őrzi. 

52. § (1) A végrehajtó - a számviteli és adótörvények rendelkezéseivel összhangban - a bevételeket és a 
kiadásokat feltüntető nyilvántartást köteles vezetni. 

(2) A végrehajtó pénzkezelésére, továbbá nyilvántartási, elszámolási és számlaadási kötelezettségére a 
számviteli törvényben, valamint az adó- és társadalombiztosítási jogszabályokban megállapított 
rendelkezéseket is alkalmazni kell. 

(3) A megyei bírósági végrehajtói letéti számlára befolyt összegek kezelését és nyilvántartását a BGH 
végzi. 

(4) A BGH az eljárása során e rendeletet, a bírósági ügyviteli rendelkezéseket, továbbá a gazdasági, 
pénzügyi és számviteli feladatok ellátására vonatkozó más szabályokat alkalmazza. 

52/A. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó a bevételét képező, megfizetett vagy behajtott végrehajtási 
költségről a végrehajtási költség megfizetésére kötelezett nevére ún. végrehajtási bevételi bizonylatot (e §-
ban a továbbiakban: bizonylat) állít ki, amelyen a következő adatok szerepelnek: 

a) a bizonylat megnevezése és sorszáma; 
b) a bizonylatot kiállító végrehajtó neve, kinevezési vagy áthelyezési okiratának száma (végrehajtó-

helyettes esetében a kamarai nyilvántartásba vételi ügy száma, tartós helyettes esetében a kirendelési okirat 
száma) és adószáma; végrehajtói iroda esetében a végrehajtói iroda neve, cégjegyzékszáma és adószáma; 

c) a megfizetett (kapott) végrehajtási költség összege; 
d) a végrehajtási költség megfizetésének időpontja; 
e) a végrehajtási költséget megfizető neve és címe (behajtott összeg esetében annak az adatai, akinek a 

vagyonából a költség behajtásra került); 
f) a végrehajtási költség összegét megállapító díjjegyzék, jegyzőkönyv száma, valamint az azt módosító 

bíróság neve és határozatának száma; 
g) a bizonylat kiállításának időpontja és a kiállító aláírása, bélyegzőlenyomata. 
(2) A bizonylatot 
a) a végrehajtási költségre szolgáló pénzösszeg végrehajtó által történő kézhezvételekor, 
b) a végrehajtási költség összegének a végrehajtó elszámolási számlájára történő átutalásáról vagy 

befizetéséről szóló fizetésiszámla-kivonat kézhezvételét követő 8 napon belül, 
c) letiltás folytán részletekben befolyt végrehajtási költség esetén az arról szóló részdíjjegyzék vagy 

díjjegyzék jogerőssé válásáról történő értesülést követő 8 napon belül 
kell kiállítani. 

(3) A költség megfizetésének időpontjaként azt a napot kell a bizonylaton feltüntetni, amelyen a 
pénzösszeget a végrehajtó átvette, illetve amelyen azt - a (2) bekezdés c) pontjában foglalt esetben pedig az 
utolsó részletet - a végrehajtó elszámolási számláján jóváírták. 

(4) A bizonylat szigorú számadású bizonylat, melyet a tőpéldányon kívül három példányban kell 
kiállítani; ezek közül egyet a költséget megfizető részére kell átadni vagy megküldeni, egyet a végrehajtási 
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ügy iratai között, egy további példányt pedig - az (1) bekezdés f) pontja szerinti okiratok másolatával együtt - 
a bizonylatot kiállító pénzügyi nyilvántartásában kell elhelyezni és megőrizni. 

(5) A végrehajtó által visszafizetett végrehajtási költségről helyesbítő bizonylatot kell kiállítani. 
(6) A bizonylatot a felügyelő szerv által rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell elkészíteni, a 

bizonylat számítástechnikai eszköz útján történő kiállítására szolgáló számítógépes programot pedig a 
végrehajtó a felügyelő szerv jóváhagyásával használhatja. 

Kiutalás 

53. § (1) A letéti számlát vezető hitelintézet a letéti számláról kiutalást csak a nála bejelentett, a számla 
feletti rendelkezésre jogosult végrehajtótól (állandó vagy tartós helyettesétől) kapott megbízás alapján 
teljesíthet. 

(2) A kiutalás megtörténtét (kiutalás időpontja, jogosultja, kiutalt összeg és rendeltetése) a végrehajtási 
ügyiratban fel kell jegyezni. 

(3) A letéti számla felett rendelkező valamennyi személy aláírásmintáját - helyettesek esetében a 
helyettesítés megkezdésekor - be kell jelenteni a letéti számlát vezető hitelintézethez. A hitelintézet a 
helyettes rendelkezése alapján akkor teljesíthet kifizetést a letéti számláról, ha a helyettes a kirendelő okiratát 
is bemutatja a hitelintézetnek. 

54. § (1) A megyei bírósági végrehajtó a megyei bírósági végrehajtói letéti számlán történt jóváírástól 
számított 15 napon belül az összeget utalványozza. A letéti számlára általa befizetett összeg utalványozása 
iránt külön értesítés bevárása nélkül haladéktalanul intézkedni köteles. 

(2) A megyei bírósági végrehajtói letéti számla feletti rendelkezési jogot a BGH-nak a számlavezető 
Magyar Államkincstárnál (a továbbiakban: Kincstár) aláírási joggal rendelkező 2 ügyintézője együttesen 
gyakorolja. Az aláírásminta bejelentését a megyei bíróság elnöke igazolási záradékkal látja el. 

(3) A megyei bírósági végrehajtói letéti számláról kiutalást csak a megyei bírósági végrehajtó 
utalványozása alapján lehet teljesíteni, ha azt a megyei bíróság elnöke által megbízott bíró vagy végrehajtási 
ügyintéző az iratok alapján ellenjegyezte. A kiutalással kapcsolatos egyéb feladatokat a BGH végzi. 

55. § (1) Ha az adós a végrehajtási eljárás során a megyei bírósági végrehajtó kezéhez fizetést teljesített, a 
megyei bírósági végrehajtó az átvétel napján feljegyzi a végrehajtási ügyiratban az összeg felvételét, ennek 
időpontját, a nyugta lapszámát és a nyugtakönyv központi sorszámát. Így jár el akkor is, ha egyéb értéket vett 
át. 

(2) A megyei bírósági végrehajtó a befizetési lap értesítés szelvényének hátlapján feltünteti a 
könyveléshez szükséges adatokat (a végrehajtást kérő és az adós neve, végrehajtható okirat száma, 
végrehajtói ügyszám, a befizetés jogcíme). 

56. § A megyei bírósági végrehajtó működésével kapcsolatban a megyei bírósági végrehajtóhoz, a 
bírósághoz vagy a BGH-hoz postán érkezett összeget átvétel nélkül, rendeltetésének megfelelően a megyei 
bírósági végrehajtói letéti számlára, illetőleg a megfelelő számlára kell telepíteni. 

57. § A megyei bírósági végrehajtói letéti számlának a Kincstárnál vezetett számla kivonata szerinti 
egyenlegét a BGH nyilvántartásaival rendszeresen - legalább negyedévenként - a számviteli szabályok 
szerint egyeztetni kell. Ha a számlakivonat eltérő adatot tartalmaz, az eltérés okának megállapítása céljából 
ezt a Kincstárral haladéktalanul közölni kell. 

Harmadik fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés, átmeneti rendelkezések 

58. § (1) Ez a rendelet - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, 
rendelkezéseit az e §-ban meghatározott eltérésekkel a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 

(2) 
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(3) A 14. § (1) bekezdése a rendelet kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba, a kamara 
az önálló bírósági végrehajtók illetékességéről és a köztük érvényesülő ügyelosztási szabályokról szóló 
tájékoztatót eddig köteles megküldeni az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának. Ha ezen 
időpontig a bíróság illetékességi területén kívül működő végrehajtónak kell a végrehajtható okiratot 
továbbítani, a bírósági kezelőiroda az iratot ebből a célból az illetékes bíróságnak küldi meg. 

(4) A bíróság, a megyei bírósági végrehajtó és a végrehajtási ügyintéző az e rendeletben meghatározott 
nyilvántartásokat 2005. január 1-jétől kötelesek számítógéppel vezetni. 

(5)-(6) 

1. számú melléklet az 1 /2002. (I. 17.) IM rendelethez 

A bíróságok jelzőszáma 

0001 A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 
2201 Fővárosi Ítélőtábla 
2202 Szegedi Ítélőtábla 
2203 Pécsi Ítélőtábla 
2204 Győri Ítélőtábla 
2205 Debreceni Ítélőtábla 
0100 Fővárosi Bíróság 
0101 Pesti Központi Kerületi Bíróság 
0102 Budai Központi Kerületi Bíróság 
0103 Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 
0104 Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság 
0105 Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 
0106 Budapesti XX., XXI. és XXIII. Kerületi Bíróság 
0199 Fővárosi Munkaügyi Bíróság 
0200 Baranya Megyei Bíróság 
0201 Pécsi Városi Bíróság 
0202 Komlói Városi Bíróság 
0203 Mohácsi Városi Bíróság 
0204 Siklósi Városi Bíróság 
0205 Szigetvári Városi Bíróság 
0299 Pécsi Munkaügyi Bíróság 
0300 Bács-Kiskun Megyei Bíróság 
0301 Kecskeméti Városi Bíróság 
0302 Bajai Városi Bíróság 
0303 Kalocsai Városi Bíróság 
0304 Kiskőrösi Városi Bíróság 
0305 Kiskunfélegyházi Városi Bíróság 
0306 Kiskunhalasi Városi Bíróság 
0307 Kunszentmiklósi Városi Bíróság 
0399 Kecskeméti Munkaügyi Bíróság 
0400 Békés Megyei Bíróság 
0401 Gyulai Városi Bíróság 
0402 Battonyai Városi Bíróság 
0403 Békéscsabai Városi Bíróság 
0404 Békési Városi Bíróság 
0405 Orosházi Városi Bíróság 
0406 Szarvasi Városi Bíróság 
0407 Szeghalmi Városi Bíróság 
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0499 Gyulai Munkaügyi Bíróság 
0500 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság 
0501 Miskolci Városi Bíróság 
0502 Encsi Városi Bíróság 
0503 Kazincbarcikai Városi Bíróság 
0504 Edelény, Bírósági Kirendeltség (Kazincbarcika) 
0505 Mezőkövesdi Városi Bíróság 
0506 Ózdi Városi Bíróság 
0507 Sátoraljaújhelyi Városi Bíróság 
0508 Szerencsi Városi Bíróság 
0509 Szikszói Városi Bíróság 
0510 Tiszaújvárosi Városi Bíróság 
0599 Miskolci Munkaügyi Bíróság 
0600 Csongrád Megyei Bíróság 
0601 Szegedi Városi Bíróság 
0602 Csongrádi Városi Bíróság 
0603 Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 
0604 Makói Városi Bíróság 
0605 Szentesi Városi Bíróság 
0699 Szegedi Munkaügyi Bíróság 
0700 Fejér Megyei Bíróság 
0701 Székesfehérvári Városi Bíróság 
0702 Bicskei Városi Bíróság 
0703 Dunaújvárosi Városi Bíróság 
0704 Sárbogárdi Városi Bíróság 
0799 Székesfehérvári Munkaügyi Bíróság 
0800 Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság 
0801 Győri Városi Bíróság 
0802 Mosonmagyaróvári Városi Bíróság 
0803 Soproni Városi Bíróság 
0899 Győri Munkaügyi Bíróság 
0900 Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 
0901 Debreceni Városi Bíróság 
0902 Berettyóújfalui Városi Bíróság 
0903 Hajdúböszörményi Városi Bíróság 
0904 Hajdúszoboszlói Városi Bíróság 
0905 Püspökladányi Városi Bíróság 
0999 Debreceni Munkaügyi Bíróság 
1000 Heves Megyei Bíróság 
1001 Egri Városi Bíróság 
1002 Füzesabonyi Városi Bíróság 
1003 Gyöngyösi Városi Bíróság 
1004 Hatvani Városi Bíróság 
1005 Hevesi Városi Bíróság 
1099 Egri Munkaügyi Bíróság 
1100 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság 
1101 Szolnoki Városi Bíróság 
1102 Jászberényi Városi Bíróság 
1103 Karcagi Városi Bíróság 
1104 Kunszentmártoni Városi Bíróság 
1105 Mezőtúri Városi Bíróság 
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1106 Tiszafüredi Városi Bíróság 
1199 Szolnoki Munkaügyi Bíróság 
1200 Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 
1201 Tatabányai Városi Bíróság 
1202 Esztergomi Városi Bíróság 
1203 Komáromi Városi Bíróság 
1204 Tatai Városi Bíróság 
1299 Tatabányai Munkaügyi Bíróság 
1300 Nógrád Megyei Bíróság 
1301 Balassagyarmati Városi Bíróság 
1302 Pásztói Városi Bíróság 
1303 Salgótarjáni Városi Bíróság 
1399 Salgótarjáni Munkaügyi Bíróság 
1400 Pest Megyei Bíróság 
1401 Budakörnyéki Bíróság 
1402 Budaörsi Városi Bíróság 
1403 Ceglédi Városi Bíróság 
1404 Dabasi Városi Bíróság 
1405 Dunakeszi Városi Bíróság 
1406 Gödöllői Városi Bíróság 
1407 Monori Városi Bíróság 
1408 Nagykátai Városi Bíróság 
1409 Nagykőrösi Városi Bíróság 
1410 Ráckevei Városi Bíróság 
1411 Szentendrei Városi Bíróság 
1412 Váci Városi Bíróság 
1499 Pest Megyei Munkaügyi Bíróság 
1500 Somogy Megyei Bíróság 
1501 Kaposvári Városi Bíróság 
1502 Barcsi Városi Bíróság 
1503 Fonyódi Városi Bíróság 
1504 Marcali Városi Bíróság 
1505 Nagyatádi Városi Bíróság 
1506 Siófoki Városi Bíróság 
1599 Kaposvári Munkaügyi Bíróság 
1600 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság 
1601 Nyíregyházi Városi Bíróság 
1602 Fehérgyarmati Városi Bíróság 
1603 Kisvárdai Városi Bíróság 
1604 Mátészalkai Városi Bíróság 
1605 Nyírbátori Városi Bíróság 
1606 Vásárosnaményi Városi Bíróság 
1699 Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság 
1700 Tolna Megyei Bíróság 
1701 Szekszárdi Városi Bíróság 
1702 Bonyhádi Városi Bíróság 
1703 Dombóvári Városi Bíróság 
1704 Paksi Városi Bíróság 
1705 Tamási Városi Bíróság 
1799 Szekszárdi Munkaügyi Bíróság 
1800 Vas Megyei Bíróság 
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1801 Szombathelyi Városi Bíróság 
1802 Körmendi Városi Bíróság 
1803 Kőszegi Városi Bíróság 
1804 Sárvári Városi Bíróság 
1899 Szombathelyi Munkaügyi Bíróság 
1900 Veszprém Megyei Bíróság 
1901 Veszprémi Városi Bíróság 
1902 Ajkai Városi Bíróság 
1903 Pápai Városi Bíróság 
1904 Tapolcai Városi Bíróság 
1905 Zirci Városi Bíróság 
1999 Veszprémi Munkaügyi Bíróság 
2000 Zala Megyei Bíróság 
2001 Zalaegerszegi Városi Bíróság 
2002 Keszthelyi Városi Bíróság 
2003 Lenti Városi Bíróság 
2004 Nagykanizsai Városi Bíróság 
2099 Zalaegerszegi Munkaügyi Bíróság 

2. számú melléklet az 1/2002. (I. 17.) IM rendelethez 

A bírósági végrehajtók irattári terve 

Irattári  
tételszám Az irattári tétel megnevezése Selejtezési idő 

(években) 

Levéltárba 
történő átadás  
ideje  
(években) 

l Behajtással befejezett ügyek, illetve azok az ügyek, amelyekben a 
teljesítést a végrehajtást kérő bejelentette, illetve elengedte 40 0 

2 
Azok az ügyek, amelyekben az adós vagy a kötelezett a 
végrehajtható okiratban foglaltaknak eleget tett, és ezt a végrehajtó 
megállapította 

40 0 

3 Azok az ügyek, amelyekben a bíróság a végrehajtást megszüntette 40 0 

4 

Azok a bírósági végrehajtási ügyek, amelyekben a végrehajtási lapot 
visszavonták, a végrehajtási záradékot törölték, a végrehajtást 
elrendelő végzést hatályon kívül helyezték, a végrehajtó által 
elkészített végrehajtási kérelmet a bíróság elutasította 

40 0 

5 Azok a végrehajtási ügyek, amelyekben az eljárás a Vht. 52. § a)-
e) pontja alapján szünetel 40 0 

6 
Azoknak a végrehajtási ügyeknek a végrehajtónál maradt iratai, 
amely ügyekben az egyéb iratokat az R. 31. §-a alapján a végrehajtó 
az eljárásra jogosult végrehajtónak megküldte 

40 0 

7 Az előzetes eljárás, ha az alapján nem indul végrehajtási eljárás 40 0 
8 Végrehajtói kézbesítési ügy 40 0 

9 Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között a végrehajtó 
által maradandó értékű iratnak minősített irat található 0 15 

10 Azok a végrehajtási ügyek, amelyeknek az iratai között 1900. év 
előtt keletkezett irat található 0 15 
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1994. évi LXXX. törvény 

az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről 

I. Fejezet 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

A törvény hatálya 

1. § (1) A törvény hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság ügyészsége által foglalkoztatott ügyészségi 
alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyára. 

(2) Ügyészségi alkalmazott: 
a) az ügyész; 
b) az ügyészségi titkár; 
c) az ügyészségi fogalmazó; 
d) az ügyészségi nyomozó; 
e) a tisztviselő; 
f) az írnok; 
g) az a)-f) pontban nem említett más ügyészségi dolgozó (a továbbiakban: fizikai alkalmazott). 
(3) E törvénynek az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyára vonatkozó rendelkezéseit az ügyészségi titkárra, 

fogalmazóra és nyomozóra a XIV. Fejezetben foglalt eltérésekkel, a tisztviselőre, az ügykezelőre és a fizikai 
alkalmazottra pedig abban az esetben kell alkalmazni, ha e törvény kifejezetten így rendelkezik. 

(4) A törvény nem érinti az ügyész, ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonyára 
vonatkozó - külön törvényben meghatározott - rendelkezéseket. 

(5) 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

2. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a munkáltatói jogkört a Magyar Köztársaság legfőbb ügyésze (a 
továbbiakban: legfőbb ügyész) gyakorolja. A legfőbb ügyész e jogkörét - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 
egészben vagy részben más, vezetői munkakört betöltő ügyészségi alkalmazottra átruházhatja. 

(2) Ügyész, ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó esetében nincs helye a munkáltatói jogkör 
átruházásának az olyan jogkör tekintetében, amelynek gyakorlójaként törvény a legfőbb ügyészt nevezi meg. 

II. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI TESTÜLETEK 

Az ügyészségi alkalmazottak tanácsa és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos 
Tanácsa 

3. § (1) Ügyészségi alkalmazottak tanácsa (a továbbiakban: alkalmazotti tanács) működik: 
a) a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészségén (a továbbiakban: Legfőbb Ügyészség); 
b) a fellebbviteli főügyészségeken; 
c) a főügyészségeken, az alárendelt helyi ügyészségekre is kiterjedő hatáskörrel; 
d) a Katonai Főügyészségen, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségre és a területi katonai ügyészségekre (a 

továbbiakban: katonai ügyészség) is kiterjedő hatáskörrel; 
e) az Országos Kriminológiai Intézetben (a továbbiakban: OKRI). 
(2) Az alkalmazotti tanácsokat az (1) bekezdésben felsorolt szervenként az ott szolgálatot teljesítő ügyészségi 

alkalmazottak választják öt évre. A Katonai Főügyészségen működő alkalmazotti tanács megválasztásában részt 
vesznek a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen és a katonai ügyészségeken szolgálatot teljesítő ügyészségi 
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alkalmazottak is, a főügyészségen működő alkalmazotti tanács megválasztásában pedig a főügyészség alá rendelt 
helyi ügyészségeken szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak is. 

(3) Az alkalmazotti tanács tagjainak száma öt fő; közülük legalább két főt nem az ügyészek közül kell 
megválasztani. 

(4) Az alkalmazotti tanácsok tagjaik közül egy-egy főt delegálnak öt évre az Ügyészségi Alkalmazottak 
Országos Tanácsába (a továbbiakban: Országos Tanács). 

(5) Az Országos Tanácsra és tagjaira a törvényben eltérően nem szabályozott kérdésekben az alkalmazotti 
tanácsra, illetőleg az annak tagjaira irányadó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(6) A tevékenységükhöz szükséges időre az alkalmazotti tanács tagjait (tisztségviselőit) legfeljebb nyolc óra, 
az Országos Tanács tagjait (tisztségviselőjét) legfeljebb további nyolc óra munkaidő-kedvezmény illeti meg 
havonta. Erre az időre illetmény jár. 

4. § (1) Az alkalmazotti tanácsot egyetértési jog illeti meg a jóléti célú pénzeszközök felhasználásával, 
illetőleg az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosításával kapcsolatos tervek elfogadása tekintetében. 

(2) Ha az egyetértés hiánya miatt a felek között vita merül fel, akkor a Munka Törvénykönyvének az 
egyeztetésre, a közvetítésre és a kötelező döntőbírói eljárásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Az alkalmazotti tanácsnak véleményezési joga van 
a) az ügyészségi alkalmazottak lényeges érdekeit, illetőleg nagyobb csoportját érintő munkáltatói 

intézkedések tervezetét, így különösen az ügyészi szervek hatáskörébe tartozó szervezeti változtatásokra 
vonatkozó elképzeléseket, 

b) az új munkaszervezési módszerek bevezetését, 
c) az ügyészi szervezet által meghirdetett - anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó - pályázatot, 
d) a munkarend kialakítását; 
e) a törvény által meghatározott egyéb kérdéseket 

illetően. 
(4) Ha az (1) és (3) bekezdésben felsorolt tárgykörben a döntés (intézkedés) az alkalmazotti tanácsok legalább 

kétharmadának jogkörét érinti, az alkalmazotti tanácsok jogkörében az Országos Tanács jár el. Az Országos 
Tanács állásfoglalását kell kikérni abban az esetben is, ha az alkalmazotti tanácsok a tervezett döntés 
(intézkedés) tekintetében nem egybehangzóan nyilatkoztak. 

5. § (1) Az alkalmazotti tanács (Országos Tanács) az ügyészség tervezett intézkedésével [4. § (1) és (3) 
bekezdés] kapcsolatos álláspontját tizenöt napon belül közli a munkáltatóval. Ennek elmulasztását úgy kell 
tekinteni, mintha az intézkedéssel egyetértene. A tizenöt napos határidőt a tervezetnek az elnökhöz való 
érkezésétől kell számítani. 

(2) A 4. §-ban foglaltakat sértő intézkedés érvénytelenségének megállapítása iránt az alkalmazotti tanács 
(Országos Tanács) a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb az intézkedés megtételét 
követő hatvan napon belül a Munka Törvénykönyvének a munkaügyi vitákra vonatkozó szabályai szerint 
jogvitát kezdeményezhet. A keresetnek az intézkedés végrehajtására halasztó hatálya van. 

6. § (1) Az alkalmazotti tanács (Országos Tanács) tagja (tisztségviselője) a 4. § (1) és (3) bekezdésében 
meghatározott jogosultság gyakorlásával összefüggésben - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a munkáltató 
nyilvántartásaiba betekinthet, s minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely az ügyészségi alkalmazottak 
ügyészségi szolgálati viszonyával összefüggő szociális érdekeivel, a részmunkaidős, illetőleg a határozott idős 
foglalkoztatás helyzetével, valamint az egyenlő bánásmód követelményére vonatkozó szabályok megtartásával 
kapcsolatos. A munkáltató a betekintést és a tájékoztatást nem tagadhatja meg. 

(2) Az alkalmazotti tanács és az Országos Tanács, illetőleg ezek tagjai (tisztségviselői) a jogkörük gyakorlása 
során tudomásukra jutott személyes adatokat nem hozhatják nyilvánosságra a név, a szolgálati hely és a beosztás 
kivételével. Egyéb adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos érdekeinek veszélyeztetése, illetőleg az 
ügyészségi alkalmazottak személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatják nyilvánosságra. 

7. § A törvényben nem szabályozott kérdésekben az alkalmazotti tanácsra (Országos Tanácsra) a Munka 
Törvénykönyvének az üzemi tanácsra (központi üzemi tanácsra) vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően 
alkalmazni, kivéve az üzemi megbízottra és az elnök díjazására vonatkozó szabályait. 

Az összügyészi értekezlet 

8. § (1) A törvény, a legfőbb ügyész, illetőleg az összehívásra jogosult más vezető által meghatározott 
ügyekben, továbbá, ha azt a részvételre jogosult ügyészek egyharmada vagy az érdekelt munkavállalói érdek-
képviseleti szerv a napirend megjelölésével kéri, összügyészi értekezletet tartanak 

a) a Legfőbb Ügyészségen, 
b) a fellebbviteli főügyészségen, 
c) a főügyészségen, 
d) a Katonai Főügyészségen, 



135 
 

e) a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen, 
f) a katonai ügyészségen 

szolgálatot teljesítő ügyészek. A főügyészség és az alárendelt helyi ügyészségek ügyészei közös összügyészi 
értekezletet tartanak. 

(2) Az összügyészi értekezlet - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - tanácsadó, véleményező és 
javaslattételi joggal működik. 

(3) Az irányítása alá tartozó ügyészi szervezet összügyészi értekezletét 
a) a legfőbb ügyész, 
b) a fellebbviteli főügyész, 
c) a főügyész, 
d) a katonai főügyész, 
e) a fellebbviteli vezető ügyész, 
f) a katonai ügyészséget vezető ügyész 

hívja össze. 
(4) Az összügyészi értekezlet összehívása kötelező: 
a) a törvényben, továbbá a legfőbb ügyész által meghatározott esetekben; 
b) ha azt a részvételre jogosult ügyészek egyharmada, illetőleg az érdekelt munkavállalói érdekképviseleti 

szerv a napirend megjelölésével kéri. 
(5) A (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az összügyészi értekezletet az indítvány kézhezvételét 

követő tizenöt napon belüli időpontra kell összehívni. 
(6) Az összügyészi értekezlet akkor határozatképes, ha azon a részvételre jogosult ügyészek több mint 

kétharmada jelen van. A határozatképesség megállapítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azt az 
ügyészt, aki 

a) keresőképtelen; 
b) rendes, szülési vagy fizetés nélküli szabadságon van. 
c) 
(7) Az összügyészi értekezlet határozatait - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - szótöbbséggel hozza. 

Az ügyészi tanács 

9. § (1) Ügyészi tanács működik: 
a) a Legfőbb Ügyészségen; 
b) a fellebbviteli főügyészségen; 
c) a főügyészségen, az alárendelt helyi ügyészségekre is kiterjedő hatáskörrel; 
d) a Katonai Főügyészségen, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségre és a katonai ügyészségekre is kiterjedő 

hatáskörrel. 
(2) Az ügyészi tanács véleményt nyilvánít - a legfőbb ügyészt és a legfőbb ügyész helyettest kivéve - az 

ügyész kinevezését (magasabb munkakörbe helyezését) és felmentését, továbbá egyéb olyan kérdést illetően, 
amelyben a munkáltatói jogkör gyakorlója a véleményét kéri, vagy a véleményének kikérését a törvény, illetőleg 
a legfőbb ügyész elrendeli. 

(3) A véleménynyilvánításra az az ügyészi tanács illetékes, ahová az ügyészt kinevezik, illetőleg, ahol a 
felmentésre javasolt ügyész szolgálati helye van. 

(4) A véleménynyilvánítás joga az ügyészi tanács tagjait együttesen illeti meg. Az ügyészi tanács akkor 
határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. 

(5) Az ügyészi tanács határozatait szótöbbséggel hozza. Az ülést vezető elnök (elnökhelyettes) csak abban az 
esetben szavaz, ha az ügyészi tanács többi tagja között szavazategyenlőség alakult ki. 

(6) A véleménynyilvánítás határideje a megkeresésnek az ügyészi tanács elnökéhez (elnökhelyetteséhez) 
érkezésétől számított nyolc nap. E határidő elmulasztása esetében a döntés az ügyészi tanács véleményének 
hiányában is meghozható. 

10. § (1) Az ügyészi tanács négy-öt tagját, közülük az elnököt, elnökhelyettest öt évre az ügyészek közül 
titkos szavazással választja: 

a) a Legfőbb Ügyészség összügyészi értekezlete; 
b) a fellebbviteli főügyészség összügyészi értekezlete; 
c) a főügyészség és az alárendelt helyi ügyészségek együtt megtartott összügyészi értekezlete; 
d) a Katonai Főügyészség, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a katonai ügyészségek együtt megtartott 

összügyészi értekezlete. 
Az ügyészi tanács tagjainak számát - a törvény keretei között - az összügyészi értekezlet határozza meg. 
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(2) Az ügyészi tanácsnak a szavazatok számának sorrendjében az lehet a tagja, aki - a leadott érvényes 
szavazatok egynegyedét meghaladóan - a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a választás nem jár 
eredménnyel, a szavazást mindaddig meg kell ismételni, amíg a választáshoz szükséges szavazattöbbséget elérik. 

(3) Nem választható az ügyészi tanács tagjává az az ügyész, aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 
(4) Nem választható az ügyészi tanács tagjává a legfőbb ügyész és a magasabb vezető állású ügyész. 
(5) Az ügyészi tanács póttagjának kell tekinteni, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább húsz 

százalékát megszerezte. Ha az ügyészi tanács tagjának a megbízatása megszűnik, a kieső tag helyére az ügyészi 
tanácsba a megválasztott póttagok közül - az elért szavazatok sorrendjében - megfelelő számban tanácstagot kell 
behívni. 

11. § (1) Megszűnik az ügyészi tanácstagság az ügyész 
a) megbízatása idejének lejártával; 
b) ügyészségi szolgálati viszonyának megszűnésével, illetőleg a munkavégzési kötelezettség alóli 

felmentésével; 
c) legfőbb ügyésszé történő megválasztásával vagy magasabb vezető állású munkakörbe való kinevezésével; 
d) tagságról való lemondásával; 
e) tagságból való felmentésével; 
f) büntető, illetőleg fegyelmi felelősségét megállapító határozat jogerőre emelkedésével. 
(2) A tagságból történő felmentésről az összügyészi értekezlet dönt titkos szavazással. A felmentéshez a 

leadott érvényes szavazatok több mint fele szükséges. 
(3) Szünetel az ügyészi tanácstagság a fegyelmi eljárás megindításától annak jogerős befejezéséig, illetőleg az 

ügyészségi szolgálati viszony szünetelése alatt. 
(4) Ha az ügyészi tanács tagjainak száma három fő alá csökken, vagy mind az elnök, mind az elnökhelyettes 

ügyészi tanácstagsága megszűnik, új választást kell tartani. 
12. § (1) Az ügyészi tanács működését - e törvény keretei között - ügyrendben szabályozza. 
(2) A törvényben nem szabályozott kérdésekben az ügyészi tanácsra az alkalmazotti tanácsra vonatkozó 

rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az ügyészi tanács egyetértési jogot nem 
gyakorol, és csak a jogosítványai gyakorlásához szükséges mértékben kérhet tájékoztatást. 

A szakmai kollégium 

13. § (1)  A Legfőbb Ügyészségen, a fellebbviteli főügyészségen és a főügyészségen az azonos ügyszakban 
foglalkoztatott ügyészek részvételével szakmai kollégiumok működnek. A szakmai kollégium elméleti és 
jogalkalmazási kérdésekben véleményt nyilvánít és javaslatot tesz. 

(2) A Katonai Főügyészség a Legfőbb Ügyészségen működő szakmai kollégiumokban, a Katonai Fellebbviteli 
Ügyészség a budapesti székhelyű fellebbviteli főügyészségen működő szakmai kollégiumokban, a katonai 
ügyészségek a székhelyükön működő főügyészségek szakmai kollégiumaiban, a budapesti székhelyű katonai 
ügyészség ügyészei pedig a fővárosi illetékességű főügyészség szakmai kollégiumaiban vesznek részt. A 
főügyészségen működő szakmai kollégiumoknak tagjai az alárendelt helyi ügyészségeken szolgálatot teljesítő 
ügyészek is. A katonai ügyészséget vezető ügyész tanácskozási joggal részt vehet az illetékességi területén 
működő főügyészségek szakmai kollégiumainak ülésein. 

(3) A szakmai kollégiumok számát, részletes hatáskörét és a körükbe tartozó szervezeti egységeket a Legfőbb 
Ügyészségen a legfőbb ügyész, a fellebbviteli főügyészségen a fellebbviteli főügyész, a főügyészségen a 
főügyész határozza meg. 

(4) A szakmai kollégiumot a Legfőbb Ügyészségen a legfőbb ügyész, a fellebbviteli főügyészségen a 
fellebbviteli főügyész, a főügyészségen a főügyész vagy az általuk megbízott ügyész vezeti és hívja össze. 

(5) A (3)-(4) bekezdésben meghatározott jogkört a budapesti székhelyű fellebbviteli főügyészség esetében a 
fellebbviteli főügyész a fellebbviteli vezető ügyésszel, a katonai ügyészség székhelyén működő főügyészség 
esetében pedig a főügyész a katonai ügyészséget vezető ügyésszel, a fővárosi illetékességű főügyészség 
főügyésze pedig a budapesti székhelyű katonai ügyészség vezető ügyészével egyetértésben gyakorolja. 

(6) A szakmai kollégium határozatképességére, a határozathozatal módjára és a véleménynyilvánítás 
(javaslattétel) határidejére a 9. § (4)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

III. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONY LÉTESÍTÉSE, MÓDOSÍTÁSA, A 
VEZETŐK MEGBÍZATÁSA, KINEVEZÉSE, A VEZETŐI MEGBÍZATÁS, 

KINEVEZÉS MEGSZŰNÉSE 
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14. § (1) Ügyésszé azt a választójoggal rendelkező magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek egyetemi jogi 
végzettsége van, és külön jogszabály szerint jogi szakvizsgával rendelkezik. A katonai ügyészi kinevezés további 
feltétele, hogy a kinevezendő személy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje legyen. 

(2) A legfőbb ügyészt a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés kilenc évre választja a határozatlan 
időre kinevezett ügyészek közül. 

(3) A legfőbb ügyész helyettest a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki 
a határozatlan időre kinevezett ügyészek közül. 

(4) A legfőbb ügyész az ügyészt első alkalommal (első ügyészi kinevezés) három évre, azt követően pedig - a 
14/D. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével - határozatlan időre nevezi ki. Nyugdíjas, illetőleg 
nyugdíjkorhatárt betöltött személy kinevezése ettől eltérő határozott időre, illetőleg határozatlan időre is szólhat. 
Az ügyész első kinevezése határozatlan időre szól, ha 

a) kinevezését megelőzően korábban legalább három évig ügyészként, vagy a kinevezését közvetlenül 
megelőzően alkotmánybíróként, bíróként, katonai bíróként, közjegyzőként, ügyvédként, jogtanácsosként, vagy a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervnél 
közigazgatási, illetve jogi szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott és legalább ötéves szakmai gyakorlatot 
szerzett, illetőleg 

b) kiemelkedő elméleti jogi jártasságot szerzett a tudomány vagy az oktatás területén, vagy 
c) az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 2. §-ának (4) bekezdésében foglalt 

feltételek fennállnak. 
(5) A legfőbb ügyész - az (1) bekezdésben foglalt feltételeken túl - azt a személyt nevezheti ki ügyésszé, aki 

legalább egy évig ügyészségi titkárként, bírósági titkárként vagy alkotmánybíróként, ügyészként, bíróként, 
katonai bíróként, közjegyzőként, ügyvédként, jogtanácsosként működött, vagy a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó központi közigazgatási szervnél közigazgatási, illetve jogi 
szakvizsgához kötött munkakörben dolgozott. 

(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában a titkári működés időtartamába legfeljebb hat hónap beszámítható annak, 
aki a jogi szakvizsga letételét követően legalább három évig az (5) bekezdésben nem említett, jogi szakvizsgához 
kötött munkakörben működött. 

(7) Nem választható meg legfőbb ügyésznek, illetve nem nevezhető ki ügyésznek az a személy, 
a) aki büntetett előéletű, 
b) aki egyetemi jogi végzettséghez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 
c) aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős 

ítéletben megállapította 
ca) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, 
cb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a 

mentesítés beálltától számított tíz évig, 
cc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a 

mentesítés beálltától számított nyolc évig, 
cd) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított öt évig, 
ce) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított három évig, 
cf) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított nyolc évig, 
cg) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a 

mentesítés beálltától számított öt évig, 
ch) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított három évig, 
d) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető 

végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig, 
e) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próbaidő, annak meghosszabbítása esetén a 

meghosszabbított próbaidő elteltétől számított három évig, 
f) akivel szemben büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján 

indult eljárást - van folyamatban, a büntetőeljárás jogerős bejezéséig, 
g) akit ügyészként, bíróként, ügyészségi, bírósági titkárként, fogalmazóként, ügyészségi nyomozóként, 

köztisztviselőként, közalkalmazottként, ügyvédként, ügyvédjelöltként, közjegyzőként, közjegyző helyettesként, 
fegyveres szerv hivatásos vagy szerződéses állományú tagjaként a legsúlyosabb fegyelmi büntetéssel sújtottak, 
mindaddig, amíg a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

(8) Az ügyészségi szolgálati viszony a kinevezéssel (megválasztással) és annak elfogadásával jön létre. 
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14/A. § (1) A legfőbb ügyészi és a legfőbbügyész-helyettesi tisztségre jelölt személy a Legfőbb Ügyészség 
részére, más ügyészi tisztségre jelölt személy a Legfőbb Ügyészség, a Katonai Főügyészség, a fellebbviteli 
főügyészség, a főügyészség részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 14. § (7) bekezdés a)-f) 
pontjában meghatározott körülmény vele szemben nem áll fenn. 

(2) Ha a jelölt személy az (1) bekezdésben meghatározott adatokat és tényeket nem igazolja, nem választható 
meg legfőbb ügyésznek, illetve ügyészi tisztségbe nem nevezhető ki. 

14/B. § (1) A legfőbb ügyész jogkörébe tartozó ügyészi kinevezés előtt a pályázónak részt kell vennie az 
ügyészi pályára való alkalmasságának vizsgálatán (a továbbiakban: pályaalkalmassági vizsgálat). 

(2) Ha a pályaalkalmassági vizsgálaton vagy a külön törvényben meghatározott, a bírói pályára való 
pályaalkalmasság vizsgálatán (a továbbiakban: a bíró pályaalkalmassági vizsgálata) a pályázó korábban már 
részt vett és annak elvégzésétől a pályázat benyújtásáig három év még nem telt el - feltéve, hogy más körülmény 
a vizsgálatot nem indokolja -, az ügyészi kinevezés előtt azt megismételni nem kell. Nem kell a 
pályaalkalmassági vizsgálaton részt vennie annak a nyugdíjas, illetőleg a nyugdíjkorhatárt betöltött személynek 
sem, aki határozott időre történő kinevezését kéri. 

(3) A pályaalkalmassági vizsgálat egészségi, fizikai és pszichikai vizsgálatból áll. A vizsgálatot a bíró 
pályaalkalmassági vizsgálatára irányadó - külön jogszabályban meghatározott - rendelkezések szerint kell 
elvégezni. 

(4) A pályaalkalmassági vizsgálatot az ügyészség kezdeményezi. 
(5) A pályaalkalmassági vizsgálat alapján készített véleményt a vizsgálatot kezdeményezőnek és a pályázónak 

meg kell küldeni. 
(6) A pályaalkalmassági vizsgálat költségét a pályázó viseli. Ha a pályázó a megpályázott ügyészi tisztséget 

elnyerte, részére a vizsgálat költségét a munkáltató megtéríti. 
14/C. § (1) A legfőbb ügyész az ügyészt első alkalommal az ügyészi tisztségbe pályázat útján nevezi ki. A 

nyugdíjas, illetőleg a nyugdíjkorhatárt betöltött személy határozott időre pályázat nélkül is kinevezhető. 
(2) A pályázat kiírására, elbírálására és a pályázat eredményének közlésére a 16. § (5) bekezdésének, a 17. §-

nak, továbbá a 18. § (1) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 
14/D. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb az első ügyészi kinevezés időtartamának [14. § (4) 

bekezdés] lejártát megelőző kilencven nappal korábban beszerzi a határozott időre kinevezett ügyész 
nyilatkozatát arról, hogy kéri-e a határozatlan időre történő kinevezését. Ha az ügyész kéri a határozatlan időre 
történő kinevezését és a tényleges ügyészi működésének időtartama a 18 hónapot az előbbiekben említett 
időpontig meghaladta, az ügyészt a munkáltatói jogkör gyakorlója minősíti. Ennek során értékeli - az ügyész 
működésének teljes időtartamára kiterjedően - az ügyész munkáját, különös tekintettel az anyagi jogi, az 
eljárásjogi és az ügyviteli szabályok betartására. 

(2) A minősítés eredményét legkésőbb az első ügyészi kinevezés időtartamának lejártát megelőző hatvanadik 
napig írásban közölni kell az ügyésszel és a legfőbb ügyésszel. 

(3) A legfőbb ügyész a minősítés eredményét mérlegelve az ügyészt az első ügyészi kinevezés időtartamának 
lejártát követő nappal, pályázat nélkül határozatlan időre kinevezi, ha az ügyész alkalmasságát megállapította. 

(4) Ha az (1) bekezdésben említett minősítést azért nem lehet elkészíteni, mert az ügyész tényleges 
működésének időtartama a 18 hónapot nem érte el, a kinevezés újabb három évre szól. Ebben az esetben a 
határozott időre szóló első ügyészi kinevezésre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(5) Ha a legfőbb ügyész a minősítés eredményét mérlegelve az ügyész alkalmatlanságát állapította meg, vagy 
az ügyész a határozatlan időre történő kinevezését nem kérte, az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya a 
határozott idő lejártának napjával megszűnik. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezések nem alkalmazhatók a nyugdíjas, illetőleg a nyugdíjkorhatárt 
betöltött, határozott időre kinevezett ügyész esetében. 

15. § (1) A legfőbb ügyész a megválasztása után az Országgyűlés előtt esküt vagy fogadalmat tesz. 
(2) Az ügyésznek a kinevezés közlésétől számított nyolc munkanapon belül esküt kell tennie. Ennek 

elmulasztása vagy megtagadása esetén a kinevezés hatályát veszti. Ha az ügyész az eskütételben akadályozva 
van, a határidőt az akadály megszűnésétől kell számítani. Az ügyész az eskütételt követően kezdi meg 
működését. 

(3) Az eskü szövege a következő: 
„Én ...... ügyész esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt és a 

jogszabályokat megtartom, és ügyészi munkám során megtartatom, hivatali kötelezettségemnek legjobb tudásom 
szerint eleget teszek. A minősített adatot megőrzöm. Törvényes kötelezettségeim teljesítése során elfogulatlanul 
és részrehajlás nélkül járok el. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 

(4) A legfőbb ügyész helyettes a köztársasági elnök előtt, a többi ügyész pedig a munkáltatói jogkör 
gyakorlója előtt tesz esküt. 

(5) A legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint 
köteles vagyonnyilatkozatot tenni, első ízben a megválasztását, kinevezését követő harminc napon belül. A 
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vagyonnyilatkozat nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére az országgyűlési képviselők 
vagyonnyilatkozatának nyilvántartására, ellenőrzésére, kezelésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

16. § (1) Az ügyészt a magasabb vezető állású ügyészi és vezető állású ügyészi munkakörbe - a legfőbb 
ügyész helyettes és a katonai ügyészségi csoportvezető ügyész kivételével - a legfőbb ügyész nevezi ki. A 
katonai ügyészségi csoportvezető ügyészt a katonai főügyész nevezi ki. 

(2) Magasabb vezető állású ügyész: 
a) a legfőbb ügyész helyettes; 
b) a főosztályvezető ügyész; 
c) a főosztályvezető helyettes ügyész; 
d) a legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, a katonai főügyészségi osztályvezető ügyész; 
e) a fellebbviteli főügyész; 
f) a fellebbviteli vezető ügyész; 
g) a fellebbviteli főügyészhelyettes; 
h) a fellebbviteli vezetőhelyettes ügyész; 
i) a főügyész; 
j) a főügyészhelyettes; 
k) a katonai ügyészséget vezető ügyész. 
(3) Vezető állású ügyész: 
a) a katonai ügyészséget vezető ügyész helyettese; 
b) a legfőbb ügyészségi osztályvezető helyettes ügyész; 
c) a fellebbviteli osztályvezető ügyész; 
d) a főügyészségi osztályvezető ügyész; 
e) a legfőbb ügyészségi csoportvezető ügyész; 
f) a főügyészségi csoportvezető ügyész; 
g) a katonai ügyészségi csoportvezető ügyész; 
h) a helyi ügyészséget vezető ügyész (a továbbiakban: helyi vezető ügyész); 
i) a helyi vezetőhelyettes ügyész; 
j) a helyi ügyészségi csoportvezető ügyész. 
(4) A legfőbb ügyész - a katonai ügyészségi csoportvezető ügyészi állás esetében a katonai főügyész - 

pályázat útján tölti be a kinevezési jogkörébe tartozó magasabb vezető állású és vezető állású ügyészi 
munkaköröket, továbbá a legfőbb ügyészségi, a katonai főügyészségi, a fellebbviteli főügyészségi és a katonai 
fellebbviteli ügyészségi ügyészi munkaköröket. A legfőbb ügyész - a legfőbb ügyész helyettesi állás kivételével - 
más állás pályázat útján történő betöltését is elrendelheti. A 20. § (2), (4) és (6) bekezdésében, a 21. § (3) és (5) 
bekezdésében, a 22. § (2) és (4) bekezdésében, továbbá a 28. § (3) és (5) bekezdésében meghatározott esetben a 
felajánlott állás pályázat nélkül tölthető be. 

(5) A pályázatot a legfőbb ügyész írja ki. A nyilvános pályázati felhívásnak a pályázat elnyeréséhez szükséges 
valamennyi feltételt és a pályázat elbírálásának határidejét tartalmaznia kell. 

(6) A pályázat elbírálásáig a legfőbb ügyész - a katonai ügyészségi csoportvezető ügyészi munkakör esetében 
a katonai főügyész - megbízást adhat a betöltetlen vezetői munkakör ellátására. 

17. § A legfőbb ügyésznek - katonai ügyészségi csoportvezető ügyész esetében a katonai főügyésznek - a 
pályázat elbírálása előtt meg kell ismernie az ügyészi tanács, valamint 

a) a főosztályvezető ügyész, a főosztályi szervezetbe nem tartozó legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, a 
fellebbviteli főügyész és a főügyész esetében a legfőbb ügyész helyettes, 

b) az a) pontban nem említett legfőbb ügyészségi (katonai főügyészségi) magasabb vezető állású ügyész, 
vezető állású ügyész és ügyész esetében a főosztályvezető ügyész, illetőleg a főosztályi szervezetbe nem tartozó 
legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész, 

c) a fellebbviteli vezető ügyész és a katonai ügyészséget vezető ügyész esetében a katonai főügyész, 
d) a fellebbviteli főügyészhelyettes, a fellebbviteli osztályvezető ügyész és a fellebbviteli főügyészségi ügyész 

esetében a fellebbviteli főügyész, 
e) a fellebbviteli vezetőhelyettes ügyész és a katonai fellebbviteli ügyészségi ügyész esetében a fellebbviteli 

vezető ügyész, 
f) a főügyészhelyettes, a főügyészség és a helyi ügyészség vezető állású ügyésze esetében a főügyész, 
g) a katonai ügyészséget vezető ügyész helyettese és a katonai ügyészségi csoportvezető ügyész esetében a 

katonai ügyészséget vezető ügyész 
véleményét a pályázóról. 

18. § (1) A pályázat eredményéről a pályázókat legkésőbb a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon 
belül írásban kell tájékoztatni. 

(2) Csak azt lehet a pályázatra kiírt munkakörbe kinevezni, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati 
feltételeknek megfelelt. 

19. § (1) Ha nincs alkalmas pályázó, új pályázatot kell kiírni. 



140 
 

(2) Az új pályázat eredménytelensége esetén a vezetői munkakör megbízás útján tölthető be. A megbízás 
legfeljebb egy évre szólhat. A megbízás lejártával a megbízott vezetőt - a felek eltérő megállapodása hiányában - 
eredeti munkakörében kell tovább foglalkoztatni. 

20. § (1) A legfőbb ügyész megbízatása megszűnik: 
a) a megbízatási időtartam [14. § (2) bekezdés] leteltével; 
b) felmentésével; 
c) lemondásával; 
d) összeférhetetlenségének megállapításával [39. § (2) bekezdés a) pont]; 
e) országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, illetőleg polgármesterré történő megválasztásával [40. § 

(2) bekezdés], továbbá a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó állami 
vezetővé (a továbbiakban: állami vezető) történő megválasztásával vagy kinevezésével, 

f) hivatalvesztése kimondásával; 
g) a bíróságnak vele szemben bűncselekmény miatt szabadságvesztést, közérdekű munkát, illetőleg 

közügyektől eltiltást kiszabó jogerős határozatával, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal 
kényszergyógykezelését rendelték el; 

h) hetvenedik életévének a betöltésével; 
i) halálával; 
j) választójogának elvesztésével. 
(1a) Ha a legfőbb ügyész megbízatása 
a) az (1) bekezdés a) pontja vagy 
b) az (1) bekezdés h) pontja 

alapján szűnt meg, a legfőbb ügyészi jogköröket az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetéig gyakorolja. 
(2) A megbízatási időtartam leteltét követő nappal a volt legfőbb ügyészt - ha ehhez hozzájárul - más ügyészi 

munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfőbb ügyész az áthelyezéséhez nem járul hozzá, ügyészségi szolgálati 
viszonya a megbízatási időtartam leteltének időpontjában megszűnik. Az (la) bekezdés a) pontja szerinti esetben 
a megbízatási időtartam letelte időpontjának az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetét kell tekinteni. 

(3) A köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés határozatával felmentheti a legfőbb ügyészt megbízatása 
alól, ha a legfőbb ügyész neki fel nem róható okból nem képes eleget tenni a megbízatásából adódó feladatainak. 

(4) A (3) bekezdésben említett esetben a volt legfőbb ügyészt - ha ehhez hozzájárul - más ügyészi 
munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfőbb ügyész az áthelyezéséhez nem járul hozzá, vagy a más ügyészi 
munkakörből eredő feladatainak ellátására sem lenne képes, ügyészségi szolgálati viszonyát felmentéssel kell 
megszüntetni. Ilyen esetben az ügyészi tanács véleményének kikérése mellőzhető. A felmentési idő hat hónap, 
amely a legfőbb ügyészi megbízatás alól való felmentést követő nappal kezdődik. A volt legfőbb ügyészt a 
felmentési idő teljes tartamára mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól. A volt legfőbb ügyészt 
végkielégítés és a mentesítés időtartamára átlagilletménye illeti meg. Nem jár átlagilletmény arra az időre, amely 
alatt a volt legfőbb ügyész munkabérre egyébként sem lenne jogosult. 

(5) A legfőbb ügyész a köztársasági elnök útján az Országgyűlés elnökéhez intézett nyilatkozatával bármikor, 
indokolás nélkül lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. 
A megbízatásról történő lemondás ideje hat hónap; a felek ennél rövidebb időben is megállapodhatnak. A 
lemondási idő azon a napon kezdődik, amikor a lemondásról szóló jognyilatkozat az Országgyűlés elnökéhez 
megérkezik. 

(6) Az (5) bekezdésben említett esetben a volt legfőbb ügyészt - ha ehhez hozzájárul - a lemondási idő lejártát 
követő nappal más ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfőbb ügyész az áthelyezéséhez nem járul 
hozzá, ügyészségi szolgálati viszonya a lemondási idő lejártának napjával megszűnik. 

(7) A (2), a (4) és a (6) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést az újonnan megválasztott legfőbb 
ügyész, ennek hiányában a legfőbb ügyész helyettes teszi meg. A volt legfőbb ügyészt a Legfőbb Ügyészségen 
vagy kérésére alacsonyabb szintű ügyészségen más - lehetőleg vezető - ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A 
volt legfőbb ügyészt áthelyezése esetén „címzetes legfőbb ügyészségi főtanácsos” cím és a beosztási pótlékon 
kívül - választása szerint - a legfőbb ügyészségi főosztályvezető ügyész vezetői pótlékával azonos összegű 
címpótlék vagy az új munkakörére megállapított vezetői pótlék illeti meg. A volt legfőbb ügyész fizetési 
fokozatba sorolását az áthelyezés nem érinti. 

(8) A köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés határozatával kimondja a legfőbb ügyész 
hivatalvesztését, ha a legfőbb ügyész neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, 
illetőleg jogerős ítéletben megállapított bűntettet követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná vált. 

(9) Az (1) bekezdés h) pontjában említett esetben a legfőbb ügyészt hathavi átlagilletményének megfelelő 
összeg illeti meg. 

(10) Az (1) bekezdés d)-j) pontjaiban meghatározott esetekben a legfőbb ügyész ügyészségi szolgálati 
viszonya is megszűnik. A hetvenedik életévét betöltött legfőbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az (1a) 
bekezdés b) pontja szerinti esetben az új legfőbb ügyész megbízatása kezdetén szűnik meg. 
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(11) Ha a legfőbb ügyész megbízatása az (1) bekezdés j) pontja alapján szűnik meg, ennek tényét a 
köztársasági elnök állapítja meg. 

21. § (1) A legfőbb ügyész helyettes megbízatása megszűnik: 
a) felmentésével; 
b) lemondásával; 
c) összeférhetetlenségének megállapításával (39. §); 
d) országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, illetőleg polgármesterré történő megválasztásával [40. § 

(2) bekezdés], továbbá állami vezetővé történő megválasztásával vagy kinevezésével; 
e) hivatalvesztése kimondásával; 
f) a bíróságnak vele szemben bűncselekmény miatt szabadságvesztést, közérdekű munkát, illetőleg 

közügyektől eltiltást kiszabó jogerős határozatával, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal 
kényszergyógykezelését rendelték el; 

g) hetvenedik életévének a betöltésével; 
h) halálával; 
i) 
j) választójogának elvesztésével. 
(2) A köztársasági elnök a legfőbb ügyész javaslatára bármikor, indokolás nélkül felmentheti a legfőbb ügyész 

helyettest megbízatása alól. 
(3) A (2) bekezdésben említett esetben a volt legfőbb ügyész helyettest - ha ehhez hozzájárul - más ügyészi 

munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfőbb ügyész helyettes az áthelyezéséhez nem járul hozzá, vagy a más 
ügyészi munkakörből eredő feladatainak az ellátására nem lenne képes, ügyészségi szolgálati viszonyát 
felmentéssel kell megszüntetni. Ilyen esetben az ügyészi tanács véleményének kikérése mellőzhető. A felmentési 
idő hat hónap, amely a legfőbb ügyész helyettesi megbízatás alól való felmentést követő nappal kezdődik. A volt 
legfőbb ügyész helyettest a felmentési idő teljes tartamára mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól. A 
volt legfőbb ügyész helyettest végkielégítés és a mentesítés időtartamára átlagilletménye illeti meg. Nem jár 
átlagilletmény arra az időre, amely alatt a volt legfőbb ügyész helyettes munkabérre egyébként sem lenne 
jogosult. 

(4) A legfőbb ügyész helyettes a legfőbb ügyész útján a köztársasági elnökhöz intézett nyilatkozatával 
bármikor, indokolás nélkül lemondhat megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem 
szükséges. A megbízatásról történő lemondás ideje hat hónap; a felek ennél rövidebb időben is 
megállapodhatnak. A lemondási idő azon a napon kezdődik, amikor a lemondásról szóló jognyilatkozat a 
köztársasági elnökhöz megérkezik. 

(5) A (4) bekezdésben említett esetben a volt legfőbb ügyész helyettest - ha ehhez hozzájárul - a lemondási idő 
lejártát követő nappal más ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. Ha a volt legfőbb ügyész helyettes az 
áthelyezéséhez nem járul hozzá, ügyészségi szolgálati viszonya a lemondási idő lejártának napjával megszűnik. 

(6) A (3) és (5) bekezdésben említett munkáltatói intézkedést a legfőbb ügyész teszi meg. A volt legfőbb 
ügyész helyettest a Legfőbb Ügyészségen vagy kérésére alacsonyabb szintű ügyészségen más - lehetőleg vezető 
- ügyészi munkakörbe kell áthelyezni. A volt legfőbb ügyész helyettest áthelyezése esetén „címzetes legfőbb 
ügyészségi főtanácsos” cím és a beosztási pótlékon kívül - választása szerint - a legfőbb ügyészségi 
főosztályvezető-helyettes ügyész vezetői pótlékával azonos összegű címpótlék vagy az új munkakörére 
megállapított vezetői pótlék illeti meg. A volt legfőbb ügyész helyettes fizetési fokozatba sorolását az áthelyezés 
nem érinti. 

(7) A köztársasági elnök a legfőbb ügyész javaslatára kimondja a legfőbb ügyész helyettes hivatalvesztését, ha 
a legfőbb ügyész helyettes neki felróható okból nem tesz eleget megbízatásából eredő feladatainak, illetőleg 
jogerős ítéletben megállapított bűntettet követett el, vagy más módon tisztségére méltatlanná vált. 

(8) Az (1) bekezdés g) pontjában említett esetben a legfőbb ügyész helyettest hathavi átlagilletményének 
megfelelő összeg illeti meg. 

(9) Az (1) bekezdés c)-j) pontjaiban meghatározott esetekben a legfőbb ügyész helyettes ügyészségi szolgálati 
viszonya is megszűnik. 

(10) Ha a legfőbb ügyész helyettes megbízatása az (1) bekezdés i)-j) pontja alapján szűnik meg, ennek tényét 
a köztársasági elnök állapítja meg. 

22. § (1) A legfőbb ügyész, illetőleg a katonai főügyész kinevezési jogkörébe tartozó vezetői kinevezés 
határozatlan időre szól, és az indokolás nélkül bármikor visszavonható. A vezetői kinevezés visszavonása előtt ki 
kell kérni az ügyészi tanács véleményét. 

(2) A kinevezés visszavonásakor a vezetőt, ha ehhez hozzájárul - választása szerint vagy a vezetői 
beosztásának megfelelő vagy pedig annál alacsonyabb szintű ügyészségen - más ügyészi munkakörbe kell 
áthelyezni. 

(3) Ha a volt vezető az áthelyezéséhez nem járul hozzá, vagy az ügyészi munkakörből eredő feladatainak az 
ellátására nem lenne képes, ügyészségi szolgálati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni. Ilyen esetben az 
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ügyészi tanács véleményének kikérése mellőzhető. A felmentési idő a kinevezés visszavonását követő nappal 
kezdődik. A volt vezetőt a felmentési idő teljes tartamára mentesíteni kell a munkavégzési kötelezettség alól. 

(4) A legfőbb ügyész, illetőleg a katonai főügyész kinevezési jogkörébe tartozó magasabb vezető állású 
ügyész hat hónapos határidővel, vezető állású ügyész pedig három hónapos határidővel vezetői tisztségéről 
lemondhat; a felek ennél rövidebb határidőben is megállapodhatnak. Lemondás esetében a legfőbb ügyész a 
vezetőt - ha ehhez hozzájárul - más ügyészi munkakörbe helyezi. Ha a vezető az áthelyezéséhez nem járul hozzá, 
ezt úgy kell tekinteni, hogy ügyészségi szolgálati viszonya a lemondási idő lejártának napjával lemondással 
megszűnik. 

23. § (1) A kinevezést módosítani - a legfőbb ügyészi és a legfőbb ügyész helyettesi megbízatás alóli 
felmentés, illetőleg a vezetői kinevezés visszavonása, továbbá jogerős fegyelmi büntetés kivételével - csak a 
munkáltatói jogkör gyakorlója és az ügyész közös megegyezésével lehet. Egyebekben a Munka 
Törvénykönyvének a munkaszerződés módosítására vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, 
hogy nem kell közös megegyezés 

a) munkáltatói intézkedés folytán az illetményben bekövetkező növekedéshez; 
b) jogszabályi rendelkezés folytán az illetményben bekövetkező változáshoz. 
(2) Az ügyészt - az 55. § (1) bekezdésének e) pontjában említett eset kivételével - csak kérelemre vagy 

ügyészségi érdekből, a hozzájárulásával lehet más szolgálati helyre áthelyezni. 
24. § (1) Az ügyészt - hozzájárulása nélkül - háromévenként, legfeljebb egy évre lehet ügyészségi érdekből, 

ügyészi munkakörbe, ideiglenesen - szolgálati helyével azonos megyében lévő - más szolgálati helyre kirendelni. 
A fővárosban, illetőleg Pest megyében szolgálatot teljesítő ügyész a fővárosban vagy Pest megye területén lévő 
más szolgálati helyre rendelhető ki. A kirendelésnél az ügyész méltányos érdekét figyelembe kell venni. A 
kirendelést - a megkezdése előtt legalább harminc nappal - az ügyésszel írásban közölni kell, megjelölve a 
kirendelés helyét, kezdetét és annak időtartamát. 

(2) Az ügyész - hozzájárulásával - az (1) bekezdésben nem említett szolgálati helyre is kirendelhető. 
(3) Ha az ügyészt a szolgálati helyétől eltérő más településen működő ügyészségre rendelik ki, a 

kirendelésben töltött munkanapokra - a közlekedési költség megtérítésén túl - a 46. § (1)-(3) bekezdése szerint 
számított összegű napidíj illeti meg. Ha az ügyész a kirendelés helyéről naponta nem tud lakóhelyére 
visszautazni, részére a számlával igazolt szállásköltséget is meg kell téríteni. Ha az ügyészt más főügyészség 
illetékességi területére, továbbá a fellebbviteli főügyészség, illetőleg a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyészét 
más szolgálati helyre rendelik ki, a napidíj 150 százalékára jogosult. 

(4) Kirendelés esetén az ügyész vasúton történő utazásakor az első osztály igénybevételére jogosult. 
(5) Ha az ügyész a kirendelés helyéről naponta nem tud lakóhelyére visszautazni, a kirendelés helye és az 

ügyész lakóhelye közötti oda- és visszautazás költségeit a munkáltató az ügyésznek megtéríti: 
a) a heti egy alkalommal, valamint a munkaszüneti napok alkalmával és a szabadság igénybevételekor történő 

hazautazás esetében, továbbá 
b) ha az utazásra a munkáltató érdekkörében felmerült okból, illetőleg a munkáltató engedélyével került sor. 

Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalába beosztott ügyész 

24/A. § (1) A legfőbb ügyész az ügyészt - hozzájárulásával és az igazságügyért felelős miniszter egyetértése 
esetén - beoszthatja az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba. 

(2) A legfőbb ügyész az ügyészt - hozzájárulásával és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (a 
továbbiakban: OIT) Hivatala vezetőjének egyetértése esetén - határozott vagy határozatlan időre, illetőleg 
meghatározott feladatra beoszthatja az OIT Hivatalába. 

(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és az OIT Hivatalába beosztott ügyész 
megtartja ügyészi tisztségét, de ügyészi jogkört nem gyakorolhat. Javadalmazására az ügyészre vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A határozott időre kinevezett ügyész az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és az 
OIT Hivatalába nem osztható be. 

24/B. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és az OIT Hivatalába beosztott 
ügyész köteles a vezetői intézkedéseket, utasításokat teljesíteni, érvényesülésüket elősegíteni. 

(2) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és az OIT Hivatalába beosztott ügyész 
jogállására a 35-40. §, a 44. § (1)-(3) bekezdése, valamint az 51. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Ha törvény az OIT Hivatalába beosztott ügyész jogállásáról kifejezetten nem rendelkezik, az OIT 
Hivatalába beosztott bíróra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. 

(4) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott ügyész felett a fegyelmi jogkört 
a legfőbb ügyész gyakorolja a X. fejezet rendelkezései szerint azzal, hogy a fegyelmi eljárás megindítását az 
igazságügyért felelős miniszter kezdeményezheti. 
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24/C. § (1) A legfőbb ügyész az ügyész igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba való, 
illetőleg OIT hivatali beosztását megszünteti: 

a) az ügyész kérelmére, 
b) az igazságügyért felelős miniszter, illetőleg az OIT Hivatala vezetőjének indítványára, 
c) hivatalból, előzetesen kikérve az igazságügyért felelős miniszter, illetőleg az OIT Hivatala vezetőjének 

véleményét. 
(2) Az ügyész a beosztás megszüntetésének közlését követően további 30 napig köteles az igazságügyért 

felelős miniszter által vezetett minisztériumban, illetőleg az OIT Hivatalában a feladatait ellátni, ettől azonban a 
felek közös megegyezéssel eltérhetnek. 

(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, illetőleg az OIT Hivatalába történt 
beosztása megszűnését követően az ügyészt tényleges ügyészi álláshelyre kell - pályázat nélkül - kinevezni, az 
igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba való, illetőleg az OIT hivatali beosztását megelőző 
vagy azzal legalább azonos szintű, lehetőleg az ügyész lakóhelye szerinti, illetőleg korábbi szolgálati helyével 
azonos városban lévő szolgálati helyre. Hozzájárulásával az ügyész más szolgálati helyre is kinevezhető. 

Nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió keretében külföldön munkát 
végző ügyész 

24/D. § (1) A legfőbb ügyész az ügyészt - hozzájárulásával - határozott időre tartós külszolgálatra rendelheti 
ki nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió keretében igazságügyi együttműködési feladatok ellátására. 

(2) A tartós külszolgálatra kirendelt ügyész ügyészi jogkört a legfőbb ügyész által meghatározott körben és 
módon gyakorolhat. 

(3) A legfőbb ügyész az ügyész tartós külszolgálati kirendelését megszünteti az ügyész kérelmére vagy 
hivatalból. A legfőbb ügyész az ügyészt a kirendelés megszüntetésének közlését követő három hónapig a 
külszolgálat ellátására kötelezheti. 

(4) Tartós külszolgálati kirendelésének megszűnését követően az ügyészt lehetőség szerint korábbi szolgálati 
helyén, eredeti munkakörében kell foglalkoztatni, vagy kinevezését - pályázat nélkül - külszolgálati kirendelését 
megelőző vagy azzal legalább azonos szintű, az ügyész lakóhelye szerinti, illetőleg korábbi szolgálati helyével 
azonos városban lévő szolgálati helyre és lehetőleg az eredetivel azonos munkakörre kell módosítani. 
Hozzájárulásával az ügyész kinevezése más szolgálati helyre és munkakörre is módosítható. 

24/E. § (1) Az ügyész kérelmére a legfőbb ügyész a munkavégzés időtartamára - határozott időre - szóló 
fizetés nélküli szabadságot engedélyez nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió szerveinél az ügyészi 
tisztséggel összeegyeztethető, ügyészi szakértelmet igénylő, pályázat útján elnyert állás betöltésére. 

(2) A fizetés nélküli szabadság tartama alatt az ügyészt az ügyészségi szolgálati viszonyból származó jogok 
nem illetik meg, és ilyen kötelezettségek nem terhelik. 

(3) Ha a fizetés nélküli szabadság tartama a hat hónapot meghaladja, és az ügyész vezetői megbízással vagy 
vezetői kinevezéssel rendelkezik, vezetői megbízása, illetve kinevezése a fizetés nélküli szabadság kezdetét 
megelőző nappal a törvény erejénél fogva megszűnik. 

(4) Hat hónapot meghaladó tartamú fizetés nélküli szabadság esetén a munkavégzésre irányuló jogviszony 
megszűnését követően az ügyész részére - három hónappal korábban bejelentett kérelmére, pályázat nélkül - 
lehetőleg az ügyész lakóhelye szerinti, illetőleg korábbi szolgálati helyével azonos városban lévő másik 
szolgálati helyen ügyészi munkakört kell biztosítani. Ha az ügyész nem nyújt be a visszavételére irányuló 
kérelmet, a felajánlott munkakört nem fogadja el, vagy a felajánlás kézhezvételétől számított harminc napon 
belül nem nyilatkozik, ügyészségi szolgálati viszonya a fizetés nélküli szabadság utolsó napjával megszűnik. 

IV. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONY MEGSZŰNÉSE 

A legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettes ügyészségi szolgálati viszonyának 
megszűnése 

25. § (1) A legfőbb ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik: 
a) a megbízatási időtartam [14. § (2) bekezdés] leteltével [20. § (2) bekezdés]; 
b) felmentésével [20. § (4) bekezdés]; 
c) lemondásával [20. § (6) bekezdés]; 
d) összeférhetetlenségének megállapításával (39. §); 



144 
 

e) országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, illetőleg polgármesterré történő megválasztásával (40. §), 
továbbá állami vezetővé történő megválasztásával vagy kinevezésével; 

f) hivatalvesztése kimondásával [20. § (8) bekezdés]; 
g) a bíróságnak vele szemben bűncselekmény miatt szabadságvesztést, közérdekű munkát, illetőleg 

közügyektől eltiltást kiszabó jogerős határozatával, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal 
kényszergyógykezelését rendelték el; 

h) hetvenedik életévének betöltésével vagy - a 20. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti esetben - a 20. § (10) 
bekezdése szerinti időpontban; 

i) halálával; 
j) választójogának elvesztésével. 
(2) A legfőbb ügyész helyettes ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik: 
a) felmentésével [21. § (3) bekezdés]; 
b) lemondásával [21. § (5) bekezdés]; 
c) összeférhetetlenségének megállapításával (39. §); 
d) országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, illetőleg polgármesterré történő megválasztásával (40. §), 

továbbá állami vezetővé történő megválasztásával vagy kinevezésével; 
e) hivatalvesztése kimondásával [21. § (7) bekezdés]; 
f) a bíróságnak vele szemben bűncselekmény miatt szabadságvesztést, közérdekű munkát, illetőleg 

közügyektől eltiltást kiszabó jogerős határozatával, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal 
kényszergyógykezelését rendelték el; 

g) hetvenedik életévének a betöltésével; 
h) halálával; 
i) 
j) választójogának elvesztésével. 

A legfőbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonyának 
megszűnése 

26. § A legfőbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik: 
a) a felek közös megegyezésével; 
b) felmentésével; 
c) lemondásával; 
d) rendkívüli lemondásával; 
e) összeférhetetlenségének megállapításával; 
f) országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, illetőleg polgármesterré történő megválasztásával (40. §), 

továbbá állami vezetővé történő megválasztásával vagy kinevezésével, 
g) a bíróságnak vele szemben bűncselekmény miatt szabadságvesztést, közérdekű munkát, illetőleg 

közügyektől eltiltást kiszabó jogerős határozatával, továbbá, ha büntetőeljárás során jogerős határozattal 
kényszergyógykezelését rendelték el; 

h) hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó jogerős fegyelmi határozattal; 
i) a határozott idő lejártával; 
j) a 14/D. § (5) bekezdésében szabályozott esetben; 
k) hetvenedik életévének a betöltésével; 
l) halálával; 
m) 
n) a 24/E. § (4) bekezdésében szabályozott esetben; 
o) választójogának elvesztésével. 
27. § Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az ügyész és a legfőbb ügyész közös megegyezésével 

bármikor megszüntethető. 
28. § (1) Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyát a legfőbb ügyész felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha 
a) megszűnt az ügyészségnek az a tevékenysége, amelynek körében az ügyészt foglalkoztatták; 
b) átszervezés, létszámcsökkentés következtében az ügyész munkaköre feleslegessé vált; 
c) az ügyész feladatai ellátására tartósan alkalmatlan, illetőleg a 41. § (8) bekezdésében említett vizsgálatnak 

nem vetette alá magát; 
d) az ügyész rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, vagy a 65. életévét betöltötte, vagy az 

általános öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött ügyész felmentését e jogcímre hivatkozással maga kéri; 
e) az ügyész felmentése a 22. § (3) bekezdésében meghatározott okból válik szükségessé. 
(2) Az (1) bekezdés a)-c) pontjaiban meghatározott esetben sem szüntethető meg az ügyész ügyészségi 

szolgálati viszonya felmentéssel, ha fennállnak a Munka Törvénykönyvében meghatározott felmondási tilalmak. 
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(3) Az (1) bekezdés a)-c) pontja alapján az ügyész akkor menthető fel, ha a képzettségének, illetőleg 
alkalmasságának megfelelő másik betölthető munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe való áthelyezéséhez 
nem járul hozzá. Ez a korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha az ügyész felmentésére az (1) bekezdés c) 
pontja alapján azért kerül sor, mert a 41. § (8) bekezdésében említett vizsgálatnak nem vetette alá magát. 

(4) Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya csak különösen indokolt esetben szüntethető meg felmentéssel: 
a) az ügyész öregségi nyugdíjra való jogosultságának megszerzését megelőző öt éven belül; 
b) ha az ügyész egyedülálló, az eltartott gyermeke nappali iskolai tanulmányainak befejezéséig, de legfeljebb 

a gyermek huszonöt éves koráig. 
(5) A katonai ügyész ügyészségi szolgálati viszonyát felmentéssel kell megszüntetni, ha hivatásos állományú 

katonai szolgálati viszonya megszűnt és más ügyészi munkakörbe történő áthelyezéséhez nem járul hozzá, vagy 
az alkalmasságának megfelelő másik betölthető ügyészi munkakör nincs. Ilyen esetben a Munka 
Törvénykönyvében írt felmondási tilalmakat nem kell figyelembe venni. Ha a katonai ügyész ügyészségi 
szolgálati viszonya más okból szűnik meg, a legfőbb ügyész a hivatásos állományú katonát a Magyar Honvédség 
parancsnokának a rendelkezésére bocsátja. Ha a katonai ügyész hivatásos katonai szolgálati viszonya 
lemondással szűnt meg, és más ügyészi munkakörbe történő áthelyezéséhez nem járul hozzá, ezt úgy kell 
tekinteni, hogy ügyészségi szolgálati viszonya a lemondási idő lejártának napjával lemondással megszűnik. 

(6) A felmentést indokolni kell; az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie. A felmentés 
okának valósságát és okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania. 

(7) Az ügyész felmentési ideje hat hónap. Az ügyészt a felmentés időtartamának legalább a felére a 
munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell. 

(8) Az öregségi nyugdíjra jogosult vagy rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesülő ügyészt, ha e 
jogcímen felmentését kezdeményezi, a legfőbb ügyész köteles - az ügyészi tanács véleményének kikérése nélkül 
- az (1) bekezdés d) pontja alapján felmenteni. E jogcímen az ügyész kezdeményezésére csak egy alkalommal 
kötelező a felmentés. 

29. § (1) Az ügyész a legfőbb ügyészhez intézett nyilatkozatával az ügyészségi szolgálati viszonyáról 
lemondhat. 

(2) A magasabb vezető állású ügyész lemondási ideje hat hónap, a többi ügyészé három hónap; ennek egy 
részére vagy egészére a munkavégzés alól mentesítés adható. 

29/A. § Ha a legfőbb ügyész által kinevezett ügyész szolgálati viszonya a 26. § o) pontja alapján szűnik meg, 
ennek tényét a legfőbb ügyész állapítja meg. 

30. § A munkavégzés alóli mentesítés időtartamára az ügyészt átlagilletménye illeti meg. Nem jár 
átlagilletmény arra az időre, amely alatt az ügyész munkabérre egyébként sem lenne jogosult. 

31. § (1) Rendkívüli lemondással az ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyát akkor szüntetheti meg, ha a 
munkáltató 

a) az ügyészségi szolgálati viszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy 

b) olyan magatartást tanúsít, amely az ügyészségi szolgálati viszony fenntartását lehetetlenné teszi. 
(2) A rendkívüli lemondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított hat napon 

belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított hat hónapig lehet gyakorolni. 
(3) Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató az ügyész részére annyi időre járó átlagilletményét köteles 

kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, az ügyészségi szolgálati viszony megszűnésének időpontját pedig az 
ügyészre irányadó felmentési idő figyelembevételével kell meghatározni. 

32. § (1) A határozott időre létesített ügyészségi szolgálati viszony - a 14. § (4) bekezdésében említett első 
ügyészi kinevezés kivételével - felmentéssel a 28. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott feltételek hiányában is 
megszüntethető, ha a munkáltató a határozott időből még hátralévő időre jutó, de legfeljebb egyévi 
átlagilletményét az ügyész részére előre megfizeti. 

(2) A határozott időre létesített ügyészségi szolgálati viszony felmentéssel vagy lemondással történő 
megszüntetése esetén a felmentési, illetőleg a lemondási idő nem terjedhet túl a határozott idő lejártának 
időpontján. 

32/A. § A 26. § k) pontjában említett esetben az ügyészt hathavi átlagilletményének megfelelő összeg illeti 
meg. 

A végkielégítés 

33. § (1) Az ügyészt, ha az ügyészségi szolgálati viszonya a 20. § (4) bekezdésében, a 21. § (3) bekezdésében 
vagy a 34. § (2) bekezdésében meghatározott okból, továbbá felmentése vagy rendkívüli lemondása folytán 
megszűnik, valamint a 67. § (5) bekezdésében meghatározott esetben végkielégítés illeti meg. 

(2) A végkielégítés összege, ha az ügyészségi szolgálati viszonyban töltött ideje legalább 
a) három év: egy havi, 
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b) öt év: két havi, 
c) nyolc év: három havi, 
d) tíz év: négy havi, 
e) tizenhárom év: öt havi, 
f) tizenhat év: hat havi, 
g) húsz év: nyolc havi 

átlagilletménynek megfelelő összeg. 
(3) Végkielégítésre nem jogosult az ügyész, ha - az egészségügyi okot kivéve - alkalmatlanság címén vagy 

arra tekintettel mentették fel, hogy a 41. § (8) bekezdésében említett vizsgálatnak nem vetette alá magát. Nem jár 
végkielégítés, ha az ügyész nyugdíjasnak minősül, továbbá ha - rendkívüli lemondása kivételével - a határozott 
időre létesített ügyészségi szolgálati viszonya szűnik meg. 

(4) Ismételten létesített ügyészségi szolgálati viszony felmentéssel történő megszűnésekor a végkielégítés 
alapjául a korábbi végkielégítést követően ügyészségi szolgálati viszonyban töltött időt lehet csak figyelembe 
venni. 

(5) A végkielégítéssel kapcsolatos rendelkezések a katonai ügyészre akkor vonatkoznak, ha hivatásos 
állományú katonai szolgálati viszonya is megszűnik. Ez esetben a katonai ügyészt végkielégítés csak e törvény 
szerint illeti meg. 

Az ügyészségi szolgálati viszony  
jogellenes megszüntetése 

34. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató az ügyészségi szolgálati viszonyt jogellenesen 
szüntette meg, az ügyészt eredeti munkakörében tovább kell foglalkoztatni, valamint meg kell téríteni elmaradt 
javadalmazását és felmerült kárát. Nem kell megtéríteni a javadalmazásnak és a kárnak azt a részét, amely 
máshonnan megtérült. 

(2) Amennyiben az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyának fenntartását nem kívánja, ezt úgy kell tekinteni, 
mintha ügyészségi szolgálati viszonya a bírósági ítélet jogerőre emelkedésének napjával közös megegyezéssel 
szűnt volna meg. Az ügyész elmaradt javadalmazását és kárát az (1) bekezdésben foglaltak szerint ebben az 
esetben is meg kell téríteni, és részére a felmentés esetén egyébként járó végkielégítést kell fizetni. 

(3) Ha a felmentés azért jogellenes, mert a törvényben előírtnál rövidebb felmentési időt állapítottak meg, ez a 
felmentést nem teszi érvénytelenné, de ilyen esetben az ügyészségi szolgálati viszony a szabályos felmentési idő 
utolsó napjáig tart. 

(4) Amennyiben az ügyészségi szolgálati viszonyt az ügyész valamely, az ügyészségi szolgálati viszony 
megszüntetésére vonatkozó szabály megszegésével szünteti meg, ezt úgy kell elbírálni, mintha az ügyészségi 
szolgálati viszonya hivatalvesztés fegyelmi büntetés folytán szűnt volna meg. 

V. Fejezet 

AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

35. § (1) Az ügyész nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat [Alkotmány 53. § (2) 
bekezdés]. 

(2) Az ügyész egyidejűleg nem lehet országgyűlési vagy önkormányzati képviselő, polgármester, illetőleg 
állami vezető. 

(3) Összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni a legfőbb ügyész, a legfőbb ügyész helyettese ügyészségi 
szolgálati jogviszonyát, ha vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítését megtagadja, a teljesítést 
elmulasztja, vagy vagyonnyilatkozatában lényeges adatot, tényt valótlanul közöl. 

36. § (1) Az ügyész tudományos, oktatói (edzői, versenybírói, játékvezetői), ismeretterjesztő, művészeti, 
illetőleg szerzői jogi védelemben részesülő, továbbá a kizárólag tiszteletdíj ellenében végzett lektori és 
szerkesztői tevékenység kivételével más kereső foglalkozást nem folytathat, gazdasági társaságban személyes 
közreműködési kötelezettséggel járó tagsági viszonyt nem létesíthet, nem lehet felügyelőbizottság tagja és 
gazdasági társaság, szövetkezet vezető tisztségviselője, illetőleg gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja, 
valamint hivatásával összeférhetetlen egyéb tisztséget nem vállalhat, s ilyen tevékenységet nem végezhet. 

(2) Az ügyész a munkaköri feladataihoz kapcsolódó nyilvános szerepléséért tiszteletdíjat nem vehet fel. 
(3) Az ügyész az ügyészségi szolgálati viszony munkaidejét egészben vagy részben érintő munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyt csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes hozzájárulásával létesíthet. A 
hozzájárulás megtagadása miatt jogvita nem kezdeményezhető. 
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(4) Az ügyészségi szolgálati viszony munkaidejét nem érintő munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony 
létesítését az ügyész köteles a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen bejelenteni. A munkáltatói jogkör 
gyakorlója a jogviszony létesítését megtiltja, ha az az ügyész ügyészségi szolgálati viszony alapján betöltött 
munkakörével a törvény rendelkezései szerint összeférhetetlen. 

37. § (1) Nem létesíthető olyan ügyészségi szolgálati viszony, amelyben az ügyészségi alkalmazott 
hozzátartozójával (97. §) irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól a legfőbb ügyész esetében a köztársasági elnök javaslatára az 
Országgyűlés, a legfőbb ügyész helyettes esetében a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök, a többi 
ügyészségi alkalmazott esetében pedig a legfőbb ügyész - különösen indokolt esetben - felmentést adhat. 

38. § Az ügyészségi alkalmazott köteles haladéktalanul bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok 
merül fel. 

39. § (1) Az ügyész a 35. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi okot legkésőbb a kinevezésekor 
(megválasztásakor), a 36. § (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi okot pedig a kinevezéstől 
(megválasztásától) számított tizenöt napon belül köteles megszüntetni. Ennek megtörténtéig az ügyész a 
tisztségéből eredő jogkörét nem gyakorolhatja. 

(2) Ha az ügyész az (1) bekezdésben írt kötelezettségének az előírt ideig nem tesz eleget, vagy tisztsége 
gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel 

a) a legfőbb ügyész esetében a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés, 
b) a legfőbb ügyész helyettes esetében a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök, 
c) a többi ügyész esetében pedig a legfőbb ügyész az ügyészi tanács előzetes véleményét kikérve 

állapítja meg az összeférhetetlenséget. 
(3) Ha az ügyész az eljárás ideje alatt a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszünteti, az 

összeférhetetlenség megállapítását mellőzni lehet. 
(4) Ha a 37. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség az ügyészségi szolgálati viszony fennállása alatt 

merül fel, akkor - az összeférhetetlenség alóli felmentés, illetőleg a hozzátartozók megállapodása hiányában - a 
legfőbb ügyész és hozzátartozója esetében a legfőbb ügyész tekintetében kell megállapítani az 
összeférhetetlenséget, más esetben a (2) bekezdés b)-c) pontjában említett dönti el, hogy melyik ügyészségi 
alkalmazott tekintetében állapítja meg az összeférhetetlenséget. 

(5) Az ügyészségi szolgálati viszony a (2) és (4) bekezdésben meghatározott esetben az összeférhetetlenség 
megállapításának napjával szűnik meg. 

40. § (1) Ha az ügyész országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati képviselői, illetőleg polgármesteri 
választáson jelöltetni kívánja magát, köteles e szándékát - a jelöltkénti indulásnak a választási szervnél való 
bejelentését követő napig - a munkáltatói jogkör gyakorlójának bejelenteni. A bejelentéstől a választás 
eredményének közzétételéig, illetőleg megválasztása esetén mandátuma igazolásáig az ügyész ügyészségi 
szolgálati viszonya szünetel. A szünetelés időtartama ügyészségi szolgálati viszonyban töltött időnek minősül. 

(2) Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az országgyűlési, az európai parlamenti, önkormányzati 
képviselővé, illetőleg polgármesterré történő megválasztásával megszűnik. 

(3) Az országgyűlési, európai parlamenti, önkormányzati képviselői és a polgármesteri megbízatás időtartamát 
- ha e megbízatás megszűnésekor az ügyész ismét ügyészségi szolgálati viszonyt létesít - ügyészségi szolgálati 
viszonyban töltött időnek kell tekinteni. 

Bejelentési kötelezettség 

40/A. § Az ügyész köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudományos, oktatói (edzői, 
versenybírói, játékvezetői), ismeretterjesztő, művészeti, illetőleg szerzői jogi védelemben részesülő, továbbá a 
kizárólag tiszteletdíj ellenében végzett lektori és szerkesztői tevékenységét. 

Igazolási kötelezettség 

40/B. § (1) Az ügyészségi szolgálati viszony fennállása alatt az ügyész a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
írásban - a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetéssel - közölt felhívására, tizenöt munkanapon belül 
igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 14. § (7) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény. 

(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott felhívásra az ügyész igazolja, hogy vele szemben a 14. § (7) 
bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény nem áll fenn, a munkáltató az igazolás céljából a bűnügyi 
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási 
szolgáltatási díjat az ügyész részére megtéríti. 

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 14. § (7) bekezdés a)-f) pontjában meghatározott körülmény vizsgálata 
céljából kezeli 

a) az ügyészi tisztségre jelölt személy, 
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b) az ügyész 
azon személyes adatait, amelyeket az e célból a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány 
tartalmaz. 

(4) A 14/A. § (1) bekezdés, valamint az (1) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a munkáltatói 
jogkör gyakorlója az ügyészségi szolgálati viszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - az 
ügyészségi szolgálati viszony létesítése és fennállása esetén - az ügyészségi szolgálati viszony megszűnéséig 
kezeli. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben a munkáltatói jogkör gyakorlója részére meghatározott jogosultságokat a legfőbb 
ügyész tekintetében a köztársasági elnök, a legfőbbügyész-helyettes tekintetében a legfőbb ügyész gyakorolja. 

(6) Ha az ügyész az (1) bekezdésben meghatározott igazolási kötelezettsége teljesítésének ismételt 
szabályszerű felhívásra sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása rajta kívülálló ok 
következménye, ügyészségi szolgálati viszonyát összeférhetetlenség miatt meg kell szüntetni. 

VI. Fejezet 

A MINŐSÍTÉS 

41. § (1) Az ügyészt - a legfőbb ügyész és a legfőbb ügyész helyettes kivételével - a határozott időre szóló 
első ügyészi kinevezés időtartamának lejártáig, illetőleg a határozatlan időre szóló első kinevezés [14. § (4) 
bekezdés] esetén a kinevezést követő három év letelte előtt, azt követően hatévenként még két alkalommal 
minősíteni kell. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott eseteken túl akkor is minősíteni kell az ügyészt, ha az ügyész 
a) azt kéri, feltéve, hogy az előző minősítése óta két év már eltelt, 
b) alkalmatlanságára, illetőleg az előző minősítés értékelése megváltoztatásának szükségességére utaló 

körülmény merült fel, 
c) 
(3) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. 
(4) A minősítés célja az ügyész szakmai tevékenységének megítélése, az ezt befolyásoló ismeretek, 

képességek, személyiségjegyek értékelése, továbbá a szakmai fejlődés elősegítése. 
(5) A minősítésben csak kellően alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások szerepelhetnek. 
(6) A minősítés eredményeként az ügyész 
a) kiválóan alkalmas, 
b) alkalmas, 
c) alkalmatlan 

értékelést kaphat. 
(7) Az ügyészi tisztségre az az ügyész alkalmatlan, aki bármely okból az ügyészi tevékenység ellátására 

tartósan nem képes. 
(8) Ha az alkalmatlanság egészségügyi ok következménye, meg kell vizsgáltatni az ügyész egészségi 

állapotát; ennek a vizsgálatnak az ügyész köteles magát alávetni. A vizsgálatra a 14/B. § (3)-(5) bekezdésének 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A vizsgálat költségeit a munkáltató viseli. 

42. § (1) A minősítés megállapításairól - ha az ügyész azt kéri - a szakmai kollégium, illetőleg katonai ügyész 
esetében az összügyészi értekezlet írásban véleményt nyilvánít. Ez a vélemény a minősítés része. 

(2) A minősítést az ügyésszel ismertetni kell. A megismerés tényét az ügyész a minősítésen aláírásával 
igazolja, és feltüntetheti esetleges észrevételeit. 

(3) A minősítés egy példányát az ismertetéskor az ügyésznek át kell adni. 
(4) Az ügyész minősítését megtekinthetik: 
a) az ügyész és az általa erre feljogosított személy; 
b) az ügyész szolgálati felettesei; 
c) a személyügyi feladatok intézésével megbízott ügyészségi alkalmazott; 
d) annak az ügyészségi szervnek a vezetője és személyügyi feladatok intézésével megbízott ügyésze, ahová az 

ügyész áthelyezését tervezik. 
(5) Az ügyész a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, illetőleg a személyiségi jogát sértő 

megállapításának a megsemmisítését a bíróságtól kérheti. 

VII. Fejezet 

A MUNKAVÉGZÉS 
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43. § (1) Az ügyész köteles a legfőbb ügyész, illetőleg a felettes ügyész utasításának eleget tenni. 
(2) Az utasítást az ügyész kívánságára írásba kell foglalni. Ennek megtörténtéig az ügyész az utasítás 

végrehajtására - a (7) bekezdésben foglalt esetet kivéve - nem köteles. 
(3) Az ügyész köteles az utasítás végrehajtását megtagadni, ha annak teljesítésével bűncselekményt, illetőleg 

szabálysértést valósítana meg. 
(4) Az ügyész az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét, az egészségét vagy testi 

épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. 
(5) Ha az utasítást az ügyész jogszabállyal vagy jogi meggyőződésével nem tartja összeegyeztethetőnek, az 

ügy elintézése alól mentesítését kérheti írásban, jogi álláspontját kifejtve. Az ilyen kérelem teljesítése nem 
tagadható meg; az ügy elintézését ez esetben más ügyészre kell bízni, vagy azt a felettes ügyész saját 
hatáskörébe vonhatja. 

(6) Ha az utasítás végrehajtása jogellenesen kárt idézhet elő, és az ügyész ezzel számolhat, köteles erre az 
utasítást adó figyelmét felhívni. 

(7) Az ügyész a halaszthatatlan intézkedést - a (3)-(4) bekezdésben foglalt esetet kivéve - akkor is köteles 
megtenni, ha az utasítás teljesítése alól mentesítését kérte. 

44. § (1) Az ügyész részére a feladatai megfelelő ellátásához szükséges feltételeket biztosítani kell. 
(2) Az ügyész jogosult a hivatása gyakorlásához szükséges térítésmentes képzésre, és azon köteles részt venni. 
(3) A térítésmentes képzés szükségessége kérdésében a munkáltató dönt. A döntéssel szemben jogvita nem 

kezdeményezhető. 
44/A. § (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott ügyész írásbeli kérelmére a munkáltató köteles a 

kinevezésben heti húsz óra részmunkaidőt kikötni, ha az ügyész a kérelem benyújtásakor a Munka 
Törvénykönyve 138. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. 

(2) A munkáltató az ügyésznek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét csak abban az 
esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató 
köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását. 

(3) A részmunkaidő kikötése 
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól, 
b) ha az ügyésznek a Munka Törvénykönyve 134. §-a (3) bekezdésének b) pontja alapján ki kell adni rendes 

szabadságát, a szabadság leteltét követő naptól 
hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén - a felek eltérő megállapodása hiányában - a rendes 
szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. Eltérő 
megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő harminc napon belül 
meg kell kezdeni. 

(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnése előtt legalább 
hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben az ügyész köteles tájékoztatni a munkáltatót 

a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve betöltésének időpontjáról, 
továbbá 

b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról. 
(5) A (3) bekezdés szerinti időponttól az ügyészségi szolgálati viszony alapján közvetlenül vagy közvetve 

nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva az időarányosság elve 
alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató az ügyészt 
a) a kérelem szerinti időpontig, de 
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig 

köteles foglalkoztatni. Ezt követően az ügyész munkaidejét a kérelem benyújtása előtti mérték szerint, 
illetményét az időarányosság elvének megfelelő alkalmazásával kell megállapítani. 

(7) Az (1)-(6) bekezdés nem alkalmazható a magasabb vezető és a vezető állású ügyész, valamint a katonai 
ügyész tekintetében. 

(4) Az ügyész a legfőbb ügyész által kiadott utasítás szerint hivatali öltözéket (talárt) visel, amelyet az ügyészi 
szervezet költségvetéséből kell biztosítani. 

45. § (1) Az ügyész rendkívüli esetben a munkaidejét meghaladóan is munkára kötelezhető, illetve köteles 
ügyeletet vagy készenlétet ellátni. Az ügyelet és a készenlét a büntetőeljárási cselekmények teljesítése érdekében 
munkaszüneti napon is elrendelhető. A munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felüli, illetve a 
készenlét, ügyelet alatt elrendelt munkavégzés rendkívüli munkavégzésnek minősül. 

(2) Az ügyészt a munkanapon végzett rendkívüli munkáért - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - díjazás nem 
illeti meg. A rendszeresen rendkívüli munkát végző ügyész számára azonban legfeljebb évi tíz munkanap 
szabadidőátalány állapítható meg. 

(3) A pihenőnapon és munkaszüneti napon végzett rendkívüli munka ellenértékeként - a (4) bekezdésben 
foglalt kivétellel - az ügyészt a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű szabadidő illeti meg. 
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(4) Az ügyészt a munkaidőn túl teljesített ügyeletért és készenlétért díjazás illeti meg. A díj összege az 
ügyésznek az ügyeletben töltött órákra jutó illetménye, készenlét esetén ennek az ötven százaléka. Ha az ügyész 
az ügyeletet, illetőleg a készenlétet pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesíti, kétszeres összegű díjazásra 
jogosult. 

(5) Az ügyész részére a szabadidőt (szabadidő-átalányt) a tárgyévben kell kiadni, ha ez nem lehetséges, azt 
meg kell váltani. A megváltás mértéke az ügyész illetményének a szabadidőre jutó arányos összege. 

(6) E törvény alkalmazásában: 
a) ügyelet: a munkáltató által meghatározott helyen és ideig; 
b) készenlét: az ügyészségi alkalmazott által megjelölt helyen, a munkavégzés helyére tekintettel elérhetően 

történő rendelkezésre állás. Az ügyelet és a készenlét időtartama alatt az ügyészségi alkalmazott köteles 
gondoskodni a munkára képes állapotának megőrzéséről, és a munkáltató utasítása alapján munkát végezni. 

46. § (1) Az ügyészt hat órát meghaladó belföldi kiküldetés esetén - az élelmezéssel kapcsolatos 
többletköltségek fedezésére - napidíjként az ügyész 1. fizetési fokozatára megállapított alapilletmény (a 
továbbiakban: legalacsonyabb ügyészi alapilletmény) egy munkanapra eső részének a húsz százaléka illeti meg. 
Ha a kiküldetésben töltött idő a hat órát nem haladja meg, de a négy órát eléri, a napidíj fele jár. 

(2) Ha a munkáltató az ügyész részére az élelmezést biztosítja, vagy ha a szállásköltség az étkezés árát is 
tartalmazza, a napidíjat étkezésenként a következő mértékben kell csökkenteni: 

a) reggeli esetében húsz százalékkal; 
b) ebéd esetében ötven százalékkal; 
c) vacsora esetében harminc százalékkal. 
(3) Az ügyész belföldi napidíjának kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot kell figyelembe venni. A 

napidíjat tíz forintra felkerekítve kell megállapítani. 
(4) Az ügyész a belföldi kiküldetésnél vasúton történő utazásakor az első osztály igénybevételére jogosult. Az 

utazási és szállásköltségek a munkáltatót terhelik. 

VIII. Fejezet 

A JAVADALMAZÁS 

46/A. § Az ügyészt hivatása méltóságának és felelőssége súlyának megfelelő - az igazságszolgáltatásban, a 
törvényesség biztosításában betöltött szerepéhez méltó - javadalmazás illeti meg. 

46/B. § (1) Az ügyész az e törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén 
a) illetményre, 
b) 
c) egyéb javadalmazásra, kedvezményre és költségtérítésre 

jogosult. 
(2) A tisztségéhez fűződő, e törvényben nem szabályozott egyéb jogosultságok tekintetében a legfőbb ügyész 

a miniszterrel, a legfőbb ügyész helyettes pedig a közigazgatási államtitkárral azonos beosztásúnak minősül. 
46/C. § Az ügyész illetménye alapilletményből, továbbá az e törvényben meghatározott pótlékból tevődik 

össze. A beosztási pótlék, a vezetői pótlék és a címpótlék alapilletmény jellegű. 
46/D. § (1) Az ügyész alapilletményét az e törvény szerint számított szolgálati idő (a továbbiakban: szolgálati 

idő) alapján kell megállapítani. A besorolásánál számított alapilletmény havibér, amelynek fokozatait a törvény 
1. számú melléklete tartalmazza. 

(2) A legalacsonyabb ügyészi alapilletményt (1. fizetési fokozat) az 1998. évet követően az Országgyűlés az 
állami költségvetésről szóló törvényben állapítja meg úgy, hogy annak összege az előző évi összegnél nem lehet 
alacsonyabb és mindenkor meg kell felelnie a legalacsonyabb bírói alapilletménynek. 

46/E. § (1) Az 1. fizetési fokozatba kell besorolni azt az ügyészt, aki a kinevezésekor szolgálati idővel még 
nem rendelkezik, vagy a kinevezésekor beszámított szolgálati idő a három évet nem haladja meg. 

(2) Az ügyész minden három év szolgálati idő megszerzése után eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A 
magasabb fizetési fokozathoz - az 1. fizetési fokozatot alapul véve - az 1. számú mellékletben meghatározott 
magasabb szorzószámok tartoznak. 

(3) A legfőbb ügyészt és a legfőbb ügyész helyettest - szolgálati idejüktől függetlenül - a legmagasabb fizetési 
fokozatba kell besorolni. 

46/F. § (1) Az ügyészt - kiváló munkavégzés esetén - az ügyészi tisztségének a fennállása alatt két 
alkalommal eggyel magasabb fizetési fokozatba lehet besorolni. Két soron kívüli előresorolás között legalább hat 
évnek kell eltelnie. A soron kívüli előresorolásnál a korábbi fizetési fokozatban megszerzett szolgálati időt az új 
fizetési fokozatban is figyelembe kell venni. 

(2) A soron kívüli előresorolást a naptári év első napjával kell végrehajtani. 
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46/G. § (1) A szolgálati időt - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - az ügyészi kinevezés napjától kell 
számítani, azzal, hogy a kezdő évet (töredékévet) egész évként kell figyelembe venni. 

(2) Szolgálati időként kell figyelembe venni az ügyészként ügyészségi szolgálati viszonyban és a bírói 
szolgálati viszonyban töltött időt. Az ügyészi kinevezés előtt a jogi szakvizsgához kötött egyéb jogviszonyban 
vagy munkakörben, illetőleg tevékenységgel eltöltött idő a szolgálati időbe részben vagy egészben beszámítható. 

(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásakor a szolgálati időt úgy kell meghatározni, hogy a 
következő fizetési fokozatba sorolás az év első napjával történjék. 

46/H. § (1) Az ügyészt havonta beosztási pótlék illeti meg, amelynek összege a legalacsonyabb ügyészi 
alapilletménynek 

a) tíz százaléka a helyi ügyészség ügyésze esetében, 
b) húsz százaléka a főügyészség ügyésze és a katonai ügyészség ügyésze esetében, 
c) negyven százaléka a fellebbviteli főügyészség ügyésze és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyésze 

esetében, 
d) hatvan százaléka a Legfőbb Ügyészség ügyésze és a Katonai Főügyészség ügyésze esetében. 
(2) Kiváló munkavégzés esetén és az adott szintű ügyészségen ügyészként eltöltött legalább hat év után 
a) a helyi ügyészség ügyésze részére „Címzetes főügyészségi ügyész”, 
b) a főügyészség ügyésze részére „Címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész”, 
c) a katonai ügyészség ügyésze részére „Címzetes katonai fellebbviteli ügyészségi ügyész”, 
d) a fellebbviteli főügyészség ügyésze részére „Címzetes legfőbb ügyészségi ügyész”, 
e) a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyésze részére „Címzetes katonai főügyészségi ügyész 

cím adományozható. Ha az ügyészt magasabb szintű ügyészségre helyezik át, a korábban részére az alacsonyabb 
szintű ügyészségen adományozott címre és az azzal járó címpótlékra a továbbiakban nem jogosult. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott cím adományozásával címpótlék jár havonta. A pótlék összege a 
legalacsonyabb ügyészi alapilletmény 

a) húsz százaléka a (2) bekezdés a) pontjában, 
b) harminc százaléka a (2) bekezdés b)-c) pontjában, 
c) ötven százaléka a (2) bekezdés d)-e) pontjában 

említett cím adományozása esetén. A címpótlékban részesülő ügyészt beosztási pótlék nem illeti meg. 
(4) Ha az ügyészt ügyészségi érdekből alacsonyabb szintű ügyészséghez helyezik át, korábbi beosztási 

pótlékára, illetőleg címére és a címmel járó pótlékra továbbra is jogosult, valamint a korábbi szolgálati helye 
szintjének megfelelő munkaköri elnevezést a továbbiakban is használhatja. Ügyészségi érdeknek minősül, ha az 
ügyészt alacsonyabb szintű ügyészségen vezetőnek nevezik ki, valamint ha a 22. § (2) vagy (4) bekezdésében, 
illetve 28. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában említett okból alacsonyabb szintű ügyészségre helyezik át. 

(5) Alacsonyabb szintű ügyészségre történő kirendelés esetén az ügyész beosztási pótléka nem változik, 
illetőleg címét és a címmel járó pótlékát megtartja, valamint a korábbi szolgálati helye szintjének megfelelő 
munkaköri elnevezést a továbbiakban is használhatja. Magasabb szintű ügyészségre történő kirendelés esetében 
az ügyész a kirendelés helyének megfelelő beosztási pótlékra jogosult; a kirendelés időtartamára az ügyészt a 
címpótlék nem illeti meg. 

46/I. § (1) A 2. számú mellékletben meghatározott vezetői tisztséget betöltő ügyészt havonta vezetői pótlék 
illeti meg. 

(2) A vezetői pótlékot - a 2. számú mellékletben meghatározottak szerint - a legalacsonyabb ügyészi 
alapilletmény százalékában kell megállapítani. 

(3) A vezetői pótlékra való jogosultság szempontjából az az ügyészség minősül nagyobb helyi ügyészségnek 
ahol az ügyészek engedélyezett létszáma az öt főt meghaladja. 

47. § (1) Az ügyész idegennyelv-ismereti pótlékra jogosult, ha munkakörében az idegen nyelvet a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának rendelkezése szerint használja, és az adott nyelvből állami nyelvvizsga tételét igazoló 
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű igazolással rendelkezik. 

(2) A pótlék minden idegen nyelv után külön-külön jár. 
(3) A pótlék mértéke idegen nyelvvizsgánként havonta 
a) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény nyolc százaléka, A vagy B 

típusú nyelvvizsga esetén négy-négy százaléka; 
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetén a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény négy százaléka, A vagy B 

típusú nyelvvizsga esetén két-két százaléka. 
(4) Az angol, a francia és a német nyelvnek az (1) bekezdés szerint igazolt ismeretéért a pótlék mértéke idegen 

nyelvvizsgánként havonta 
a) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény tizenkét százaléka; 
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetén a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény nyolc százaléka; 
c) alapfokú C típusú nyelvvizsga esetén a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény két százaléka. 
(5) Ha az ügyész a (4) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből A vagy B típusú nyelvvizsgával 

rendelkezik, a (3) bekezdésben foglalt C típusú nyelvvizsgára meghatározott mérték szerint jogosult pótlékra. 
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(6) Ha az ügyész ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú, illetve különböző típusú 
és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb mértékű pótlékra jogosult. 

(7) Ha az ügyész - kivéve a felsőfokú szaknyelvi vizsgát - tanulmányi szerződés alapján pénzügyi támogatást 
kap a nyelvvizsga megszerzéséhez, a (4)-(5) bekezdésben meghatározott pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg 
a havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett pénzügyi 
támogatás mértékét. 

48. § 
49. § A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző ügyészt a munkáltatói jogkör gyakorlója jutalomban 

részesítheti. 
50. § (1) A huszonöt, harminc, harmincöt, illetőleg negyven évi ügyészségi szolgálati viszonnyal rendelkező 

ügyésznek jubileumi jutalom jár. 
(2) A jubileumi jutalom 
a) huszonöt év ügyészségi szolgálati viszony esetén kéthavi, 
b) harminc év ügyészségi szolgálati viszony esetén háromhavi, 
c) harmincöt év ügyészségi szolgálati viszony esetén négyhavi, 
d) negyven év ügyészségi szolgálati viszony esetén öthavi 

illetménynek megfelelő összeg. 
(3) Az ügyésznek - ha nyugdíjazásakor az ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik - ki kell fizetni: 
a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat; 
b) a harminc év ügyészségi szolgálati viszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra jogosító 

szolgálati viszonyából két év vagy ennél kevesebb van hátra; 
c) a harmincöt és a negyven év ügyészségi szolgálati viszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi 

jutalomra jogosító szolgálati viszonyából három év vagy ennél kevesebb van hátra. 
(4) Ha az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya az ügyész halála miatt szűnik meg, a jubileumi jutalmat - a 

(3) bekezdésben foglalt szabály alkalmazásával - az örökösének kell kifizetni. 
50/A. § (1) Az ügyész cafetéria-juttatásként - választása szerint, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító 

Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is figyelemmel - a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban, továbbá (3) bekezdésében felsorolt 
juttatásokra, legfeljebb az ott meghatározott mértékig jogosult. A legfőbb ügyész utasításban további választható 
juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható mértékét magasabban is meghatározhatja. 

(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő ügyész, valamint az ügyész azon időtartam 
vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama 
meghaladja a harminc napot. 

(3) Az ügyész írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az 
áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A 
nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt a legfőbb ügyész utasításban lehetővé teszi. A legfőbb 
ügyész utasításban előírhatja, hogy az ügyész helyi utazására szolgáló bérlet választására vonatkozó 
nyilatkozatot korábban kell megtenni. 

(4) Az ügyészt megillető cafetéria-juttatás éves összegét a legfőbb ügyész határozza meg, az azonban nem 
lehet alacsonyabb a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény ötven százalékánál, és nem lehet magasabb a 
legalacsonyabb ügyészi alapilletmény háromszorosánál. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az 
egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha az ügyész szolgálati jogviszonya a tárgyév közben 
szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni 
első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve - az ügyész választása szerint, 
ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi - vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem kell 
visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony az ügyész halála miatt szűnik meg. 

(6) Ha az ügyészt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan 
jogosult. Ha az ügyész a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett 
igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új 
munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét - legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás 
mértékéig - csökkenteni kell. 

50/B. § 
50/C. § (1) Az ügyész részére - az ügyészség éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően - 

egyéb juttatások is adhatók, így különösen 
a) lakásépítési (-korszerűsítési, -bővítési), lakásvásárlási támogatás, lakhatási- és albérletidíj-hozzájárulás; 
b) letelepedési segély; 
c) a más településre költözés költségeihez való hozzájárulás; 
d) szociális, temetési segély, családalapítási támogatás; 
e)-f) 
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g) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési és nyelvtanulási támogatás; 
h) 
i) illetményelőleg. 
(2) Az (1) bekezdésben említett juttatások részletes feltételeit és mértékét a legfőbb ügyész - az érintett 

munkavállalói érdek-képviseleti szervezetekkel és az Ügyészségi Alkalmazottak Országos Tanácsával 
egyetértésben - állapítja meg. 

(3) Az állam készfizető kezességet vállal az ügyész által a lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől 
igényelt állami kamattámogatású kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan 
hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig. 

(4) Az állam készfizető kezességet a (3) bekezdésben foglaltakon túl annál az ügyésznél vállalhat, aki: 
a) legalább hároméves ügyészségi szolgálati viszonnyal, illetőleg igazságügyi szolgálati jogviszonnyal 

rendelkezik, 
b) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti, 
c) ellen nem folyik fegyelmi eljárás, nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt, vagy 
d) nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, 
e) a (3) bekezdés szerinti, korábbi kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek kiegyenlítette, 

illetve a, vele közös háztartásban élő házas- vagy élettárs - az igénylés időpontjában - állami kezességvállalással 
biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kötelezett, 

f) a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint - saját, illetve adóstársa jövedelmi helyzetét is 
figyelembe véve - a kölcsön teljes összegére vonatkozóan hitelképesnek bizonyul. 

(5) A (4) bekezdés a)-c) pontjában foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás alapjául szolgáló 
szolgálati viszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója igazolja. 

(6) A (4) bekezdés d) pontjában foglalt feltétel teljesülését az ügyész hatósági bizonyítvánnyal igazolja, a (4) 
bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről az ügyész a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik. 

(7) Az ügyész a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerződés megkötését követő öt 
munkanapon belül 

a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét, 
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát, 
c) a hitel lejártának időpontját. 

A fenti adatokban bekövetkezett változásokról az ügyész haladéktalanul köteles tájékoztatni a munkáltatói 
jogkör gyakorlóját. 

(8) Amennyiben az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya a 25. § (1) bekezdésének c)-d), f)-g) pontja, 25. § 
(2) bekezdésének b)-c), e)-f) pontja, 26. §-ának a), c), e), g)-j), m) pontja vagy a 28. § (1) bekezdésének c) pontja 
alapján szűnik meg - ha az alkalmatlanság nem egészségügyi ok következménye -, a még fennálló állami 
kezesség után a központi költségvetés javára - a hitelintézet útján - egyszeri kezességvállalási díjat kell fizetnie. 
A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség összegének kettő százaléka. 

(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyának (8) bekezdés szerinti 
megszűnése esetén erről nyolc napon belül értesíti az ügyész által a (7) bekezdés alapján bejelentett 
hitelintézetet. 

(10) A hitelintézet megállapítja és nyolc napon belül írásban közli az ügyésszel a (8) bekezdés szerint 
megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet az ügyész a hitelintézeti értesítés kézhezvételétől számított 
harminc napon belül a folyósító hitelintézet részére megfizet. 

(11) Ha az ügyész a (8) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a hitelintézet erről, 
valamint az ügyész adatairól nyolc napon belül értesíti az állami adóhatóságot. 

(12) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a kincstárt az ügyésznek nyújtott 
kölcsönök állami kezességvállalással érintett része negyedév végén fennálló állományáról, továbbá e kölcsönök 
számáról. Az adatgyűjtés és adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet. 

(13) Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján az ügyész helyett a kezességvállalással 
biztosított - a hitelintézetnek meg nem térülő - összeget kifizette, illetve a (8) bekezdés szerinti egyszeri 
kezességvállalási díj megfizetését az ügyész elmulasztotta, akkor az ügyész ezen tartozásai a Magyar Állammal 
szembeni köztartozásnak minősülnek, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be. 

(14) A kezességvállalásból eredő helytállási kötelezettség teljesítésének módját a Kormány rendeletben 
állapítja meg. 

50/D. § (1) Az ügyészt megillető javadalmazás és egyéb pénzbeli juttatás kifizetése - a napidíj, az utazási és 
szállásköltség, továbbá más költségtérítés, valamint az 50/C. §-ban említett juttatások kivételével - az általa 
meghatározott fizetési számlára történő átutalással, pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése 
útján történik. 

(2) A fizetési számlára történő átutalás és az összeg egyszeri felvétele, illetőleg a kifizetés az ügyész számára 
költségtöbbletet nem okozhat. 
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50/E. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és az OIT Hivatalába beosztott 
ügyészre a 46-50/D. §-okban foglalt rendelkezéseket a (2)-(5) bekezdések szerinti eltéréssel kell alkalmazni. 

(2) Az ügyész a beosztási pótlékára a korábbi beosztásának megfelelően jogosult. Ha az ügyész korábban 
helyi ügyészségen működött, részére a főügyészségi ügyészre vonatkozó mértékű beosztási pótlékot kell 
megállapítani, és az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba, illetőleg az OIT Hivatalába 
beosztott ügyészként eltöltött szolgálati idő tartamát főügyészségen eltöltött időnek kell tekinteni. 

(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban és az OIT Hivatalában főosztályvezetői, 
főosztályvezető-helyettesi, illetve osztályvezetői munkakört ellátó ügyész vezetői pótlékra a következők szerint 
jogosult: 

a) a főosztályvezető és a főosztályvezető-helyettes vezetői pótléka a főügyészre, illetve a főügyészhelyettesre, 
b) osztályvezető vezetői pótléka a nagyobb helyi ügyészséget vezető ügyészre irányadó összeggel azonos. 
(4) Az OIT Hivatalába beosztott ügyész a (2) bekezdés szerint járó beosztási pótlékon felül a legalacsonyabb 

ügyészi alapilletmény 10 százalékára is jogosult. 
(5) Az ügyész soron kívüli előresorolására és részére cím adományozására - az igazságügyért felelős miniszter 

által vezetett minisztériumba beosztott ügyész esetén az igazságügyért felelős miniszternek, az OIT Hivatalába 
beosztott ügyész esetén az OIT Hivatala vezetőjének javaslatára - a legfőbb ügyész jogosult. 

50/F. § (1) A tartós külszolgálatra kirendelt ügyész - a törvény szerint járó javadalmazáson felül - a legfőbb 
ügyész döntése szerint jogosult a külszolgálati tevékenységgel összefüggésben felmerülő, a nemzetközi 
szervezet vagy az Európai Unió által nem viselt vagy nem fedezett költségei megtérítésére. 

(2) A tartós külszolgálatban eltöltött idő tartamát a kinevezés szerinti szolgálati helyen eltöltött időnek kell 
tekinteni. 

IX. Fejezet 

A PIHENŐIDŐ 

51. § (1) Az 1. fizetési fokozatba tartozó ügyész alapszabadsága évi harminc munkanap. A 2. fizetési 
fokozattal kezdődően az alapszabadság a fizetési fokozattal azonos számú munkanappal emelkedik. 

(2) Az ügyészt az ötvenedik életéve betöltésének évétől - a fizetési fokozatától függetlenül - évi negyven 
munkanap alapszabadság illeti meg. 

(3) A magasabb vezető állású és a vezető állású ügyész évi öt munkanap pótszabadságra jogosult. Az 
alapszabadság és a vezetői pótszabadság együttes mértéke évente a negyven munkanapot nem haladhatja meg. 

(4) Az ügyészt az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szabadságon felül megilleti a Munka Törvénykönyve 
132. §-ának (2)-(3) bekezdésében meghatározott pótszabadság is. 

(5) Az ügyésznek az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szabadság időtartamára a Munka Törvénykönyve 
szabályai szerinti díjazás jár. 

(6) Az ügyészt megilleti - a Munka Törvénykönyve szabályai szerint - a munkaközi szünet, a napi munka 
befejezése és a másnapi munkakezdés közötti pihenőidő, a pihenőnap és munkaszüneti nap, a betegszabadság, 
továbbá az egyéb munkaidő-kedvezmény is. 

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben is engedélyezhet az ügyész számára fizetés nélküli 
szabadságot, amikor azt a Munka Törvénykönyve kötelezően nem írja elő. 

51/A. § A külön törvényben meghatározottakon kívül az ügyészségi alkalmazottak számára munkaszüneti 
napnak minősül az Ügyészség Napjaként minden év június 10-e, amely megemlékezés az első magyar ügyészi 
törvény, az 1871. évi XXXIII. törvénycikk kihirdetéséről. 

X. Fejezet 

A FEGYELMI FELELŐSSÉG 

52. § E fejezet rendelkezéseit a legfőbb ügyész által kinevezett ügyész fegyelmi felelősségére kell alkalmazni. 
53. § (1) Fegyelmi vétséget követ el az az ügyész, aki 
a) hivatali kötelességét vétkesen megszegi, vagy 
b) életmódjával, illetőleg magatartásával hivatása tekintélyét sérti. 
(2) A katonai ügyész a hivatásos tiszthez méltatlan magatartással elkövetett fegyelemsértésért - ha az nem 

minősül az (1) bekezdés szerinti fegyelmi vétségnek - a hivatásos állományú katonára vonatkozó jogszabályok 
előírásai szerint felel. 
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(3) Ha a fegyelmi vétség csekély súlyú, a fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás lefolytatásától és a 
fegyelmi büntetés kiszabásától eltekinthet. A fegyelmi jogkör gyakorlója az ügyészt ilyen esetben írásbeli 
figyelmeztetésben részesítheti. A figyelmeztetés ellen jogorvoslatnak - a fegyelmi határozatra vonatkozó 
szabályok szerint - akkor van helye, ha az ügyész a terhére rótt vétség elkövetését vitatja. 

(4) Az ügyész a szóban elhangzott figyelmeztetés írásba foglalását igényelheti, amellyel szemben a (3) 
bekezdésben foglaltak szerint van helye jogorvoslatnak. 

54. § (1) Nem folytatható fegyelmi eljárás, ha a fegyelmi vétség felfedezése óta három hónap vagy annak 
elkövetése óta három év eltelt. A fegyelmi vétség akkor tekinthető felfedezettnek, amikor arról, illetőleg az 
elkövetésével alaposan gyanúsítható személyéről a fegyelmi jogkör gyakorlója vagy annak szolgálati felettese 
tudomást szerzett. 

(2) Ha az ügyész fegyelmi vétséget megvalósító magatartása miatt büntetőeljárás, illetőleg szabálysértési 
eljárás indult, és az az ügyész felelősségét megállapító határozattal fejeződött be, a jogerős határozatnak a 
munkáltatóval való közlésétől számított három hónapon túl, illetőleg ha az eljárás az (1) bekezdésben említett 
hároméves határidőn túl fejeződik be, akkor az eljárás jogerős befejezésétől számított egy éven túl nincs helye 
fegyelmi felelősségre vonásnak. 

55. § (1) Az ügyésszel szemben kiszabható fegyelmi büntetések: 
a) feddés; 
b) megrovás; 
c) a legfőbb ügyész által adományozott elismerés - ideértve a címet is - visszavonása; 
d) egy fizetési fokozattal való visszavetés; 
e) alacsonyabb munkakörbe helyezés, illetőleg vezetői tisztségből való felmentés; 
f) hivatalvesztés. 
(2) Az elismerés visszavonása az (1) bekezdés d)-f) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetésekkel 

együttesen is kiszabható. 
(3) Az alacsonyabb munkakörbe helyezés csak az ügyész képesítésének megfelelő munkakörbe történhet, s az 

mind határozott, mind pedig határozatlan időre kiszabható. Az alacsonyabb munkakörbe helyezés más - az 
ügyész szolgálati helyével vagy lakóhelyével azonos helységben lévő - szolgálati helyre is történhet. 

56. § (1) A fegyelmi jogkört gyakorolja: 
a) a legfőbb ügyész a magasabb vezető állású ügyészek felett; 
b) a főosztályvezető ügyész a vezetése alatt álló főosztály ügyészei felett; 
c) a főosztályi szervezetbe nem tartozó legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész a vezetése alatt álló osztály 

ügyészei felett; 
d) a fellebbviteli főügyész a vezetése alatt álló fellebbviteli főügyészség ügyészei felett, a fellebbviteli vezető 

ügyész pedig a Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyészei felett; 
e) a főügyész a vezetése alatt álló főügyészség ügyészei és a főügyészség alá rendelt helyi ügyészségek 

ügyészei felett; 
f) a katonai főügyész a katonai ügyészségeket vezető ügyészek helyettesei felett; 
g) a katonai ügyészséget vezető ügyész pedig a vezetése alatt álló katonai ügyészségen szolgálatot teljesítő 

katonai ügyészek felett. 
(2) Az 55. § (1) bekezdésének c)-f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés kiszabására az (1) bekezdés b)-

g) pontjában említett esetben is csak a legfőbb ügyész jogosult. Az 55. § (1) bekezdésének e) pontjában 
meghatározott fegyelmi büntetést a katonai ügyészségi csoportvezető ügyésszel szemben a katonai főügyész is 
kiszabhatja. 

(3) A legfőbb ügyész az (1) bekezdés b)-g) pontjában említett esetben hatáskörébe vonhatja a fegyelmi jogkör 
gyakorlását. 

57. § (1) A fegyelmi eljárást az 56. § (1) bekezdésében említett fegyelmi jogkört gyakorló személy rendeli el 
indokolt írásbeli határozattal. A határozatot a fegyelmi eljárás alá vont ügyésznek kézbesíteni kell. A határozat 
ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

(2) A fegyelmi eljárást el kell rendelni, ha az ügyésszel szemben szándékos bűncselekmény miatt 
büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárást - indult. 

(3) A fegyelmi eljárást harminc nap alatt kell lefolytatni. A határidő egy ízben harminc nappal 
meghosszabbítható. Ha pedig az ügyben büntetőeljárás, illetőleg szabálysértési eljárás is indult, annak 
befejezéséig az eljárás felfüggeszthető. 

58. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont ügyészt a legfőbb ügyész az állásából felfüggeszti, ha az ügyészt előzetes 
letartóztatásba helyezték vagy vele szemben ideiglenes kényszergyógykezelést rendeltek el. A felfüggesztés 
akkor is elrendelhető, ha az ügyész büntetőeljárás - ide nem értve a magánvádas vagy pótmagánvádló 
vádindítványa alapján indult eljárást - hatálya alatt áll, továbbá ha az ügyész jelenléte a tényállás tisztázását 
gátolná, vagy a fegyelmi vétség súlya és jellege a szolgálati helyétől való távoltartását indokolja. A 
felfüggesztésről hozott határozat ellen az eljárás alá vont ügyész és képviselője a határozat közlésétől számított 
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nyolc napon belül a fegyelmi határozatra vonatkozó szabályok szerint jogorvoslattal élhet, amelynek nincs 
halasztó hatálya. 

(2) Az állásból történő felfüggesztést meg kell szüntetni, ha annak indoka már nem áll fenn. 
(3) A felfüggesztés idejére az ügyészt alapilletményének és rendszeres bérpótlékainak megfelelő összegű 

munkabér illeti meg. Ennek legfeljebb ötven százalékát négy hétre vissza lehet tartani. A teljes összeget kell 
visszatartani a hivatalvesztés büntetést kiszabó fegyelmi határozat kézbesítésétől annak jogerőre emelkedéséig. 
A munkabér visszatartása ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

(4) Nem jár munkabér a felfüggesztésnek arra az időtartamára, amely alatt a munkabérre az ügyész akkor sem 
lenne jogosult, ha felfüggesztésre nem került volna sor. 

(5) A visszatartott munkabért a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni, kivéve ha a 
fegyelmi eljárás hivatalvesztés büntetés kiszabásával zárult. Ugyanígy kell eljárni, ha az ügyész ügyészségi 
szolgálati viszonya időközben megszűnt. Ha pedig az ügyész munkabére a fegyelmi büntetés következtében 
csökkent, a visszatartott összeget az új munkabér alapulvételével kell kifizetni. 

59. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója köteles a tényállás megállapításához szükséges valamennyi 
körülményt tisztázni. Ennek érdekében meghallgatja az eljárás alá vont ügyészt, tanúkat hallgathat meg, szakértő 
közreműködését veheti igénybe, s egyéb bizonyítást végezhet. 

(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi vétség kivizsgálásával fegyelmi biztost bízhat meg. Ilyen esetben 
is köteles azonban az eljárás alá vont ügyészt meghallgatni. Fegyelmi biztos nem lehet az eljárás alá vont ügyész 
irányítása (felügyelete) alá tartozó ügyészségi alkalmazott. 

60. §  Az eljárás alá vont ügyész képviseletével a fegyelmi jogkör gyakorlójánál alacsonyabb munkakört 
betöltő ügyészt vagy ügyvédet bízhat meg. Az ügyész kérelmére a fegyelmi eljárás során az ügyészségen 
működő munkavállalói érdekképviseleti szerv részvételét, illetőleg képviseleti jogának gyakorlását biztosítani 
kell. 

61. § (1) Az eljárás alá vont ügyész meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon képviselője, illetőleg az 
érdekképviseleti szerv nevében eljáró személy is jelen lehessen. A meghallgatáson az ügyésszel és 
képviselőjével, illetőleg az érdekképviseleti szerv nevében eljáró személlyel közölni kell a fegyelmi vétség 
elkövetésére vonatkozó adatokat, elébe kell tárni a bizonyítékokat, biztosítani kell, hogy az ügy iratait 
megtekinthesse, és védekezését, valamint bizonyítási indítványát előadhassa. 

(2) Ha az eljárás alá vont ügyész meghallgatására tartós akadályoztatása miatt az eljárás időtartama alatt nem 
kerülhet sor, a fegyelmi vétség elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait írásban kell 
vele közölni, és nyolc nap határidő kitűzésével fel kell hívni, hogy védekezését terjessze elő. Ha az ügyész 
alapos okból védekezését ily módon sem tudja közölni, az eljárást az akadály megszűnéséig fel kell függeszteni. 

(3) A fegyelmi határozat meghozatalát nem akadályozza, hogy az eljárás alá vont ügyész alapos ok nélkül a 
meghallgatáson nem jelenik meg, vagy írásbeli védekezését a megjelölt határidőn belül nem terjeszti elő. 

(4) A fegyelmi eljárás során lefolytatott bizonyításról és az ügyész meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 

62. § (1) Fegyelmi jogkör gyakorlójaként, fegyelmi biztosként és jegyzőkönyvvezetőként nem járhat el az, aki 
az eljárás alá vont ügyész hozzátartozója (97. §) vagy akitől az eljárásban való elfogulatlan részvétel nem 
várható el. 

(2) Elfogultsági kifogást az eljárás alá vont ügyész, annak képviselője, illetőleg az érdekképviseleti szerv 
nevében eljáró személy jelenthet be. 

(3) A legfőbb ügyésszel - mint fegyelmi jogkör gyakorlójával - szemben bejelentett elfogultsági kifogást maga 
a legfőbb ügyész, a fegyelmi jogkör más gyakorlójával szemben bejelentett elfogultsági kifogást pedig a 
szolgálati felettes bírálja el. Ha a legfőbb ügyész, illetőleg a szolgálati felettes az elfogultsági kifogásnak helyt 
ad, a fegyelmi eljárást 

a) a legfőbb ügyész helyett a legfőbb ügyész helyettes, 
b) a fegyelmi jogkör más gyakorlója helyett pedig a szolgálati felettes 

folytatja le, illetőleg hoz a fegyelmi ügyben határozatot. 
(4) A fegyelmi biztossal és a jegyzőkönyvvezetővel szemben bejelentett elfogultsági kifogást a fegyelmi 

jogkör gyakorlója bírálja el. Ha az elfogultsági kifogásnak helyt ad, más fegyelmi biztost, illetőleg 
jegyzőkönyvvezetőt bíz meg. 

(5) Az elfogultsági kifogás elutasítása ellen külön jogorvoslatnak nincs helye. 
63. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója határozatával a fegyelmi eljárás alá vont ügyészt a fegyelmi vétségben 

vétkesnek mondja ki, és büntetést szab ki, kivéve ha az 53. § (3) bekezdése alapján a fegyelmi büntetés 
kiszabásától eltekint. Meg kell szüntetnie a fegyelmi eljárást, ha az eljárás alá vont ügyész ügyészségi szolgálati 
viszonya a határozat közlése előtt megszűnt, továbbá ha megállapítást nyert, hogy az eljárás alá vont ügyész a 
terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható, illetőleg az elévült. 

(2) Ha a fegyelmi eljárás tárgyává tett kötelességszegés miatt a büntetőbíróság jogerős határozatával már 
megállapította az ügyész felelősségét, a fegyelmi jogkör gyakorlója nem állapíthatja meg, hogy az eljárás alá 
vont ügyész nem követte el a terhére rótt fegyelmi vétséget. 
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(3) A hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén az ügyész állásából való felfüggesztését fenn kell tartani, vagy el 
kell rendelni. Más fegyelmi büntetés kiszabása esetén a felfüggesztést meg kell szüntetni. 

64. § (1) A katonai főügyész, a főosztályvezető ügyész, a főosztályi szervezetbe nem tartozó legfőbb 
ügyészségi osztályvezető ügyész, a fellebbviteli főügyész, a fellebbviteli vezető ügyész, a főügyész és a katonai 
ügyészséget vezető ügyész által hozott fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont ügyész és képviselője a 
határozat kézbesítésétől számított tizenöt nap alatt a legfőbb ügyészhez kifogással élhet. 

(2) A legfőbb ügyész a kifogást elutasítja, vagy annak helyt ad, s a határozatot egészben vagy részben az 
ügyész javára megváltoztatja, megalapozatlanság esetén pedig a határozatot hatályon kívül helyezi, és a fegyelmi 
jogkör gyakorlóját új eljárás lefolytatására és új határozat hozatalára utasítja. 

(3) A legfőbb ügyész határozata ellen az eljárás alá vont ügyész és képviselője a határozat kézbesítésétől 
számított tizenöt nap alatt a bírósághoz fordulhat. 

65. § (1) A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott jogorvoslat jogerős elbírálásáig nem lehet végrehajtani. 
Ha azonban az ügyész a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése előtt az ügyészségi szolgálati viszonyát 
megszünteti, a határozat azonnal végrehajthatóvá válik. 

(2) A hivatalvesztést kiszabó fegyelmi határozat a szülési szabadság tartama alatt nem hajtható végre. 
66. § (1) Az ügyész a hivatalvesztés fegyelmi büntetésnél három évig, a vezetői tisztségből való felmentés, 

alacsonyabb munkakörbe helyezés, egy fizetési fokozattal való visszavetés, az elismerés visszavonása fegyelmi 
büntetésnél két évig, megrovás esetén egy évig a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. Ha az ügyész a büntetés 
hatályának eltelte előtt jogerősen újabb fegyelmi büntetésben részesül, az új büntetésre előírt határidővel 
büntetésének hatálya meghosszabbodik. Az ügyész a hatályos fegyelmi büntetéséről köteles számot adni. Ha az 
ügyészségi szolgálati viszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt ügyésszel a büntetés hatályának fennálltáig 
újabb ügyészségi szolgálati viszony nem létesíthető. 

(2) A fegyelmi büntetés hatálya alatt álló ügyész 
a) magasabb beosztásba nem kerülhet, 
b) vezetői tisztségbe nem nevezhető ki, 
c) magasabb fizetési fokozatba nem sorolható, 
d) részére a törvényben meghatározott cím nem adományozható, 
e) 
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott időtartam elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból 

törölni kell. 
(4) A fegyelmi büntetés hatálya alól az arra érdemes ügyészt kérelmére a fegyelmi büntetés kiszabására 

jogosult fegyelmi jogkört gyakorló személy mentesítheti, ha a büntetés időbeli hatályának fele eltelt, feltéve, 
hogy az ügyész újabb fegyelmi büntetésben nem részesült. 

(5) A fegyelmi büntetés hatálya miatt elmaradt magasabb fizetési fokozatba történő előresorolás a mentesülés 
vagy a mentesítés időpontjában esedékes. A következő előresorolás időpontját - a fegyelmi büntetés hatálya 
miatti szünetelés figyelmen kívül hagyásával - az eredeti időponttól számítva kell megállapítani. 

67. § (1) A bíróság által el nem bírált jogerős fegyelmi határozat ellen az eljárás alá vont ügyész és képviselője 
a határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül új eljárást kezdeményezhet, ha olyan tényre vagy 
bizonyítékra, illetőleg jogerős határozatra hivatkozik, amelyet korábban nem bíráltak el, feltéve, hogy elbírálás 
esetén az reá nézve kedvezőbb határozatot eredményezett volna. 

(2) Az új eljárást a sérelmezett határozat meghozatalára jogosult fegyelmi jogkört gyakorlónál kell 
kezdeményezni. A kérelmet elutasító határozat ellen a fegyelmi határozatra vonatkozó szabályok szerint 
jogorvoslatnak van helye. Az eljárásra a fegyelmi eljárás szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Ha az ügyész az új eljárás kezdeményezésére okot adó körülményről csak hat hónap után szerzett 
tudomást, vagy csak később jutott abba a helyzetbe, hogy új eljárást kezdeményezzen, a határidőt ettől az 
időponttól kell számítani. A megtámadott határozat jogerőre emelkedésétől számított három év eltelte után új 
eljárás nem kezdeményezhető. 

(4) A magasabb vezető állású ügyész és a vezető állású ügyész, továbbá - az új eljárásnak hat hónap utáni 
kezdeményezése esetén - a többi ügyész nem követelheti az eredeti munkakörben vagy szolgálati helyen történő 
további foglalkoztatását, s hat hónapon túli időre munkabér-követelést sem támaszthat. 

(5) Az ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyának helyreállítása helyett a felmentés esetén egyébként járó 
végkielégítés kétszeres összegére tarthat igényt. 

68. § A bíróság által fegyelmi ügyben hozott jogerős határozat elleni perújítás során a 67. § (4)-(5) 
bekezdésében foglalt rendelkezést is alkalmazni kell. 

69. § Az ügyész részére a fegyelmi eljárással kapcsolatban felmerült és indokolt költségeit meg kell téríteni, 
ha a fegyelmi vétség elkövetésének megállapítására nem került sor. 

XI. Fejezet 
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A KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

70. § (1) Az ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyából eredő kötelességének vétkes megszegésével okozott 
kárért kártérítési felelősséggel tartozik. 

(2) Az ügyész vétkességét, a kár bekövetkeztét, illetőleg mértékét, valamint az okozati összefüggést a 
munkáltatónak kell bizonyítania. 

71. § (1) Gondatlan károkozás esetén - a (2) bekezdésben foglalt esetek kivételével - a kártérítés mértéke az 
ügyész egyhavi illetményének ötven százalékát nem haladhatja meg. 

(2) Gondatlan károkozás esetén az ügyész háromhavi illetménye erejéig felel, amennyiben 
a) a kárt súlyos gondatlanságával, illetőleg az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos 

teljesítésével okozta; 
b) a kár olyan - jogszabályba ütköző - utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek következményeire az 

utasított ügyész előzőleg a figyelmét felhívta. 
72. § Szándékos károkozás esetén az ügyész a teljes kárt köteles megtéríteni. 
73. § A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni: 
a) a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel átvett dolgokban bekövetkezett hiányért és a 

leltárhiányért való felelősségre; 
b) a megőrzésre átadott dolog megrongálódása folytán keletkezett kárért való felelősségre; 
c) az együttesen okozott kárért való felelősségre; 
d) a kár összegének meghatározására. 
74. § (1) A legfőbb ügyész helyettes kártérítési felelősségét a legfőbb ügyész, a többi ügyész kártérítési 

felelősségét pedig a fegyelmi jogkör gyakorlója kártérítési határozattal állapítja meg. 
(2) A kártérítési felelősség megállapítására, a kártérítési határozat elleni jogorvoslatra a fegyelmi eljárás 

szabályait kell megfelelően alkalmazni a következő eltérésekkel: 
a) a kártérítési határozat az elévülési időn belül hozható meg; 
b) a legfőbb ügyész helyettes a vele szemben hozott kártérítési határozat ellen annak közlését követő tizenöt 

napon belül közvetlenül a bírósághoz fordulhat. 
(3) Ha az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya a kártérítési határozat közlése előtt megszűnt, az általa 

okozott kár megtérítése iránti igényét a munkáltató a bíróság előtt érvényesítheti. 
75. § Az ügyészségnek az ügyésszel szemben az ügyészségi szolgálati viszonyból eredő kártérítési 

felelősségére és a kártérítés iránti igény érvényesítésének rendjére a Munka Törvénykönyvének a munkáltató 
kártérítési felelősségére vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

XII. Fejezet 

A JOGVITÁK 

76. § (1) Az ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyából keletkező igényének érvényesítése érdekében, 
valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának intézkedése vagy az intézkedés elmulasztása miatt jogvitát 
kezdeményezhet. A jogvitára az e törvényben meghatározott eltérésekkel a Munka Törvénykönyvének a 
munkaügyi jogvitákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

(2) Nem kezdeményezhető jogvita: 
a) az Országgyűlésnek a legfőbb ügyész, illetőleg a köztársasági elnöknek a legfőbb ügyész helyettes 

megbízatása megszüntetésével kapcsolatos intézkedése miatt; 
b) a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntés vagy annak elmulasztása miatt, 

kivéve, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette; 
c) ha azt e törvény kizárja. 

XIII. Fejezet 

A SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁS 

77. § (1) A munkáltató az ügyészről - az ügyészségi szolgálati viszonyból származó jogosultságok és 
kötelezettségek megállapításához - az 3. számú mellékletben meghatározott, valamint a (4) bekezdés szerinti 
iratokban szereplő adatokat kezelheti (személyi nyilvántartás). 
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(2) A munkáltató az ügyészre vonatkozó adatok közül az ügyész hozzájárulása nélkül - közérdekből - adhat 
tájékoztatást az ügyész nevéről, szolgálati helyéről és beosztásáról, valamint - ha törvény azt megengedi - egyéb 
adatairól. 

(3) A személyi nyilvántartás más adatrendszerrel nem kapcsolható össze. 
(4) Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonyával kapcsolatos iratok közül a személyi adatlapot, a bűnügyi 

nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, továbbá a pályaalkalmassági vizsgálat alapján készített 
véleményt, az önéletrajzot, a fényképet, a kinevezési (megbízási) okiratot, az esküokmányt, a besorolásról, az 
áthelyezésről rendelkező és a kitüntetésről (elismerésről) szóló iratokat, a minősítést, a hatályban lévő fegyelmi 
büntetést kiszabó határozatot, valamint az ügyészségi szolgálati viszonyt megszüntető iratot együttesen kell 
tárolni. 

(5) A személyi nyilvántartást - ideértve a (4) bekezdésben szereplő iratokat is - az ügyész ügyészségi 
szolgálati viszonyának megszűnését követően - a 40/B. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - ötven évig 
kell megőrizni. 

78. § (1) Az ügyészről készült személyi nyilvántartásba - ideértve a 77. § (4) bekezdésében szereplő iratokat is 
- betekinthetnek: 

a) az ügyész; 
b) az ügyész szolgálati felettesei; 
c) a személyügyi feladatok intézésével megbízott ügyészségi alkalmazott; 
d) a törvényben vagy az ügyész által erre felhatalmazott más személy. 
(2) Az ügyész jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat 

törlését kérni, továbbá a jogellenesen kért adat közlését megtagadni. A munkáltató köteles a helytelen adatot 
haladéktalanul helyesbíteni, illetőleg törölni. 

(3) Az ügyész köteles a róla nyilvántartott adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul a munkáltatónak 
bejelenteni. 

XIV. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI TITKÁR, FOGALMAZÓ,  
NYOMOZÓ ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONYA 

79. § (1) Ügyészségi fogalmazóvá azt a magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek egyetemi jogi 
végzettsége van. Katonai ügyészségi fogalmazóvá történő kinevezés további feltétele, hogy a kinevezendő 
személy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje legyen. 

(2) Az ügyészségi titkár kinevezésének az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további feltétele, hogy a 
kinevezendő személy három év joggyakorlattal és külön jogszabály szerinti jogi szakvizsgával rendelkezzék. 

(3) Ügyészségi nyomozóvá azt a magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek legalább középfokú végzettsége 
van. A legfőbb ügyész a kinevezést további feltételhez is kötheti. 

80. § (1) Az ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót határozatlan időre a legfőbb ügyész nevezi ki és 
menti fel. 

(2) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó az eskütételt követően kezdi meg működését. 
(3) Az eskü szövege a következő: 
„Én ........................................ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt, a jogszabályokat megtartom; a minősített adatot megőrzöm; a hatáskörömbe tartozó ügyekben 
részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően járok el; hivatali kötelességeimet 
pontosan, lelkiismeretesen és a nemzet érdekeinek szolgálatával teljesítem. (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

80/A. § Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó kirendelésére az ügyész kirendelésére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kirendelésük esetén a napidíj összegét a 
81/B. § szerint kell megállapítani. 

81. § Ha az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonyban töltött ideje legalább 
a) három év: egy havi, 
b) öt év: két havi, 
c) nyolc év: három havi, 
d) tíz év: négy havi, 
e) tizenhárom év: öt havi, 
f) tizenhat év: hat havi, 
g) húsz év: nyolc havi 

átlagilletményének megfelelő összegű végkielégítésre jogosult. 
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81/A. § (1) Az ügyészségi fogalmazót az ügyészségi titkárrá történő kinevezését megelőzően, az ügyészségi 
titkárt az ügyészi tisztségre történő pályázatának benyújtását követő két héten belül, az ügyészségi nyomozót 
pedig a kinevezését követő három év elteltével, majd azt követően hatévenként még négy alkalommal minősíteni 
kell. 

(2) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó minősítésére egyebekben a 41. § (2)-(8) bekezdését és a 42. 
§-t kell megfelelően alkalmazni. 

81/B. § (1) Az ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót hat órát meghaladó belföldi kiküldetés esetén - az 
élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezésére - napidíjként a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény egy 
munkanapra eső részének a tíz százaléka illeti meg. Ha a kiküldetésben töltött idő a hat órát nem haladja meg, de 
a négy órát eléri, a napidíj fele jár. 

(2) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó belföldi kiküldetésére egyebekben a 46. § (2)-(4) 
bekezdésének a rendelkezéseit kell alkalmazni. 

81/C. § Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó illetménye alapilletményből, továbbá e törvényben 
meghatározott pótlékból tevődik össze. Az illetményük megállapítása alapjául a mindenkori legalacsonyabb 
ügyészi alapilletmény szolgál. Az alapilletmény nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) összege. 

81/D. § (1) Az alapilletményt (havibért) az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó munkaköre, iskolai 
végzettsége, valamint szolgálati ideje alapján a megfelelő fizetési osztályba, ezen belül fizetési fokozatba való 
besorolással kell megállapítani. A fizetési osztályokon belül a magasabb fizetési fokozatokhoz - a 
legalacsonyabb ügyészi alapilletmény arányában - növekvő mértékű szorzószámok tartoznak. 

(2) A fizetési osztályokat és a fizetési fokozatokat az ügyészségi titkár és fogalmazó esetében a 4. számú 
melléklet, az ügyészségi nyomozó esetében pedig az 5. számú melléklet tartalmazza. 

(3) Az ügyészségi titkárt az I. fizetési osztályba kell besorolni. 
(4) Az ügyészségi fogalmazót a II. fizetési osztályba, ezen belül - az egyetemi jogi végzettségét igazoló 

oklevél minősítésétől függően - az 1-3. fizetési fokozat valamelyikébe kell besorolni. 
(5) A szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (egyetem, főiskola) rendelkező ügyészségi nyomozót a III. 

fizetési osztályba, a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű vagy a középfokú végzettségű ügyészségi 
nyomozót pedig a IV. fizetési osztályba kell besorolni. A nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű 
ügyészségi nyomozó, ha szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, kivételesen a III. fizetési osztályba 
is besorolható. 

81/E. § (1) Az ügyészségi titkár és nyomozó fizetési fokozatát a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint 
számított szolgálati idő alapján kell megállapítani. 

(2) A szolgálati időt - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kinevezés (alkalmazás) napjától kell 
számítani azzal, hogy a kezdő évet (töredékévet) egész évként kell figyelembe venni. 

(3) Szolgálati időként kell figyelembe venni az igazságügyi szolgálati jogviszonyban hasonló jellegű 
munkakörben eltöltött időt. 

(4) Részben vagy egészben szolgálati időként lehet figyelembe venni 
a) az ügyészségi titkár esetében a kinevezése előtt jogi képesítéshez kötött munkakörben a jogi szakvizsga 

letételének napjától eltöltött időt, 
b) a III. fizetési osztályba tartozó ügyészségi nyomozó esetében a kinevezéséig a szakirányú végzettségének 

megfelelő munkakörben eltöltött időt, 
c) a b) pontban nem említett ügyészségi nyomozó esetében a 96. § (1) bekezdésében felsorolt 

jogviszonyokban eltöltött időt. 
(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazásakor a beszámítandó szolgálati időt úgy kell 

meghatározni, hogy a következő fizetési fokozatba való előresorolás a naptári év első napjával történjék. A (4) 
bekezdés szerinti beszámításnál figyelemmel kell lenni a helyes illetményarányokra is. 

81/F. § Ha az ügyészségi nyomozó az 5. számú melléklet szerinti magasabb fizetési osztályba kerül, az addig 
elért fizetési fokozatát az új fizetési osztályban legfeljebb két fokozattal csökkenteni lehet, az új 
alapilletményének azonban a korábbit meg kell haladnia. 

81/G. § (1) A IV. fizetési osztályba tartozó ügyészségi nyomozó - ha nem szakirányú felsőfokú iskolai 
végzettséggel, illetőleg, ha szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik - a legalacsonyabb ügyészi 
alapilletmény tizenöt százalékával növelt összegű alapilletményre jogosult. 

(2) A munkáltató az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó alapilletményét a munkavégzés színvonalára 
figyelemmel - az állami költségvetésről szóló törvény személyi juttatások előirányzatán belül - legfeljebb 
harminc százalékkal megemelheti, vagy legfeljebb húsz százalékkal csökkentett mértékben is megállapíthatja. 

81/H. § (1) Az ügyészségi fogalmazót legalább egy év joggyakorlat után - átlagon felüli munkavégzése és 
joggyakorlati eredménye alapján - eggyel magasabb fizetési fokozatba lehet előresorolni. 

(2) Átlagon felüli színvonalú munkavégzés esetén az ügyészségi titkár egy alkalommal, az ügyészségi 
nyomozó két alkalommal - soron kívül - eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható. Két soron kívüli 
előresorolás között legalább hat évnek kell eltelnie. 
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(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti előresorolást a naptári év első napjával kell végrehajtani, ennek során a 
korábbi fizetési fokozatban megszerzett szolgálati időt az új fizetési fokozatban is figyelembe kell venni. 

81/I. § (1) Kiváló munkavégzés esetén és ügyészségi szolgálati viszonyban eltöltött legalább tíz év után 
a) a III. fizetési osztályba sorolt ügyészségi nyomozónak „főtanácsos”, 
b) a IV. fizetési osztályba sorolt ügyészségi nyomozónak pedig „tanácsos 

cím adományozható. 
(2) A „főtanácsos” címmel a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény tizenöt százalékának, a „tanácsos” címmel 

pedig tíz százalékának megfelelő összegű címpótlék jár havonta. A címpótlék alapilletmény jellegű. 
81/J. § 
81/K. § Az ügyészségi titkárra, fogalmazóra és nyomozóra az 50/A-D. § rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell. 
81/L. § (1) Az ügyészségi titkár alapszabadsága évi huszonnyolc munkanap, az ügyészségi fogalmazó és 

nyomozó alapszabadsága pedig évi huszonhét munkanap. 
(2) Az alapszabadság a 2. fizetési fokozatba tartozó ügyészségi titkárnál és nyomozónál egy, majd a 

következő fizetési fokozatok elérésekor további egy-egy munkanappal - legfeljebb azonban tíz munkanappal - 
növekedik. 

(3) A magasabb fizetési fokozatba előresorolt fogalmazó alapszabadságát egy munkanappal növelni kell. 
(4) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó szabadságára és más pihenőidejére egyebekben az ügyész 

szabadságára és más pihenőidejére vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni az 51. § (1)-(3) 
bekezdésében foglaltak kivételével. 

81/M. § Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó fegyelmi felelősségére a X. fejezet rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló ügyészségi nyomozó 
magasabb fizetési osztályba nem sorolható, és a fegyelmi büntetés hatálya miatt elmaradt magasabb fizetési 
osztályba történő besorolása a mentesülés vagy mentesítés időpontjában esedékes. Az előresorolás időpontját - a 
fegyelmi büntetés hatálya miatti szünetelés figyelmen kívül hagyásával - az eredeti időponttól számítva kell 
megállapítani. 

81/N. § (1) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonyára az e fejezetben nem 
szabályozott kérdésekben - a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a törvénynek a legfőbb ügyész 
által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonyára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(2) Nem alkalmazhatók az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonyára a 
törvénynek a következő rendelkezései: a 8-13. §, a 14. § (4)-(6) bekezdése, a 14/C-14/D. §, a 24/A-24/E. §, a 28. 
§-a (1) bekezdésének d) pontja, a 46/A. §, a 46/H-46/I. §, továbbá - az ügyészségi fogalmazó és nyomozó 
esetében - a 14/B. §. 

(3) A legfőbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyt felmentéssel akkor is megszüntetheti, ha az ügyészségi 
titkár, fogalmazó és nyomozó nyugdíjasnak minősül. 

XV. Fejezet 

A TISZTVISELŐ, AZ ÍRNOK 
ÉS A FIZIKAI ALKALMAZOTT  

ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONYA 

82. § (1) Tisztviselővé azt a magyar állampolgárt lehet kinevezni, akinek legalább középfokú végzettsége van. 
Tisztviselő a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező ügyészségi ügyintéző is, aki az ügyész irányítása és 
felügyelete mellett ügyészi részjogosítványokat gyakorol. 

(2) írnokká, illetőleg fizikai alkalmazottá azt lehet kinevezni, aki 
a) magyar állampolgár, illetve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával 
rendelkező személy, vagy 

b) az a) pontban meghatározott személyeknek az Szmtv. szerinti családtagja, 
ha a feladatkör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel és legalább alapfokú végzettséggel 
rendelkezik. Fontos és bizalmas ügyészségi munkakört csak magyar állampolgár tölthet be. 

(3) Jogszabály, illetőleg a legfőbb ügyész a kinevezést az (1)-(2) bekezdésben foglaltakon túl meghatározott 
iskolai végzettséghez, képesítéshez, illetőleg gyakorlati időhöz kötheti. 

(4) A legfőbb ügyész a tisztviselők, írnokok és fizikai alkalmazottak részére munkaköri elnevezést állapíthat 
meg, és a munkakör ellátásához szükséges - az ügyészségi munka sajátos ismereteiről számot adó - vizsga 
letételének kötelezettségét is előírhatja. 
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83. § (1) A tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya kinevezéssel és annak 
elfogadásával - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - határozatlan időre létesül. 

(2) Az (1) bekezdésben említettekkel ügyészségi szolgálati viszony helyettesítés, illetőleg meghatározott 
feladat elvégzése céljából, vagy legfeljebb egy évi időtartamra más célból határozott időre is létesíthető. 
Határozott időre kell kinevezni azt a személyt, aki a munkakörének betöltéséhez szükséges képesítés 
megszerzésére halasztást kapott. 

84. § (1) A tisztviselő és az írnok a kinevezés közlésétől számított nyolc munkanapon belül a munkáltatói 
jogkör gyakorlója előtt esküt tesz. Ennek elmulasztása vagy megtagadása esetén a kinevezés hatályát veszti. Ha a 
tisztviselő vagy az írnok az eskütételben akadályozva van, a határidőt az akadály megszűnésétől kell számítani. 
A tisztviselő és az írnok az eskütételt követően kezdi meg működését. 

(2) Az eskü szövege a következő: 
„Én ........................................ esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 

Alkotmányt, a jogszabályokat megtartom; a minősített adatot megőrzöm; a hatáskörömbe tartozó ügyekben 
részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, kizárólag a törvényeknek megfelelően járok el; hivatali kötelességeimet 
pontosan, lelkiismeretesen és a nemzet érdekeinek szolgálatával teljesítem. (Az eskütevő meggyőződése szerint) 
Isten engem úgy segéljen!” 

85. § A tisztviselői munkakör betöltésére a munkáltatói jogkör gyakorlója pályázatot írhat ki. A pályázatra 
egyebekben a törvénynek az ügyészek pályázatára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

86. § (1) A tisztviselő - az alkalmazotti tanács véleményének kikérését követően - a munkamegosztás 
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetőjévé is kinevezhető. 

(2) Magasabb vezető állású tisztviselő: a főosztályvezető, a főosztályvezető-helyettes, az OKRI igazgatója és 
helyettese. 

(3) Vezető állású tisztviselő: az osztályvezető, az osztályvezető-helyettes, a csoportvezető és az irodavezető. 
(4) A vezetői kinevezés határozatlan időre szól, és az indokolás nélkül bármikor visszavonható. 
(5) A kinevezés visszavonásakor a vezetőt, ha ehhez hozzájárul - választása szerint vagy a vezetői 

beosztásának megfelelő, vagy pedig annál alacsonyabb szintű ügyészi szervnél - más tisztviselői munkakörbe 
kell áthelyezni. 

(6) Az áthelyezéshez való hozzájárulás hiányában a 22. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést kell 
megfelelően alkalmazni. 

(7) A magasabb vezető állású tisztviselő három hónapos határidővel, a vezető állású tisztviselő pedig két 
hónapos határidővel vezetői tisztségéről lemondhat; a felek ennél rövidebb időben is megállapodhatnak. 
Lemondás esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója a vezetőt - ha ehhez hozzájárul - más tisztviselői 
munkakörbe helyezi. Ha a vezető az áthelyezéséhez nem járul hozzá, ezt úgy kell tekinteni, hogy ügyészségi 
szolgálati viszonya a lemondási idő lejártának napjával lemondással megszűnik. 

86/A. § A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott kirendelésére az ügyész kirendelésére vonatkozó 
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a kirendelésük esetén a napidíj összegét a 90. 
§ szerint kell megállapítani. 

87. § (1) A tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya megszűnik: 
a) a felek közös megegyezésével; 
b) felmentésével; 
c) lemondásával; 
d) rendkívüli lemondásával; 
e) összeférhetetlenségének megállapításával; 
f) elbocsátás fegyelmi büntetést kiszabó jogerős fegyelmi határozattal; 
g) a határozott idő lejártával; 
h) halálával; 
i) 
(2) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy 

érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetőleg az önkormányzati választásokon jelöltként való 
részvételét kivéve - közszereplést nem vállalhat. Összeférhetetlenségükre egyebekben a 36-39. § rendelkezéseit 
kell megfelelően alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott 

a) pártban viselt tisztségét legkésőbb a kinevezésekor köteles megszüntetni, 
b) a 36. § (1) bekezdésében tiltott kereső foglalkozást is folytathat, illetőleg gazdasági társaságban személyes 

közreműködési kötelezettséggel járó tagsági viszonyt is létesíthet, ha ahhoz a munkáltatói jogkör gyakorlója 
előzetesen hozzájárult, 

c) összeférhetetlenségét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. 
(3) A közös megegyezésre, a felmentésre, a lemondásra, a rendkívüli lemondásra, a határozott időre létesített 

ügyészségi szolgálati viszony megszüntetésére, a végkielégítésre és az ügyészségi szolgálati viszony jogellenes 
megszüntetésére a törvénynek az ügyészekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal az 
eltéréssel, hogy 
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a) a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonya felmentéssel akkor is 
megszüntethető, ha nyugdíjasnak minősülnek; 

b) a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott lemondási ideje két hónap; 
c) a végkielégítés összege, ha a tisztviselő, írnok és fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonyban 

töltött ideje legalább 
ca) három év: egy havi, 
cb) öt év: két havi, 
cc) nyolc év: három havi, 
cd) tíz év: négy havi, 
ce) tizenhárom év: öt havi, 
cf) tizenhat év: hat havi, 
cg) húsz év: nyolc havi 

átlagilletményének megfelelő összeg. 
88. § (1) A magasabb vezető állású és vezető állású tisztviselőt a vezetői tisztségbe történt kinevezését követő 

három év elteltével, majd azt követően hatévenként még négy alkalommal minősíteni kell. 
(2) Az (1) bekezdésben nem említett tisztviselőt, továbbá az írnokot és a fizikai alkalmazottat csak abban az 

esetben kell minősíteni, ha alkalmatlanságára utaló körülmény merült fel. 
(3) A minősítésre egyebekben az ügyész minősítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 

azzal az eltéréssel, hogy a minősítés megállapításairól a szakmai kollégium (összügyészi értekezlet) nem 
nyilvánít véleményt. 

89. § (1) Az írnok és a fizikai alkalmazott esetében a 43. § (1), (3)-(4) és (6) bekezdésében, a tisztviselő 
esetében ezeken túl a 43. § (2) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket is megfelelően alkalmazni kell. 

(2) A tisztviselő részére a munkaidő-beosztástól eltérő, illetve a munkaidőkereten felül végzett rendkívüli 
munka esetén azzal azonos tartamú szabadidő jár. A pihenőnapon vagy munkaszüneti napon teljesített rendkívüli 
munkavégzés ellenértékeként - ide nem értve a készenlét és az ügyelet alatt elrendelt munkavégzést - kétszeres 
tartamú szabadidő jár. A szabadidőt a rendkívüli munka teljesítését követően, de legfeljebb egy hónapon belül 
kell kiadni. Ha a szabadidő egy hónapon belül nem adható ki, azt pénzben kell megváltani. A megváltás mértéke 
a tisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre eső arányos összege. A rendszeresen rendkívüli 
munkavégzést teljesítő tisztviselő részére a szabadidő helyett legfeljebb évi tíz munkanap szabadidő-átalány 
állapítható meg. A tisztviselő rendkívüli munkavégzésére, az ügyeletre és a készenlétre egyebekben a 45. § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(3) Az írnok és a fizikai alkalmazott által teljesített ügyeletre és készenlétre a 45. §-nak, a rendkívüli 
munkavégzés elrendelésére, továbbá a munkaidő-beosztástól eltérő, a munkaidőkereten felül végzett rendkívüli 
munka ellenértékére pedig a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

90. § (1) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat hat órát meghaladó belföldi kiküldetés esetén - az 
élelmezéssel kapcsolatos többletköltségek fedezésére - napidíjként a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény egy 
munkanapra eső részének a tíz százaléka illeti meg. Ha a kiküldetésben töltött idő a hat órát nem haladja meg, de 
a négy órát eléri, a napidíj fele jár. 

(2) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott belföldi kiküldetésénél a 46. § (2)-(4) bekezdésében foglalt 
rendelkezést is megfelelően alkalmazni kell. 

90/A. § A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott illetménye alapilletményből, továbbá pótlékból tevődik 
össze. Az illetményük megállapítása alapjául a mindenkori legalacsonyabb ügyészi alapilletmény szolgál. A 
beosztási pótlék, a vezetői pótlék és a címpótlék alapilletmény jellegű. Az alapilletmény és az alapilletmény 
jellegű pótlékok együttes összege nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 
összege. 

90/B. § (1) Az alapilletményt (havibért) a tisztviselő, az írnok  munkaköre, iskolai végzettsége, valamint 
szolgálati ideje alapján a megfelelő fizetési osztályba, ezen belül fizetési fokozatba való besorolással kell 
megállapítani. A fizetési osztályokon belül a magasabb fizetési fokozatokhoz  - a legalacsonyabb ügyészi 
alapilletmény arányában - növekvő mértékű szorzószámok tartoznak. 

(2) A fizetési osztályokat és a fizetési fokozatokat a tisztviselő és az írnok esetében az 5. számú melléklet 
tartalmazza. 

(3) A szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel (egyetem, főiskola) rendelkező tisztviselőt a III. fizetési 
osztályba, a nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű vagy a középfokú végzettségű tisztviselőt a IV. 
fizetési osztályba kell besorolni. A nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselő, ha szakirányú 
felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik, kivételesen a III. fizetési osztályba is besorolható. 

(4) Az írnokot a IV. fizetési osztályba kell besorolni. A besorolásánál a 90/D. §-ban foglaltak megfelelő 
alkalmazásával legfeljebb két fizetési fokozattal csökkentett fizetési fokozat állapítható meg. 

(5) A fizikai alkalmazott alapilletményét a felek közös megegyezésével a Munka Törvénykönyvéről szóló 
1992. évi XXII. törvény alapján kell megállapítani azzal, hogy a 2001. június 30-án járó alapilletmény nem 
csökkenthető. 
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90/C. § (1) A tisztviselő és az írnok fizetési fokozatát a (2)-(5) bekezdésben foglaltak szerint számított 
szolgálati idő alapján kell megállapítani. 

(2) A szolgálati időt - a (3)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - a kinevezés (alkalmazás) napjától kell 
számítani azzal, hogy a kezdő évet (töredékévet) egész évként kell figyelembe venni. 

(3) Szolgálati időként kell figyelembe venni az igazságügyi szolgálati jogviszonyban hasonló jellegű 
munkakörben eltöltött időt. 

(4) Részben vagy egészben szolgálati időként lehet figyelembe venni 
a) a III. fizetési osztályba tartozó tisztviselő esetében a kinevezéséig a szakirányú végzettségének megfelelő 

munkakörben eltöltött időt, 
b) az a) pontban nem említett tisztviselő és az írnok esetében pedig a 96. § (1) bekezdésében felsorolt 

jogviszonyokban eltöltött időt. 
(5) A (3)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásakor a beszámítandó szolgálati időt úgy kell 

meghatározni, hogy a következő fizetési fokozatba való előresorolás a naptári év első napjával történjék. A (4) 
bekezdés szerinti beszámításnál figyelemmel kell lenni a helyes illetményarányokra is. 

90/D. § Ha a tisztviselő, az írnok az 5. számú melléklet szerinti magasabb fizetési osztályba kerül, az addig 
elért fizetési fokozatát az új fizetési osztályban legfeljebb két fokozattal csökkenteni lehet, az új 
alapilletményének azonban a korábbit meg kell haladnia. 

90/E. § (1) A IV. fizetési osztályba tartozó tisztviselő - ha nem szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, 
illetőleg, ha szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik - a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény tizenöt 
százalékával növelt összegű alapilletményre jogosult. 

(2) A munkáltató a tisztviselő, az írnok alapilletményét a munkavégzés színvonalára figyelemmel - az állami 
költségvetésről szóló törvény személyi juttatások előirányzatán belül - legfeljebb harminc százalékkal 
megemelheti, vagy legfeljebb húsz százalékkal csökkentett mértékben is megállapíthatja. 

90/F. § (1) A tisztviselő, az írnok átlagon felüli színvonalú munkavégzés esetén két alkalommal - soron kívül - 
eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható. Két soron kívüli előresorolás között legalább hat évnek kell 
eltelnie. 

(2) A soron kívüli előresorolást a naptári év első napjával kell végrehajtani, ennek során a korábbi fizetési 
fokozatban megszerzett szolgálati időt az új fizetési fokozatban is figyelembe kell venni. 

90/G. § (1) A Legfőbb Ügyészségen és az OKRI-nál dolgozó felsőfokú végzettségű tisztviselőt beosztási 
pótlék illeti meg. 

(2) A beosztási pótlék mértéke a Legfőbb Ügyészségen a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény tíz-tizenöt 
százaléka, az OKRI-nál öt-tíz százaléka. 

(3) A beosztási pótlék összegét a (2) bekezdésben meghatározott keretek között a tisztviselő ügyészségi 
szolgálati viszonyban töltött idejének a figyelembevételével kell megállapítani. 

(4) Az ügyészségi ügyintéző - a szolgálati idejétől függően - a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény 10-15 
százalékának megfelelő összegű munkaköri pótlékra jogosult. 

90/H. § (1) A vezetői tisztséget betöltő tisztviselőt havonta vezetői pótlék illeti meg. 
(2) Az irodavezető vezetői pótlékra csak akkor jogosult, ha legalább két beosztottja van. 
(3) A vezetői pótlékot - a 7. számú mellékletben meghatározottak szerint - a legalacsonyabb ügyészi 

alapilletmény százalékában kell megállapítani. 
90/I. § (1) Kiváló munkavégzés esetén és ügyészségi szolgálati viszonyban eltöltött legalább tíz év után 
a) a III. fizetési osztályba sorolt tisztviselőnek „főtanácsos”, 
b) a IV. fizetési osztályba sorolt tisztviselőnek pedig „tanácsos” 

cím adományozható. 
(2) A „főtanácsos” címmel a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény tizenöt százalékának, a „tanácsos” címmel 

pedig tíz százalékának megfelelő összegű címpótlék jár havonta. 
90/J. § (1) A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott veszélyességi pótlékra jogosult, ha foglalkoztatására 

munkaideje nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy a védelem csak egyéni 
védőeszköz tartós használatával valósítható meg. 

(2) A veszélyességi pótlékra jogosító munkaköröket a legfőbb ügyész határozza meg. 
(3) A veszélyességi pótlék mértéke a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény öt-tíz százaléka havonta. 
90/K. § 
90/L. § A tisztviselőre, az írnokra és a fizikai alkalmazottra az 50/A-D. § rendelkezéseit megfelelően 

alkalmazni kell. 
91. § (1) Az ügyészségi ügyintézőt évi huszonhat munkanap, más tisztviselőt és az írnokot évi huszonöt 

munkanap alapszabadság illeti meg. 
(2) Az alapszabadság a 2. fizetési fokozatba tartozó tisztviselőnél és írnoknál egy, majd a következő fizetési 

fokozatok elérésekor további egy-egy munkanappal - legfeljebb azonban tíz munkanappal - növekedik. 
(3) A fizikai alkalmazottat évi huszonöt munkanap alapszabadság illeti meg. Az alapszabadság az ügyészségi 

szolgálati viszonyban eltöltött minden három év után egy-egy munkanappal - legfeljebb azonban tíz 
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munkanappal - növekedik. A megnövekedett mértékű alapszabadság annak az évnek az első napjától jár, 
amelyben a fizikai alkalmazott az ahhoz szükséges ügyészségi szolgálati időt elérte. 

(4) A magasabb vezető állású tisztviselőt évi öt munkanap, a vezető állású tisztviselőt évi három munkanap 
vezetői pótszabadság is megilleti az (1)-(2) bekezdésben említett alapszabadságon felül. 

(5) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat az (1)-(4) bekezdésben meghatározott szabadságon felül 
megilleti a Munka Törvénykönyve 132. §-ában meghatározott pótszabadság is. 

(6) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat az (1)-(5) bekezdésben meghatározott szabadság 
időtartamára a Munka Törvénykönyve szabályai szerinti díjazás illeti meg. 

(7) A tisztviselőt, az írnokot és a fizikai alkalmazottat megilleti - a Munka Törvénykönyve szabályai szerint - 
a munkaközi szünet, a napi munka befejezése és a másnapi munkakezdés közötti pihenőidő, a pihenőnap és 
munkaszüneti nap, a betegszabadság, továbbá az egyéb munkaidő-kedvezmény is. 

(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója abban az esetben is engedélyezhet a tisztviselő, az írnok és a fizikai 
alkalmazott számára fizetés nélküli szabadságot, amikor a Munka Törvénykönyve azt kötelezően nem írja elő. 

92. § A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott fegyelmi felelősségre vonására a törvénynek az ügyész 
fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályai alkalmazandók a következő eltérésekkel: 

a) a 66. § (2) bekezdésében foglaltakon túl a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló tisztviselő, írnok magasabb 
fizetési osztályba nem sorolható és a fegyelmi büntetés hatálya miatt elmaradt magasabb fizetési osztályba 
történő besorolása a mentesülés vagy mentesítés időpontjában esedékes, az előresorolás időpontját - a fegyelmi 
büntetés hatálya miatti szünetelés figyelmen kívül hagyásával - az eredeti időponttól számítva kell megállapítani; 

b) az alacsonyabb munkakörbe helyezés a fegyelmi büntetés kiszabása előtti munkakörére előírt szintű 
képesítésnek megfelelő munkakörbe, illetőleg - ha a kinevezési követelmény alól korábban felmentést kapott - a 
tényleges képesítésének megfelelő munkakörbe történhet; 

c) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés helyett elbocsátás fegyelmi büntetést kell kiszabni; 
d) a fegyelmi felelősségre vonásra a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult, ezt a jogát a helyi ügyészséget 

vezető ügyészre átruházhatja; 
e) az elismerés visszavonásához a legfőbb ügyész előzetes egyetértése szükséges; 
f) az eljárás alá vont a fegyelmi határozat ellen annak közlését követő tizenöt napon belül közvetlenül a 

bírósághoz fordulhat; 
g) ha a tisztviselővel, az írnokkal vagy a fizikai alkalmazottal szemben büntetőeljárás indult - ha a fegyelmi 

eljárás elrendelése egyéb okból nem szükséges -, a fegyelmi eljárás elrendelése nem kötelező. 
92/A. § A törvénynek az ügyész kártérítési felelősségére vonatkozó rendelkezéseit a tisztviselő, az írnok és a 

fizikai alkalmazott esetében is megfelelően alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy 
a) a tisztviselővel, az írnokkal és a fizikai alkalmazottal szemben a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult 

kártérítési határozatot hozni, és 
b) az eljárás alá vont a kártérítési határozat ellen, annak közlését követő tizenöt napon belül közvetlenül a 

bírósághoz fordulhat. 
93. § A tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott ügyészségi szolgálati viszonyára az ügyészek ügyészségi 

szolgálati viszonyára vonatkozó rendelkezései közül megfelelően alkalmazni kell a következő rendelkezéseket 
is: 

a) a 14. § (7) bekezdés a) pontját, 
b) a büntetlen előéletre vonatkozó feltétel tekintetében a 14/A. §-t, 
c) a 23. §-t, 
d) a 40/B. §-t, 
e) a hivatásos és szerződéses katona kivételével a 44/A. §-t, 
f) a 47. §-t, 
g) a 49-50. §-t, 
h) a 75-78. §-t. 

XVI. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI SZOLGÁLATI VISZONYRA VONATKOZÓ EGYÉB 
RENDELKEZÉSEK 

94. § (1) A törvény rendelkezései a törvényben meghatározott eltérésekkel a Katonai Főügyészségen, a 
Katonai Fellebbviteli Ügyészségen és a katonai ügyészségeken szolgálatot teljesítő ügyészségi alkalmazottak 
ügyészségi szolgálati viszonyára is kiterjednek. 

(2) A törvény nem érinti a hivatásos és szerződéses állományú katona, továbbá a honvédségi közalkalmazott - 
más, a reájuk vonatkozó külön jogszabályokban foglalt - egyéb jogait és kötelességeit. 



166 
 

(3) A hivatásos állományú katona ügyészségi alkalmazott a felettes katonai ügyész által kiadott parancsnak 
minősülő intézkedés és utasítás miatt a hivatásos állományú katonára vonatkozó szabályok szerint élhet 
jogorvoslattal. 

(4) A Katonai Főügyészségen, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen és a katonai ügyészségeken szolgálatot 
teljesítő hivatásos állományú katona ügyészségi alkalmazottak munkaidőn túl teljesített ügyeletének és 
készenlétének díjazására a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 
törvénynek a hivatásos katonákra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

(5) Az (1) bekezdésben említettek tekintetében a törvény rendelkezései irányadóak a javadalmazás, az 
elismerések, illetőleg az ügyészségi szolgálati viszonyból származó egyéb jogok és kötelezettségek 
vonatkozásában. 

94/A. § (1) A legfőbb ügyész részére az Országgyűlés elnöke, a legfőbb ügyész helyettes részére pedig a 
köztársasági elnök igazolványt állít ki. 

(2) A volt legfőbb ügyész és legfőbb ügyész helyettes - ha ügyészségi szolgálati viszonya már nem áll fenn és 
legfőbb ügyészi vagy legfőbb ügyész helyettesi megbízatása a 20. § (1) bekezdésének a)-c) és h) pontjában, 
illetőleg a 21. § (1) bekezdésének a)-b) és g) pontjában említett okból szűnt meg - jogosult a megbízatására utaló 
elnevezést a „volt” megjelöléssel, nyugdíjasként pedig a „nyugalmazott” megjelöléssel használni. 

(3) Az ügyész - ha az ügyészségi szolgálati viszonya már nem áll fenn és az nem a 26. § e)-h) és j) pontjában 
említett okból szűnt meg, illetőleg a felmentésére az egészségügyi okot kivéve nem a 28. § (1) bekezdésének c) 
vagy e) pontja alapján került sor - jogosult a tisztségére utaló elnevezést nyugdíjasként a „nyugalmazott” 
megjelöléssel használni. 

94/B. § 
94/C. § (1) A (2)-(3) bekezdésben nem említett nem ügyész ügyészségi alkalmazott beosztási pótlékkal növelt 

alapilletménye nem lehet kevesebb 
a) a Legfőbb Ügyészség és az OKRI alkalmazottja esetén a központi közigazgatási szerveknél (Ktv. 44. § (1) 

bekezdés), 
b) az a) pontba nem tartozó szervek alkalmazottja esetén a Kormány általános hatáskörű területi 

államigazgatási szervénél 
a besorolása szerint azonos szolgálati idővel rendelkező köztisztviselő Ktv. szerinti illetménykiegészítéssel 
növelt alapilletményénél. A Ktv. szerinti I. besorolási osztály az e törvény szerinti III. fizetési osztálynak, a Ktv. 
szerinti II. besorolási osztály pedig az e törvény szerinti IV. fizetési osztálynak felel meg. 

(2) Az ügyészségi titkár alapilletménye nem lehet kevesebb a szolgálati viszonya kezdetétől számítva azonos 
szolgálati idővel rendelkező köztisztviselőnek a Ktv. szerint a központi közigazgatási szerveknél (Ktv. 44. § (1) 
bekezdés] az illetménykiegészítéssel növelt alapilletményénél. 

(3) Az ügyészségi fogalmazó alapilletménye nem lehet kevesebb a besorolása szerint azonos szolgálati idővel 
rendelkező köztisztviselőnek a Ktv. szerint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél az 
illetménykiegészítéssel növelt alapilletményénél. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint számított illetménykülönbözetet életpálya-különbözetként kell kifizetni. 
95. § (1) Az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyára az Alkotmányban, a Magyar 

Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvényben és az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a 
Munka Törvénykönyvét és törvényi felhatalmazás alapján kiadott egyéb rendelkezést is megfelelően alkalmazni 
kell a (2)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezések figyelembevételével. 

(2) Nem alkalmazhatók az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a Munka Törvénykönyvének a 
következő rendelkezései: 

a) a bevezető rendelkezések közül: a 13. § (2)-(5) bekezdése; 
b) a munkaügyi kapcsolatok szabályai közül: a 17. § (4) bekezdése, a 20. §-a, a 30-41. §-ai, a 43-45. §-ai, az 

57. § (2) és (4) bekezdése, a 62. § (2) bekezdése, a 64-70/B. §-ai; 
c) a munkaviszonyra vonatkozó szabályok közül: a 72. §-ának (1), (4)-(5) és (7) bekezdése, a 76. §-ának (1) és 

(3)-(4) bekezdése, a 78. §-a, a 79. § (3)-(5) bekezdése, a 80-81. §-ai, a 82. §-ának (2) bekezdése, a 84/A. §-a (1) 
bekezdés b) pontja, a 86-89. §-ai, a 92. §-a, a 95-96. §-ai, a 100-101. §-ai, a 104. §-ának (1)-(3) bekezdése, a 105. 
§-ának (6)-(7) bekezdése, a 106-106/B. §-ai, a 108-109. §-ai, a 116. §-a, a 117/A. §-a, a 117/B. §-a (3) 
bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése, a 129. §-ának (1) bekezdése, a 148. §-a, a 150. §-ának (1) bekezdése, a 
166-168. §-ai, a 173. §-a, a 175. §-a, a 188-193/P. §-ai; 

d) a vegyes és átmeneti rendelkezések közül: a 205. § (1) bekezdése, a 206-207. § és a 209-211. §. 
(3) Az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyára a Munka Törvénykönyve 
a) 23. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az érdek-képviseleti szerv abban az esetben sem élhet a 

kifogás jogával, ha a jogvita lehetőségét e törvény kizárja; 
b) 56/A. §-ának (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Munka Törvénykönyve 65. §-ában 

előírt jogosítványok alatt e törvény 4. §-ában foglalt jogosítványokat kell érteni; 
c) 105. §-ának (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy gazdasági érdek alatt ügyészségi 

érdeket kell érteni; 
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d) 110. §-ának (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy tanulmányi szerződés más 
munkáltatóval csak az ügyészség előzetes engedélyével köthető; 

e) 117. §-a (1) bekezdésének a) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a munkaközi szünetet 
munkaidőn belül kell kiadni; 

f) 198. §-ának (1) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az egyeztetés során létrejött 
megállapodás, illetőleg a döntőbíró döntése a felekre kötelező; 

g) 202. §-a (1) bekezdésének c) pontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a rendkívüli felmondás alatt 
rendkívüli lemondást kell érteni. 

(4) A Munka Törvénykönyve 147. §-át és a 149. §-át csak az írnok és a fizikai alkalmazott esetében kell 
alkalmazni. 

(5) Ahol a Munka Törvénykönyve 
a) munkavállalót említ, ott ügyészt, ügyészségi titkárt, fogalmazót, nyomozót, tisztviselőt, írnokot és fizikai 

alkalmazottat, 
b) munkaszerződést (megállapodást) említ, ott kinevezést, 
c) munkaviszonyt említ, ott ügyészségi szolgálati viszonyt, 
d) munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ott az ügyészségi szolgálati viszonyra alkalmazandó törvényt és 

az abban adott felhatalmazás alapján kiadott egyéb jogszabályt, továbbá a legfőbb ügyész által - az érdekelt 
munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben - az e törvényben kapott felhatalmazás alapján 
kiadott utasítást, 

e) a szakszervezeti reprezentativitás meghatározása szempontjából üzemi tanácsot említ, ott az alkalmazotti 
tanácsot, 

f) együttdöntési jogot említ, ott az alkalmazotti tanács (Országos Tanács) határozatképessége szempontjából 
egyetértési jogot, 

g) rendes felmondást említ, ott a rendes felmondás alatt lemondást, illetőleg felmentést 
kell érteni. 

(6) Ahol jelen törvény a „nyugdíjas”, „nyugdíjasnak minősül”, „öregségi nyugdíjra jogosult”, „öregségi 
nyugdíjra való jogosultság”, „rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül” kifejezést használja, e 
fogalmak tekintetében a Munka Törvénykönyve 87/A. §-át kell alkalmazni. 

(7) Ha az ügyészségi alkalmazott nyugdíjasnak minősül, köteles e tényről tájékoztatni a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját. 

96. § (1) A törvény alkalmazásában - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - ügyészségi szolgálati 
viszonyban töltött időnek kell tekinteni a Magyar Köztársaság ügyészségénél szolgálati viszonyban eltöltött időt. 
Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó, továbbá a tisztviselő, az írnok és a fizikai alkalmazott esetében a 
végkielégítés összegének megállapításakor ügyészségi szolgálati viszonyban töltött időnek kell tekinteni az 
igazságügyi szolgálati jogviszonyban megszakítás nélkül eltöltött időt is. A jubileumi jutalomra való jogosultság, 
valamint a fizikai alkalmazott alapszabadságának a megállapításakor az ügyészségi szolgálati viszonyban töltött 
idő számításánál az Alkotmánybíróságnál és a bíróságnál szolgálati viszonyban (közszolgálati jogviszonyban, 
munkaviszonyban), továbbá más szolgálati viszonyban és közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti 
jogviszonyban, munkaviszonyban és munkavégzési kötelezettséggel járó szövetkezeti tagsági viszonyban, 
illetőleg 1992. január 20-át követően szövetkezetnél munkaviszony jellegű jogviszonyban [1992. évi I. törvény 
65. § (1) bekezdés] eltöltött időt is figyelembe kell venni. Ha az ügyészségi szolgálati viszonyban eltöltött idő 
megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy 
jogviszony számítható be. 

(2) A társadalombiztosításra vonatkozó szabályok alkalmazása szempontjából az ügyészségi szolgálati 
viszonyban töltött időt munkaviszonyban töltött időnek kell tekinteni. 

97. § E törvény alkalmazásában hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa, az örökbefogadó, a 
nevelő- és a mostohaszülő, az örökbefogadott, a nevelt és a mostohagyermek, a testvér és ennek házastársa, a 
házastárs, az élettárs, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére. 

98. § Az ügyészségi szolgálati viszonyt érintő minden lényeges jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A 
törvény eltérő rendelkezése hiányában nem kell írásba foglalni a munka szervezésével, a napi munkavégzéssel 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket. 

XVII. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI ADATKEZELÉS 

99. § (1) Az ügyészség törvényben szabályozott büntetőjogi, magánjogi és közigazgatási jogi, valamint 
ügyviteli, statisztikai és tudományos kutatási célú feladatainak ellátásához - az ügyészi szervezetben kijelölt 
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központi, területi és helyi adatkezelő szervein keresztül - a 8. számú mellékletben felsorolt adatkörben - 
személyes adatokat kezelhet. 

(2) Az ügyészségi adatot kezelő szerv vezetője gondoskodik a személyes adatok körében a jogosulatlan 
hozzáférés, közlés, megváltoztatás vagy törlés megelőzéséről, illetőleg a törlés szabályozását biztosító technikai 
és logikai védelemről. 

(3) Az ügyészségi adatot kezelő szerv gondoskodik arról, hogy a személyes adatok védelmének biztosítása 
érdekében 

a) az érintett az adatkezelő szerv által kezelt adataihoz - ha törvény kivételt nem tesz - hozzáférhessen, illetve 
gyakorolhassa a helyesbítéshez vagy a törléshez való jogát; 

b) a tárolt adatokat töröljék, ha azok kezelésének oka - törvény rendelkezése szerint - megszűnt, vagy a 
bíróság az adatvédelmi eljárás során a törlést elrendelte. 

(4) Az ügyészség tevékenysége során a rendőrségtől és más hatóságoktól az általuk kezelt személyes adatokat 
a felhasználás céljának megjelölésével átveheti és - törvény korlátai között - kezelheti. Az ilyen módon szerzett 
adatokat az eredeti céltól eltérően nem használhatja fel. Az adatátvétel tényét mind az adatátadó, mind az 
adatátvevő szervnél dokumentálni kell. Az ügyészség által történő adatátvételért, illetőleg az adat 
felhasználásának jogszerűségéért az átvevő ügyészségi szerv vezetője tartozik felelősséggel. 

(5) Az ügyviteli, igazgatási, illetőleg szolgálati jellegű adatokról (házi iratokról) - az ügyészség teljes 
tevékenységi körét illetően - tájékoztatás nem adható, kivéve, ha azt a büntetőeljárásról szóló törvény lehetővé 
teszi, vagy a nyilvánosságra hozatalt közérdekből a legfőbb ügyész engedélyezi. 

(6) Az ügyészség a büntetőjogi tevékenysége során keletkező és általa kezelt személyes adatokról - a 
büntetőeljárás szabályainak megfelelően - az érintetteknek a nyilvántartási határidő lejártáig tájékoztatást nyújt, 
kérelemre adathelyesbítést végez. Az eljárás jogerős befejezésével az adatkezelés célja nem szűnik meg, ezért a 
8. számú mellékletben felsorolt határidőkig az ügyészség az adatot tárolja. 

(7) Az ügyészség a büntetőjogi tevékenysége során keletkező és általa kezelt személyes adatokat a 
büntetőügyben eljáró más hatóság, a büntetés-végrehajtási szervezet és a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint 
kegyelem iránti előterjesztéshez, továbbá jogsegélykérelem elintézéséhez és a bűnügyi jogsegélyről szóló 
jogszabályokban meghatározott, illetőleg nemzetközi egyezményből eredő feladatai teljesítéséhez az 
igazságügyért felelős miniszter részére kérelemre - a kérelmező szerv által törvény alapján kezelhető adatok 
körére kiterjedően - átadhatja. Az adatátadást, illetőleg az adatátvitelt mindkét szervnél dokumentálni kell. 

(8) Az ügyészség a titkos információgyűjtés alkalmazásával érintett személyek (beleértve az ügyészséggel 
együttműködőket és a fedett nyomozókat is) adatait - a különleges eszközzel végzett megfigyelés során rögzített 
érdektelen információ vagy az ügyben nem érintett személy adatai kivételével - és az alkalmazás eredményét, ha 
büntetőeljárás nem indul, a titkos információgyűjtés lezárását követő legfeljebb 2 évig, büntetőeljárás 
lefolytatása esetén a büntethetőség elévüléséig, elítélés esetén a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli 
mentesítésig, illetőleg legfeljebb 20 évig, együttműködők, illetőleg fedett nyomozók esetén az együttműködés, 
illetőleg a fedett nyomozói tevékenység megszűnésétől számított 20 évig kezelheti. A különleges eszközzel 
végzett megfigyelés során rögzített érdektelen információt, illetőleg az ügyben nem érintett személy adatait 
haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül meg kell semmisíteni. 

(9) A Magyar Köztársasággal két- vagy többoldalú nemzetközi szerződés alapján együttműködő nemzetközi 
bűnüldözési és igazságszolgáltatási szervezetek részére az ügyészség a nyomozó hatósági jogkörébe tartozó 
bűncselekményekkel összefüggésben keletkezett személyes adatokat - beleértve a bűnügyi, valamint a titkos 
információgyűjtés során keletkezett adatokat is - ezen szervezeteknek, illetőleg szervezetektől nemzetközi 
szerződés, valamint az e szervezetekkel való együttműködésre vonatkozó törvény rendelkezése alkalmazásával 
vehet, illetőleg adhat át. Az átvétel, illetve átadás feltétele minden esetben, hogy az súlyos vagy közvetlen 
veszély elhárításához vagy bűncselekmény megelőzéséhez szükséges, és a személyes adatok kezelésének 
feltételei az adatkezelőnél minden egyes adat tekintetében teljesülnek. 

(10) Bűnmegelőzési, bűnüldözési és nemzetbiztonsági érdekből a legfőbb ügyész jogosult az ügyészség által 
kezelt személyes adatoknak más adatkezelésekkel történő összekapcsolását, külföldi adatkezelők részére történő 
átadását engedélyezni, feltéve, hogy az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. 
A külföldi adattovábbításnak nemzetközi szerződésen vagy viszonosságon kell alapulnia. 

(11) Az ügyészség magánjogi és közigazgatási jogi tevékenységét érintő adatkezeléseire a polgári 
perrendtartásról, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
törvények általános szabályai irányadók az ügyészi eljárással érintett jogviszonyokat szabályozó törvények 
rendelkezéseinek megfelelően. Az adatokból a polgári perrendtartás szabályai szerint - törvényben 
meghatározott korlátozásokkal - az érintetteknek kérelmükre a nyilvántartási határidők lejártáig tájékoztatást kell 
adni. 

(12) Az ügyészség magánjogi és közigazgatási jogi tevékenységére nem alkalmazhatók a bűnmegelőzés és a 
bűnüldözés érdekében foganatosított adatkezelési felhatalmazások. A büntetőjogi feladatokhoz kapcsolódó 
adatokat elkülönítetten kell kezelni a magánjogi és a közigazgatási jogi tevékenységhez kapcsolódó adatoktól. 
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(13) Az ügyészség által kezelt adatok statisztikai célokra csak egyedi azonosításra nem alkalmas formában 
használhatók fel. 

(14) Statisztikai adatok - a rendőrség és a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével - csak a (13) bekezdésben 
meghatározott módon adhatók át külső szervek számára. 

(15) Tudományos kutatás céljára a szakterületet irányító vagy az általa feljogosított ügyészségi vezető 
engedélyével lehet az adatokat rendelkezésre bocsátani. 

(16) A tudományos kutatások eredményei, illetőleg a statisztikai feldolgozások nyilvánosságra hozhatók, ha a 
bennük szereplő adatok egyedi azonosításra nem alkalmasak. 

100. § (1) Az ügyész, ügyészségi titkár, fogalmazó, nyomozó és ügyészségi ügyintéző - törvényben 
szabályozott feladatainak ellátásához - az ügyészi szervezetben, illetőleg más szervek körében kezelt, személyes 
és különleges adatokat törvényben szabályozott megszorításokkal felhasználhat. 

(2) Az ügyész, ügyészségi titkár, fogalmazó, nyomozó és ügyészségi ügyintéző a hivatala gyakorlása során a 
tudomására jutott adatokat köteles a minősített adat védelmére, a magántitokra és a személyes adatok védelmére, 
továbbá a statisztikára, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságára vonatkozó szabályok szerint - az e 
törvényben meghatározott eltérésekkel - kezelni. 

(3) Az ügyész, ügyészségi titkár, fogalmazó, nyomozó és ügyészségi ügyintéző közvetlenül vagy az 
ügyészségi informatikai eszközök felhasználásával - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a feladatkörének 
ellátása során jogosult arra, hogy 

a) a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvényben, illetve a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 
1972. évi V. törvényben meghatározott feladatai teljesítése érdekében szükség szerint - az általános munkarend 
korlátaitól függetlenül - térítés nélkül igénybe vegye a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, az Országos 
Gépjármű Alapnyilvántartás, a külföldre utazásban korlátozottakra és az útlevélre vonatkozó nyilvántartások, a 
külön törvény szerinti bűnügyi nyilvántartási rendszerből és a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásából, a személy- és tárgykörözések nyilvántartása, a cégnyilvántartás, az ingatlan-nyilvántartás, a 
büntetés-végrehajtási intézetekben fogvatartottak nyilvántartása, a határregisztrációs rendszer, a 
vámregisztrációs és vámáru-nyilatkozat feldolgozó rendszer, továbbá az egyes nyomozó szervek nyomozást 
támogató informatikai rendszereinek adatszolgáltatását; az erre irányuló adatkéréseket hiányos és töredék adatok 
esetén is teljesíteni kell; 

b) az általa beszerzett, illetőleg az eljárása során keletkezett személyes adatokat törvény által megállapított 
részletes szabályok szerint kezelje; a minősített adat az ügyészt, ügyészségi titkárt, fogalmazót, nyomozót - a 
nemzetbiztonsági szervek minősített adatkezelését kivéve - nem akadályozhatja, de a minősített adat 
megtartására vonatkozó rendelkezések rá nézve is kötelezőek; 

c) a legfőbb ügyész - vagy az általa feljogosított ügyészségi vezető - engedélyével közérdekből az ügykörébe 
tartozó személyes adatok közül az érintett nevét és az ügykapcsolatot nyilvánosságra hozza. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt adatkezelési szabályokat a tisztviselő, az ügykezelő is köteles betartani. 
Adatkezelésük részletes szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója személyre szólóan írja elő. 

XVIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

101. § (1) Ez a törvény 1995. január 1. napján lép hatályba. 
(2) 
(3) A törvénynek azokat a rendelkezéseit, amelyek valamely kérdésben az alkalmazotti tanács (Országos 

Tanács), illetőleg az ügyészi tanács egyetértését vagy véleménynyilvánítását kívánják meg, az említett testület 
megalakulását követően kell alkalmazni. 

102. § (1) A törvény hatálybalépésekor a Magyar Köztársaság ügyészségénél fennállott munkaviszony 
ügyészségi szolgálati viszonnyá alakul át; az ügyészségi munkaviszonyban töltött időt ügyészségi szolgálati 
viszonyban töltött időnek kell tekinteni. 

(2) A törvény hatálybalépésekor fennálló - munkaszerződéssel létesített - munkaviszonyt úgy kell tekinteni, 
mintha az kinevezéssel és annak elfogadásával jött volna létre. 

(3) A törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ügyészségi titkárral, fogalmazóval és nyomozóval határozott 
időre, illetőleg meghatározott feltétel bekövetkezéséig létesített ügyészségi szolgálati viszony érvényességét. Az 
ilyen ügyészségi szolgálati viszony megszűnésére az ügyésszel határozott időre létesített ügyészségi szolgálati 
viszony megszűnésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(4) A törvény nem érinti a hatálybalépése előtt nem magyar állampolgár ügyészségi titkárral, fogalmazóval, 
nyomozóval, tisztviselővel, ügykezelővel és fizikai alkalmazottal létesített ügyészségi szolgálati viszony 
érvényességét. 
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(5) A törvény alkalmazásában tisztviselőnek kell tekinteni azt az érdemi feladatot végző ügyintézőt is, akinek 
alapfokú végzettsége van, ha a törvény hatálybalépése előtt tisztviselőnek sorolták be. 

103. § A törvény nem érinti a hatálybalépésekor fennálló legfőbb ügyészi megbízatás, illetőleg a már betöltött 
magasabb vezető állású ügyészi és vezető állású ügyészi, valamint magasabb vezető állású tisztviselői és vezető 
állású tisztviselői munkakörökbe történt kinevezések érvényességét. 

104. § (1)-(2) 
(3) Ha az ügyészségi alkalmazott a korábbi jogszabályok alapján a jubileumi jutalom valamely fokozatában 

részesült, az ugyanazon fokozat szerinti jutalom ismételten nem illeti meg. 
105. § 
106. § 
107. § A törvény hatálybalépése előtt hatályban volt rendelkezések alkalmazásával hozott jogerős fegyelmi 

határozatot a határozat alapjául szolgáló rendelkezések szerint kell végrehajtani, és a fegyelmi büntetés 
hatályának időtartamát számítani. 

108. § (1) A törvény hatálybalépése előtt keletkezett - munkaviszonyból származó - igényre az igény 
keletkezésekor hatályos rendelkezések, érvényesítésének rendjére pedig a törvény szabályai az irányadók. 

(2) A törvény hatálybalépése előtt megkötött tanulmányi szerződésre a megkötéskori, a tanulmányi szerződés 
nélkül megkezdett tanulmányokkal kapcsolatos kedvezményekre pedig a tanulmányok megkezdésekor hatályos 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 

109. § 
110. § Az ügyészségi alkalmazottak ügyészségi szolgálati viszonyával kapcsolatban a legfőbb ügyész - az 

érintett munkavállalói érdekképviseleti szervezetekkel egyetértésben - szabályokat állapíthat meg az olyan 
kérdésekben, amelyeket e törvény nem szabályoz, és a Munka Törvénykönyve szerint a kollektív szerződés 
keretébe tartozhatnak. 

111. § (1)-(2) 
(3) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: 
a) a munkaidő szervezésének néhány vonatkozásáról szóló, a Tanács 93/104/EK irányelvével, a Munka 

Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt, 
b) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a határozott ideig tartó munkavégzéssel kapcsolatosan kötött 

keretmegállapodásról szóló, a Tanács 1999/70/EK irányelvével, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény 
irányadó rendelkezéseivel együtt, 

c) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a részmunkaidőről kötött keretmegállapodásról szóló, a Tanács 
97/81/EK irányelvével a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt, 

d) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 
24. cikk. 

1. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

Az ügyész alapilletmény táblázata 

A legalacsonyabb ügyészi alapilletmény = 1 

 Fizetési fokozatok  Szorzószámok 
 1.  1,00 
 2.  1,10 
 3.  1,20 
 4.  1,25 
 5.  1,30 
 6.  1,35 
 7.  1,40 
 8.  1,45 
 9.  1,50 
 10.  1,55 
 11.  1,60 
 12.  1,65 
 13.  1,70 
 14.  1,75 
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2. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

Az ügyész vezetői pótléka 

A vezetői pótlék a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény százalékában 
      
   A vezetői munkakörök  % 
   1.  A legfőbb ügyész  100  
   2.  A legfőbb ügyész helyettese  80 
   3.  A fellebbviteli főügyész  

A fellebbviteli vezető ügyész  
A főosztályvezető ügyész  

A fővárosi főügyész 

 60 

   4.  A főosztályvezető-helyettes ügyész  
A fellebbviteli főügyészhelyettes  

A fellebbviteli vezetőhelyettes ügyész  
A főügyész  

A katonai ügyészséget vezető ügyész 

 50 

   5.  A legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész  
A katonai főügyészségi osztályvezető ügyész  

A fővárosi főügyészhelyettes 

 45 

   6.  A fellebbviteli osztályvezető ügyész  40 
   7.  A főügyészhelyettes  

A katonai ügyészséget vezető ügyész helyettese 
 35 

   8.  A fővárosi főügyészségi osztályvezető ügyész  
A nagyobb helyi ügyészséget vezető ügyész 

 30 

   9.  A főügyészségi osztályvezető ügyész  
A nagyobb helyi ügyészség vezetőhelyettes 

ügyésze  
A kisebb helyi ügyészséget vezető ügyész 

 25 

   10.  A főügyészségi csoportvezető ügyész  
A katonai ügyészségi csoportvezető ügyész 

 20 

   11.  A kisebb helyi ügyészség vezetőhelyettes 
ügyésze  

A nagyobb helyi ügyészség csoportvezető 
ügyésze 

 15 

3. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

A SZEMÉLYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE 

Az ügyészségi alkalmazott 

 I.  -  neve (leánykori név), 
   -  ügyviteli nyilvántartási sorszáma, 
   -  állampolgársága, 
   -  születési helye, ideje, 
   -  anyja neve, 
   -  lakóhelye, telefonszáma, 
   -  tartózkodási helye, telefonszáma, 
   -  családi állapota, 
   -  házastársának neve, foglalkozása, munkahelye, 
   -  gyermekeinek neve, születési ideje, 
   -  katonai rendfokozata, 
   -  katonai szakképzettségének száma, 
   -  katonai szolgálatának ideje; 
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 II.  -  legmagasabb iskolai végzettsége, az oklevél, 

diploma minősítése, a megszerzés éve, az iskola, a 
kar, a szak megnevezése, 

   -  a tanulmányok folytatására kötött 
ösztöndíjszerződés ténye, 

   -  szakképzettsége, a megszerzés éve, 
   -  felsőfokú szakosító továbbképzés keretében 

szerzett szakképesítése, a megszerzés éve, 
   -  szakmai tanfolyami végzettsége, a megszerzés 

éve, eredménye, 
   -  jelenlegi iskolai tanulmánya, a kezdés éve, 
   -  tudományos fokozata, 
   -  idegennyelv-ismerete; 
      
 III.  -  ügyészségi szolgálati viszonyának kezdete, 
   -  a besorolásnál beszámított szolgálati idő kezdete, 
   -  a szolgálati időbe, illetőleg az ügyészségi 

szolgálati viszonyként beszámított korábbi munka-
(szolgálati) viszonyának adatai: 

     munkahely (munkakör) megnevezése, 
     belépés dátuma, 
     kilépés dátuma, 
     munkaviszony megszűnésének módja; 
      
 IV.  -  szolgálati helye, beosztása, a kinevezés 

(megbízás) időpontja, szakterülete, a kinevezés 
(megbízás) egyéb adatai, 

   -  besorolása, kötelező előbbre sorolásának 
időpontja, alapilletménye, bérpótlékai, 
tizenharmadik havi illetménye, jutalma, 

   -  tartós (harminc napot meghaladó időtartamú, 
rendes szabadságon kívüli) távollétének 
megnevezése, kezdete, befejezése, 

   -  munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonya, 
vizsgabizottsági tagsága; 

      
 V.  -  kitüntetése, elismerése, 
   -  hatályos fegyelmi büntetése, 
   -  az ügyészségi szolgálati viszonyból származó 

kártérítési kötelezettsége, 
   -  minősítésének időpontja, 
   -  külföldi ösztöndíja, 
   -  lakásépítésének munkáltatói támogatása, 
   -  letelepedésének támogatása; 
      
 VI.  -  az ügyészségi szolgálati viszony megszűnésének 

ideje, módja, a végkielégítés adatai, új 
munkahelye; 

      
 VII. -  fegyverviselési engedélyének kelte, száma, 
   -  szolgálati, önvédelmi, vadász lőfegyverének 

gyártási száma, típusa. 
 
VIII
. 

    az állami készfizető kezességvállalással 
összefüggő adatok 

     - a hitelszerződést kötő pénzintézet neve, címe; 
     - az állami kezességvállalással biztosított hitel 

nagysága; 
     - a hitel lejáratának időpontja. 
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4. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

Az ügyészségi titkár és fogalmazó alapilletmény táblázata 

A legalacsonyabb ügyészi alapilletmény = 1 
               
   Fizetési osztály  Fizetési fokozatok és a szorzószámok 
        1.  2.  3.  4. 
   I.  osztály  

ügyészségi titkár 
 0,70  
0-3 év 

 0,75  
4-6 év 

 0,80  
7-9 év 

 0,90  
10 évtől 

  
II.

  osztály  
ügyészségi fogalmazó 

 0,38  0,41  0,44  0,47 

5. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

Az ügyészségi nyomozó, a tisztviselő és az írnok alapilletmény táblázata 

A legalacsonyabb ügyészi alapilletmény = 1 

 Fizetési fokozat  Szolgálati idő  Fizetési osztályok és szorzószámok 
     III. osztály  IV. osztály 

 1.  0-1  0,38  0,20 
 2.  2-4  0,45  0,24 
 3.  5-7  0,50  0,27 
 4.  8-10  0,55  0,30 
 5.  11-13  0,60  0,33 
 6.  14-16  0,65  0,36 
 7.  17-19  0,70  0,39 
 8.  20-22  0,75  0,42 
 9.  23-25  0,80  0,45 
 10.  26-28  0,85  0,48 
 11.  29-31  0,90  0,51 
 12.  32-34  0,95  0,54 
 13.  35-37  1,00  0,57 
 14.  37 évtől  1,05  0,60 

6. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

7. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

A tisztviselő vezetői pótléka 

A vezetői pótlék a legalacsonyabb ügyészi alapilletmény százalékában 
      
   A vezetői munkakörök  % 
   1.  A főosztályvezető  

Az OKRI igazgatója 
  
 

40-60 
   2.  A főosztályvezető-helyettes  

Az OKRI igazgatóhelyettese 
  

35-45 
   3.  A legfőbb ügyészségi osztályvezető  

A katonai főügyészségi osztályvezető  
Az OKRI osztályvezetője 

  
 

25-40 
   4.  A legfőbb ügyészségi osztályvezető-helyettes  

A katonai főügyészségi osztályvezető-helyettes  
Az OKRI osztályvezető-helyettese  
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A fellebbviteli főügyészségi osztályvezető  
A főügyészségi osztályvezető  

A katonai ügyészségi osztályvezető 

 
 

20-25 
   5.  A legfőbb ügyészségi csoportvezető, 

irodavezető  
A katonai főügyészségi csoportvezető, 

irodavezető  
Az OKRI csoportvezetője, irodavezetője  
A főügyészségi osztályvezető-helyettes  

A katonai ügyészségi osztályvezető-helyettes 

  
 
 
 

15-20 

   6.  A fellebbviteli főügyészségi csoportvezető, 
irodavezető  

A katonai fellebbviteli ügyészségi irodavezető  
A főügyészségi csoportvezető, irodavezető  

A katonai ügyészségi csoportvezető, irodavezető 
A helyi ügyészségi irodavezető 

  
 
 
 
 

5-15 

8. számú melléklet az 1994. évi LXXX. törvényhez 

I. 

Az ügyész büntetőjogi tevékenységének adataira vonatkozó különös 
adatkezelési szabályok 

1. Az ügyészség - törvényben meghatározott nyomozási, nyomozásfelügyeleti, büntetőbírósági és büntetés-
végrehajtási felügyeleti tevékenysége ellátása körében, az erre rendszeresített lajstromok, ügykönyvek, 
segédkönyvek és segédkönyv jellegű gyűjtők, valamint számítógépes adattárak segítségével - kezeli, illetve az 
adatkezelésre feljogosított más szervek nyilvántartásából átveszi: 

a) a természetes személyek egyedi azonosító adatait (név, leánykori név, születési hely, év, hó, nap, anyja 
neve, személyi azonosítója, lakcíme, büntetett előéleti adatai, állampolgársága, fényképe és számítógépre vitt 
saját kezű aláírásmintája); 

b) az eljáró ügyészségre és az ügyre vonatkozó ügyészségi azonosítókat; 
c) az érintett bűncselekményéhez kapcsolódó kriminalisztikai, kriminológiai, valamint büntetőjogi adatokat és 

következtetéseket; 
d) az ügyészi feladatok ellátására vonatkozó utasításokat, amennyiben azok meghatározott személyre 

vonatkoznak; 
e) az eljárás célja szempontjából lényeges különleges adatokat [1992. évi LXIII. törvény 2. § 2. pont b) 

alpont]; 
f) az ügyészség törvényben előírt feladatai ellátása szempontjából szükséges egyéb adatokat. 
2. 15 év után selejtezhetők: 
a) a büntetőlajstromba iktatott ügyek; 
b) a nyomozásfelügyeleti és fellebbviteli lajstromba iktatott ügyek; 
c) a büntetőbírósági fellebbviteli lajstromba iktatott ügyek; 
d) a büntetés-végrehajtási felügyeleti lajstromba iktatott ügyek; 
e) a fiatalkorúak ügyeinek lajstromába iktatott ügyek; 
f) a közlekedési ügyek lajstromába iktatott ügyek; 
g) az ügyészségi nyomozások lajstromába iktatott ügyek; 
h) a nyomozóhivatali (kirendeltségi) lajstromba iktatott ügyek; és 
i) ezek számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományai. 
3. 5 év után selejtezhetők: 
a) a segédkönyvek és segédkönyv jellegű gyűjtők; 
b) egyéb segéd-, illetve nyilvántartó könyvek; és 
c) ezek számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományai. 
4. Nem selejtezhetők és a levéltárnak 25 év után át kell adni: 
a) az ügykönyveket; 
b) az általános névmutatókat; és 
c) ezek számítástechnikai adathordozóról kiíratott listáit. 
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II. 

A magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenység körébe tartozó 
adatokra vonatkozó különös adatkezelési szabályok 

1. Az ügyészség magánjogi és közigazgatási jogi tevékenysége során törvényben meghatározott feladatai 
keretében személyes adatokat kezel. Ezen belül az erre rendszeresített lajstromok, ügykönyvek, segédkönyvek és 
segédkönyv jellegű gyűjtők, valamint számítógépes adattárak segítségével tartja nyilván: 

a) az eljárással érintett természetes személyek egyedi azonosító adatait (név, leánykori név, születési hely, év, 
hó, nap, anyja neve, lakcíme, előéleti adatai, állampolgársága); 

b) az ügyészségi azonosítókat; 
c) az eljárás célja szempontjából lényeges különleges adatokat; 
d) a tevékenységgel érintett jogterületről származó, átvett adatokat; 
e) az ügyészi feladatok ellátására vonatkozó utasításokat. 
2. 15 év után selejtezhetők: 
- a lajstromokba iktatott ügyek, és ezek számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományai. 
3. 5 év után selejtezhetők: 
a) a szabálysértési hatóságok őrizetbevételi értesítései, az őrizet meghosszabbításáról hozott - jóváhagyásra 

megküldött - határozatai; 
b) a gyűjtők; 
c) egyéb segéd-, illetve nyilvántartó könyvek; 
d) ezek számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományai. 
4. Nem selejtezhetők és a levéltárnak kell átadni: 
a) a lajstromokat 25 év után; 
b) az általános névmutatókat 25 év után; 
c) a vagyonjogi jellegű magánjogi ügyek közül azokat, amelyeknél a kárérték az egymillió forintot 

meghaladja, 15 év után; 
d) ezek számítástechnikai adathordozóról kiíratott listáit az a)-c) pont szerinti idő elmúltával; 
e) a közbiztonsági őrizetre vonatkozó iratokat és nyilvántartásokat 40 év után. 

III. 

A személyes adatokat tartalmazó ügyészségi igazgatási, gazdasági ügyek 
adatkezelése 

1. Az ügyészi szervezet igazgatási tevékenysége keretében az alábbi ügycsoportokban kezel, illetve kezelhet 
személyes adatokat: 

a) Sajtóügyek: 
- legfőbb ügyész által tartott sajtótájékoztatók; 
- egyéb sajtótájékoztatók. 
b) Nemzetközi kapcsolatok: 
- ügyészi delegációk iratai; 
- külföldi ügyészi delegációk programjai; 
- magyar ügyészi delegáció külföldi utazása; 
- felsőszintű protokolláris nemzetközi levelezések; 
- útlevél- és vízumügyek; 
- nemzetközi kongresszusok kül- és belföldön. 
c) Vegyes ügyek: 
- tanfolyamok és szakmai konferenciák; 
- vezetői ügykör átadás; 
- elfogultsági bejelentések; 
- titoktartási kötelezettség alóli felmentés; 
- szakértői ügyek; 
- panaszirodai ügyek; 
- üdülési ügyek. 
d) A nyomozó hivatalokhoz (kirendeltségekhez) érkező feljelentésnek nem minősülő iratok (bejelentés, 

panasz, beadvány). 
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2. Az 1. pontban írt adatokat tartalmazó iratokat 10 év után lehet selejtezni. 
3. A ténymegállapító vizsgálatok iratai nem selejtezhetők, és azokat 35 év után a levéltárnak kell átadni. 
4. Az igazgatási ügyekbe az ügy előadója és a szolgálati felettes tekinthetnek be. Az érintett tájékoztatását - 

kérelmére - a szolgálati felettes engedélyezheti. 
5. Az ügyészségi gazdasági nyilvántartások közül az alábbiak kezelnek személyes adatokat: 
a) bérnyilvántartások, levonási analitika (törzskarton), melyek nem selejtezhetők; 
b) fizetési jegyzékek, pótjegyzékek, fizetési jegyzék másolatok, szerszámlapok (lejárat után), munkaruha-

nyilvántartások, melyek 10 év után selejtezhetők; 
c) adók és járulékok nyilvántartása, előlegnyilvántartás, családi pótlék igénylő lap, TB könyv, személyi 

adatlap, adatlap a személyi jövedelemadó elszámolásához, távolléti jelentések nyilvántartása, ügyeleti díj 
elszámolás nyilvántartása, kiküldetési rendelvények nyilvántartása, hivatali célra saját gépkocsihasználat 
nyilvántartása, munkaidő jelentés M lap, jutalomszámfejtési bizonylat, melyek 5 év után selejtezhetők. 

6. Az 5. pontban írt ügyiratok adattartalmáról az érintettet a rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatásokon 
kívül, kérelmére teljes körűen tájékoztatni kell. 

IV. 

A mellékletben meghatározott adatokról külső szerveket vagy személyeket csak törvényben előírt 
adatszolgáltatási kötelezettség alapján lehet tájékoztatni. 
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6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítás 

az ügyészi szervezet iratkezelési szabályzatának bevezetéséről 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló - az 1997. évi CXL. törvénnyel 
módosított - 1995. évi LXVI. törvény 10. § (2)-(3) bekezdései alapján - a Magyar Országos Levéltár 
egyetértésével - az ügyészi szervek iratkezelésére és selejtezésére vonatkozóan a következő utasítást adom ki: 

1. § (1) Az utasítás hatálya kiterjed: 
a) a Legfőbb Ügyészségre, 
b) a fellebbviteli főügyészségekre, 
c) a főügyészségekre, 
d) a helyi ügyészségekre, 
e) a Katonai Főügyészségre, 
f) a Katonai Fellebbviteli Ügyészségre, valamint 
g) a területi katonai ügyészségekre [az e)-g) pont alattiak együtt: katonai ügyészi szervezet]. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt ügyészi szervek iratkezelési szabályzatát az utasítás mellékleteként kiadom. 

A szabályzatot az Országos Kriminológiai Intézet iratainak irattári kezelésére és selejtezésére értelemszerűen 
alkalmazni kell azzal, hogy az irattári tervet az igazgató állapítja meg. 

(3) Az utasításnak a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos rendelkezései kiterjednek az Országos Kriminológiai 
Intézetre is. 

(4) 
2. § (1) Az egyes szakmai és funkcionális tevékenységek ügyvitelére vonatkozó különös szabályokat a 

szakmai és a funkcionális tevékenységet végző önálló szervezeti egységek vezetői és a Legfőbb Ügyészség 
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályának vezetője együtt kiadott főosztályvezetői 
körlevélben állapítják meg. 

(2) A Legfőbb Ügyészség Számítástechnikai-alkalmazási és Információs Főosztályának vezetője az 
ügykezelés különös szabályait a szakmai és funkcionális tevékenységet végző önálló szervezeti egységek 
vezetőivel egyetértésben a szükséghez képest változtathatja. E változtatás az ügyészi szervezet iratkezelési 
szabályzatát nem érintheti. 

3. § (1) A titokvédelmi szempontból minősített iratok tárolása, selejtezése és az illetékes levéltár részére 
történő átadása külön legfőbb ügyészi utasítás alapján történik. 

(2) Az egyes szakmai és funkcionális tevékenységek ügyvitelére vonatkozó jelenleg hatályos különös 
ügyviteli szabályokat a továbbiakban csak akkor kell alkalmazni, ha a jelen utasítás mellékletét képező 
iratkezelési szabályzatban írtak, vagy a jelen utasítás felhatalmazása alapján kiadott ügyviteli előírások másként 
nem rendelkeznek. 

4. § Az 1959. január 1-je és az 1971. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok őrzésére és 
selejtezésére a 24/1958. Legf. Ü. utasítást, az 1972. január 1-je és 1983. december 31-e között érkezett 
(keletkezett) iratok őrzésére és selejtezésére az 1/1972. Legf. Ü. utasítás mellékleteként kiadott „Ügyészi szervek 
irattári tervét”, az 1984. január 1-je és az 1998. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok őrzésére és 
selejtezésére az 1/1984. Legf. Ü. utasítással és a 10/1991. Legf. Ü. utasítással módosított 1/1972. Legf. Ü. 
utasítás mellékleteként kiadott „Ügyészi szervek irattári tervét” kell alkalmazni. Az iratkezelési szabályzat 
függeléke az 1999. január hó 1-je után érkezett (keletkezett) iratokra vonatkozik. Katonai ügyészi szervezet 
esetében az 1959. január 1-je és 1995. december 31-e között érkezett (keletkezett) iratok őrzésére és selejtezésére 
a 3/1990. katonai főügyészi utasítással és a 2/1991. katonai főosztályvezetői utasítással módosított, a katonai 
ügyészségek ügyviteli szabályzatáról szóló 1/1981. katonai főosztályvezetői utasítás 1. számú mellékleteként 
kiadott „katonai ügyészi szervek irattári tervét” kell alkalmazni; az iratkezelési szabályzat függeléke az 1995. 
december 31-e után érkezett (keletkezett) iratokra vonatkozik. 

5. § (1) Ez az utasítás - a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel - 1999. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg 
hatályát veszti 

a) az ügyészségek iratainak védelméről és selejtezéséről szóló 24/1958. Legf. Ü. utasítás. 
b) 
(2) Az utasításnak a fellebbviteli főügyészségekre vonatkozó rendelkezései 2003. március 1-jén lépnek 

hatályba. 

Melléklet a 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasításhoz 

I. FEJEZET 



178 
 

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK 

1. § Beadvány: az ügyészséghez érkező hagyományos (papír alapú) vagy elektronikus irat. 
Betétlap: olyan egy vagy több lapból álló ügyviteli irat, amely az ügy intézésével kapcsolatos tartalmi és 

formai (alaki) információkat, adatokat tartalmaz, s amely a hozzászerelt iratokkal ügyiratdarabot vagy ügyiratot 
képez. 

Csatolás: tárgyi és/vagy személyi összefüggés esetén - egységes állásfoglalás kialakítása érdekében - két, vagy 
több ügyiratnak tartós, de nem végleges egymáshoz való kapcsolását jelenti oly módon, hogy az ügyiratok 
továbbra is megtartják önállóságukat. 

Egyesítés: tárgyi és/vagy személyi összefüggés esetén két vagy több ügy végleges összeolvadását, egy üggyé 
válását és együttes elintézését jelenti. 

Elektronikus aláírás: az elektronikus irat védelmét szolgáló titkos aláírási kulccsal készített, digitális adatokat 
tartalmazó jelsorozat, amely azonosítja az aláírási kulcs tulajdonosát és egyértelműen bizonyítja az adatok 
hitelességét és sértetlenségét. 

Elektronikus irat: számítástechnikai eszköz felhasználásával elektronikus formában rögzített, elektronikus 
úton érkezett, illetve továbbított irat, amelyet számítástechnikai adathordozón tárolnak. 

Elintézés: az ügyészségre érkezett kezdeményezés, vagy hivatalból hozott döntés alapján történt érdemi 
intézkedés. 

Elkülönítés: egy ügy két vagy több üggyé való végleges szétválasztása és külön-külön szám alatti elintézése. 
Eredmény: az érdemi intézkedésen alapuló más ügyészség vagy más hatóság által hozott, az ügyészségi 

ügyforgalmi nyilvántartás szempontjából releváns döntés. 
Érkezés: az ügyészségre érkezett kezdeményezés vagy hivatalból hozott ügyészségi döntés. 
Érkeztetés: az írásbeli ügyvitelnek az iktatást megelőző fázisa, amelynek során rögzítik a beadvány 

beérkezésének keltét, számítástechnikai program segítségével történő érkeztetés esetén kitöltik az érkeztető 
képernyőrovatokat. 

Évkör: az irattári anyag vagy egy raktári egységet kitevő irat együttes nyitó és záró évszáma által határolt 
időtartomány. 

Feladatkör: azoknak a feladatoknak összessége, amelyet az ügyészi szerv vagy személy végez az ügyintézési 
munkafolyamat során. 

Gyűjtő: egy iktatási rendszeren belül egy iktatószám alatt sorszámozott iratok, amelyeket a gyűjtőben együtt 
kezelnek. 

Hatáskör: az ügyintézés feladatkörének szintenkénti pontos körülhatárolása, azoknak az ügyeknek összessége, 
amelyekben az ügyészi szerv jogosult és köteles intézkedni, illetve eljárni. 

Házi irat: egy adott ügyben az ügy kezelése és az ügyintézés során az ügyészségen keletkezett valamennyi 
olyan irat, amely nem kiadmány és nem nyomozási irat. Házi iratnak kell tekinteni a nem ügyészi szervtől 
érkezett, de az ügyészi ügyfeldolgozáshoz nélkülözhetetlen és véglegesen átadott iratot is, ha az nem nyomozási 
irat. 

Iktatás: az iratkezelésnek a postabontás és az érkeztetés utáni fázisa, az iratnyilvántartás alapvető része, 
amelynek során a beadványt, illetve az ügyészségen keletkezett iratot iktatószámmal látják el, és kitöltik az 
iktatókönyv, illetve az iktatóbélyegző lenyomat rovatait; számítástechnikai program segítségével történő iktatás 
esetében az iktató képernyő rovatait töltik ki. 

Iktatókönyv: az ügyészi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, 
hozzá intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló, 
folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott és lezárt ügykönyv, amelyben az iktatás során 
minden érkező irat új számot kap. Készülhet számítástechnikai program segítségével is. Elektronikus 
adathordozón tárolt iktatókönyv esetén a folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra rögzítő 
számítástechnikai program feladata. 

Irat: minden olyan szöveg, számadatsor, térkép, tervrajz és vázlat - a megjelentetés szándékával készült 
könyvjellegű kézirat kivételével -, amely valamely szerv működésével, illetőleg személy tevékenységével 
kapcsolatban bármilyen anyagon, alakban, bármely eszköz felhasználásával és bármely eljárással keletkezett. 

Iratkezelés: az irat készítését, nyilvántartását, rendszerezését és a selejtezhetőség szempontjából történő 
válogatását, segédletekkel való ellátását, szakszerű és biztonságos megőrzését, használatra bocsátását, 
selejtezését, illetve levéltárba adását együttesen magába foglaló tevékenység. 

Iratkezelési szabályzat: az ügyészi szervezet ügyvitelére vonatkozó szabályok összessége, amely a szervezeti 
és működési szabályzat figyelembevételével készül, s amelynek függelékét képezi az irattári terv. 

Irattári terv: a köziratok rendszerezésének és a selejtezhetőség szempontjából történő válogatásának alapjául 
szolgáló jegyzék, amely az irattári anyagot tételekre (tárgyi csoportokra, indokolt esetben iratfajtákra) tagolva, a 
közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatásköréhez, valamint szervezetéhez igazodó rendszerezésben sorolja fel, s 
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meghatározza a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, továbbá a 
nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét. 

Irattár: megfelelően kialakított és felszerelt, az irattári anyag szakszerű és biztonságos őrzésére alkalmas 
helyiség. 

Irattári anyag: a szervek működése során keletkezett vagy hozzá érkezett és rendeltetésszerűen az irattárba 
tartozó iratok összessége. 

Irattározás: az iratkezelés része, az a tevékenység, amelynek során az ügyészi szerv a működése során 
keletkező és hozzá kerülő, rendeltetésszerűen hozzá tartozó és nála maradó iratok irattári rendezését, kezelését és 
őrzését végzi. 

Kezdőirat: az ügyiratot létrehozó irat, az ügyirathoz tartozó iratok közül érkezési időrendben a legelső irat. 
Kezelési (ügyviteli) feljegyzések: az ügy(ek)ben keletkező ügyviteli iratokon vagy a betétlapon tett 

feljegyzések, többnyire utasítások, amelyek az ügyek tartalmi és/vagy formai intézésére vonatkoznak. 
Kiadmány: a jóváhagyás után letisztázott és a kiadmányozásra jogosult részéről hiteles aláírással ellátott, 

lepecsételt, elektronikus adathordozón történő továbbítás esetén megfelelő számítástechnikai eszköz segítségével 
hitelesített irat. 

Kiadmányozás (kiadványozás): a már felülvizsgált végleges kiadmány (elintézés) tervezet jóváhagyását, 
letisztázhatóságát, elküldhetőségének engedélyezését jelenti a kiadmányozásra jogosult részéről („K” betűjellel, 
elektronikus adathordozón tárolt irat esetén a számítástechnikai program megfelelő utasításának kiadásával). 

Kiadmányozó: a kiadmányozási joggal felhatalmazott személy, akinek kiadmányozási hatáskörébe tartozik a 
kiadmány aláírása, számítógépes adathordozón tárolt kiadmány esetén a kiadmány elektronikus aláírással történő 
ellátása. 

Közirat: a keletkezés idejétől és az őrzés helyétől függetlenül minden olyan irat, amely a közfeladatot ellátó 
szerv irattári anyagába tartozik, vagy tartozott. 

Közlevéltár: a nem selejtezhető köziratokkal kapcsolatos levéltári feladatokat - ideértve a tudományos és 
igazgatási feladatokat is - végző, közfeladatot ellátó szerv által fenntartott levéltár. 

Küldemény: a beérkezett, illetve továbbításra előkészített irat, elektronikus úton érkezett, illetve küldött 
elektronikus irat. 

Lajstrom: az ügyészi szervezeti egység rendeltetésszerű működése során keletkezett (nála keletkezett, hozzá 
intézett és megőrzött) iratok (beadványok, kiadmányok, belső ügyviteli iratok) nyilvántartására szolgáló 
folyamatos sorszámú oldalakkal ellátott, évenként megnyitott és lezárt ügykönyv, amelyben csak a kezdőiratok 
kapnak új számot, az utóiratok pedig sorszámot. Készülhet számítástechnikai program segítségével is. 
Elektronikus adathordozón tárolt lajstrom esetén a folyamatosság biztosítása az iktatókönyvet az adathordozóra 
rögzítő számítástechnikai program feladata. 

Láttamozás: az elintézési (intézkedési) tervezet (javaslat) felülvizsgálatát, véleményezését (javítását, 
tudomásulvételét, jóváhagyását) biztosító aláírás vagy kézjegy, illetve ezt helyettesítő számítástechnikai művelet. 

Leválasztás: a korábban csatolt ügyek iratainak egymástól való eltávolítása. 
Levéltár: a maradandó értékű iratok tartós megőrzésének, levéltári feldolgozásának és rendeltetésszerű 

használatának biztosítása céljából létesített intézmény. 
Másodlat: a több példányban, egyidejűleg készült eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első 

példányon lévővel azonos pecsét és aláírás hitelesít. 
Másolat: valamely eredeti iratról keletkezése után készült példány, amely hasonmás (szöveg- és formahű), 

egyszerű (nem hitelesített) és hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) iratmásolat lehet. 
Melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól. 
Mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - elválasztható. 
Mutató: az iratokban szereplő fontosabb adatok (név, tárgy, hely, idegenszám) rögzítésére szolgál. 
Raktári egység: az irattári anyagnak a rendezés során kialakított, fizikailag együtt kezelt része (doboz, csomó, 

kötet stb.). 
Segédkönyv: az ügyészségi ügykönyvek mellett kiegészítő adatok nyilvántartására és az iratkezelés 

megkönnyítésére szolgál. 
Számítástechnikai adathordozó: számítástechnikai eljárással rögzített adatokat tároló adathordozó. 
Szerelés: az ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó különféle ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges jellegű 

összekapcsolása, amelyet az iktatás során és az iratokon egyaránt jelölni kell. 
Szerv: jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 
Szignálás: az ügyben intézkedésre, eljárásra illetékes ügyintéző kijelölése. 
Utóirat: az ügyészségen már létező, vagy korábban létezett ügyirathoz tartozó és egyéb szabályozás folytán 

kezdőiratnak nem tekinthető irat. 
Ügyintézés: az egyes ügyészi szervezeti egységek tevékenységével kapcsolatban keletkező ügyek ellátása, az 

eközben felmerülő tartalmi (érdemi), formai (alaki), kezelési, szóbeli és/vagy írásbeli munkamozzanatok 
sorozata, összessége. 
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Ügyintéző: az ügy(ek) érdemi intézését végző személy, azaz az ügy előadója, aki az ügyet döntésre előkészíti 
és amennyiben erre megfelelő jogosultsága van, az érdemi döntést meghozza. 

Ügyirat: az ügyintézés során keletkező irat, amely az ügy valamennyi ügyintézési fázisában keletkezett 
ügyiratdarabokat tartalmazza. 

Ügyiratdarab: az ügyiratnak az a része, amely az ügy intézésének valamely fázisában keletkezett iratokat 
tartalmazza. 

Ügykönyv: az iktatókönyv és a lajstrom általános megnevezése. 
Ügyvitel: az ügyészi szerv folyamatos működésének alapja, az ügyintézés egymás utáni résztevékenységeinek 

(mozzanatainak) sorozata, illetve összessége, amely az ügyintézés formai és technikai feltételeit, a szolgáltatások 
teljesítését foglalja magában. 

II. FEJEZET 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az iratkezelési szabályok fogalma, célja, alkalmazásának biztosítása 

2. § Az iratkezelési szabályzat rendelkezései biztosítják, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és 
visszakereshető legyen, szolgálja az egész ügyészi szervezet feladatainak eredményes és gyors megoldását, 
rendeltetésszerű működését, az ügyészi intézkedések ellenőrizhetőségét, az iratok épségben és használható 
állapotban való őrzését. 

Az ügyviteli szabályok hatálya 

3. § (1) Az iratkezelési szabályzat V. Fejezetének rendelkezései az Országos Kriminológiai Intézetre (OKrI) is 
kötelezőek. 

(2) Az általános érvényű iratkezelési szabályok keretein belül kiegészítő jellegű, helyi érvényű ügyviteli 
szabályozást a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a főosztályvezető ügyészek, főosztályvezetők, 
önálló osztályvezető ügyészek, osztályvezetők (a továbbiakban együtt: főosztályvezetők), a fellebbviteli 
főügyészségeken a fellebbviteli főügyész, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli vezető ügyész, a 
főügyészségeken a főügyészek, a területi katonai ügyészségeken a katonai ügyészségek vezetői, a helyi 
ügyészségeken a vezető ügyészek is kiadhatnak a vezetésük, illetve felügyeletük alá tartozó ügyészi szervezeti 
egységekre kiterjedő hatállyal. Az irattári tervet is érintő helyi érvényű ügyviteli és kiegészítő jellegű 
szabályzatot a területileg illetékes levéltár jóváhagyásával lehet alkalmazni. 

(3) A kiegészítő jellegű iratkezelési szabályozást tartalmazó rendelkezéseket (a továbbiakban: iratkezelési 
rendelkezések) a felettes ügyészi szervhez és a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs 
Főosztályához fel kell terjeszteni. A Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek az 
iratkezelési rendelkezéseket a Katonai Ügyek Főosztályához terjesztik fel. 

(4) Az ügyészi szervezet dolgozói minden ügyben kötelesek az iratkezelési szabályokat betartani. 

Az ügyviteli munka szervezése, irányítása és ellenőrzése 

4. § (1) Az ügyészségi ügyviteli munka központi szervezése, irányítása és ellenőrzése a Legfőbb Ügyészség 
Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályának - a katonai ügyészi szervezetben, a Legfőbb 
Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályával egyetértésben, a Katonai Ügyek 
Főosztályának - a feladata. 

(2) Egységes központi állásfoglalást igénylő ügyviteli kérdésekben az érintett (fő)osztályok véleményének 
kikérése alapján a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálya - a katonai 
ügyészi szervezetben, a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályával 
egyetértésben, a Katonai Ügyek Főosztálya - jogosult dönteni. 

(3) A Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen az ügyvitelt a vezetésük alatt álló szervezeti 
egységeknél - indokolt esetben a Legfőbb Ügyészség más (főosztályainak bevonásával - a főosztályvezetők 
évente egy alkalommal ellenőrzik. 

(4) A fellebbviteli főügyészségek, valamint a főügyészségek és a helyi ügyészségek ügyvitelét a fellebbviteli 
főügyész, a főügyész, vagy az általa kijelölt főügyészhelyettes, vagy osztály (csoport) vezető ügyész a 
főügyésszel egyetértésben, illetve a helyi ügyészség vezetője irányítja és évenként legalább egyszer ellenőrzi. A 
Katonai Fellebbviteli Ügyészség ügyvitelét a fellebbviteli vezető ügyész, a területi katonai ügyészségek 
ügyvitelét pedig a katonai ügyészség vezetője irányítja és évenként legalább egyszer ellenőrzi. 
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(5) Az ellenőrzések megállapításairól és a hibák megszüntetése tárgyában tett intézkedésekről írásbeli 
feljegyzést kell készíteni, melyet a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs 
Főosztályának, a katonai ügyészi szervezetben a Katonai Ügyek Főosztályának kell megküldeni. Az ellenőrzések 
időpontját oly módon kell meghatározni, hogy azok az adott év november 15. napjáig befejeződjenek. 

(6) Az ellenőrzések szempontjait a helyi sajátosságoknak megfelelően kell összeállítani oly módon, hogy azok 
kiterjedjenek 

a) az iratkezelési szabályzatnak az iratok átvételével, kezelésével, nyilvántartásával, továbbításával, 
irattározásával stb. kapcsolatos rendelkezések vizsgálatára, különös tekintettel arra, hogy 

- a különböző átadókönyvekben feltüntetett és az ügyészségre érkezett kezdő-, illetve utóiratok iktatása 
megtörtént-e és azok bekerültek-e az iratokba, 

- az ügyészek által adott, a kivezetésekre vonatkozó irodai utasítások megfelelnek-e az iratok tartalmának, 
- a különböző nyilvántartásokban található kivezetések megfelelnek-e az ügyészi utasításoknak, illetőleg az 

iratok tartalmának, 
- az iratokat a nyilvántartásokban megjelölt helyeken tárolják-e, 
b) a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálya által biztosított programok 

futtatásával kigyűjtött ügyeknek az a) pontban meghatározottak szerinti tételes vizsgálatára, 
c) szükség szerint az adott szervezeti egységben ügyviteli feladatot ellátók létszámhelyzetének alakulására. 
(7) A (6) bekezdés b) pontjában meghatározott tételes iratvizsgálattól akkor lehet eltekinteni, ha a 

megvizsgálandó ügyek nagy száma ezt indokolja, de az iratvizsgálatot ekkor is olyan számú irat esetében kell 
elvégezni, hogy annak alapján megalapozott állásfoglalást lehessen kialakítani az adott szervezeti egység 
iratkezelési gyakorlatáról. 

(8) Amennyiben az ellenőrzés anyagi jogi vagy eljárásjogi hiányosságot, illetve hibás gyakorlatot is feltár, 
erről - a feljegyzés egy példányának megküldésével - tájékoztatni kell a Legfőbb Ügyészség valamennyi érintett 
(fő)osztályát. 

Ügykezelő irodák szervezete 

5. § (1) Az ügykezelési teendőket az egyes ügyészi szervezeti egységeknél az ügyviteli dolgozók ügykezelő 
irodákba szervezve és az egyes szervezeti egységekbe beosztva végzik. 

(2) Az ügyészségi ügykezelő irodák szervezése és zavartalan működésének biztosítása a Legfőbb 
Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a főosztályvezetőknek, a fellebbviteli főügyészségen a fellebbviteli 
főügyésznek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli vezető ügyésznek, a főügyészségen a 
főügyésznek, a területi katonai ügyészségeken a katonai ügyészség vezetőjének, a helyi ügyészségeken a helyi 
ügyészség vezetőjének a feladata. Ügykezelő iroda létesítésének, megszüntetésének kezdeményezése előtt be 
kell szerezni a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztálynak, a katonai ügyészi szervezet 
vonatkozásában a Katonai Ügyek Főosztályának a véleményét. 

6. § (1) Az ügyészségi ügykezelő iroda élén az irodavezető áll, aki a vezetése alatt álló irodában biztosítja az 
ügyviteli szabályok pontos betartását és az egységes központi állásfoglalást igénylő ügyviteli kérdésekben 
előterjesztést tesz a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezető, a fellebbviteli főügyészségen, illetve a 
főügyészségen és helyi ügyészségeken a fellebbviteli főügyész, illetve a főügyész, a katonai ügyészi szervezet 
esetén a Katonai Ügyek Főosztályának vezetője útján a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és 
Információs Főosztályához. 

(2) Az ügykezelési feladatokat az iratkezelési szabályzat rendelkezéseinek betartásával, az irodavezető 
irányítása alapján tisztviselők és ügykezelők látják el. 

Az iktatandó adatok 

7. § Az iktatás során az ügykönyvekben és a számítógép-nyilvántartásban az ügyintézés különböző fázisaiban 
fel kell tüntetni legalább 

a) az ügyszámot, 
b) az iktatás időpontját, 
c) az irat küldőjének azonosító adatait, 
d) a küldő iktatószámát (hivatkozási szám), 
e) az irat tárgyát, 
f) az ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző azonosító adatait, 
g) az utóirat sorszámát és küldőjének azonosító adatát, 
h) az elintézés módját, idejét, 
i) a kezelési feljegyzéseket, 
j) az irattári tételszámot és az irattárba helyezés keltét. 
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III. FEJEZET 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Beadványok, postai és egyéb küldemények átvétele 

8. § (1) Az iratkezelési szabályzat határozza meg az ügyészséghez érkezett irat - pl. levél, távirat, telefax, 
elektronikus irat, csomag stb. - átvételére való jogosultságot és az átvétellel kapcsolatos teendőket. 

(2) A küldemény átvételére jogosult: 
a) a címzett vagy az általa megbízott személy, 
b) az iratkezelést felügyelő vezető, illetve az általa megbízott személy, 
c) a postai meghatalmazással rendelkező személy, 
d) az ügyészi szervezeti egységek irodai alkalmazottai, 
e) az ügyeleti szolgálatot teljesítő személy. 
(3) Az ügyészségi iroda köteles a felek beadványait, panaszait, kérelmeit hivatalos munkaidő alatt átvenni. 
(4) Amennyiben az ügyészségnél személyesen eljáró fél olyan beadványt kíván benyújtani, amelynek 

elbírálása más ügyészség feladata, vagy más hatóságnak, szervnek hatáskörébe tartozik, az ügyfelet tájékoztatni 
kell, hogy beadványát hol célszerű beadni. Ha a fél ennek ellenére ragaszkodik beadványának átadásához, azt 
tőle át kell venni. 

(5) Az ügyészségi iroda a fél kérelmére a beadvány átvételéről elismervényt ad. 
9. § (1) A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 
a) a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 
b) a kézbesítőokmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, 
c) az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 
(2) Az átvevő a kézbesítőokmányon olvasható aláírásával és az átvétel időpontjának feltüntetésével az átvételt 

elismeri. Az „azonnal” és „sürgős” jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell megjelölni. 
Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. Amennyiben 
iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt köteles 24 órán belül, de 
legkésőbb az átvételt követő első munkanap kezdetén az illetékes iktatóegységnek iktatásra átadni. 

(3) A postabontás során ellenőrizni kell, hogy a borítékon jelzett iratok, valamint az iraton feltüntetett 
mellékletek megérkeztek-e. Amennyiben az irat vagy küldemény hiányosan érkezett, azt az iratra rá kell vezetni. 
Az átvevőnek a küldő szerv irodájának vezetőjét az iratborítékon jelzett, de meg nem érkezett ügyszámú irat 
megküldésére fel kell kérnie. A hiányos mellékletekkel érkezett küldemény az ügy folyamatos intézését nem 
szakíthatja félbe. 

(4) Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron kívül 
ellenőrizni a küldemény tartalmának meglétét. (A hiányzó iratokról vagy mellékletekről a küldő szervet, 
személyt - jegyzőkönyv felvételével - értesíteni kell.) Az olyan küldeményekre, amelyeknek burkolata sérült, 
vagy azon illetéktelen felbontás jelei állapíthatók meg, rá kell vezetni, hogy „sérülten”, illetve „felbontva” 
érkezett. Ezt a feljegyzést az átvevőnek alá kell írnia. 

(5) A gyors elintézést igénylő, az ügyészségre érkező („azonnal”, „sürgős” jelzésű) küldeményt az átvevő 
köteles a címzettnek vagy a szignálásra jogosultnak soron kívül bemutatni, illetve átadni. 

(6) Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a címzetthez, vagy 
ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Az iktatást végző szervezeti egység feladata az átirányított 
iratokról jegyzéket vezetni. 

(7) Ha a küldemény pénzt, fel nem ragasztott illetékbélyeget vagy egyéb értéket tartalmaz, azt az iraton az 
összeg, illetve az érték pontos megjelölésével fel kell jegyezni és a feljegyzést végző dolgozónak aláírással és 
keltezéssel kell ellátni. A küldeményben talált és tévesen beküldött értéket elismervény ellenében a beküldőhöz 
kell visszajuttatni. Ennek akadálya esetén a Gazdasági Főigazgatóságnak, a katonai ügyészi szervezetben a 
Pénzügyi és Számviteli Önálló Osztálynak kell az érték őrzéséről gondoskodnia és ezt az iraton feltüntetnie. 

(8) A küldemény téves bontása esetén, valamint ha a bontás után derül ki, hogy a küldeményben a titkos 
ügykezelés szabályai alá tartozó ügyirat van, a borítékot ismét le kell ragasztani, rávezetve a felbontó ügyészségi 
alkalmazott nevét, munkahelyét (szolgálati helyét). A küldeményt a címzetthez, államtitkot tartalmazó ügyirat 
esetében a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen, a fellebbviteli főügyészségeken és a Katonai 
Fellebbviteli Ügyészségen, a főügyészségeken és a területi katonai ügyészségeken a titkos ügykezelési iroda 
vezetőjéhez, a helyi ügyészségeken a vezető ügyészhez kell eljuttatni. 

(9) A postabontás során keletkezett üres borítékokat az irodák kötelesek összegyűjteni és három hónapig 
megőrizni. 

(10) Felbontás nélkül a címzettnek kell továbbítani a névre szóló, megállapíthatóan magánjellegű, s. k. 
felbontásra szóló, valamint azokat a küldeményeket, melyeknél ezt elrendelték. 
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(11) A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje, az általa felbontott hivatalos küldeményt iktatás 
céljából soron kívül köteles visszajuttatni az ügyészi szervezeti egység iktatást végző iratkezelőjéhez. 

(12) A telefaxon érkezett irat esetében, először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző másolat 
készítéséről. A másolat hitelesítését az eredeti irat őrzésére kijelölt ügyészi szervezeti egység iratkezelője végzi 
záradékkal. Egyebekben a telefaxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadóak. 

(13) A küldemény borítékját véglegesen az ügyirathoz kell csatolni, ha 
a) az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 
b) a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 
c) a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 
d) bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. 
(14) A küldemények átvételénél az ügyészségnél érvényben lévő biztonsági előírásokat is érvényesíteni kell 

(pl. a küldemény élet-, testi épség veszélyeztetésére utaló szerkezettel érkezett, számítógépes érkezés esetén 
vírusvizsgálat stb.). 

Az iratok érkeztetése és iktatása 

10. § (1) Az ügyészséghez érkezett minden iratot az érkezés napján iktatóbélyegzővel kell ellátni. Ha az 
ügyben bűnjel van, illetve letartóztatás történt, azt az iratborítón feltűnő módon kell jelezni. 

(2) A hivatalos munkaidő végén átvett és az érkezés napján nem iktatott iratokon az érkezés évét, hónapját, 
napját keletbélyegző elhelyezésével még az átvétel napján fel kell tüntetni, egyébként az ügykezelési feladatokat 
a következő munkanapon is el lehet végezni. 

11. § (1) Az ügyészséghez (a telefax kivételével) elektronikus úton érkezett és az ügyészségi ügykezeléssel 
kapcsolatos feladatokat ellátó számítástechnikai program által automatikusan - emberi beavatkozás vagy 
jóváhagyás nélkül - fogadott iratok átvétele a számítástechnikai program érkeztetési funkciójával történik. 

(2) Ügykezeléssel kapcsolatos feladatokat ellátó számítástechnikai program használata esetén a 7-9. §-ban írt 
rendelkezéseket az (1) bekezdésben írtak szerinti, valamint a számítástechnikai program használatából fakadó 
értelemszerű eltérésekkel kell alkalmazni. 

Előzménykutatás (priorálás) 

12. § (1) Az ügyészségre érkező minden iratra vonatkozóan meg kell állapítani, hogy az iratnak van-e már 
előzménye. Ezután kell eldönteni, hogy az iratot kezdő vagy utóiratként kell-e kezelni (lajstromos iktatás esetén) 
vagy iktatókönyvbe iktatás esetén mely iratokat kell az érkezett irathoz csatolni. 

(2) Az érkezett irat priorálását - amennyiben a beadványban nincs hivatkozás ügyészi számra - a 
segédkönyvek vagy számítástechnikai program által kezelt nyilvántartások (névmutató, tárgymutató és idegen 
számok mutatója) alapján kell elvégezni. 

Az ügyintéző kijelölése (szignálás) 

13. § (1) Postabontás után a Legfőbb Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a főosztályvezetőnek, a 
fellebbviteli főügyészségeken, illetve a Katonai Fellebbviteli Ügyészségen a főügyésznek, illetve a fellebbviteli 
vezető ügyésznek, a főügyészségen, illetve a területi katonai ügyészségeken a főügyésznek, illetve a katonai 
ügyészség vezetőjének, a helyi ügyészségeken a helyi ügyészség vezetőjének, vagy az általuk kijelölt 
személynek kell valamennyi iratot (a fel nem bontott leveleket, küldeményeket is) az iktatásra szolgáló 
számítástechnikai ügyviteli rendszer, vagy ügykönyv és az ügyintéző kijelölése céljából bemutatni. Az iroda az 
utóiratokat az előzménnyel együtt az előadónak köteles bemutatni. 

(2) Amennyiben az ügyészi ügyintézői munkakörök területi vagy más ügybeosztás alapján kerültek 
elhatárolásra, a főosztályvezető, a fellebbviteli főügyész, a fellebbviteli vezető ügyész, a főügyész, a katonai 
ügyészség vezetője, valamint a helyi ügyészség vezetője - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérő - intézkedése 
alapján az ügyet közvetlenül az előre kijelölt ügyintézőnek kell bemutatni. 

(3) A szignálás során a soron kívüli intézkedést igénylő ügyiratokat a sürgősség fokának megfelelően 
„Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzéssel kell ellátni. Ezeket az ügyeket soron kívül, egyébként pedig az érkezés 
sorrendjében kell elintézni. 

Az ügyek elintézésének sorrendje 

14. § (1) Az ügyintéző az „Azonnal” jelzésű ügyekben a kézhezvétel napján haladéktalanul köteles a 
szükséges intézkedéseket megtenni. A „Sürgős” jelzésű ügyeket, vagy amelyeknek eldöntésétől más ügy 
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megindulása, további elbírálása függ, és azokat, amelyeket a hiányzó iratokkal való felszerelés céljából vissza 
kell küldeni, soron kívül el kell helyezni. 

(2) Ha az ügyintéző az ügyet a (1) bekezdésben, illetőleg valamely jogszabályban vagy legfőbb ügyészi 
utasításban megállapított időben előreláthatóan elintézni nem tudja - mihelyt az elintézés akadálya előtte ismertté 
vált -, közvetlen vezetőjének köteles jelentést tenni és az ügyirat elintézési határidejének módosítását, vagy az 
ügyirat más ügyintézőre való átszignálását kell kérnie. 

(3) Minden intézkedésen fel kell tüntetni az elintézés évét, hónapját, napját és az elintézést az ügyintézőnek és 
a kiadmányozónak alá kell írnia. 

15. § (1) Szignálás után az iratokat az iktatás és az ügyintéző részére való kiosztás végett lehetőleg még aznap, 
legkésőbb másnap az irodába vissza kell juttatni. 

(2) A szignáló, ha az elintézés módjára vonatkozóan szóbeli megbeszélést tart szükségesnek, az ügyirathoz 
csatolt vezetői jelzőlapra, vagy az iratra „Ref” jelzést vezet rá. Ezen túlmenően a vezető a vezetői jelzőlapon 
vagy az iraton az elintézés módjára is adhat utasítást. 

(3) A szignáló a büntetőügyekben az ügyiraton a jellemző bűncselekmény megnevezését, számítógépes iktatás 
esetén a jellemző bűncselekmény azonosító kódját is köteles feltüntetni. Polgári és törvényességi felügyeleti 
ügyekben az ügy tárgyát is meg kell jelölni. 

Az iktatás 

16. § (1) Az iktatás történhet hagyományos, kézi módszerrel és számítógépes eljárással. 
(2) Az ügyészi szervhez érkező, illetve ott keletkező iratokat iktatással kell nyilvántartani. Az iratokat úgy kell 

iktatni, hogy abból az irat beérkezésének pontos ideje, az intézkedésre jogosult ügyintéző neve, az irat tárgya, az 
elintézés módja, a kezelési feljegyzések, valamint az irat holléte megállapítható legyen. 

(3) Az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon kell beiktatni. Soron kívül kell 
iktatni az „azonnal” és a „sürgős” jelzésű iratokat. 

Az iktatás általános szabályai 

17. § (1) Az iktatást minden évben 1-gyel kell kezdeni. A különböző szakmai és funkcionális tevékenységek 
során alkalmazott iktatószámokat betűjelek - szükség esetén számtartományok - különböztetik meg egymástól. 

(2) A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni, és a lenyomat 
rovatait ki kell tölteni. 

(3) Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 
a) az ügyészi szerv nevét, székhelyét, 
b) az iktatás évét, hónapját, napját, 
c) az ügykönyv sorszámát, 
d) a mellékelt iratok számát. 

A papír alapon végzett iktatási sajátosságok 

18. § (1) Minden év első napján új ügykönyvet és segédkönyvet kell nyitni. 
(2) Az ügykönyvben sorszámot üresen hagyni, a felhasznált lapokat összeragasztani, a bejegyzett adatokat 

kiradírozni, vagy bármely más módon olvashatatlanná tenni nem szabad. Ha helyesbítés szükséges, a téves 
adatot vagy számot egy vonallal úgy kell áthúzni, hogy az eredeti feljegyzés olvasható maradjon. A javítást 
keltezéssel és kézjeggyel kell igazolni. 

(3) Téves iktatás esetén a bejegyzést áthúzással kell érvényteleníteni oly módon, hogy az érvénytelenítés ténye 
- az eredeti bejegyzés olvashatósága mellett - kétségtelen legyen. Azt is meg kell jelölni, hogy a tévesen 
beiktatott ügy iratát mely számra iktatták át. 

(4) Az iktatott iratokról név és szükség szerint idegen számmutatót kell vezetni. 

Számítógépes iktatási sajátosságok 

19. § (1) Számítógépes érkeztetés és iktatás esetén is szerepelni kell az ügyiraton mindazon kezelési 
feljegyzéseknek, melyek a hagyományos iratkezelésben szükségesek. A számítógépes nyilvántartás nem 
helyettesíti azokat az átadókönyveket (postakönyvek, kézbesítőkönyvek) sem, melyekben az átadás-átvétel 
tényét a saját kezű aláírás bizonyítja. 
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(2) A levéltárba adáskor a számítógépes adatállományból ügyészségenként a hagyományos lajstrom és 
mutatóknak (név- és/vagy tárgymutató) megfelelő adatállománnyal rendelkező listákat kell készíteni, amelyeket 
nyomtatott formában is át kell adni az illetékes levéltár részére. 

(3) A felvitt iktatási adatbázist - a vonatkozó adatvédelmi szabályok betartásával - hozzáférhetővé kell tenni 
mindaddig, amíg az ügyintézéshez szükséges. 

(4) A bevitt adatokat a tárgyévet követő év február 15. napjáig számítástechnikai adathordozón, 2 példányban 
archiválni kell. Az adathordozókat a függelékben meghatározott határidőig kell sértetlen állapotban megőrizni. 

(5) A felhasználói jogosultságok szabályozása, valamint ennek számítógépes megvalósítása során 
gondoskodni kell a számítógépes nyilvántartások illetéktelen beavatkozás elleni védelméről. 

(6) A számítógépes rendszerben az érkeztetési és iktatási adatok rögzítését, módosítását vagy törlését az azt 
elvégző ügyintéző azonosítójával, az időponttal, valamint törlés és javítás esetén az eredeti adattal naplózni kell. 
A naplózás a számítógépes rendszer feladata. 

(7) A nem papír alapú, elektronikus adathordozón érkezett iratok (pl. magnetofonszalag, hajlékony lemez, CD 
ROM stb.) mellé kísérőlapot kell csatolni. A kísérőlapon fel kell tüntetni az adathordozó iktatószámát, az 
adathordozó tartalmi ismérveit, a felvételek tárgyát, a készítő és a nyilvántartásba vevő aláírását. Az 
iktatószámot magára az adathordozóra (tokjára) maradandó módon ugyancsak rá kell vezetni. Egy elektronikus 
adathordozón szigorúan egy ügyhöz tartozó iratok adhatók át. Amennyiben ez nem teljesül, a küldemény 
átvételét vissza kell utasítani. 

(8) Amennyiben a küldemény a (7) bekezdésben írtaknak nem felel meg és a küldemény átvételének 
visszautasítására nincs mód, a küldeményt az általános szabályoknak megfelelően, hiányosan érkezettként kell 
kezelni. 

Ügyszám 

20. § (1) Az ügyszám az ügy tárgyának és az ügykönyvbe való bejegyzésének azonosítására szolgál. Az ügyek 
száma: az ügy száma, törve az érkezés évének számával. 

(2) Az ügyszám előtt fel kell tüntetni annak a számítástechnikai ügyviteli rendszernek, vagy az ügykönyvnek a 
kezdőbetűjét vagy jelét, amelybe az ügy bejegyzése történt. A főváros területén a kerületi ügyészségek 
megkülönböztetése céljából az ügyszám megjelölése az ügykönyvjel és az ügykönyvszám között a kerület 
számának megfelelő római számjegy feltüntetésével történik. A katonai ügyészi szervezeteknél az ügyszám 
megjelölése az ügykönyvjel és az ügykönyvszám között az ügy előadója előadói számának megfelelő római 
számjegy feltüntetésével történik. 

(3) Az utóiratokat az ügyszám feltüntetésén kívül az ügyszámhoz tartozó sorszámmal is el kell látni. A 
sorszámot arab számjeggyel kell megjelölni. Az 1. sorszámot mindig a kezdőirat kapja és minden következő 
utóirat eggyel magasabb sorszámot kap. 

(4) Az intézkedés (elintézés), illetve határozat mindig annak az iratnak a sorszámát kapja, amelyikre 
vonatkozik. Ha az ügyészség egy sorszám alatt több intézkedést tesz, az egyes intézkedéseket azonos sorszám 
alatt egymás után következő római számokkal is meg kell jelölni. 

(5) A mellékletek annak az iratnak a sorszámát kapják, amelyhez tartoznak. 

Segédkönyvek fogalma és fajtái 

21. § (1) A segédkönyveket rendszeresen kell vezetni. 
(2) Az ügyészségi tevékenységi napló az ügyintéző átadókönyve, amely az iratok átadásának és átvételének 

igazolására, illetve az iratok mozgásának követésére szolgál. 
(3) Az előadói könyv gazdasági ügyekben igazolja a gazdasági ügyeknek az előadó részére történő átadását, 

az ügyek elintézését és az iratoknak az iroda részére való visszajuttatását. 
(4) A névmutató az ügyiratok keresését segíti az iktatott ügyeknek a terhelt, valamint szükség esetén a sértett, 

az alperes, a panaszos, a kérelmező stb. nevének betűrendben történő feljegyzésével. 
(5) Az idegen számok mutatója az ügyiratoknak idegen szerv ügyszáma szerinti keresését teszi lehetővé. 
(6) A tájékoztató (helymutató) az iratok hollétének megállapítására szolgál. Az iratok hollétére vonatkozó 

adatokat a kelet és az irat helyének egyidejű feltüntetésével, naprakész állapotban kell vezetni. 
(7) A határidő nyilvántartókönyv meghatározott határnapra történő bemutatás időpontjának nyilvántartására 

szolgál. 
(8) Az irattári sorkönyv a kisirattárban elhelyezett iratok kiemelése és visszahelyezése időpontjának és az 

iratot kikérő nevének nyilvántartására szolgál. 
(9) Számítástechnikai program használata esetén a segédkönyveket a program számítógépes úton szolgáltatja. 

Az iratok átadása és átvétele 
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22. § (1) Az ügyészségi iratoknak az ügyintézőnek történő átadását és azoknak visszavételét ügyészi 
tevékenységi naplóval kell megoldani. Számítógépes program használata esetén a naplót a program 
számítógépes úton szolgáltatja. 

(2) A Legfőbb Ügyészségen a Gazdasági Főigazgatóság irodája minden iratot az előadói könyvvel továbbítja 
és kapja vissza az ügyintézőtől. 

23. § (1) Az ügyintéző köteles minden intézkedése után az irodának pontos, teljes és félre nem érthető 
utasítást adni. 

(2) A kiadmányozónak az ügyek felülvizsgálásakor az iroda számára adott ügykezelési utasítások helyességét 
is ellenőriznie kell. 

(3) Ha az ügykezelési utasítás hiányzik, pontatlan, vagy nem világos, az iroda vezetője az iratokat köteles az 
ügyintézőnek visszaadni. 

Ügyek egyesítése, elkülönítése és csatolása 

24. § (1) Az egyesítés külön íven, két példányban fogalmazott ügyészi intézkedéssel (nem kiadói utasítással) 
történik. 

(2) Egyesíteni csak azonos eljárási szakaszban lévő, azonos szakmai és funkcionális tevékenység során iktatott 
ügyeket lehet. 

(3) Egyesítés esetén az iratokat annál az ügyszámnál kell kezelni, amely a legkorábban keletkezett. Ha 
valamelyik egyesített ügyben a terhelt letartóztatásba kerül, az egyesített ügyeket ennek ügyszáma alatt kell 
kezelni. 

(4) Azt az ügyszámot, amely alatt az egyesített ügyet kezelik, a korábban önálló ügyek ügyszámainál a jegyzet 
rovatban az egyesítésre utalással fel kell tüntetni. Az egyesített ügy iratborítékán fel kell jegyezni az egyesítéssel 
érintett ügyek ügyszámait. 

(5) Elkülönítés esetében az elkülönítéssel létrejött új ügy számát annál az ügynél, amelyben az elkülönítést 
elrendelték, a jegyzet rovatban, továbbá a névmutatóban és a tájékoztatóban fel kell tüntetni. 

(6) Folyamatban lévő ügy iratainak más iratokhoz való csatolását csak kivételesen lehet elrendelni. Iratok 
csatolására az ügyintéző irodai utasításban rendelkezhet. 

(7) A csatolást az időpont és az ügyszám megjelölésével a jegyzet rovatban, a tájékoztatóban, valamint az 
ügyiratok borítékán fel kell tüntetni. 

(8) Az iroda az ügyésznek a csatolás megszüntetésére adott utasítására a csatolt ügy iratait leválasztja és 
helyére visszateszi, ugyanakkor az érintett ügyek jegyzet rovataiban, a tájékoztatóban és az iratborítékon a 
csatolásra vonatkozó feljegyzéseket áthúzza. Csatolt ügyek irattárba nem helyezhetők. 

Ügyészi ügykezelési utasítások 

25. § (1) Az ügyintéző által adott utasítások: leírói, kiadói, kivezetési, valamint határidő-nyilvántartási 
utasításokból állnak. 

(2) A leírói utasításban azokat az utasításokat kell megadni, amelyekre a leírónak a tisztázat elkészítése során 
figyelemmel kell lennie. 

(3) A kiadói utasításban meg kell határozni, hogy a leírt kiadmányokat kinek, hány példányban kell 
megküldeni, az egyes kiadmányokhoz hány darab és milyen mellékletet kell csatolni. A kiadmányokhoz 
csatolandó iratokat lehetőleg külön kell választani a többi irattól és átkötve meg kell jelölni úgy, hogy tévedés ne 
történhessék. A kiadói utasításban az általánostól eltérő postázás módját is meg kell jelölni. 

(4) A kivezetési utasításokban a rovatok kitöltésére, valamint a statisztikai lapok kiemelésére kell utasítást 
adni, megjelölve azok betűjelét, darabszámát és a kiemelés időpontját, amelyeket az egyes szakterületeket 
szabályozó különleges rendelkezések szerint az irodai alkalmazott ügyészi utasításra vezethet ki. 

(5) A határidő-nyilvántartási utasításoknál az ügyintézőnek pontosan meg kell jelölni, hogy a nyilvántartás 
sürgetésre vagy bemutatásra vonatkozik-e. Sürgetési határidő-nyilvántartási utasítást bemutatási határidő nélkül 
adni nem szabad. 

(6) Az ügyészi szervre vonatkozó érvényes irattári terv alapján az irattári tételszámot az ügy tárgyának 
ismeretében az érdemi ügyintéző határozza meg, és rögzíti. Az irattári tételszámot az iratkezelő feljegyzi az 
ügyiratborítóra, egyidejűleg feltünteti a lajstrom vagy iktatókönyv jegyzet rovatában, illetve a számítógépes 
nyilvántartásban, majd az iratot az arra jogosult személy - rendelkezés alapján - a megfelelő helyen tárolja. 

(7) A számítógépes büntető ügyviteli nyilvántartásban jellemző bűncselekményként azt kell megjelölni, amely 
- amennyiben az ügyben előfordul - az irattári tervben tételszámot kapott. 

(8) Az egyes ügyészségek vezetői a nyilvánosság előtt nagy érdeklődést tanúsító, illetve egyéb kiemelkedő 
jelentőségű, de az irattári tervben külön tételszám alatt nem szereplő ügyekben - az illetékes levéltár 
egyetértésével - jogosultak ügyiratot „levéltárba adandó” minősítéssel ellátni. 
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26. § (1) Az irat elvesztéséről, megsemmisüléséről azonnal jelentést kell tenni az ügyészség vezetőjének. 
(2) Az elveszett, megsemmisült iratok pótlására az ügyészség vezetője haladéktalanul intézkedik. Ennek 

keretében megteszi valamennyi, az iratok reprodukálásához szükséges intézkedést, így pl.: 
- elrendeli az iratok teljes vagy részleges pótlását, 
- meghallgatja az eljárásban részt vett személyeket, 
- kiadmányokat, iratmásolatokat szerez be. 
(3) A reprodukált iratok példányait a beszerzés helyéről hitelesítve pótborítóban kell elhelyezni. A pótborítón 

ki kell tölteni mindazokat az adatokat, amelyek ismertek, továbbá fel kell tüntetni a rekonstruálás tényét is. 
(4) A (2) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell az eljárási cselekmény anyagának hangfelvétel 

formájában történő őrzése esetében is. 

Kiadmányok elkészítése 

27. § (1) A kiadmányozók az intézkedési tervezetek kiadmányozásakor kézjegyük előtt „K” (kiadható) és 
kelet feljegyzést alkalmaznak. A kiadmányra csak a kiadmány keltét és a kiadmányozó nevét kell ráírni „s. k.” 
utójelzéssel, kivéve, ha a kiadmány eredeti aláírást tartalmaz. A kiadmányon fel kell tüntetni az ügyészség 
megnevezését és az ügyszámot. A kiadmányokat - az eredeti aláírás esetét kivéve - az irodavezető, vagy az erre 
kijelölt ügyészségi alkalmazott „kiadmány hiteléül” záradékkal látja el, lepecsételi és aláírja. 

(2) A kiadmányokat a leírók abban a sorrendben kötelesek elkészíteni, ahogyan azok hozzájuk érkeztek. Az 
„Azonnal”, vagy „Sürgős” jelzésű kiadmányokat soron kívül, az érkezés napján, egyéb kiadmányokat pedig - a 
terjedelmes kiadmányok kivételével - legkésőbb az irodába érkezést követő munkanapon kell elkészíteni. 

(3) A kiadmányt egyeztetni kell a fogalmazvánnyal és az egyeztetést a fogalmazványra fel kell jegyezni. Az 
egyeztetők kötelesek azt aláírni és kelettel ellátni. 

(4) Az elektronikusan előállított, a szervezetek között elektronikusan továbbított iratok hitelesítésére 
elektronikus aláírást és időbélyegzőt, jogszabályban kijelölt szervezet által kezelt nyilvános és titkos kulcsot kell 
alkalmazni. 

(5) Kiadmányozáshoz az állami címerrel és sorszámmal ellátott bélyegzőt kell használni. A kiadott 
bélyegzőkről és az érvényes aláírásokról nyilvántartást kell vezetni. 

Másolatok és mellékelt iratok kiadása 

28. § (1) Ügyiratokat lemásolás céljából ügyfélnek kiadni nem szabad. Befejezett ügy iratairól - kivéve a házi 
iratokat -, vagy kiadmányokról másolat készítésére az ügy előadója adhat engedélyt és annak elkészítéséről, 
hitelesítéséről az irodavezető vagy az erre kijelölt ügyészségi alkalmazott gondoskodik. 

(2) Az eredetivel azonos bizonyító erejű hiteles másolatot csak a hiteles másolatok kiállítására vonatkozó 
szabályok szerint szabad kiállítani. 

(3) Az iratokhoz csatolt okiratok és egyéb mellékelt iratok kiadásáról az ügyintéző dönt. Ilyen esetben 
rögzíteni kell, hogy milyen mellékelt iratot adtak ki. A mellékelt iratok átvételét keltezéssel és aláírással kell 
igazoltatni. 

Az iratok elküldése és felterjesztése 

29. § (1) Az iratok elküldését a jegyzet rovatban az időpont és a cím bejegyzésével kell jelölni. Amennyiben 
az ügy összes iratait elküldték az ügyészségről, ezt a körülményt is fel kell a jegyzetrovatba tüntetni. 

(2) Az iratokat iratborítóval együtt kell elküldeni. Ilyen esetben pótborítót is kell készíteni a visszamaradó 
iratok számától függetlenül és a pótborítóra fel kell jegyezni, hogy az ügyészség az iratokat mikor és hová küldte 
el. Az iratok megküldésének alapjául szolgáló megkeresést és az iratok elküldését elrendelő eredeti ügyészi 
intézkedést a pótborítóban kell elhelyezni. 

(3) Iratokat csak ajánlott küldeményként, illetve biztosított csomagként szabad postára adni. 
(4) Iratnak nem minősülő, valamint az olyan küldeményt, amelyhez nem fűződik jogkövetkezmény, 

közönséges postai küldeményként is továbbítani lehet. 
(5) Az érdemi döntés alapjául szolgáló idegen iratok visszaküldése esetén az iratok tartalmából házi 

feljegyzést kell készíteni azokról az adatokról, amelyeken az érdemi ügyészi döntés alapszik, ha az érdemi 
döntés alapjául szolgáló adatokat a házi iratok nem tartalmazzák. 

(6) Büntetőügyekben a házi iratok között kell visszatartani az ügyben készült valamennyi ügyészségi 
kiadmány egy példányát. Amennyiben a nyomozást az ügyészség folytatja, a házi iratok között vissza kell tartani 
a nyomozati iratok egy példányát is. 
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(7) Amennyiben a nyomozást az ügyész vagy az ügyészség nyomozást végző szerve teljesíti, vagy egyes 
nyomozási cselekményeket foganatosítanak, az iratokat kettő példányban készítik. A másolati példányok az 
ügyészség házi iratait képezik. 

(8) Az ügyészségi házi iratoknak a felettes ügyészséghez történő felterjesztése után az ügyészséghez érkezett 
olyan utóiratokat, amelyekre az elbíráláshoz szükség van, haladéktalanul fel kell terjeszteni a felettes ügyészi 
szervhez. 

A határidő-nyilvántartások megszervezése 

30. § (1) A határidős ügyiratokat elkülönítve külön helyen kell kezelni. 
(2) Ha az ügyben várt válasz a megszabott határidő előtt beérkezik, vagy a határidő lejárt anélkül, hogy az 

ügyre vonatkozó válasz beérkezett volna, az ügyiratot a határidős iratok közül ki kell emelni, a határidőre 
vonatkozó feljegyzést a nyilvántartó könyvben át kell húzni és az ügyiratot az ügyintézőnek be kell mutatni. 

(3) A határidők számítógépes program által történő nyilvántartása esetében a program kezelésére vonatkozó 
szabályok az irányadók. 

Postázás, kézbesítés 

31. § (1) A kiadmányok továbbítása előtt ellenőrizni kell, hogy a kiadmány száma és címzése a 
fogalmazvánnyal, a kelte pedig a kiadmányozás keltével egyezik-e. A küldeményeket a továbbítás módja (posta, 
egyéb kézbesítés) szerint kell csoportosítani. 

(2) Az ügyészi intézkedések kiadmányait általában posta útján kell továbbítani. Az ugyanazon címzettnek 
szóló küldeményeket közös borítékban kell elhelyezni. A postai küldeményeket csak postakönyvvel szabad 
feladni. Az érdemi ügyintéző ad utasítást a továbbítás különleges módjára vonatkozóan (postával, kézbesítővel 
stb.). 

(3) Azokat a kiadmányokat, amelyeknek kézhezvétele a címzett, vagy más érdekelt részére 
jogkövetkezménnyel jár és általában, amikor az ügyésznek tudnia kell, hogy a kézbesítés szabályszerűen 
megtörtént-e, a kézbesítés megtörténtének bizonyítása céljából tértivevényt kell kiállítani. A tértivevényt a 
kézbesítendő ügyirathoz úgy kell hozzáerősíteni, hogy szétválasztáskor se az irat, se a tértivevény ne sérüljön 
meg. 

(4) A postázó a küldeményeket 24 órán belül, de szükség esetén aznap, illetve - külön utasításra - soron kívül 
köteles továbbítani. 

(5) A közönséges és az ajánlott küldemények továbbítása céljára postakönyvet kell használni, amelyet a 
felvevő postahivatallal hitelesíttetni kell. 

(6) Az ügyészséggel azonos épületben elhelyezett hatóságokhoz, felettes vagy alárendelt ügyészi szervhez, 
valamint sürgős esetekben az ügyészség székhelyén elhelyezett más szervekhez az iratokat közvetlen kézbesítés 
útján kell eljuttatni, és a kézbesítőkönyvben az átvételt igazoltatni kell. 

32. § Az irodavezetőnek, illetve az erre felhatalmazott ügyészségi alkalmazottnak ellenőriznie kell, hogy a 
kiadmányozással kapcsolatban végrehajtottak-e minden kiadói utasítást. Ellenőrizni kell, hogy a mellékleteket 
csatolták-e. E feladat elvégzése után az ellenőrzés tényét az iraton rögzíteni kell. 

Visszaérkezett küldemények kezelése 

33. § (1) A kézbesítés nélkül visszaérkezett küldeményeket az ügyiratban feltűnően meg kell jelölni. 
(2) A visszaérkezett küldeményekről meg kell állapítani a kézbesítés akadályát. Amennyiben a címzés eltérő a 

fogalmazványtól és határidő nincs, a küldeményt másodszori postázás útján továbbítani kell az újabb postázás 
időpontjának az ügyiraton történő feltüntetése mellett. Ha az ügyintéző a fogalmazványon határidőt adott, a 
visszaérkezett küldeményt haladéktalanul be kell mutatni az ügyintézőnek. Ha a fogalmazvány és a küldemény 
címzése azonos, a visszaérkezett küldeményt borítékkal együtt az ügyintézőnek kell bemutatni. 

(3) A kézbesítés után visszaérkezett tértivevényt ahhoz az ügyirathoz kell szerelni, amelyikhez tartozik. A 
tértivevények pontos kezelésének biztosítása érdekében minden tértivevényre az ügyszám feljegyzésekor fel kell 
jegyezni a sorszámot is. 

Az ügyészség házi iratai 

34. § (1) Ügyészségi házi iratokról - az ügyészség teljes tevékenységi körét illetően - tájékoztatás nem adható, 
kivéve ha a nyilvánosságra hozatalt a legfőbb ügyész közérdekből engedélyezi. 
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(2) A házi iratokba az ügyészi szervezet tagjai közül csak azok tekinthetnek be, akik erre munkakörük, illetve 
felhatalmazásuk alapján jogosultak. 

Ügyészségi irattár 

35. § (1) Irattár céljára olyan helyiséget kell kialakítani, amely a tűzrendészeti szabályoknak megfelel és ahol 
az iratokat szárazon lehet tartani, illetőleg azokat veszély (állati vagy növényi kártevő stb.) nem fenyegeti. 

(2) Az irattárban az egyes ügyészi szakterületeken az iratokat rendezetten, az iktatószám sorrendjében, míg a 
szakterületen kívül keletkezett iratokat az irattári tételek szerint csoportosítva - azon belül az iktatószámok 
sorrendjében - kell elhelyezni. 

(3) Az irattárból ügyiratot csak hivatalos használatra szabad kiadni, illetve kivenni. A befejezett ügyek 
iratainak az irattárból való kivételére csak az ügyintéző adhat utasítást. Amennyiben nem az ügy intézője kér 
iratot az irattárból, úgy az átvevőnek elismervényt kell adni az irat átvételéről és azt kell az ügyirat helyébe tenni. 
Az elismervényen fel kell tüntetni annak az ügynek a számát, s az ügy tárgyának megjelölését, amelyben a 
befejezett ügy irataira szükség van, az átvételi nap teljes keltét, az átvevő olvasható aláírását és beosztását. 

(4) Elismervény kötelezettsége nem vonatkozik arra az esetre, ha a befejezett ügyben utóirat érkezik. Ebben az 
esetben hivatalból kell az irodának az ügy iratait az irattárból kiemelni. Úgyszintén nem kell elismervény arra az 
esetre sem, ha egy befejezett ügy irattári anyagát másik ügyhöz kell csatolni. A csatolást az irattári sorkönyvbe 
kell bejegyezni. 

(5) Az irattárból kiadott ügyiratokat az irattári sorkönyvbe a megfelelő számnál kelet és az azokat elvivő 
nevének feltüntetésével kell bejegyezni. Hivatalból való érkezés (utóirat) esetén - amennyiben külön irattár van - 
az irodának való átadást kell bejegyezni. Elismervény ellenében átvett ügy esetén az elismervény átvételének 
tényét be kell jelölni a megfelelő ügyszámnál. 

(6) Az elismervény ellenében kiadott ügyiratoknak az irattárba történő visszajuttatását az irattár kezelésével 
megbízott ügyészségi alkalmazottnak figyelemmel kell kísérnie. Amennyiben az ügyirat a határidőre, de 
legkésőbb 30 napon belül nem érkezik vissza, sürgetni kell. Ha az ügyintéző háromszori sürgetés ellenére az 
ügyiratot nem juttatja vissza, az irattár kezelője köteles az iroda felett felügyeletet gyakorló vezetőnek jelentést 
tenni. Az elismervényre kiadott ügyeket az irattár kezelője határidőre jegyzi, sürgetés végett. 

(7) Az ügyirat visszajuttatásakor az irattári sorkönyvben a bejegyzést át kell húzni, a visszavétel dátumát be 
kell jegyezni és az elismervényt meg kell semmisíteni. 

(8) Azokon az ügyészségeken, ahol külön nagyirattár létezik, a nagyirattárba kerülő ügydarabokat minden év 
január 15. napjától folyamatosan kell az irattár kezelésével megbízottnak átadókönyvvel átadni. 

(9) Az iratokat gondosan kell őrizni, azok eltűnéséről az ügyészi szerv vezetőjét haladéktalanul írásban 
értesíteni kell. 

36. § (1) A statisztikai adatszolgáltatás alapjául szolgáló összesítéseket, a statisztikára vonatkozó előírások 
szerinti időközönként kell elvégezni. Ha valamely statisztikai adatszolgáltatás alapadatai számítógépes 
adathordozón rendelkezésre állnak és a statisztikai adatszolgáltatáshoz szükséges feldolgozást számítástechnikai 
program végzi, úgy gondoskodni kell helyi feldolgozás esetén az érintett feldolgozó program futtatásáról, területi 
vagy központi feldolgozás esetén az alapadatoknak a feldolgozást végző ügyészi szervezeti egységhez történő 
eljuttatásáról. 

(2) Év végi záráskor az ügykönyvekben az évi utolsó bejegyzést vízszintes kettős vörös vonallal kell aláhúzni 
és beírni a lezárás időpontját. A lezárási bejegyzést a lajstromvezető (ügykönyvvezető), valamint a Legfőbb 
Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen a főosztályvezető, a fellebbviteli főügyészségeken, illetve a Katonai 
Fellebbviteli Ügyészségen a fellebbviteli főügyész, illetve a fellebbviteli vezető ügyész, a főügyészségeken, 
illetve a területi katonai ügyészségeken a főügyész, illetve a katonai ügyészség vezetője, a helyi ügyészségeken a 
vezető ügyész is aláírja. 

(3) Az ügykönyvekben az ügy befejezésekor a tárgyrovatot átlós irányban vörös irónnal át kell húzni és a 
jegyzetrovatba ugyancsak vörös irónnal „Bef.” szót kell írni. Azokban az ügyekben, amelyekben 
eredményességre is várni kell, a „Bef.” szót bejegyezni csak akkor szabad, ha az eredményességre vonatkozó 
értesítés beérkezett. 

(4) Az év végi zárás után folyamatban maradt ügyeket az új iktatókönyv elejére az eredeti számokkal át kell 
másolni és az átmásolás tényét a régi ügykönyv jegyzetrovatában vörös irónnal írt „Átm.” jelzéssel kell 
feltüntetni. Az ügy- és iratkezelés minden évben csak egy ügykönyvben történhet. 

(5) Amennyiben az iktatási adatokat számítástechnikai program segítségével rögzítik és kezelik, a teljes 
adatbázisról félévente és évente legalább két példányban külön-külön számítástechnikai adathordozóra külső 
másolatot kell készíteni. E másolatok egy példányát az adott ügyészségi szervezeti egységnél a megfelelő 
szabályok alkalmazásával irattárba kell helyezni, egy példányát pedig az archív másolatok megőrzésére és 
kezelésére kijelölt ügyészségi szervezeti egységhez kell eljuttatni. Mivel az archív másolatok az adott ügyészség 
ügyviteli adatainak pillanatnyi állapotát tartalmazzák és tanúsítják, e másolatokat utólag megváltoztatni vagy 
felülírni tilos. 
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IV. FEJEZET 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Félfogadás 

37. § 
38. § (1) A panaszos meghallgatása során egyszerűbb esetekben hivatalos feljegyzést, egyébként 

jegyzőkönyvet kell felvenni minden olyan bejelentésről, panaszról, amely ügyészi intézkedést igényel. A 
jegyzőkönyvet úgy kell felvenni, hogy az tartalmazza mindazokat az adatokat, amelyek az ügy gyors elintézését 
biztosítják. Ha a panaszos kérelme szóbeli jogi tanácsadással vagy felvilágosítással végleg elintézhető, az írásba 
foglalást mellőzni lehet. 

(2) A felvett jegyzőkönyvet és az ügyféltől írásban átvett beadványt a félfogadást ellátó ügyész (ügyészségi 
titkár, ügyészségi fogalmazó) még aznap köteles az illetékes irodának átadni. 

(3) A fél kérelmére a jegyzőkönyvbe foglalásról elismervényt kell adni, amelyen fel kell tüntetni a 
jegyzőkönyvezés napját. Amennyiben a jegyzőkönyv kizárólag a fél által előadottakat tartalmazza, elismervény 
helyett a jegyzőkönyv egy példányát kell átadni. 

(4) A félfogadás főbb adatairól naplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a félfogadás napját, az ügyfél 
nevét, lakhelyét, panaszának tárgyát és az ügyészi intézkedést, valamint a félfogadást ellátó ügyészségi 
alkalmazott nevét. 

39. § 

Gyűjtőszekrény 

40. § (1) Valamennyi ügyészi szervnél a beadványok részére gyűjtőszekrényt kell elhelyezni. 
(2) A gyűjtőszekrényen fel kell tüntetni a naponta történő kiürítés időpontját. Nagy forgalmú ügyészségeken 

naponta két ízben, reggel és kora délutáni órákban, más ügyészségeken naponta egyszer, reggel közvetlenül 
munkakezdés után kell az irodavezetőnek, vagy az erre kijelölt ügyészségi alkalmazottnak a gyűjtőszekrényt 
kiürítenie. 

Távbeszélő igénybevételének szabályai 

41. § (1) Az ügyintézés meggyorsítása érdekében az ügyészség sürgetésekre, intézkedésekre, felhívások 
közlésére, szakértő, tolmács, terhelt, tanú stb. behívására, hatóságok tájékoztatására, tudakozódásra távbeszélőt 
is igénybe vehet. Távbeszélőt azonban csak akkor szabad használni, ha a beszélő másik fél személye nem 
kétséges, vagy a közlés tudomásul vételére bárki jogosult. 

(2) A folyamatban lévő ügyekről tilos a feleknek távbeszélőn érdemben felvilágosítást adni. 
(3) Távbeszélőn tett intézkedésekről, valamint a távbeszélőn vett utasításról, értesítésről, jelentésről a 

vonatkozó ügyiraton vagy külön lapon hivatalos feljegyzést kell készíteni és azt az iratkezelés általános 
szabályai szerint kell kezelni. 

(4) Telefaxon csak kiadmányozott ügyészségi irat továbbítható. Telefaxon történő továbbítás esetén az 
ügyészségen maradó kiadmány mellé csatolni kell a telefax elküldésének igazoló lapját. 

(5) Iratok telefaxon történő továbbítása esetén ki kell tölteni és az iratokkal együtt továbbítani kell a telefax 
előlapot, mely tartalmazza a feladó és a címzett megnevezését és a telefax számát, az ügyészségi ügyszámot, 
valamint az irat megnevezését, oldalainak számát és a továbbítás időpontját. Az előlapot a későbbiekben az 
ügyészségi házi iratok között kell kezelni. A telefax forgalomról külön nyilvántartást lehet vezetni. 

V. FEJEZET 

IRATTÁROZÁS, SELEJTEZÉS ÉS LEVÉLTÁRBA ADÁS 

Az iratok meghatározása 

42. § Az irattározás szempontjából iratnak kell tekinteni az ügyészi szervekhez érkezett vagy a működéssel 
összefüggésben kézírás, gépírás, vagy sokszorosítás útján keletkezett valamennyi írásbeli anyagot, térképet, 
műszaki és gazdasági terveket, rajzokat, pénzügyi, könyvelési bizonylatokat, valamint mindezek nyilvántartására 
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szolgáló ügykönyveket, ügyviteli segédkönyveket, kartonokat stb. Ugyancsak iratnak minősül valamennyi - a 
számítástechnika alkalmazása során nem ideiglenes céllal létrehozott adatot tartalmazó - adathordozó. 

Az iratok irattári kezelése 

43. § (1) Az iratok - nagy- és kisirattárban - elhelyezése végett az irattár számára olyan, tűzrendészeti 
szabályoknak megfelelő helyiséget kell biztosítani, amelyben az iratokat nedvesség vagy más veszély (állati, 
növényi kártevők stb.) nem fenyegeti. 

(2) A mágneses, magneto-optikai, optikai adathordozók és egyéb bizonylatok, a magnetofonszalagok, 
valamint a mikrofilmek tárolására a gyártó, forgalmazó által meghatározott feltételek mellett az üzemeltetési 
szabályok az irányadók. 

(3) Az ügyészi szerv (OKRI) vezetője - a Legfőbb Ügyészségen a Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási 
Főosztály és a Gazdasági Főigazgatóság vezetője együttesen, az informatikai vagy számítástechnikai 
adathordozók esetén a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály vezetőjével egyeztetve, a Katonai 
Főügyészségen pedig a Katonai Ügyek Főosztályának vezetője - gondoskodik az (1)-(2) bekezdésben foglalt 
feltételek meglétéről és arról, hogy az irattári kezeléshez szükséges író- és tárolási eszközök rendelkezésre 
álljanak. 

44. § (1) Az iratok irattári kezelése az irattári terv alapján történik. Az irattári tervet az iratkezelési szabályzat 
1. számú függeléke tartalmazza. 

(2) Az irattári tervet az ügykörökben és a szervezetben bekövetkező változásoknak megfelelően - 
szükségeshez képest - módosítani kell. Erre, valamint az irattári tervvel kapcsolatos kötelező érvényű előírásokra 
- az illetékes levéltárral egyetértésben, a katonai ügyészi szervet érintően a Katonai Ügyek Főosztályának 
vezetőjével is egyetértésben - a Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály vezetője jogosult Az 
OKrI irattári tervének módosítása az igazgató hatáskörébe tartozik. 

45. § (1) Az irattár kezelésével megbízott személy (a továbbiakban: irattáros) az irattárban őrzött iratokról 
raktári jegyzéket vezet, amely a tárolási egységek (doboz, csomó, kötet stb.), valamint az irattári terv szerinti 
tagolást is feltünteti. 

(2) A kisirattár iratait raktári jegyzék alapján kell a nagyirattárnak átadni. 

Az iratok levéltárba adása 

46. § (1) Különös figyelemmel kell lenni a levéltári anyagoknak minősülő iratok megőrzésére. 
(2) A levéltár számára átadandó iratokat teljes, lezárt évfolyamokban, ügyviteli segédletekkel együtt, annak 

mellékletét képező iratjegyzékkel, az átadó költségére az irattári terv szerint átadás-átvételi jegyzőkönyv 
kísérletében teljes, lezárt évfolyamban kell átadni. A visszatartott iratokról külön jegyzék készül. 

(3) A selejtezett, illetve a levéltárnak átadott iratokkal kapcsolatban számítástechnikai adathordozón is tárolt 
adatok függelékben meghatározott körét az illetékes levéltár részére számítástechnikai adathordozón, a 
levéltárnak megfelelő formátumban át kell adni. 

(4) Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmazza az átadó szerv nevét, a fogadó levéltár nevét, az átadandó 
iratok évkörét, mennyiségét és ezt követően raktári egységenként az iratok jegyzékét. 

(5) Az őrzési időt az ügyben tett utolsó érdemi intézkedéstől, lajstromok, iktatókönyvek, ügyviteli 
segédkönyvek és egyéb nyilvántartások esetében az utolsó bejegyzéstől, archivált számítógépes adatállományok 
esetében az archiválás időpontjától, személyzeti ügyekben a szolgálati viszony megszűnésétől kell számítani. 

47. § (1) Az ügyirat borítóján (az iratcsomó első lapján) a befejezést követően ügyészi utasítás alapján az 
irodai ügyintéző feltünteti a selejtezés évét vagy azt, hogy az irat nem selejtezhető, levéltárnak átadandó, illetve 
megőrizendő. 

(2) Az irattáros az iratok irattárba helyezését megelőzően köteles ellenőrizni az (1) bekezdésben említett 
adatoknak az iratborítóra (az iratcsomó első lapjára) való feljegyzését. 

(3) Az irattári tervnek megfelelő tételszámot a lajstromba (iktatókönyvbe) is be kell jegyezni. Amennyiben a 
lajstromba (iktatókönyvbe) iktatott ügyek egy irattári tételszám alá tartoznak, elegendő azt a lajstrom 
(iktatókönyv) nyitó - évszámot feltüntető - lapjára egy alkalommal bevezetni. 

(4) Számítástechnikai eszközzel elektronikus adathordozón rögzített adatok irattározása esetén gondoskodni 
kell arról, hogy az összetartozó (ugyanazon ügyirathoz, ugyanazon nyilvántartáshoz stb. tartozó) adatok 
ugyanazon elektronikus adathordozón kerüljenek irattározásra. 

Az iratok selejtezése 

48. § (1) Az irattárból megsemmisítés vagy nyersanyagként való felhasználás céljából az iratokat csak a 
selejtezésre vonatkozó előírások szerint lehet kiemelni. 
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(2) Az iratokat évenként egyszer selejtezni kell. Ennek során kell dönteni azoknak az iratoknak a 
selejtezéséről, amelyek az irattári terv szerint kiselejtezhetők és őrzésük ideje lejárt. Az őrzési idő lejárta előtt is 
ki lehet selejtezni az iratok között található érdemi, illetve ügyviteli szempontból felesleges - géppel, vagy kézzel 
írott - másolati és piszkozati példányokat. 

(3) A selejtezést bizottság folytatja le, amelyben részt vesz egy ügyész és az irattárosi teendőkkel megbízott 
alkalmazott. 

(4) A selejtezésről három példányban jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell 
a) a selejtezés helyét és idejét, 
b) a selejtezésben résztvevők nevét és beosztását, 
c) a selejtezett iratok irattári tételszámát, 
d) az iratok keletkezésének évszámát, az ügyszámát és darabszámát. 
(5) A selejtezési jegyzőkönyvet a résztvevők aláírják és az ügyészi szerv (OKrI) bélyegzőjével látják el. 
49. § (1) A selejtezés megtörténtét a lajstromban (iktatókönyvben) és a raktári jegyzékben a megfelelő 

tételszámnál a „kiselejtezve” szónak és a selejtezés évének bejegyzésével kell feltüntetni. 
(2) A selejtezés helyéről és idejéről - a selejtezés megkezdése előtt legalább 30 nappal - az illetékes levéltárat 

írásban értesíteni kell és részére a selejtezést követően a selejtezési jegyzőkönyv két példányát meg kell küldeni. 
(3) A selejtezett iratok megsemmisítésére, felhasználására, illetve egyéb értékesítésére csak az illetékes 

levéltárnak a visszaküldött selejtezési jegyzőkönyvre vezetett hozzájárulása után kerülhet sor. 
(4) A selejtezésre kerülő iratnál lévő olyan tárgyat, amely iratnak nem minősül, ki kell adni a jogosultnak, 

ennek akadálya esetén meg kell semmisíteni. 
50. § A selejtezésre kerülő iratok további irodai hasznosítását, illetve értékesítését a Legfőbb Ügyészség 

gazdasági főigazgatóságának vezetője (az OKrI tekintetében az igazgató) jogosult szabályozni. 

Az irattár ellenőrzése 

51. § (1) A felettes ügyészi szerv az alárendelt ügyészségek irattározási rendjét köteles időszakonként 
ellenőrizni és a súlyosabb szabálytalanságokról az illetékes levéltárat is tájékoztatnia kell. 

(2) Az illetékes levéltár - előzetes bejelentés alapján - az ügyészi szerv és az OKRI irattárát jogosult 
ellenőrizni. 

Vegyes rendelkezések 

52. § (1) Ügyészi szerv megszüntetése esetén iratait a feladatait átvevő ügyészi szerv irattárában kell 
elhelyezni. 

(2) A megszüntető ügyészi szerv vezetője az irattári anyag új elhelyezéséről az átadás előtt legalább nyolc 
nappal értesíti az illetékes levéltárat. 

53-59. § 

1. számú függelék 

Az ügyészi szervek - 1999. január 1-je után érkezett (keletkezett) iratokra vonatkozó - irattári terve 

Selejtezési jel: 

1000” jelöli a nem selejtezhető és a levéltárnak 15 év őrzési idő után átadandó iratokat 
2000” jelöli az 50 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2001” jelöli a 35 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2002” jelöli a 30 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2003” jelöli a 15 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2004” jelöli a 10 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2005” jelöli a 8 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2006” jelöli az 5 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
2007” jelöli az 1 év őrzési idő után selejtezhető iratokat 
3000” jelzi a nem selejtezhető és a levéltárnak át nem adható az ügyészségen tovább őrzendő iratokat 
4000” határidő nélkül levéltárba adandó (HN) 

       Őrzési idő 
 Selejtezési  

jel 
 Irattári  
tételszá  Irattári tétel megnevezése  A 

selejtezési  

 A 
levéltárba  
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m idő  
(években) 

átadás ideje  
(években) 

 I.  
Büntetőügyek 

 1000  1.  Az állam elleni bűncselekmények (Btk. X fejezet)  0  15 
 1000  2.  Az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. fejezet)  0  15 
 1000  3.  Az emberölés bűntettének minősített alakzatai  0  15 
 1000  4.  Az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje 

és az egészségügyi önrendelkezés elleni bűncselekmények (Btk. 
XII. fejezet II. Cím) 

 0  15 

 1000  5.  A lelkiismereti és vallásszabadság megsértése  0  15 
 1000  6.  Nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagja elleni erőszak 

bűntettének valamennyi alakzata 
 0  15 

 1000  7.  Emberrablás valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  8.  Emberkereskedelem valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  9.  Különleges személyes adatokkal való visszaélés bűntette  0  15 
 1000  10.  A kettős házasság bűntette  0  15 
 1000  11.  A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje 

elleni bűncselekmény 
 0  15 

 1000  12.  Műemlék megrongálása, kulturális javak (Btk. XV. Fejezet II. 
Cím) megrongálása, visszaélés kulturális javakkal 

 0  15 

 1000  13.  Az egyesülési joggal visszaélés valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  14.  Az államtitoksértés valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  15.  A szolgálati (katonai) titoksértés valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  16.  Jogosulatlan titkos információgyűjtés bűntette  0  15 
 1000  17.  Az egyesülési (A gyülekezési) szabadság megsértésének 

bűntette 
 0  15 

 1000  18.  A hivatali bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet IV. Cím)  0  15 
 1000  19.  Hivatalos személy elleni erőszak  0  15 
 1000  20.  Nemzetközileg védett személy elleni erőszak  0  15 
 1000  21.  Fogolyzendülés valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  22.  Nemzetközi bíróság előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni 

bűncselekmények 
 0  15 

 1000  23.  Vesztegetés  0  15 
 1000  24.  A közélet tisztasága elleni bűncselekmények  0  15 
 1000  25.  A nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmények (Btk. 

XV. Fejezet VIII. Cím) 
 0  15 

 1000  26.  A közérdekű üzem működése megzavarásának súlyosabban 
minősülő alakzata 

 0  15 

 1000  27.  Terrorcselekmények  0  15 
 1000  28.  Nemzetközi jogi kötelezettség megszegésének bűntette  0  15 
 1000  29.  Légi jármű hatalomba kerítésének valamennyi bűntetti alakzata  0  15 
 1000  30.  Fegyvercsempészet  0  15 
 1000  31.  Bűnszervezetben részvétel  0  15 
 1000  32.  Visszaélés radioaktív anyaggal bűntettének valamennyi alakzata  0  15 
 1000  33.  Visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével bűntettének 

valamennyi alakzata 
 0  15 

 1000  34.  Visszaélés atomenergia alkalmazásával bűntettének valamennyi 
alakzata 

 0  15 

 1000  35.  Visszaélés nemzetközi szerződés által tiltott fegyverrel bűntette  0  15 
 1000  36.  Közösség elleni izgatás  0  15 
 1000  37.  Környezetkárosítás  0  15 
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 1000  38.  Természetkárosítás  0  15 
 1000  39.  Visszaélés kábítószerrel bűntettének minősített alakzata  0  15 
 1000  40.  Nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmára 

vonatkozó kötelezettség megszegése 
 0  15 

 1000  41.  Csődbűntett valamennyi alakzat  0  15 
 1000  42.  Pénzmosás  0  15 
 1000  43.  Pénzhamisítás  0  15 
 1000  44.  A különösen nagy értékre elkövetett adócsalás 

(társadalombiztosítási csalás) bűntetti alakzata 
 0  15 

 1000  45.  Kulturális javak körébe tartozó tárgyra elkövetett csempészet  0  15 
 1000  46.  Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése  0  15 
 1000  47.  Kulturális javak körébe tartozó tárgyra, vallási tisztelet tárgyára, 

illetőleg vallási szertartásra vagy más egyházi célra rendelt 
helyiségből a vallási szertartás végzésére szolgáló tárgyra, 
temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a halott emlékére 
rendelt vagy holttesten lévő tárgyra elkövetett lopás (Btk. XVIII. 
Fejezet) 

 0  15 

 1000  48.  Kulturális javak körébe tartozó tárgyra elkövetett sikkasztás  0  15 
 1000  49.  Kulturális javak körébe tartozó tárgy, régészeti lelőhely vagy 

műemlék, továbbá vallási tisztelet tárgyának; vallási szertartás 
végzésére szolgáló épület vagy tárgy; temetési hely, temetkezési 
emlékhely, illetőleg temetőben vagy temetkezési emlékhelyen a 
halott emlékére rendelt tárgy megrongálásával, illetőleg 
megsemmisítésével elkövetett rongálás 

 0  15 

 1000  50.  Kulturális javak körébe tartozó tárgyra elkövetett orgazdaság  0  15 
 1000  51.  Különösen nagy és különösen jelentős értékre elkövetett lopás 

bűntette 
 0  15 

 1000  52.  Különösen nagy és különösen jelentős értékre elkövetett 
sikkasztás bűntette 

 0  15 

 1000  53.  Különösen nagy kárt okozó csalás bűntette  0  15 
 1000  54.  Különösen nagy és különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 

hűtlen kezelés bűntette 
 0  15 

 1000  55.  Rablás minősített esetei  0  15 
 1000  56.  Kifosztás bűntettének minősített alakzatai  0  15 
 1000  57.  Különösen nagy és különösen jelentős értékre elkövetett 

orgazdaság bűntette 
 0  15 

 1000  58.  Szerzői vagy szomszédos jogokhoz kapcsolódó jogok különösen 
nagy vagy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 
megsértésének bűntette 

 0  15 

 1000  59.  A nyomozás felügyeleti tevékenység körében keletkezett 
vizsgálatokról készült és azokat összefoglaló jelentések 

 0  15 

 1000  60.  A rendkívüli perorvoslatok körében a jogegységi határozat 
hozatalára tett ügyészi indítvánnyal befejezett ügyek 

 0  15 

 1000  61.  A rendkívüli perorvoslatok körében az ügyész által hivatalból 
indítványozott és a bíróság által elrendelt ügyek házi iratai 

 0  15 

 1000  62.  A vizsgálati tervi és a vizsgálati terven kívüli vizsgálatokról 
készült és az azokat összefoglaló jelentések 

 0  15 

 1000  63.  Büntetés-végrehajtásával kapcsolatos kérelem  0  15 
 1000  64.  Büntetés-végrehajtásával kapcsolatos panasz  0  15 
 1000  65.  Büntetés-végrehajtásának az elítélt állampolgársága szerinti 

államnak való átengedésével kapcsolatos iratok 
 0  15 

 1000  66.  Magyar állampolgár külföldön kiszabott büntetése átvételével és 
hazai végrehajtásával kapcsolatban érkezett iratok 

 0  15 

 1000  67.  Külföldi hatóságtól érkezett, fogva tartással, vagy a büntetés  0  15 
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végrehajtásával kapcsolatos értesítés, kérelem 
 1000  68.  Vizsgálat bv. intézetben és munkahelyen történt üzemi balesettel 

kapcsolatban 
 0  15 

 1000  69.  Vizsgálat bv. intézetben és munkahelyen történt rendkívüli 
eseménnyel kapcsolatban 

 0  15 

 1000  70.  Vizsgálat bv. intézetben és munkahelyen elkövetett 
bűncselekménnyel kapcsolatban 

 0  15 

 1000  71.  Vizsgálat rendőrségi fogdán rendkívüli eseménnyel 
kapcsolatban 

 0  15 

 1000  72.  Vizsgálat rendőrségi fogdán elkövetett bűncselekménnyel 
kapcsolatban 

 0  15 

 1000  73.  Vizsgálat rendőrségen mellékbüntetések végrehajtása tárgyában  0  15 
 1000  74.  Vizsgálat elkobzás végrehajtása tárgyában  0  15 
 1000  75.  Vizsgálat rendőrségen pártfogó felügyelet végrehajtása 

tárgyában 
 0  15 

 1000  76.  Vizsgálat vám- és pénzügyőrségen elkobzás végrehajtása 
tárgyában 

 0  15 

 1000  77.  Vizsgálat nyomozó hatóság előállító helyiségében  0  15 
 1000  78.  Vizsgálat nyomozó hatóság előállító helyiségében történt 

rendkívüli eseménnyel kapcsolatban 
 0  15 

 1000  79.  Vizsgálat határőrség idegenrendészeti fogdájában  0  15 
 1000  80.  Vizsgálat határőrség idegenrendészeti fogdájában rendkívüli 

eseménnyel kapcsolatban 
 0  15 

 1000  81.  Vizsgálat határőrség közösségi szálláshelyén  0  15 
 1000  82.  Vizsgálat határőrség közösségi szálláshelyén rendkívüli 

eseménnyel kapcsolatban 
 0  15 

 1000  83.  Vizsgálat házi őrizet végrehajtásával kapcsolatban  0  15 
 1000  84.  Munkatervi és munkaterven kívüli vizsgálatok  0  15 
 1000  85.  Általános állásfoglalás végett érkezett felterjesztés  0  15 
 1000  86.  Jogszabály észrevételezése végett érkezett anyag  0  15 
 1000  87.  Jogszabály értelmezése végett érkezett anyag  0  15 
 1000  88.  Fogva tartottakra vonatkozó létszámjelentések  0  15 
 1000  89.  Vezető által kiemelt egyéb ügy  0  15 
 2003  90.  Egyéb ügyek iratai  15  0 

 II.  
A magánjogi és közigazgatási jogi tevékenység körébe tartozó ügyek 

 1000  91.  Az ügyész által indított semmisségi keresetekkel kapcsolatos 
ügyek 

 0  15 

 1000  92.  A személyi állapottal kapcsolatos: apasági, házassági, 
gondnokság alá helyezési ügyészi keresettel kapcsolatos ügyek 

 0  15 

 1000  93.  Alapítványokkal, egyesületekkel, társadalmi szervekkel 
összefüggő ügyek (a Gyűjtőben kezelt ügyek is) 

 0  15 

 1000  94.  Pártokkal összefüggő ügyek  0  15 
 1000  95.  Ügyészi keresettel kapcsolatos környezetvédelmi ügyek  0  15 
 1000  96.  A kárpótlással és földtulajdonnal kapcsolatos törvényességi 

felügyeleti ügyek 
 0  15 

 1000  97.  A közszolgálati műsorszolgáltatókkal kapcsolatos törvényességi 
felügyeleti ügyek 

 0  15 

 1000  98.  Az egyházak működésével összefüggő ügyek  0  15 
 1000  99.  Vizsgálati tervek  0  15 
 1000  100.  A vizsgálati tervi és a vizsgálati terven kívüli vizsgálatokról 

készült és az azokat összefoglaló jelentések 
 0  15 
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 1000  101.  Vezető által kiemelt egyéb ügy  0  15 
 2003  102.  A lajstromokba iktatott egyéb ügyek  15  0 
 2003  103.  A lajstromokba iktatott ügyek számítástechnikai adathordozón 

kezelt adatállományai 
 15  0 

 2006  104.       
 2006  105.  Gyűjtők, kivéve az EGYLET irattári gyűjtőben elhelyezett 

ügyeket 
 5  0 

 2006  106.  Egyéb segédkönyvek  5  0 
 1000  107.  Lajstromok  0  15 
 1000  108.  Általános névmutató  0  15 
 1000  109.  A vagyoni jellegű magánjogi ügyek közül azok, amelyeknél a 

kárérték az egymillió Ft-ot meghaladja 
 0  15 

 2006  1091  A személyi szabadságot és a személyiségi jogokat érintő 
korlátozó intézkedések 

 5  0 

 2006  1092  Az ügyészi jóváhagyással foganatosított szabálysértési és 
államigazgatási ügyekben elrendelt elővezetések 

 5  0 

 2006  1093  Adóhatósági átvizsgálásról szóló határozatok  5  0 
 III.  

Személyügyi és továbbképzési ügyek 
 1000  110.  Bérfejlesztés  0  15 
 1000  111.  Személyügyi terv  0  15 
 2000  112.  Személyi iratgyűjtő  50  0 
 1000  113.  A főügyészségeken, a Katonai Fellebbviteli ügyészségen és a 

területi katonai ügyészségeken vezetett személyügyi és 
továbbképzési ügyek lajstroma 

 0  15 

 1000  114.  Személyügyi és továbbképzési ügyek lajstroma a Legfőbb 
Ügyészségen és a Katonai Főügyészségen 

 0  15 

 2001  115.  Fegyelmi tájékoztató  35  0 
 2001  116.  Vizsgálati jelentés  35  0 
 2001  117.  Létszám  35  0 
 2004  118.  Kitüntetések, jutalmak  10  0 
 2004  119.  Fegyelmi eljárás  10  0 
 2004  120.  Észrevételezésre kapott jogszabály-, utasítás-, ill. körlevél-

tervezetek 
 10  0 

 1000  121.  A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály 
munkaértekezleteinek anyaga 

 0  15 

 1000  122.  A Személyügyi, Továbbképzési és Igazgatási Főosztály 
munkaterve 

 0  15 

 2004  123.  Minősítések  10  0 
 2004  124.  Szakmai konferenciák  10  0 
 2004  125.  Nem ügyészi állományú alkalmazottak vizsgái  10  0 
 2004  126.  Nem ügyészi állományú alkalmazottak konferenciái  10  0 
 2004  127.  Ügyészségi alkalmazottak tudományos képzése  10  0 
 2004  128.  Cikkek, pályázatok  10  0 
 2004  129.  Ügyészségi alkalmazottak állami iskolai tanulmányai  10  0 
 2004  130.  Ügyészségi könyvek kiadása  10  0 
 2004  132.  Kapcsolat más szervekkel  10  0 
 2004  133.  A főügyészségek, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség és a területi 

katonai ügyészségek továbbképzési ügyeinek gyűjtője 
(ellenőrzések, jelentések stb.) 

 10  0 

 2004  134.  Egyéb továbbképzési (tanulmányi) ügyek  10  0 
 2006  135.  Felvétel  5  0 
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 2006  136.  Szabadság  5  0 
 2006  137.  Költségtérítés  5  0 
 2006  138.  Kirendelések  5  0 
 2006  139.  Havi tájékoztatók a személyügyi intézkedésekről  5  0 
 2006  140.  Anyagigénylés  5  0 
 2006  141.  Joghallgatók szakmai gyakorlata  5  0 
 2006  142.  Egyéb segéd-, illetve nyilvántartókönyvek (átadó-, 

kézbesítőkönyv, határidő-nyilvántartás stb.) 
 5  0 

 2007  143.  Igazolványok, adatlapok felterjesztése  1  0 
 IV.  

Igazgatási ügyek 
 1000  144.  Az igazgatási tevékenység számítógépes ügyviteli programjának 

számítás- technikai adathordozón kezelt adatállományai 
 0  15 

 1000  145.  Utasítások  0  15 
 1000  146.  Munkatervek  0  15 
 1000  147.  Vizsgálati szempontok és összefoglaló jelentések  0  15 
 1000  148.  Egyéb jelentések  0  15 
 1000  149.  Értekezletek  0  15 
 1000  150.  Országgyűléssel, Alkotmánybírósággal, minisztériumokkal, 

országos főhatóságokkal kapcsolatos anyagok 
 0  15 

 1000  151.  A legfőbb ügyész parlamenti szereplésének anyagai  0  15 
 1000  152.  Iktatókönyv, név- és tárgymutató, illetve ügyszám, név- és 

idegenszám mutató 
 0  15 

 1000  153.  Más szervek jogszabály-tervezeteinek véleményezése  0  15 
 2001  154.  Személyes meghallgatások anyagai  35  0 
 2004  155.  Egyéb igazgatási ügyek  10  0 
 2004  156.  A legfőbb ügyész által tartott sajtótájékoztatók anyagai  10  0 
 2004  157.  Egyéb sajtótájékoztatók anyagai  10  0 
 2001  158.  Személyes meghallgatások anyagai (Kabinetiroda)  35  0 
 2004  159.  A sajtószóvivők továbbképzésének anyagai (Kabinetiroda)  10  0 
 2004  160.  Konferenciák anyagai (Kabinetiroda)  10  0 
 2004  161.  Egyéb levelezések anyagai (Kabinetiroda)  10  0 
 1000  162.  Nemzetközi szervezetekkel (Európa Tanács, ENSZ, egyéb) 

kapcsolatos iratok 
 0  15 

 1000  163.  Az Európai Unióval, intézményeivel, illetve szervezeteivel 
kapcsolatos iratok 

 0  15 

 1000  164.  Kétoldalú nemzetközi ügyészségi kapcsolatok iratai  0  15 
 1000  165.  Regionális ügyészségi kapcsolatok iratai  0  15 
 1000  166.  Nemzetközi szerződések és nemzetközi vonatkozású 

jogszabályok véleményezésével kapcsolatos iratok 
 0  15 

 1000  167.  A legfőbb ügyésznek és helyetteseinek nemzetközi 
tevékenységével kapcsolatos iratok 

 0  15 

 1000  168.  Legfőbb ügyészi, illetve helyettesi szintű hivatalos látogatások 
és fogadások és az ezekkel kapcsolatos protokoll levelezések 
iratai 

 0  15 

 1000  169.  Egyéb vezetői hivatalos külföldi utazásokkal kapcsolatos iratok  0  15 
 1000  170.  Bel- és külföldi tanulmányutak, csereprogramok és 

szemináriumok iratai 
 0  15 

 1000  171.  Nemzetközi jogsegélyügyek iratai  0  15 
 1000  172.  Nemzetközi támogatási programok iratai  0  15 
 1000  173.  Külföldre irányuló dokumentáció és kommunikáció iratai  0  15 
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 1000  174.  Egyéb, az ügyészség nemzetközi kapcsolatait érintő iratok  0  15 
 2004  175.  Tanfolyamok és szakmai konferenciák anyagai  10  0 
 2004  176.  Vezetői ügykör átadásával kapcsolatos iratok  10  0 
 2004  177.  Elfogultsági bejelentések  10  0 
 2004  178.  Szolgálati titoktartás alóli felmentés iratai  10  0 
 2004  179.  Szakértői ügyekkel kapcsolatos iratok  10  0 
 2004  180.  Panaszirodai ügyekben keletkezett iratok  10  0 
 2004  181.  Üdülési ügyek iratai  10  0 
 1000  182.  A ténymegállapító vizsgálatok iratai  0  15 
 3000  183.  Selejtezési jegyzőkönyvek  0  0 

 V.  
Statisztikai és számítástechnikai ügyek 

 1000  184.  A Katonai Főügyészség, a főügyészségek, a Katonai 
Fellebbviteli Ügyészség, a területi katonai ügyészségek és a helyi 
ügyészségek által kitöltött statisztikai táblák összesítője 

 0  15 

 1000  185.  Informatikai Központ beruházással kapcsolatos iratok  0  15 
 1000  186.  A Katonai Főügyészség, a főügyészségek, a Katonai 

Fellebbviteli Ügyészség és a területi katonai ügyészségek által 
készített statisztikai tájékoztatók 

 0  15 

 2004  187.  Számítástechnikai továbbképzéssel kapcsolatos ügyek  10  0 
 2004  188.  Ügyészségek által kiállított összevont B-T lapok, összevont B-A 

lapok, B lapok, T lapok 
 10  0 

 2004  189.  Ügyészségek által kitöltött statisztikai táblák (felügyeleti 
áganként) 

 10  0 

 2004  190.  A Legfőbb Ügyészség Informatikai Központ, valamint a Katonai 
Főügyészség Személyügyi és Információs Önálló Osztály 
Információs Részleg működésével és fenntartásával kapcsolatos 
iratok 

 10  0 

 2004  191.  Számítógépes rendszerek előkészítésével kapcsolatos iratok  10  0 
 2006  192.  Számítástechnika fejlesztéssel kapcsolatos iratok  5  0 
 2006  193.  Egyéb statisztikai irat, tábla  5  0 
 2006  194.  Átadókönyv  5  0 
 2006  195.  Egyéb célfeldolgozások számítógépes teljesítésével kapcsolatos 

ügyek 
 5  0 

 VI.  
Gazdasági ügyek 

 4000  196.  Saját épületek építési, átépítési, felújítási dokumentációja 
(tervrajzok) 

 0  HN 

 2000  197.  Személyi adatok gyűjtője a hozzátartozó iratokkal  50  0 
 2000  198.  Társadalombiztosítási juttatásokkal kapcsolatos okmányok  50  0 
 2000  199.  Bérszámfejtéssel kapcsolatos okiratok  50  0 
 1000  200.  Költségvetési alapokmány  0  15 
 3000  201.  Bérnyilvántartások, levonási analitika (törzskarton)  0  0 
 2002  202.  Lakásépítési alap analitikus nyilvántartásai és bizonylatai  30  0 
 2002  203.  Legfőbb Ügyészség gépkocsijavító műhely, gépkocsi törzskönyv  30   
 2003  204.  Beruházások létesítmény nyilvántartó lapjai  15  0 
 2003  205.  Beruházások szerződés nyilvántartó lapjai, egyéb 

beruházásokkal kapcsolatos iratok 
 15  0 

 2004  206.  Előirányzat-nyilvántartás  10  0 
 2004  207.  Időszaki pénztárjelentés  10  0 
 2004  208.  Kötelezettségvállalások nyilvántartása  10  0 
 2004  209.  Főkönyvi könyvelés naplói és bizonylatai  10  0 
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 1000  210.  Költségvetési beszámolók  0  15 
 2004  211.  Költségvetési beszámolókat alátámasztó leltár  10  0 
 2004  212.  Analitikus könyvelési napló és bizonylatai  10  0 
 2004  213.  Főügyészségek havi zárásai  10  0 
 2004  214.  Főkönyvi kartonok  10  0 
 2004  215.  Munkaruha egyedi nyilvántartása  10  0 
 2004  216.  Legfőbb Ügyészség gépkocsijavító műhely anyag kivételezési és 

bevételezési jegyei 
 10  0 

 2004  217.  Szerszámlapok (lejárat után) nyilvántartása  10  0 
 2005  218.  Fizetési jegyzékek, pótjegyzékek  8  0 
 2005  219.  Bérkifizetések elektronikus formában történő utalásához 

kapcsolódó bizonylatok 
 8  0 

 2005  220.  Az egészségügyi biztosítások, ellátások számfejtésével 
kapcsolatos bizonylatok 

 8  0 

 2005  221.  Személyi jövedelemadó elszámolása  8  0 
 2005  222.  Személyi jövedelemadó elszámolások alapbizonylatai  8  0 
 2005  223.  Létszám és alapbér gyűjtőkönyvek  8  0 
 2005  224.  Levonási analitikák  8  0 
 2005  225.  Előleg-nyilvántartás  8  0 
 2005  226.  Bélyegnyilvántartás  8  0 
 2005  227.  Készpénzfelvételi utalvány tőszelvénye  8  0 
 2005  228.  Kiadási és bevételi pénztárbizonylat tőszelvényei  8  0 
 2005  229.  Szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása  8  0 
 2005  230.  Értékcikk nyilvántartás (ajándéktárgy, gyűrű)  8  0 
 2005  231.  Adók és járulékok nyilvántartása, bevallása  8  0 
 2005  232.  Ruházati költségtérítés számlái  8  0 
 2005  233.  Előleg-nyilvántartás  8  0 
 2005  234.  Nevelési ellátások számfejtésével kapcsolatos bizonylatok  8  0 
 2005  235.  Társadalombiztosítási könyv  8  0 
 2005  236.  Személyi adatlap  8  0 
 2005  237.  Távolléti jelentések nyilvántartása  8  0 
 2005  238.  Havi illetményszámfejtéssel kapcsolatos bizonylatok  8  0 
 2005  239.  Kiküldetési rendelvények nyilvántartása  8  0 
 2005  240.  Hivatali célra saját gépkocsi használat nyilvántartása  8  0 
 2005  241.  Munkaidő jelentés M lap  8  0 
 2005  242.  Jutalom számfejtési bizonylat  8  0 
 2005  243.  Belföldi és külföldi vásárlást biztosító kártyák nyilvántartása  8  0 
 2005  244.  Közbeszerzési eljárás eredményeiről készült jegyzőkönyv  8  0 
 2005  245.  KVI Vagyongazdálkodási terv és beszámolójelentés  8  0 
 2005  246.  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten 

alátámasztó számviteli bizonylatok 
 8  0 

 VII.  
Pénzügyi, gazdasági ellenőrzési ügyek 

 1000  247.  Ellenőrzési munkaterv, éves beszámoló jelentés  0  15 
 1000  248.  Munkatervi és munkaterven kívüli vizsgálatokról készült 

jelentések, azokkal összefüggő iratok 
 0  15 

 1000  249.  Ellenőrzési eljárásról vezetett nyilvántartások  0  15 
 2004  250.  Vagyonnyilatkozatok  10  0 
 2004  251.  Vagyonnyilatkozati eljárásban keletkezett iratok  10  0 
 3000  252.  Vagyonnyilatkozatok iktatókönyvei  0  0 
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 3000  253.  Vagyonnyilatkozatok ellenőrzési eljárásáról vezetett 
nyilvántartások 

 0  0 

 VIII.  
Számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományokból kiíratott listák és számítástechnikai adathordozók 

 Büntetőügyek 
 1000  254.  A büntetőjogi szakterület számítógépes ügyviteli programjának 

számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományaiból 
kiíratott mutatók, nyilvántartások és egyéb listák 

 0  15 

 Magánjogi és közigazgatási jogi tevékenység körébe tartozó ügyek 
 1000  255.  A magánjogi és közigazgatási jogi szakterület számítógépes 

ügyviteli programjának számítástechnikai adathordozón kezelt 
adatállományaiból kiíratott mutatók, nyilvántartások és egyéb 
listák 

 0  15 

 Igazgatási ügyek 
 1000  256.  Az igazgatási tevékenység ügyvitelére vonatkozó számítógépes 

ügyviteli programjának számítástechnikai adathordozón kezelt 
adatállományaiból kiíratott mutatók, nyilvántartások és egyéb 
listák 

 0  15 

 Statisztika és számítástechnika 
 1000  257.  A több ügyészségi szervezeti egység archivált számítógépes 

adatainak biztonsági másolatait területileg vagy központilag 
összegyűjtve tartalmazó elektronikus adathordozók 

 0  15 

 1000  258.  A területileg vagy központilag közölt statisztikai táblák 
előfeldolgozott vagy közlés céljára feldolgozott alapadatait 
tartalmazó archivált elektronikus adathordozók 

 0  15 

 A gazdasági ügyek közül az alábbi irattári tételek elektronikus formában is őrzött nyilvántartásai 
 2004  259.  Előirányzat-nyilvántartás  10  0 
 2004  260.  Főkönyvi könyvelés naplói és bizonylatai  10  0 
 2004  261.  Költségvetési beszámolók, valamint az azt alátámasztó leltár  10  0 
 2004  262.  Főügyészségek havi zárásai  10  0 
 2004  263.  Főkönyvi kartonok  10  0 
 2005  264.  Fizetési jegyzékek, pótjegyzékek  8  0 
 2005  265.  Bérkifizetések elektronikus formában történő utalásához 

kapcsolódó bizonylatok 
 8  0 

 2005  266.  Személyi jövedelemadó elszámolása  8  0 
 2005  267.  Levonási analitikák  8  0 
 2005  268.  KVI Vagyongazdálkodási terv és beszámolójelentés  8  0 

 Pénzügyi, gazdasági, ellenőrzési ügyek közül az alábbi irattári tételek elektronikus formában is őrzött nyilvántartásai 
 1000  269.  Ellenőrzési munkaterv, éves beszámolójelentés  0  15 
 1000  270.  Munkatervi és munkaterven kívüli vizsgálatokról készült 

jelentések, azokkal összefüggő iratok 
 0  15 

 1000  271.  Ellenőrzési eljárásról vezetett nyilvántartások  0  15 
 2004  272.  Vagyonnyilatkozati eljárásban keletkezett iratok  10  0 
 3000  273.  Vagyonnyilatkozatok ellenőrzési eljárásáról vezetett 

nyilvántartások 
 0  0 

 Jogi képviseleti ügyek 
 1000  307.  A jogi képviseleti ügyek számítógépes ügyviteli programjának 

számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományaiból 
kiíratott mutatók, nyilvántartások és egyéb listák 

 0  15 

 IX.  
A katonai ügyészi szervezet hatáskörébe tartozó egyéb büntetőügyek 

 1000  274.  Az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak súlyosabban  0  15 
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minősülő esetei [Btk. 355. § (5) bekezdés a) pont] 
 1000  275.  A zendülés súlyosabban minősülő esetei, ha a halált 

szándékosan okozva követik el [Btk. 352. § (3) bekezdés b) pont] 
 0  15 

 1000  276.  Szökés  0  15 
(mintavé- 

tellel) 
 1000  277.  Feljelentés elmulasztása  0  15 

(mintavé- 
tellel) 

 1000  278.  Önkényes eltávozás  0  15 
(mintavé- 

tellel) 
 1000  279.  Kibúvás a szolgálat alól  0  15 

(mintavé- 
tellel) 

 1000  280.  A szolgálat megtagadása  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  281.  Kötelességszegés szolgálatban  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  282.  Szolgálati feladat ellátása alóli kibúvás  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  283.  Jelentési kötelezettség megszegése  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  284.  Szolgálati visszaélés  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  285.  A zendülés, kivéve, ha a halált szándékosan okozva követik el 
[Btk. 352. § (3) bekezdés b) pont] 

 0  15 

 1000  286.  Zendülés megakadályozásának elmulasztása  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  287.  Parancs iránti engedetlenség  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  288.  Az elöljáró vagy szolgálati közeg elleni erőszak, kivéve annak 
súlyosabban minősülő eseteit [Btk. 355. § (5) bekezdés a) pont] 

 0  15 

 1000  289.  Szolgálati tekintély megsértése  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  290.  Bujtogatás  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  291.  Alárendelt megsértése  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  292.  Elöljárói hatalommal visszaélés  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  293.  Elöljárói gondoskodás elmulasztása  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  294.  Elöljárói intézkedés elmulasztása  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  295.  Ellenőrzés elmulasztása  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  296.  Harckészültség veszélyeztetése  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  297.  Parancsnoki kötelességszegés  0  15 (minta- 
vétellel) 

 1000  298.  Kibúvás a harci kötelesség teljesítése alól  0  15 
 1000  299.  Harci szellem bomlasztása  0  15 (minta- 

vétellel) 
 1000  300.  A katonai ügyészi szervezet által lajstromba iktatott bűnügyek  0  15 
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számítástechnikai adathordozón kezelt adatállományai 
 X. 

Jogi képviseleti ügyek 
 1000  301.  Ítélettel zárult jogi képviseleti ügyek  0  15 
 2002  302.  Megszüntetett ügyek  30  0 
 2002  303.  A keresetlevél idézés kibocsátása nélküli elutasításával zárult ügyek  30  0 
 2003  304.  Végrehajtási ügyek  15  0 
 2003  305.  A kárfelelősség áthárításával kapcsolatos ügyek  15  0 
 2003  306.  Egyéb ügyek  15  0 

2-7. számú függelék 
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12/2011. (III. 30.) BM rendelet 

az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikáról 

A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában, valamint 39. § (6) bekezdés b) pontjában foglalt 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

1-12. § 
13. § (1) Az ENyÜBS koordinációját a rendészetért felelős miniszter és a legfőbb ügyész által kinevezett 

három-három főből, valamint a NAV elnöke és az országos rendőrfőkapitány által kinevezett két-két főből álló 
munkacsoport (a továbbiakban: bűnügyi statisztikai munkacsoport) látja el. A kinevező a bűnügyi statisztikai 
munkacsoport tagját a bűnügyi statisztikai munkacsoportban ellátott tevékenységéért díjazásban részesítheti. 

(2) A bűnügyi statisztikai munkacsoport tagjainak kinevezése határozatlan időre szól és azt a kinevező 
bármikor indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonhatja. 

(3) A bűnügyi statisztikai munkacsoportban fennálló tagság megszűnik a bűnügyi statisztikai munkacsoport 
tagjának 

a) lemondásával, 
b) halálával, 
c) a kinevezése visszavonásával, 
d) a kinevezővel fennálló jogviszonya megszűnésével. 
(4) A (3) bekezdés a) pontja szerinti lemondás a bűnügyi statisztikai munkacsoport tagjának a kinevezőhöz 

intézett nyilatkozatával történik, ami bármikor, indokolás nélkül előterjeszthető. A lemondás azonnali hatályú. 
(5) A bűnügyi statisztikai munkacsoportban fennálló tagság bármely okból történő megszűnése esetén a 

kinevező haladéktalanul, de legkésőbb a tagság megszűnésétől számított harminc munkanapon belül új tagot 
nevez ki. 

(6) A bűnügyi statisztikai munkacsoport a tagjai közül vezetőt választ, akinek személyéről tájékoztatja az 
adatszolgáltatókat. 

(7) A bűnügyi statisztikai munkacsoport maga állapítja meg a működési szabályait. 
14. § (1) A bűnügyi statisztikai munkacsoport figyelemmel kíséri és értékeli 
a) az adatrögzítést, 
b) az adatkezelést, 
c) az adatlezárást, 
d) az adatfeldolgozást, 
e) az adatszolgáltatást, valamint 
f) az adattovábbítást. 
(2) A bűnügyi statisztikai munkacsoport az ENyÜBS által gyűjtött adatokra vonatkozóan az Országos 

Statisztikai Adatgyűjtési Programról szóló kormányrendeletben meghatározottakra figyelemmel a szükséges 
mértékben aktualizálja a statisztikai adatlapokat és javaslatot tesz az aktualizált statisztikai adatlapoknak az 
adatszolgáltatók honlapján való közzétételére, továbbá kidolgozza a statisztikai adatlapok kitöltésének a 
részletszabályait, valamint gondoskodik az ENyÜBS kódszótárak naprakészségéről. 

(3) A bűnügyi statisztikai munkacsoport a bűnügyi statisztikai adatok helytállóságának megállapítása 
érdekében az adatszolgáltatók által kezdeményezett célvizsgálatokat és ellenőrzéseket hajt végre az (1) 
bekezdésben meghatározott feladatai körében. A célvizsgálatok és az ellenőrzések eredményéről haladéktalanul 
tájékoztatja az adatszolgáltatókat. 

(4) A bűnügyi statisztikai munkacsoport szükség szerint, de havonta legalább egy alkalommal ülést tart, 
üléseire meghívhat olyan személyt is, aki nem tagja a bűnügyi statisztikai munkacsoportnak. 

15. § (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet 1-12. §-a, valamint 16. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba. 
(3) Az adatszolgáltatók e rendelet kihirdetését követő tíz munkanapon belül kinevezik a bűnügyi statisztikai 

munkacsoport három-három tagját, illetve felkérik a NAV elnökét és az országos rendőrfőkapitányt a bűnügyi 
statisztikai munkacsoport további két-két tagjának ugyanezen határidőig történő kinevezésére. A bűnügyi 
statisztikai munkacsoport tagjai kinevezését követő tíz munkanapon belül megtartja az alakuló ülését, ahol 
megválasztja a vezetőjét. 

(4) A bűnügyi statisztikai munkacsoport kidogozza a statisztikai adatlapok kitöltésének a részletszabályait, 
valamint aktualizálja az ENyÜBS kódszótárakat és azokat 2010. május 1-jéig eljuttatja az adatkezelőkhöz és az 
adattovábbítókhoz. A bűnügyi statisztikai munkacsoport gondoskodik arról, hogy az adatkezelők és az 
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adattovábbítók 2010. június 30-ig az e rendelet rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges megfelelő 
képzésben részesüljenek. 

(5) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. 
16. § 
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11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 

a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a 
vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról 

A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló, többször módosított 1972. évi V. törvény 19. §-ának (3) 
bekezdésében adott felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 

I. Fejezet 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) Az ügyész a vád előkészítése során a vádemelés feltételeinek megállapítása végett 
a) nyomozást végeztet, 
b) a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozásának törvényességét felügyeli, 
c) a kizárólagos hatáskörébe tartozó, továbbá a magához vont ügyben nyomoz, 
d) teljesíti az 1998. évi XIX. törvényben (a továbbiakban: Be.) meghatározott, a vádelőkészítés körébe tartozó 

további feladatokat. 
(2) A nyomozás iratainak ismertetése után az ügyész: 
a) ha szükséges, további nyomozási cselekmény(eke)t végez, vagy végeztet, 
b) meghozza a feladatkörébe tartozó határozatokat, 
c) vádat emel, 
d) teljesíti a Be.-ben meghatározott, a vádemelés körébe tartozó egyéb feladatokat. 
2. § Az ügyész a Be.-ben meghatározott, a vádelőkészítés körébe tartozó és a vádemeléssel kapcsolatos 

feladatait a jelen utasítás szerint teljesíti. 
2/A. § Az ügyész évente legalább egy alkalommal megvizsgálja a nyomozó hatóságok ügykönyveit és ezzel 

összefüggő ügyiratait annak megállapítása érdekében, hogy bűncselekményre utaló magatartások esetében a Be. 
szabályai szerinti eljárás megtörtént-e. 

Hatáskör és illetékesség 

3. § (1) A vádelőkészítés és a vádemelés során, első fokon az ügy érdemi elbírálására hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróság mellett működő ügyész jár el. 

(2) Az ügyeleti szolgálatot teljesítő ügyész hatásköre és illetékessége - ha a főügyész eltérően nem rendelkezik 
-, az ügyelet idején a megye valamennyi bűnügyére kiterjed. 

(3) Ha az ügyész - hatáskörébe, vagy illetékessége alá nem tartozó ügyben - késedelmet nem tűrő nyomozási 
cselekményeket [Be. 170. § (4)-(5) bek., 177. §] végzett vagy végeztetett el, a keletkezett iratokat a hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező ügyésznek megküldi. 

(4) Hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetében az eljáró ügyész kijelölését az kezdeményezi, aki 
hatásköre vagy illetékessége hiányát utóbb állapította meg. 

(5) Hatásköri, továbbá a megyei főügyészségek, illetőleg a különböző megyék területén levő helyi 
ügyészségek között felmerülő illetékességi összeütközés esetében, az eljáró ügyészséget a Legfőbb Ügyészség 
jelöli ki. 

(6) Az ügyész azt a beadványt, amelynek elintézése nem tartozik hatáskörébe vagy arra nem illetékes, 
közvetlenül, késedelem nélkül a döntésre jogosult ügyészhez továbbítja. 

Kizárás az eljárásból 

4. § Amennyiben a kizárási okot nem az ügyész jelentette be, a döntést megelőzően, az érintett ügyész(ek) 
kizárási okra vonatkozó nyilatkozatát be kell szerezni. 

A felettes ügyész 

5. § A Be., valamint az utasítás rendelkezéseinek alkalmazásakor a helyi ügyészség felettes ügyészsége a 
megyei főügyészség, az utóbbié a Legfőbb Ügyészség. 
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Tájékoztatás az ügyészi eljárásról 

6. § (1) A feljelentés áttételéről a feljelentőt, a nyomozás iratainak áttételéről a büntetőeljárásban részt vevő 
személyeket (Be. V. Fejezet) írásban értesíteni kell. 

(2) A külön jogszabályokban meghatározott tájékoztatási kötelezettségről legfőbb ügyész helyettesi körlevél 
rendelkezik. 

Jelentéstételi kötelezettség 

7. § A vádelőkészítés és a vádemelés során a legfőbb ügyész számára történő jelentéstételi kötelezettségről 
legfőbb ügyészi körlevél rendelkezik. 

A gyanúsított 

8. § (1) A gyanúsított jogai azt is megilletik, akivel szemben a megalapozott gyanút azért nem lehetett közölni, 
mert tartózkodási helyét a felkutatására tett intézkedések ellenére sem sikerült megállapítani, illetőleg, aki ellen 
távollétében folyik a nyomozás (Be. XXV. Fejezet). 

(2) Ha a gyanúsítottal ismertetett megalapozott gyanú az eljárás későbbi szakaszában beszerzett 
bizonyítékokra figyelemmel megváltozik, azt - jogainak gyakorlása érdekében - a következő kihallgatásakor vele 
közölni kell. 

(3) A gyanúsított kérelmére, a Be. 48. §-ának (2) bekezdésében írt okból az ügyész védőt akkor rendel ki, ha a 
gyanúsítottat külön jogszabály alapján költségmentesség illeti meg. 

II. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEINEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

9. § Az ügyész a Be. 61. §-ában megjelölt hatóságokat írásbeli intézkedéssel bízza meg a pontosan 
meghatározott eljárási cselekmény elvégzésével. Az intézkedésben a teljesítés határidejét vagy időtartamát is 
megjelöli. 

10. § (1) Az ügyész - a határozat hozatalát nem igénylő - minden intézkedését írásba (jegyzőkönyvbe vagy 
feljegyzésbe) foglalja, ha az az eljárás résztvevői számára jog gyakorlását teszi lehetővé, vagy kötelezettség 
teljesítését írja elő. 

(2) Az ügyész a nyomozási bíróhoz címzett indítványát és nyilatkozatát írásba foglalja. 
(3) Az ügyész a Be. 62. §-a szerinti tájékoztatás, illetőleg figyelmeztetés tényét írásba foglalja és ezt az 

érintettel, külön aláíratja. 
(4) Az ügyész a jegyzőkönyvbe nem foglalt szóbeli idézésről, illetőleg értesítésről, továbbá a rövid úton 

történt idézésről, illetőleg értesítésről, az iratokhoz - a Be. 67. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontja szerint 
elkészített - feljegyzést csatol. 

(5) Az ügyész a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedések tartamának 
meghosszabbítására irányuló indítványát a gyanúsítottal és a védőjével is egyidejűleg közli. 

11. § (1) A nyomozó hatóság eljárása során felmerülő, ügyészi határozatot, illetve intézkedést igénylő 
kérdésekben, az ügyész a nyomozó hatóságnak a nyomozást ténylegesen teljesítő szervezeti egysége (a 
továbbiakban: nyomozó szerv) vezetőjének indokolt írásbeli előterjesztése alapján, az ügy iratainak ismeretében 
foglal állást. 

(2) Az ügyész, az általa végzett eljárási cselekmények, továbbá az általa tett intézkedések és hozott 
határozatok megalapozottságáért és törvényességéért felelős. 

(3) Az ügyész a beadványt nem megnevezése, hanem annak tartalma szerint bírálja el. 
(4) Az ügyész a szolgálati út betartásával fordul a felettes ügyészhez, és az ügyiratokat csatolja, ha az ügyben 

az intézkedés vagy a döntés a felettes ügyész hatáskörébe tartozik. 
(5) Az ügyész, érdemi döntését megelőzően, köteles ellenőrizni, hogy a tanú, illetőleg a terhelt 

figyelmeztetése jogaira és a mentességi okokra a törvénynek megfelelően történt-e meg és ehhez képest 
vallomásuk bizonyítási eszközként felhasználható-e. 

(6) Amennyiben a nyomozó hatóság a Be. 36. §-ának (5) bekezdése alapján egy ügyre, vagy ügyek 
meghatározott csoportjára közös nyomozó csoport alakítását, illetőleg abban részvétel engedélyezését 
kezdeményezi, a főügyész az ügy iratait, erre vonatkozó részletes véleményével az illetékes szakfőosztály útján, 
soron kívül terjeszti fel a legfőbb ügyészhez. 

(7) 
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12. § Az ügyész az eljárása során biztosítja az adatvédelemre és a minősített adat védelmére vonatkozó 
szabályok megtartását. 

13. § (1) A nyomozás iratait legalább két példányban kell elkészíteni. 
(2) A nyomozás folyamatossága érdekében arról az iratról, amely szakértői vizsgálathoz vagy más, 

egyidejűleg teljesített eljárási cselekményhez nélkülözhetetlen, további másolat készíthető. 
(3) Az iratokat - több bűncselekmény esetén tárgykörönként - amennyiben ez az ügy áttekintését nem zavarja, 

érkezésük, vagy keletkezésük sorrendjében, sorszámozva célszerű rendezni. Az összefűzött iratokról 
iratjegyzéket kell készíteni. 

(4) Az ügyésznek a nyomozásra vonatkozó rendelkezéseit, a nyomozás felügyelete során tett intézkedéseit, 
továbbá a belső levelezés iratait keletkezésük sorrendjében, sorszámozva, összefűzötten, a nyomozati iratoktól 
elkülönítetten kell kezelni (házi irat). 

14. § (1) A minősített adatot tartalmazó irat kézbesítése előtt az ügyész a címzettet írásban nyilatkoztatja arról, 
hogy a minősített adat védelméről szóló törvényben írt feltételek megtartását miként tudja biztosítani. 

(2) Azt, hogy a nyilatkozat a valóságnak megfelel-e, az ügyész rendszerint a biztonsági vezető, illetőleg a 
nyomozó hatóság megkeresése útján ellenőrizteti. 

(3) Ha a címzett a nyilatkozata, vagy a (2) bekezdésben írt ellenőrzés szerint a megismerés külön 
jogszabályban meghatározott feltételeit nem tudja biztosítani - és emiatt a címzett részére az iratról minősített 
adatot nem tartalmazó kivonatot kell készíteni - a Be. 70/C. §-a (3) bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozat 
érdekében az ügyész a szolgálati út betartásával megkeresi a minősítőt. 

(4) A Be. 70/C. §-ában foglalt ügyészi feladatokat a főügyész által kijelölt ügyészek teljesítik. 

III. Fejezet 

A BIZONYÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜGYÉSZI FELADATOK 

15. § Amennyiben a Be. a nyomozó hatóság számára az eljárási cselekmény önálló elrendelését és tartását 
akkor teszi lehetővé, ha az ügyész másként nem rendelkezik, az ügyész a döntés jogát csak kivételesen, nyomós 
ok fennállása esetén tartsa fenn magának. 

16. § (1) Az ügyész akkor engedélyezi, hogy a tanú írásban tegyen vallomást, ha a tanú személyes 
körülményei - így különösen a tanú idős életkora, egészségi állapota, mozgáskorlátozottsága, lakó- vagy 
munkahelyének távoli volta és más hasonló élethelyzetek, vagy az ügy sajátosságai - ezt indokolják, és az 
írásban tett vallomástól is várható a bizonyításhoz szükséges adatok megismerése. 

(2) Az ügyész az írásbeli vallomás megtételére határidőt jelöl meg. 
(3) Ha a tanú a megjelölt határidőre vallomást nem tesz, illetőleg ennek akadályát nem közli, az ügyész a tanút 

megidézi, vagy a tanú meghallgatásáról más módon gondoskodik. 
17. § 
18. § A tanú személyi adatainak zárt kezelése esetén a vallomását tartalmazó, aláírt jegyzőkönyvet zártan kell 

kezelni. A nyomozás irataihoz csak az aláírást és a személyi adatokat nem tartalmazó másolat fűzhető be. 
19. § Ha az ügyész szemlét, bizonyítási kísérletet, felismerésre bemutatást rendel el, az eljárás feltételeinek 

biztosításához, illetőleg annak elvégzéséhez rendszerint, a házkutatáshoz, a lefoglaláshoz a nyomozó hatóságot 
szükség esetén igénybe veszi. 

IV. Fejezet 

A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEKKEL KAPCSOLATOS EGYES ÜGYÉSZI 
FELADATOK 

Az őrizetbe vétel 

20. § (1) Az őrizetbe vételről szóló határozat rendelkező részében fel kell tüntetni az elrendelést közvetlenül 
megelőző fogva tartás jogcímét és annak kezdő időpontját. 

(2) Az ügyész a nyomozó hatóság által elrendelt őrizetbe vételről rendelkező határozatot - szükség esetén az 
iratokkal együtt - megvizsgálja annak megállapítása érdekében, hogy az őrizetbe vételnek a Be. 126. §-ának (2) 
bekezdése szerinti feltételei fennállnak-e. Az ügyész késedelem nélkül intézkedik az őrizetbe vétel 
megszüntetéséről, ha az őrizetbe vétel feltételei nem álltak fenn, vagy azok időközben megszűntek. 

(3) Amennyiben az őrizetbe vétel miatt jogorvoslattal éltek, az ügyész a (2) bekezdésben írt kötelezettségét a 
jogorvoslat elbírálásával teljesíti. 
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Az előzetes letartóztatás 

21. § (1) Ha az előzetes letartóztatás megalapozott indítványozásához további és azonnal elvégezhető 
nyomozási cselekmény teljesítése szükséges, az ügyész azt maga elvégzi, vagy annak haladéktalan teljesítésére a 
nyomozó hatóságot utasítja. 

(2) Amennyiben az ügyész megítélése szerint az előzetes letartóztatás elrendelésének feltételei nem állnak 
fenn, a kényszerintézkedést kezdeményező nyomozó hatóságot erről tájékoztatja. 

(3) Az őrizetben lévő gyanúsított ügyében az előzetes letartóztatás elrendelését célzó indítványt olyan 
időpontban kell benyújtani, hogy a bíróság a döntését az őrizet hetvenkettedik órájának lejártáig meghozhassa. 

(4) Az előzetes letartóztatás elrendelésére irányuló indítvány a bűncselekmény tényállását, minősítését, az 
előzetes letartóztatás törvényi okait, a gyanúsított Be. 117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt személyes adatait 
- a határidő meghosszabbítására irányuló indítvány ezen túlmenően az időtartamot is - tartalmazza. 

(5) Az ügyész figyelemmel kíséri az előzetes letartóztatás határidejét. Ha annak meghosszabbítása szükséges, 
arra hivatalból, vagy a nyomozó hatóság - a kényszerintézkedés határidejének lejárta előtt tíz nappal érkezett - 
előterjesztésére a Be. 131. §-ának (1) bekezdése szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz 
indítványt tesz. 

(6) Az előzetes letartóztatás határidejének meghosszabbítása előtt az ügyész megvizsgálja, hogy a 
kényszerintézkedés célja lakhelyelhagyási tilalom, vagy házi őrizet elrendelésével elérhető-e. Ha igen, az ügyész 
arra tesz indítványt, hogy a bíróság lakhelyelhagyási tilalmat, vagy házi őrizetet rendeljen el. 

(7) Amennyiben az ügyész az előzetes letartóztatás megszüntetésére irányuló, nála előterjesztett indítványnak 
nem ad helyt, azt elutasításra irányuló indítvánnyal az előzetes letartóztatást elrendelő nyomozási bíróhoz küldi 
meg. 

(8) Az előzetes letartóztatott ügyében az ügyész minden törvényes intézkedést megtesz annak biztosítására, 
hogy a fogva tartás az elengedhetetlenül szükséges időre korlátozódjék, illetve, hogy a vádemelés feltételeinek 
megállapításához szükséges eljárási cselekményeket késedelem nélkül, folyamatosan végezzék. Az ügyész a 
rendelkezési jogával biztosítja, hogy az előzetes letartóztatás rendőrségi fogdán történő végrehajtására 
kivételesen, az eljárási cselekmény elvégzéséhez elkerülhetetlenül szükséges ideig, és csak akkor kerüljön sor, 
ha az előzetes letartóztatottal kapcsolatos eljárási cselekmény az intézetben, vagy a terhelt intézetből - fogdai 
elhelyezést nem igénylő - kiadásával nem végezhető el. Az ügyész gondoskodik arról is, hogy a büntetés-
végrehajtási intézetben az előzetes letartóztatott személyét érintő eljárási cselekményeket az intézet működési 
rendjét figyelembe véve teljesítsék. 

(9) A nyomozás megszüntetése, vagy a vádemelés elhalasztása esetén, az ügyész határozatában az előzetes 
letartóztatás megszűnését is megállapítja és intézkedik a fogva tartott haladéktalan szabadítása iránt. 

(10) Ha az ügyész az előzetes letartóztatás megszűnését állapítja meg, vagy azt megszünteti, arról a bíróságot, 
valamint a bűnügyi nyilvántartó szervet értesíti. 

A lakhelyelhagyási tilalom 

22. § (1) A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésére irányuló indítványban az ügyész megjelöli azt a területet 
vagy körzetet, amelynek elhagyását megtiltatni kívánja. Ennél figyelemmel van arra, hogy a tilalom a 
kényszerintézkedés célján túli korlátozásokat ne eredményezzen. 

(2) Amennyiben az ügyész, a rendőrségen való időközönkénti jelentkezés vagy a lakhelyelhagyási tilalom 
célját biztosító más korlátozás előírását tartja szükségesnek, azok megjelölésével erre is indítványt tesz. 

(3) Ha a nyomozó hatóság arról tájékoztatja az ügyészt, hogy a gyanúsított a lakhelyelhagyási tilalmat, vagy a 
Be. 137. §-ának (3) bekezdése alapján elrendelt külön korlátozásokat megszegi, azok súlyától, jellegétől, 
ismétlődésétől függően foglal állást a rendbírság kiszabása, illetőleg házi őrizet, vagy az előzetes letartóztatás 
elrendelésének indítványozása tárgyában. 

(4) Ha a gyanúsított a lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldását kéri, az ügyész azt akkor teljesíti, ha az a 
kényszerintézkedés céljával nem ellentétes. 

(5) A 21. §-ban foglalt rendelkezések a lakhelyelhagyási tilalomra értelemszerűen irányadóak. 

A házi őrizet 

23. § (1) A házi őrizet elrendelésére irányuló indítványában az ügyész megjelöli azt a lakást, s az ahhoz 
tartozó bekerített helyet, amelynek elhagyását megtiltatni kívánja. Indítványában figyelemmel van arra, hogy a 
tilalom annak célján túli korlátozásokat ne eredményezzen. 

(2) Ha a nyomozó hatóság arról tájékoztatja az ügyészt, hogy a gyanúsított a házi őrizet szabályait megszegi, 
azok súlyától, jellegétől, ismétlődésétől függően foglal állást a rendbírság kiszabása, illetőleg az előzetes 
letartóztatás elrendelésének indítványozása tárgyában. 
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(3) A 21. §-ban foglalt rendelkezések a házi őrizetre értelemszerűen irányadóak. 

A távoltartás 

23/A. § (1) A távoltartás elrendelésére irányuló indítványában az ügyész megjelöli azokat a tényeket, amelyek 
az előzetes letartóztatás helyett a távoltartás elrendelését indokolják, s dátumszerűen megjelöli annak kezdő és 
végső időpontját, a távoltartás tényekkel alátámasztott általános és különös törvényi okait, továbbá nevesíti a 
terhelt által betartandó kötelezettségeket. 

(2) Ha az arra jogosult a távoltartás elrendelésére irányuló kérelmet az ügyésznél terjeszti elő - feltéve, hogy a 
rendelkezésre álló adatok ezt lehetővé teszik -, a kérelmet érdemi nyilatkozattal kell a nyomozási bíróhoz 
továbbítani. 

(3) Amennyiben az ügyész a távoltartást nem maga indítványozta, a kérelmet elbíráló ülésen akkor köteles 
részt venni, ha arra vonatkozó érdemi nyilatkozatot még nem tett. 

Az ideiglenes kényszergyógykezelés 

24. § Az ideiglenes kényszergyógykezeléssel kapcsolatos eljárásra a 21. § rendelkezéseit értelemszerűen kell 
alkalmazni. 

25. § 

Az óvadék 

26. § Az óvadék mellett szabadlábra helyezett gyanúsított előzetes letartóztatására irányuló ügyészi 
indítványban a 21. § (4) bekezdésében írtakon túl meg kell jelölni azokat a tényeket, amelyek a Be. 148. §-ának 
(1) bekezdése szerinti döntést megalapozzák, és nyilatkozni kell az óvadék összegének visszaadása tárgyában is. 

A házkutatás, a lefoglalás és a biztosítási intézkedés 

27. § (1) A közjegyzői vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézetben bírói engedéllyel tartott 
házkutatás és lefoglalás során az ügyész a jelenlétével azt biztosítja, hogy a kényszerintézkedést a nyomozó 
hatóság a bírósági határozat keretei között, törvényesen teljesítse. 

(2) Ha az (1) bekezdésben megjelölt helyiségben a házkutatást - a késedelem veszélye miatt, bírósági 
határozat nélkül - kivételesen az ügyész tartja, a házkutatás során megtalált dolgot az ügyész őrzésbe veszi, vagy 
az őrzésről más módon gondoskodik. 

(3) A (2) bekezdésben írt házkutatást és őrzésbe vételt követően az ügyész haladéktalanul indítványt tesz a 
bíróság határozatának utólagos beszerzésére. 

(4) Az indítvány elutasítása esetén megteszi azokat az intézkedéseket, amelyek abból következnek, hogy a 
házkutatás eredménye, illetőleg az őrzésbe vett dolog bizonyítékként nem használható fel. 

28. § Ha a nyomozó hatóság a címzettnek még nem kézbesített postai és hírközlési küldeményt, vagy a 
sajtótermék szerkesztősége iratait visszatartotta, az ügyész a lefoglalás elrendelésének megtagadása esetén 
egyidejűleg intézkedik a visszatartás megszüntetése iránt. 

29. § Ha a nyomozó hatóság a biztosítási intézkedést megalapozatlanul vagy törvénysértően rendelte el, az 
ügyész a biztosítási intézkedést hatályon kívül helyezi, és ennek végrehajtására a nyomozó hatóságot egyidejűleg 
utasítja. 

V. Fejezet 

A NYOMOZÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

30. § Az ügyész a nyomozás során azokat a tényeket is felderíti, illetőleg tisztáztatja, amelyek megalapozzák 
arra vonatkozó indítványát, hogy a bíróság a vádat milyen eljárási rendben bírálja el. 

31. § (1) 
(2) Az ügyész a megítélése szerint meghatározó jelentőségű, általa megjelölt eljárási cselekményekről 

jegyzőkönyvet készít, illetőleg készíttet. 
32. § A határozatot - ha azt több személlyel kell közölni, valamennyiük számára egy időben - tértivevénnyel 

kell kézbesíteni. 



210 
 

A feljelentés elbírálása és kiegészítése 

33. § A nyomozó hatóságnál tett feljelentést az ügyész akkor bírálja el, ha a döntésre a nyomozó hatóság nem 
jogosult [Be. 29. §; 174. § (1) bek. c) pont]. 

33/A. § (1) Az ügyész a feljelentés kiegészítéséről feljegyzésben rendelkezik. 
(2) A feljegyzés a feljelentés kiegészítéséről történt rendelkezést, a teljesítéssel megbízott megjelölését és a 

teljesítés határidejét tartalmazza. 
(3) A feljelentés kiegészítése során a Be. 178. §-a szerint elvégzendő feladatok célját, tartalmát és az ahhoz 

igénybe vehető eszközöket a nyomozó hatóság számára külön átiratban meg kell jelölni. 
34. § Az ügyész az általa megválasztott módon ellenőrzi azt, hogy a nyomozó hatóság a nyomozásról, 

illetőleg a feljelentés elutasításáról törvényesen rendelkezett-e. Ha a döntés megalapozatlan, vagy jogszabályt 
sért, az ügyész a törvénynek megfelelően intézkedik. 

A nyomoztatás 

35. § (1) Ha az ügyész nyomozást rendel el (nyomozást végeztet), az iratokat a nyomozó hatóságra irányadó 
hatásköri és illetékességi szabályok figyelembevételével, a nyomozó hatósághoz általában azzal a rendelkezéssel 
küldi meg, hogy a nyomozás iratait az elkövető felderítése és a megalapozott gyanú közlése után mutassák be 
számára. 

(2) Az ügyész ezt követően az iratok ismeretében rendelkezik az ügy érdemi elbírálásához esetleg szükséges 
további eljárási cselekményekről. 

(3) 

A nyomozó hatóság önálló nyomozásának törvényességi felügyelete 

36. § (1) Amikor az ügyész azt állapítja meg, hogy a nyomozó hatóság a nyomozást törvénysértően rendelte 
el, s az utóbb beszerzett adatok sem teszik lehetővé a nyomozás folytatását, a nyomozás megszüntetéséről 
rendelkezik. 

(2) Az ügyész a nyomozás, ezen belül a teljesített eljárási cselekmények törvényességét általában akkor, és 
abban a körben ellenőrzi, amikor és amire nézve a nyomozó szerv vezetője, vagy a büntetőeljárás más 
résztvevője az ügyész intézkedését kezdeményezte. 

(3) Az ügyész a gyanúsítottat kihallgatja, ha 
a) a személyi szabadságkorlátozást jelentő kényszerintézkedés megalapozása vagy a nyomozás törvényessége 

érdekében ez szükséges, illetve 
b) megítélése szerint a gyanúsított azt kellő alappal kéri. 

A fokozott felügyelet 

37. § Az ügyész a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozása felett fokozott felügyeletet gyakorol, ha 
a) az ügy ténybeli, jogi megítélése vagy a bűncselekmény bizonyítása bonyolult, 
b) a nyomozás során lényeges törvénysértést, mulasztást vagy a nyomozás eredményességét veszélyeztető 

körülményt észlelt, 
c) a gyanúsított személyi szabadságát elvonó kényszerintézkedés elrendelése óta hat hónap eltelt, 
d) a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától [Be. 176. § (2) bekezdés] számított egy év 

eltelt, 
e) a nyomozás olyan bűncselekmény miatt folyik, amelyet a törvény tíz évet meghaladó szabadságvesztéssel 

fenyeget, 
f) az ügyet kiemelt üggyé nyilvánították [25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 15. § (1) bekezdés a) pont], továbbá, 

ha 
g) azt bármely más okból szükségesnek látja. 
38. § (1) Fokozott felügyelet gyakorlása esetén az ügyész a nyomozás iratait teljes terjedelmében 

megvizsgálja, és haladéktalanul megtesz minden intézkedést, amely a felügyelet céljának elérése érdekében 
szükséges. Ennek során 

a) határidő megjelölésével utasítást ad az elmulasztott nyomozási cselekmények elvégzésére, 
b) meghatározza a nyomozás kereteit, amennyiben az eddig végzett nyomozás ezt szükségessé teszi, és 

megjelöli azokat a bűncselekményeket, amelyek tekintetében a nyomozást mellőzni kell, 
c) megjelöli azokat a bizonyítási eszközöket és bizonyítási eljárásokat, amelyeket a további nyomozás során 

be kell szerezni, illetve le kell folytatni, 
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d) megjelöli azt a nyomozási cselekményt, amelynek elvégzése, vagy azt a határidőt, amelynek eltelte után az 
iratokat számára meg kell küldeni, 

e) utasítást ad a nyomozás befejezésére, amennyiben a tényeket az ügy érdemi eldöntésére alkalmas módon 
már felderítették. 

(2) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti határidőt úgy kell megállapítani, hogy a fokozott felügyelet gyakorlása 
során az ügyész az ügyet havonta megvizsgálhassa. 

39. § (1) Az ügyész a nyomozó szerv vezetőjével írásban közli, ha az ügyben fokozott ügyészi felügyeletet 
gyakorol. 

(2) A fokozott felügyelet során az ügyész minden eljárásáról feljegyzést készít, intézkedéseit írásba foglalja, 
azokat - a házi iratok részeként - a felettes ügyészhez történő felterjesztéseihez csatolja. 

A nyomozás határideje 

40. § (1) Az ügyész az általa elrendelt nyomozás befejezésére határidőt jelöl meg, a nyomozó hatóság által 
önállóan folytatott nyomozás során a nyomozó szerv vezetője által megállapított határidőt pedig módosíthatja. 

(2) Ha a nyomozás határidejének meghosszabbítása szükséges, a nyomozó szerv vezetője a határidő lejárta 
előtt tíz nappal érkezett - a cselekmény tényállását, minősítését, a beszerzett bizonyítékokat, a meghosszabbítani 
kért határidőt, a tervezett eljárási cselekményeket tényszerűen tartalmazó, teljesítésük addigi elmaradásának okát 
is megjelölő - előterjesztésére, az ügyész, illetőleg az ügyészség vezetője a határidőt meghosszabbítja, vagy azt 
véleményes jelentésével a felettes ügyészhez felterjeszti. Ha az előterjesztés indokolatlan, a nyomozás 
határidejét nem hosszabbítja meg. Amennyiben a Be. 16. §-ának (1) bekezdése szerinti bűncselekmény miatt 
folyó nyomozást a főügyészség felügyeli, a határidő egy éven túli meghosszabbítására a Legfőbb Ügyészség 
jogosult [Be. 176. § (2) bekezdés első mondat első fordulata]. 

A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége 

41. § Fénykép, vagy más adathordozón rögzített kép felmutatásával történt személy vagy tárgy 
kiválasztásáról, illetve felismertetésről készített jelentést az ügyész bizonyításra akkor használja fel, ha a 
kiválasztás és a felismertetés a Be. 122. §-ában foglaltak szerint történt. 

A nyomozás felfüggesztése 

42. § (1) Az ügyész a nyomozó hatóság által a Be. 189. §-ának (1) bekezdése alapján megküldött nyomozást 
felfüggesztő határozat törvényességét - szükség esetén az iratok alapján - megvizsgálja. A törvénysértő 
határozatot hatályon kívül helyezi és ha az indokolt, az eljárás folytatása iránt intézkedik. 

(2) 
(3) Az ügyész a Be. 188. §-a (1) bekezdésének a), b) és d) pontja alapján felfüggesztett nyomozás esetén, 

ésszerűen meghatározott időközönként ellenőrzi, illetve ellenőrizteti azt, hogy a felfüggesztés oka változatlanul 
fennáll-e. 

A nyomozás megszüntetése 

43. § Az ügyész a nyomozó hatóság által a Be. 190. §-ának (2) bekezdése alapján megküldött nyomozást 
megszüntető határozat törvényességét - szükség esetén az iratok alapján - megvizsgálja. A törvénysértő 
határozatot hatályon kívül helyezi, és a törvénynek megfelelő más határozatot hoz, ha az indokolt, az eljárás 
folytatásáról rendelkezik. 

43/A. § Az ügyész a kártalanítás alapjául szolgáló (Be. 580-581. §), a nyomozás megszüntetéséről rendelkező 
határozatában a Be. 583. §-ának megfelelően köteles a terheltet tájékoztatni a kártalanítási igény benyújtásának 
lehetőségéről, jogalapjáról, az igény érvényesítésének jogvesztő határidejéről, és e határidő kezdő időpontjáról. 

Az ügyész feladatai a jogsérelem orvoslása során 

44. § Az ügyész a jogsérelmet állító beadványt megvizsgálja, hogy az panasznak vagy felülbírálati 
indítványnak tekinthető-e, és a továbbiakban ettől függően intézkedik. 

A panasz 
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45. § (1) Ha több személy ugyanazt a határozatot panaszolja, a panaszokat egy határozattal kell elbírálni. 
(2) Egy személynek azonos ügyben hozott több határozatra vonatkozó panasza, egy határozatban is 

elbírálható. 
(3) Ha az ügyész a határozata ellen irányuló panaszt alaptalannak tartja, azt - a panaszban írt új tényekre, 

illetve jogi okfejtésre vonatkozó véleményével - felterjeszti a felettes ügyészhez. 
(4) Az elbíráló határozat indokolása a panaszolt tényekre, illetve a panaszban olvasható jogi okfejtésre 

korlátozódhat. 
(5) Amennyiben a Be. 195. §-ának (5) bekezdése szerint a panaszt elbíráló határozat ellen további 

jogorvoslatnak nincs helye, az ügyész a panaszost erről tájékoztatja. Ezt követően a változatlan tartalommal 
megismételt panaszt válaszadás nélkül irattárba helyezi. 

(6) Ha a törvény az ügyben felülbírálati indítvány benyújtását, vagy pótmagánvád emelését lehetővé teszi, a 
jogosultat erről tájékoztatni kell. 

A felülbírálati indítvány 

46. § (1) Ha a beadvány a nyomozó hatóság határozata elleni panaszt és felülbírálati indítványt is tartalmaz, az 
ügyész az iratok első példányát a felülbírálati indítványra vonatkozó indítványával a bírósághoz továbbítja. Az 
ügyész a másolati iratok alapján ezzel egyidejűleg a panasz elbírálásáról intézkedik. 

(2) Az ügyész a bírósághoz megküldött átiratában nyilatkozik arról, hogy a felülbírálati indítványt 
megalapozottnak tartja-e, és ha azt szükségesnek látja, észrevételeket fűz a felülbírálati indítványban megjelölt 
indokokhoz is. Az ügyész átirata másolatát a felülbírálati indítvány előterjesztőjének is megküldi. 

47. § 

VI. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZSÉGI NYOMOZÁS 

48. § (1) Az ügyészség a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végez: 
a) a kizárólagos hatáskörébe tartozó bűncselekmények (Be. 29. §) miatt, 
b) az olyan ügyben, amelyben az országos hatáskörű nyomozó hatóság vezetőjével szemben a Be. 38. §-ának 

(1) bekezdésében szabályozott kizárási ok áll fenn, 
c) az olyan ügyben, amelyben a nyomozást magához vonta. 
(2) Az (1) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt ügyekben a nyomozó ügyészség jár el. 
(3) A nyomozó ügyészség annak az ügyésznek a jogkörében jár el, aki az ügy érdemi elbírálására jogosult 

bíróság mellett működik. 
(4) Az (1) bekezdés c) pontjában írt esetben az az ügyész is nyomozhat, aki az ügy elbírálására illetékes 

bíróság mellett működik. 
49. § (1) A Központi Nyomozó Főügyészség országos illetékességgel rendelkezik. 
(2) Hatáskörébe tartozik: 
a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személy [Be. 551. § (1) bek.], a nemzetközi jogon 

alapuló mentességet élvező személy [Be. 553. § (1) bek.] által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett 
hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más bűncselekmény, továbbá 
a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 232. §), 

b) az emberölés, az életveszélyt és a halált okozó testi sértés, 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 [Btk. 166. 
§ (2) bek. e) pont, 170. § (5) bek., 175/A. § (2) bek. c) pont, 229. §, 321. § (3) bek. d) pont, (4) bek. b)-c) pont], 

c) az ügyészségi nyomozó által elkövetett bármilyen bűncselekmény, valamint az ülnöknek az 
igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett bűncselekménye, 

d) a rendőrség hivatásos állományú tagja ellen hivatalos eljárása alatt, illetőleg emiatt elkövetett emberölés, 
életveszélyt vagy halált okozó testi sértés, valamint ebben a körben az emberölés bűntettének előkészülete [Btk. 
166. § (2) bek. e) pont, 170. § (5) bek., 166. § (3) bek.], 

e) a bíró, illetőleg az ügyészség állományába tartozó személyek vonatkozásában elkövetett vesztegetés (Btk. 
253. §), 

f) a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú 
tagja által elkövetett, nem katonai büntetőeljárásra tartozó bűncselekmény, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
hivatásos állományú tagja által elkövetett bűncselekmény, amennyiben a bűncselekmény elkövetésével 

- a rendőrség hivatásos állományú tagjai közül az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott központi 
szerv, illetve a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok főosztályvezetője, vagy ennél magasabb beosztású 
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vezetője, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv 
főosztályvezetője, vagy ennél magasabb beosztású vezetője, vagy az utóbb említett két szervezeti egység 
kirendeltségeinek vezetője, 

- a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai közül a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnokságának főosztályvezetője, vagy ennél magasabb beosztású vezetője, továbbá a büntetés-végrehajtási 
intézet parancsnoka, 

- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai közül a szolgálat főosztályvezetője, vagy 
ennél magasabb beosztású vezetője, valamint kirendeltségének vezetője, 

- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjai közül a központi szervének főosztályvezetője, 
vagy ennél magasabb beosztású vezetője, középfokú vámszervének vezetője és helyettese, a bűnügyi 
főigazgatóság bűnügyi és nyomozó hatósági jogkörben eljáró középfokú szervének vezetője, illetve annak 
helyettese 
gyanúsítható megalapozottan, vagy elkövetőként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek valamelyike 
jöhet szóba, 

g) a közélet tisztasága elleni bűncselekmények [Btk. 250. § (2) bek. a) pont, és (3) bek., 255/B. § és 256. §] 
nyomozása, ha annak elkövetésével 

- a városi, a megyei önkormányzat tagja, 
- a városi, a megyei, a regionális és az országos illetékességű közigazgatási szerv vezető beosztású dolgozója 

gyanúsítható megalapozottan, illetőleg elkövetőként kizárólag az ebben a pontban felsorolt személyek 
valamelyike jöhet szóba, vagy a bűncselekményt e személyek vonatkozásában követik el, továbbá a nemzetközi 
közélet tisztasága ellen elkövetett bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím) nyomozása, 

h) a külföldi hivatalos személy [Btk. 137. §-ának (3) pontja] ellen elkövetett bűncselekmények nyomozása, 
valamint 

i) az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, vagy a Legfőbb 
Ügyészség illetékes főosztályának vezetője a hatáskörébe utal. 

50. § (1) A nyomozó ügyészség a megyére (fővárosra) kiterjedő illetékességgel rendelkezik. 
(2) Hatáskörébe tartozik: 
a) a 48. § (1) bekezdésének a)-b) pontjában írt ügyek nyomozása, kivéve, ha azok a 49. § (2) bekezdése alá 

tartoznak, 
b) az olyan ügy nyomozása, amelyet a legfőbb ügyész, a büntetőjogi legfőbb ügyész helyettes, a Legfőbb 

Ügyészség illetékes főosztályának vezetője, valamint a főügyész a hatáskörébe utal. 
51. § A főügyész akkor tesz előterjesztést a bűnügynek a Központi Nyomozó Főügyészség hatáskörébe 

vonására, ha az kiemelkedő jelentőségű. 
52. § A nyomozás ügyészségi hatáskörbe vonásával egyidejűleg intézkedni kell arról, hogy a nyomozást 

melyik szervezeti egység folytassa le. Az ügyész erről a korábban eljárt nyomozó hatóság vezetőjét egyidejűleg 
tájékoztatja. 

53. § Az ügyészségi nyomozás során feltárt, az ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe nem tartozó 
cselekményre nézve az eljárást - ha a nyomozás ügyészségi hatáskörbe vonásáról az 50. § (2) bekezdésének b) 
pontjában megjelölt ügyész nem rendelkezett - a nyomozó ügyész rendszerint elkülöníti. 

54. § (1) A Központi Nyomozó Főügyészségen a nyomozást kizárólag ügyészek teljesítik. Az ügyész egyes 
eljárási cselekmények teljesítésével ügyészségi titkárt is megbízhat. 

(2) A nyomozó ügyészségen egyes eljárási cselekményeket ügyészségi titkár, ügyészségi fogalmazó, valamint 
ügyészségi nyomozó is végezhet. 

55. § (1) Más nyomozó hatóságok tagjainak meghatározott feladatra és időtartamra történő igénybevételét 
[Ütv. 5. § (2) bek. e) pont] a főügyész, a Legfőbb Ügyészség főosztályán keresztül kezdeményezi a legfőbb 
ügyésznél. 

(2) Más nyomozó hatóságok tagjait a legfőbb ügyész rendelkezésének megfelelően kell foglalkoztatni. 
(3) A nyomozó ügyészség a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvényben szabályozott 

módon és keretek között más hatóságokkal együttműködik. 

VII. Fejezet 

ÜGYÉSZI VAGY BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT ADATSZERZÉS 

Az ügyész döntési jogkörébe tartozó feladatok 

56. § (1) Amennyiben a nyomozó hatóság, a nyomozás elrendelését követően adatok szolgáltatását az ügyész 
jóváhagyásával igényelheti valamely hatóságtól, szervtől vagy szervezettől, az ügyész a megkeresés aláírásával 
adja meg jóváhagyását. 
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(2) Az ügyész a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: NBSZ tv.) 
44. §-ának (2) bekezdése szerinti adatkérésre a Legfőbb Ügyészség illetékes főosztálya útján jogosult. 

57. § (1) Amennyiben a helyi bíróság hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személy a Be. 175. §-ának (1) bekezdése, illetve a 192. §-ának (1) bekezdése szerint együttműködik 
a hatósággal, a feljelentés elutasítását, illetőleg a nyomozás megszüntetését az ügy elbírálására illetékes vezető 
ügyész - akadályoztatása esetén helyettese - engedélyezi. 

(2) A főügyész a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügy nyomozása során az engedélyezés jogát a büntető 
ügyekben eljáró helyettesére átruházhatja. 

(3) Amennyiben a nyomozó hatóság önállóan nyomoz, az ügyész a nyomozó hatóság erre jogosult 
vezetőjének előterjesztése és a döntéshez szükséges iratok megvizsgálása után dönt az engedély megadásáról. A 
javaslattevőt döntéséről az ügyész írásban tájékoztatja. 

58. § (1) A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a fedett nyomozó igénybevételét az illetékes vezető 
ügyész, akadályoztatása esetén helyettese engedélyezi. 

(2) A főügyész a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben írt jogot büntető ügyekben 
eljáró helyettesére átruházhatja. 

59. § (1) A Be. 175. §-ának (2) bekezdésében és 175/A. §-ának (1) bekezdésében, valamint a 192. §-ának (2) 
bekezdésében és a 192/A. §-ának (1) bekezdésében foglalt határozat meghozatalára a helyi bíróság hatáskörébe 
tartozó ügyben az illetékes vezető ügyész, akadályoztatása esetén a helyettese jogosult. 

(2) A főügyész a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben írt jogot a büntető ügyekben 
eljáró helyettesére átruházhatja. 

60. § Ha az ügyész a nyomozó hatóságnak a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés engedélyezésére 
irányuló előterjesztését alaptalannak látja, álláspontjáról az iratok visszaküldésével a nyomozó hatóságot írásban 
tájékoztatja. 

61. § A hatásköri szabályok figyelembevételével a főügyész, a vezető ügyész (akadályoztatásuk esetén 
helyettesük) - halaszthatatlan esetben - a titkos adatszerzést a Be. 203. §-ának (2) bekezdésében írtak szerint 
elkészített, írásba foglalt intézkedéssel rendeli el. 

A titkosan szerzett adat felhasználása 

62. § (1) A nyomozást megelőzően, illetőleg a nyomozás során titkosan szerzett adatot az ügyész a 
büntetőeljárásban bizonyítékként akkor használja fel, ha az mással nem pótolható. 

(2) Ha a titkosan szerzett adat a megszerzés módjától függetlenül minősített adatnak minősül, a 
büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználása során erre figyelemmel kell lenni. A gyanúsított és a védő 
a titkos adatszerzésről készült okirat megismerésére akkor jogosult, ha az ügyész azt az iratokhoz csatolta. 

(3) Ha az érintett ellen nem indult büntetőeljárás, a titkos adatszerzés tényéről őt legkésőbb annak a 
nyomozásnak elvégzése után értesíteni kell, amelyben a titkos adatszerzést folytatták. 

VIII. Fejezet 

A VÁDEMELÉS 

A nyomozás iratainak megvizsgálása 

63. § (1) Az iratok hozzáérkezését követően az ügyész azt ellenőrzi, hogy az ügy a vádemelésre alkalmas-e. 
Ennek keretében azt vizsgálja, hogy 

a) a bűncselekmény tényállásának felderítése és bizonyítása megtörtént-e, 
b) felderítették-e a büntetés kiszabása vagy a büntetőjogi intézkedés alkalmazása szempontjából jelentőséggel 

bíró körülményeket, 
c) a bizonyítási eszközök beszerzésekor megtartották-e az azokra vonatkozó törvényes rendelkezéseket, 
d) nem korlátozták-e törvénysértően a gyanúsított és a védő jogait. 
(2) Amennyiben a vádemelés előtt további nyomozási cselekmény elvégzése szükséges, az ügyész azzal 

rendszerint azt a hatóságot bízza meg, amely a nyomozást lefolytatta. További nyomozási cselekmény 
elvégzéséről az ügyész ismételten rendelkezhet. 

(3) Az ügyész a további nyomozási cselekmény elvégzésére határidőt jelöl meg. 

A vádemelés részbeni mellőzése 
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64. § A vádemelés részbeni mellőzése (Be. 220. §) esetén, a sértettnek a vádemelésre irányuló indítványát 
panasznak kell tekinteni. 

A vádemelés elhalasztása 

65. § (1) A vádemelés elhalasztásáról hozott határozatában az ügyész megjelöli 
a) a vádemelés elhalasztásának időtartamát, 
b) pártfogó felügyelet elrendelése esetén az általa előírt magatartási szabályokat és más kötelezettségeket, 

továbbá 
c) figyelmezteti a gyanúsítottat a Be. 227. §-ának (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményekre. 
(2) Ha az ügyész a vádemelés elhalasztásakor a pártfogó felügyeletről is rendelkezett, jogerős határozatát a 

pártfogó felügyelővel haladéktalanul közli. Ha az ügyész a Be. 227. §-a (1) bekezdésének b)-c) pontja alapján 
vádat emel, erről a pártfogó felügyelőt tájékoztatja. 

A vádemelés módja 

66. § Az ügyész a vádemeléskor az általános szabályok szerinti bírósági eljárást csak akkor indítványozza, ha 
tárgyalás mellőzésének (Be. XXVII. Fejezet), bíróság elé állításnak (Be. XXIV. Fejezet), illetőleg az ügy 
nyilvános ülésen történő elbírálásának (Be. XXVI. Fejezet) nincs helye. 

Bíróság elé állítás 

67. § (1) Az ügyész a büntetőeljárás megindításakor megvizsgálja a bíróság elé állítás lehetőségét is. Ha a 
gyanúsított bíróság elé állítható, illetve, ha az kötelező, az ügyész határidő megállapításával rendelkezik az 
elvégzendő eljárási cselekményekről. 

(2) A gyanúsított előállításáról az ügyész rövid feljegyzést készít. Ez a gyanúsított nevét, a Be. 117. §-ának (1) 
bekezdésében írt személyi adatait, a vád tárgyát képező cselekményt és annak törvényi minősítését tartalmazza. 
A feljegyzés egy-egy példányát a vádlott és a védő számára is biztosítani kell. 

Eljárás a távollévő terhelttel szemben 

68. § Az ügyész a távollévő terhelttel szemben vádat emel, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak, egyúttal a 
vádiratban indítványozza, hogy a bíróság a tárgyalást a terhelt távollétében tartsa meg. 

Lemondás a tárgyalásról 

69. § (1) Az ügyész a Be. 538. §-ának (1) bekezdése, illetve az 540. §-ának (1) bekezdése szerint hozott 
határozatának rendelkező részében nevesíti azt a bűncselekményt, vagy azokat a bűncselekményeket, amelyre, 
vagy amelyekre nézve a terhelt kezdeményezését elfogadta, az indokolásban csak azt rögzíti, hogy a tárgyalásról 
lemondást a bűncselekmény elkövetését a bűnösségére kiterjedően beismerő vallomást tett terhelt 
kezdeményezte. 

(2) A megállapodásban minden büntetési nem és intézkedés tekintetében külön-külön kell rögzíteni azt a 
mértéket (tartamot), amelyet az ügyész, illetve a terhelt tudomásul vesz. 

(3) Az ügyész a Be. 538. §-ának (10) bekezdése szerint készített vádiratában a büntetés, illetve az intézkedés 
tárgyában tett indítványát a (2) bekezdésben megjelölt módon részletezi. 

A vádirat 

70. § (1) A vádiratnak a Be. 217. §-ában megjelölt részeit az alábbiak szerint kell tagolni: 
a) A vádirat első része megjelöli a terhelttel szemben alkalmazott személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó 

kényszerintézkedéseket és az azokra vonatkozó időpontokat, a vádlottnak a Be. 117. §-ának (1) bekezdésében 
felsorolt személyi adatait, továbbá azokat a személyes adatokat és körülményeket, amelyek az ügy megítélése 
szempontjából jelentősek, így azokat a korábbi büntetéseket, amelyek a bűncselekmény minősítésére, a 
büntetésekre, vagy intézkedésekre kihatással lehetnek. 

b) A vádirat második részében a vád tárgyává tett cselekményt kell - több cselekmény miatti vádemelés esetén 
egymástól elkülönítetten - röviden leírni, a bizonyítási eszközök megjelölésével. A tényállásból kétségtelenül 
tűnjék ki, hogy mely tények képezik a vád tárgyát. A vádirat tényállást leíró része tüntesse fel a bűncselekmény 
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elkövetésének idejét és helyét, indítékát, az elkövetés eszközét, módját és annak következményeit. A tényállás 
tagolását meghatározhatja a vád tárgyává tett bűncselekmények súlya, összefüggése, illetve logikai vagy időbeli 
sorrendje. 

c) A vádirat harmadik része az ügyészségnek a vádolást tartalmazó közléséből és a vád tárgyává tett 
cselekmények minősítéséből áll. Amennyiben ez szükséges, meg kell jelölni, hogy a minősítés a tényállás mely 
részére vonatkozik. 

d) A vádirat negyedik része tartalmazza a Be. 217. §-a (3) bekezdésének d)-j) pontjaiban megjelölt 
tájékoztatásokat és indítványokat, és azok jogszabályi alapját. A szülő által a gyermeke sérelmére elkövetett 
szándékos bűncselekmény esetén, ha a szülői felügyelet megszüntetésének - a Csjt. 88. §-ának (1) bekezdésében 
meghatározott - feltétele fennáll, a vádiratban indítványozni kell, hogy a bíróság a vádlott szülői felügyeleti jogát 
a Be. 336. §-ának (1) bekezdése alapján szüntesse meg. 

(2) A tárgyalásra csak azoknak a tanúknak a megidézését kell indítványozni, akiknek a kihallgatása az ügy 
ténybeli és jogi megítélése szempontjából szükséges, és jelenlétük a tárgyaláson indokolt és lehetséges. A 
tárgyalásra idézendők névjegyzékét a tervezett bizonyítás sorrendjében kell összeállítani. Ezt követően kell 
indítványozni a tárgyalásra értesítendőket, illetőleg azt, hogy a bíróság mely tanúk vallomását és milyen okból 
olvassa fel. 

(3) 
(4) A tanú személyi adatainak zárt kezelése esetén a vádiratban a tanú neve sem szerepelhet, ilyenkor a vádirat 

bírósági példányához csatolt, zárt iratban kell a tanú idézését indítványozni. 
(5) A különösen védetté nyilvánított és a nyomozási bíró által a Be. 207. §-ának (4) bekezdésében foglalt 

rendelkezés alapján kihallgatott tanú megidézésére az ügyész nem tehet indítványt. 
(6) Amennyiben a terhelt előzetes letartóztatásban, vagy házi őrizetben van, avagy ideiglenes 

kényszergyógykezelés alatt áll, a vádiratot olyan időpontban kell benyújtani, hogy azok határidejének lejártáig, 
illetve indokoltsága felülvizsgálatának esedékessé válásáig a bíróság a Be. 263. §-ának (1) bekezdésében és 272. 
§-ának (1) bekezdésében megjelölt határidőket figyelembe véve az előkészítő ülést megtarthassa. Amennyiben 
ez a határidő csak az előbb megjelölt kényszerintézkedések határidejének meghosszabbításával, illetve 
indokoltságuk felülvizsgálatával biztosítható, erre az ügyész az iratok hozzáérkezése után indítványt tesz, így 
kell eljárni akkor is, ha a Be. 137. §-ának (6) bekezdésében írt okból a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásának 
szükségét kell megvizsgálni. 

(7) A vádirat egy példányát meg kell küldeni a nyomozó hatóságnak és a vádemelésről a vádlottat fogva tartó 
büntetés-végrehajtási intézetet értesíteni kell. 

IX. Fejezet 

ELJÁRÁS MENTESSÉGET ÉLVEZŐ SZEMÉLYEK ÜGYÉBEN 

71. § Az olyan cselekmény tekintetében, amelyre nézve az országgyűlési képviselőnek az országgyűlési 
képviselők jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 4. §-a, továbbá az alkotmánybírónak az 
Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 14. §-ának (4) bekezdése szerinti mentelmi joga nem 
függeszthető fel, az ügyész a feljelentést elutasítja, illetőleg a nyomozást megszünteti és határozatát a Legfőbb 
Ügyészségre felterjeszti. 

72. § Amennyiben az ügyben nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személy büntetőjogi felelőssége 
merül fel [49. § (2) bek. a) pont], az eljárás iratait a Központi Nyomozó Főügyészséghez kell továbbítani. 

X. Fejezet 

A NEMZETKÖZI BŰNÜGYI JOGSEGÉLLYEL KAPCSOLATOS ÜGYÉSZI 
FELADATOK 

Általános szabályok 

73. § (1) Amennyiben valamely büntetőügyben más állam hatóságával való együttműködés szükségessége 
merül fel, az eljárásra a két vagy többoldalú nemzetközi szerződés (a továbbiakban: nemzetközi szerződés), és a 
nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló 1996. évi XXXVIII. törvény (e Fejezet alkalmazásában a továbbiakban: 
Törvény) rendelkezései az irányadók. 

(2) Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésre a 2003. évi CXXX. törvény és a 2005. 
évi CXVI. törvény rendelkezései az irányadók. 
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Kiadatás Magyarországról 

74. § (1) A kiadatási eljárás során a terhelt személyi szabadságát korlátozó vagy a megkereső állam kérelmére 
történt tárgy lefoglalása miatti jogorvoslati kérelmet a bírósághoz kell áttenni, ha azt a nyomozó hatóságnál vagy 
az ügyésznél terjesztették elő. 

(2) Amennyiben a nyomozó hatóság tárgy lefoglalását rendelte el, továbbá ha a jogorvoslat a tárgy 
felkutatásának vagy lefoglalásának módja ellen irányul, a jogorvoslat elbírálása az ügyész feladata. 

(3) A legfőbb ügyész az igazságügyi és rendészeti miniszter által a Törvény 28. §-ában írt okból hozzá küldött 
iratokat a büntetőeljárás megindítása vagy egyéb intézkedés megtételének a feltételei szempontjából 
megvizsgálja és azokat a döntésének közlésével az illetékes ügyészhez teszi át. 

Külföldi állam megkeresése kiadatás iránt 

75. § (1) Az ügyész, az elfogatóparancs kibocsátásának indítványozása előtt, a nyilvántartási rendszerek 
igénybevételével tisztázza, vagy tisztáztatja, hogy a gyanúsítottal szemben milyen bűncselekmények miatt 
folynak büntetőeljárások. 

(2) Az ügyész a bírósághoz intézett, az elfogatóparancs kibocsátására irányuló indítványában tételesen 
felsorolja azokat a bűncselekményeket, amelyek miatt - a kiadatási kérelem külföldi állam általi teljesítése esetén 
- a gyanúsítottal szemben Magyarországon büntetőeljárást kíván lefolytatni. Az indítványban meg nem jelölt 
bűncselekmény miatt büntetőeljárás lefolytatásának nincs helye. 

(3) Ha a terhelt tartózkodási helye ismeretlen, európai és nemzetközi elfogatóparancs kibocsátását kell 
indítványozni. Ennek tartalmára a (2) bekezdésben írtak az irányadók. 

(4) A bíróság által kibocsátott elfogatóparancsot - erre irányuló megkeresés esetén - a nyomozó hatóság vagy 
az ügyész juttatja el a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központhoz (NEBEK). 

A büntetőeljárás átadása. Feljelentés külföldi államnál 

76. § (1) A nem magyar állampolgárral szemben az eljárást általában Magyarországon és soron kívül úgy kell 
lefolytatni, hogy magyarországi tartózkodása ne jelentsen a büntető jogszabályokban meghatározott 
jogkövetkezményekhez képest aránytalanul súlyos hátrányt. 

(2) A büntetőeljárás átadásának, illetve a feljelentés megtételének - rendszerint - nincs helye, ha 
a) a bűncselekmény a Magyar Köztársaság jogrendjét vagy a közbiztonságot súlyosan sértette vagy 

veszélyeztette, vagy a bűncselekmény jelentős magyar érdeksérelmet okozott, 
b) az ügyben a külföldi eljárás áthidalhatatlan vagy nagy nehézségekkel járó bizonyítási problémát okoz, 
c) a bűncselekmény elkövetői különböző államok állampolgárai, 
d) az ügy elbírálására joghatósággal rendelkező államban (polgár)háborús viszonyok vannak. 
(3) A büntetőeljárás átadása általában akkor célszerű [Törvény 37. § (1) bek.] 
a) ha az ügy külföldi sértettje hazatért, 
b) ha a sértett és a gyanúsított is külföldi állampolgár, 
c) ha a magyar sértett sérelmére kisebb tárgyi súlyú cselekményt követtek el, 
d) ha a bűncselekmény az elkövető személyére és a cselekmény következményeire figyelemmel kisebb 

jelentőségű és az ügy Magyar Köztársaságban történő elhúzódó elbírálása a büntetés célján jelentősen túlmenő 
hátrányokkal járna. 

77. § (1) A főügyész a nem magyar állampolgárral szemben folytatott nyomozásról haladéktalanul jelentést 
tesz a Legfőbb Ügyészségnek, ha a büntetőeljárás átadását tartja indokoltnak. 

(2) A jelentés tartalmazza a gyanúsítottnak a Be. 117. §-ának (1) bekezdésében megjelölt adatait, továbbá 
magyarországi tartózkodásának jogcímét és a tényállás lényegét. A jelentésben a főügyész véleményének 
kifejtésével állásfoglalást kér a büntetőeljárás átadásáról. 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt adatok közlésével rövid úton kell állásfoglalást kérni, ha valamely okból a 
Legfőbb Ügyészség azonnali döntése szükséges. A jelentést utasításra írásban meg kell ismételni. 

(4) Jelentést kell tenni a nyomozás elrendeléséről, ha az eljárással érintett személyes körülményei, 
magyarországi tartózkodásának vagy küldetésének célja miatt az eljárás hatással lehet a Magyar Köztársaság 
nemzetközi kapcsolataira. 

78. § A büntetőeljárás átadása vagy feljelentés esetén, ha a bizonyítandó tény, illetőleg eldöntendő kérdés a 
nem magyar állampolgár kóros elmeállapota, vagy a kényszergyógykezelés szükségessége miatt merül fel [Be. 
99. § (2) bekezdés a)-b) pont] szakértőt csak a Legfőbb Ügyészség előzetes jóváhagyásával lehet kirendelni. A 
Legfőbb Ügyészség előzetes hozzájárulását kell megszerezni ilyen esetben a gyanúsított ideiglenes 
kényszergyógykezelése (Be. 140. §) elrendelésének indítványozásához is. 
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79. § (1) Amennyiben az ügyész a büntetőeljárást a Törvény 37. §-a szerint átadja, vagy a 45. §-a szerinti 
feljelentést tesz, az eljárási cselekményekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(2) Az ügyész gondoskodik arról, hogy a bizonyítékokat a külföldi hatóság számára egyértelműen rögzítsék és 
a nyomozás iratai alaki szempontból, külföldi kézbesítésre alkalmasak legyenek. 

80. § A nem magyar állampolgárral szemben folytatott nyomozásban biztosítani kell 
a) a legfőbb ügyészi megállapodásokban levő rendelkezések érvényesülését, 
b) a gyanúsított eljárási jogainak - különösen az anyanyelv használatához fűződő, valamint az anyagi és alaki 

védelem jogának - érvényesülését, 
c) a gyanúsítottnak az állampolgársága szerinti állammal kötött konzuli egyezményben meghatározott jogai 

érvényesülését, a konzuli képviselővel történő érintkezését és a konzuli tisztviselő jelenléti jogát [Be. 184. § (5)-
(6) bek.]. 

81. § (1) A büntetőeljárás átadását az ügyész a gyanúsítottnak a 77. § (2) bekezdésében megjelölt adatait, a 
tényállást és a cselekmény minősítését rögzítő véleményes jelentésével, valamint az iratok felterjesztésével 
kezdeményezi. Ha kétoldalú egyezmény erről rendelkezik, az iratokhoz az eljárást megszüntető határozatot is 
csatolni kell. 

(2) Amennyiben a legfőbb ügyész az eljárás átadásáról dönt, erről a külföldi hatóság megkeresésével 
egyidejűleg a kezdeményező ügyészt értesíti. 

(3) A legfőbb ügyész értesíti az eljárás átadását kezdeményező ügyészt az eljárás átvételéről is, aki erre 
figyelemmel a Törvény 39. §-a alapján az eljárást megszünteti. 

(4) Amennyiben az eljárás átadását a kezdeményező ügyész nemzetközi szerződésre figyelemmel a 
gyanúsított letartóztatása mellett tervezi, az (1) bekezdés szerinti jelentésben ennek indokát adja. A Legfőbb 
Ügyészség az iratok visszaküldésekor az erre vonatkozó állásfoglalását is közli. 

(5) Amennyiben a Legfőbb Ügyészség állásfoglalása szerint az eljárás átadása a gyanúsított letartóztatása 
mellett indokolt, az ügyész indítványozza a nyomozási bírónál a gyanúsított letartóztatását a Törvény 40. §-ának 
(1) bekezdése alapján büntetőeljárás lefolytatása céljából, a Törvény 40. §-ának (2) bekezdésben megjelölt 
határidőig. 

(6) Az eljárás átadása céljából elrendelt letartóztatásra vonatkozó bírósági határozatot az átadásra kerülő 
iratokhoz kell csatolni és az így kiegészített iratokat kell az eljárás átadása végett a Legfőbb Ügyészségre 
felterjeszteni. 

(7) Amennyiben a fogva levő terhelt ügyének átadása meghiúsul, a büntetőeljárást folytatni kell. Ha a 
folytatott eljárásban a gyanúsított előzetes letartóztatása indokolt, az átadás céljából elrendelt előzetes 
letartóztatás határidejének lejárta után vagy annak megszüntetése mellett előzetes letartóztatásának elrendelését 
vagy újbóli elrendelését kell indítványozni. 

A büntetőeljárás átvétele 

82. § (1) A büntetőeljárás átvételéről a legfőbb ügyész határozattal dönt. 
(2) Az átvett büntetőeljárás iratait az eljárás lefolytatása iránti intézkedés végett - a főügyész útján - az ügyben 

hatáskörrel rendelkező és a Be. 18. §-a alapján illetékes bíróság mellett működő ügyésznek kell megküldeni. 

Eljárási jogsegély nyújtása külföldi hatóság részére 

83. § (1) A jogsegélykérelem előterjesztésére jogosult külföldi hatóság megkeresésére az ügyész nemzetközi 
szerződés, illetve a Törvény szabályai szerint nyújt eljárási jogsegélyt. 

(2) A magyar állampolgár gyanúsítottkénti kihallgatására irányuló eljárási jogsegélykérelmet - kettős 
büntethetőség esetén - a megkeresésben közölt adatok alapján kell teljesíteni. 

(3) Amennyiben a jogsegélykérelem teljesítése során kihallgatott tanú személyi adatainak zárt kezelését kéri, a 
Be. 96. §-ában írt szabályokról a megkereső külföldi hatóságot tájékoztatni kell. 

84. § (1) Az eljárási jogsegély iránti megkeresést a legfőbb ügyész által engedélyezett körben és az általa 
előírt módon kell teljesíteni. 

(2) Ha a külföldi igazságügyi hatóság az eljárási jogsegély teljesítését kifejezetten a bíróságtól kéri, az iratokat 
a legfőbb ügyész az igazságügyi és rendészeti miniszterhez továbbítja. 

85. § Ha az ügyész a megkeresés teljesítésénél olyan személy jelenlétét engedélyezte, aki a megkereső hatóság 
államában előzetes letartóztatásban van, vagy büntetését tölti, a megkeresés teljesítése céljából ideiglenesen 
átvett személyt, a megkeresést teljesítő hatóság fogdájában kell őrizni. A fogva tartás időtartamára a megkereső 
állam igazságügyi szervének írásban adott tájékoztatása az irányadó. 

Külföldi hatóság megkeresése eljárási jogsegély iránt 
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86. § (1) Amennyiben az ügyész vagy a nyomozó hatóság eljárásában olyan bizonyítás szükséges, amely csak 
külföldön vehető fel, a nemzetközi szerződésnek, illetve a Törvénynek megfelelően kell eljárni. 

(2) Ha a nyomozó hatóság a külföldi hatóság megkeresése végett előterjesztést tesz, az ügyész megvizsgálja, 
hogy az előterjesztés szerinti nyomozási cselekmények elvégzése elengedhetetlenül szükséges-e. Ha az ügyész 
azt állapítja meg, hogy a nyomozási cselekmény elvégzése szükségtelen, erről a nyomozó hatóságot tájékoztatja, 
ellenkező esetben az eljárási jogsegélykérelmet a külföldi hatósághoz címezve elkészíti, és a megkeresésére 
jogosult ügyészhez továbbítás végett felterjeszti. 

(3) A jogsegélykérelemben tömören, félreérthetetlenül kell leírni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek 
a kérelem teljesítéséhez szükségesek, illetve így kell megfogalmazni a teljesíteni kért eljárási cselekmények 
tartalmát. 

(4) A Be. 188. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a nyomozás felfüggesztésének azt követően van helye, 
miután az arra jogosult ügyész a jogsegélykérelem külföldi hatósághoz történő továbbításáról döntött. Erről az 
eljáró hatóságot tájékoztatni kell. 

86/A. § (1) Amennyiben az ügyész a 2005. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett, az Európai Unió tagállamai 
közötti kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 2000. május 29-én kelt egyezmény 6. cikkének (1) bekezdése, 
valamint a 2003. évi CXXX. törvény 36. §-ában foglaltak alapján, az Európai Unió tagállamának területileg 
illetékes igazságügyi hatóságától közvetlenül kér eljárási jogsegélyt (86. §), továbbá, ha az Európai Unió 
tagállamának területileg illetékes igazságügyi hatósága közvetlenül kéri fel az ügyészt eljárási jogsegély 
nyújtására (83. §), a jogsegélykérelemről és a tett intézkedésről - egy kiadmány felterjesztésével - az ügyész a 
Legfőbb Ügyészségnek jelentést tesz. 

(2) Jogsegélykérelem megküldését megelőzően a jogsegélykérelem előterjesztésére jogosult ügyész - a 
felettesének írásban adott belegyezése esetén, az előterjeszteni kívánt jogsegély ténybeli és jogi indokait 
tartalmazó előterjesztéssel - közvetlenül kezdeményezheti az Eurojust magyar nemzeti tagjánál koordinációs 
értekezlet tartását. 

(3) Az Eurojust magyar nemzeti tagja a koordinációs értekezletről és annak eredményéről haladéktalanul 
tájékoztatja a legfőbb ügyészt és a legfőbb ügyész büntetőjogi helyettesét. 

A belföldi eljárás egyes szabályai 

87. § (1) Ha a nem magyar állampolgár bűncselekményét Magyarországon bírálják el, a főügyész 
gondoskodik arról, hogy a nyomozás megszüntetéséről, a vádemelésről és a bíróság jogerős ítéletéről a 
nemzetközi szerződésnek és a Törvénynek, illetve az egyedi ügyre vonatkozó utasításnak megfelelő értesítésre 
sor kerüljön. Az ügy iratait ebből a célból a főügyészségen nyilván kell tartani. 

(2) Amennyiben a nem magyar állampolgárral szemben folytatott nyomozást az ügyész szünteti meg, erről a 
Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságát a határozat megküldésével értesíti. 

(3) Amennyiben nemzetközi szerződés szerint a határozat kézbesítése a Legfőbb Ügyészség hatáskörébe 
tartozik, a határozatot rövidített formában elkészítve kell a Legfőbb Ügyészséghez felterjeszteni. Ha a határozat 
nem így készült, ilyen formában történő újraszerkesztése iránt kell intézkedni. 

87/A. § A fogvatartott személy ideiglenes átszállítását [2003. évi CXXX. tv. 52. § (4) bek.], illetőleg a fedett 
nyomozó alkalmazását [2003. évi CXXX. tv. 61. §] célzó eseti megállapodás kötésére irányuló előterjesztés 
tartalmazza a megállapodás szükségességének indokait is. 

A biztosíték 

88. § (1) A biztosíték letétbe helyezése iránti kérelmet az ügyész soron kívül elbírálja és annak tárgyában, 
határozattal dönt. 

(2) Az ügyész a kérelem elbírálása során a már rendelkezésre álló és a még várhatóan beszerezhető 
bizonyítékokat, a gyanúsított terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlyát és a büntetés kiszabását befolyásoló egyéb 
körülményeket veszi figyelembe. 

(3) A biztosíték befizetésének igazolása után az ügyész a gyanúsítottal szemben elrendelt személyi 
szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedést megszünteti. A biztosíték letétbe helyezését engedélyező 
határozaton a befizetés tényét feljegyzi és egyidejűleg annak egy példányát az úti okmány tárgyában teendő 
intézkedés végett a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Regionális Igazgatóságának, a nyomozás irataihoz 
csatolandó példányokat pedig a nyomozó hatóságnak megküldi, illetve ha az eljárás az ügyész előtt van 
folyamatban, az iratok közé helyezi. 

XI. Fejezet 
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ÜGYÉSZI FELADATOK A KÖZLEKEDÉSI BŰNCSELEKMÉNYEK 
KÖRÉBEN 

89. § (1) A közlekedési bűncselekmények (Btk. XIII. Fejezet) - kivéve az ittas vagy bódult állapotban 
elkövetett járművezetést [Btk. 188. § (1) bek.] és a járművezetés tiltott átengedését [Btk. 189. § (1) bek.], - 
továbbá a közlekedés körében elkövetett, de nem a Btk. XIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény esetén 
a nyomozás felügyelet és a vádelőkészítés körébe tartozó tevékenységet a Be. 30. §-ának (3) bekezdése alapján 
jelen utasítással kijelölt ügyészségként a főügyészség székhelyén lévő helyi ügyészség, a Fővárosi Főügyészség 
illetékességi területén a Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség látja el. 

(2) Amennyiben az ügyben vádemelés indokolt, az (1) bekezdés szerinti ügyészség a vádiratot és az iratokat a 
vádképviselet ellátására megküldi az általános illetékességgel rendelkező helyi ügyészséghez. 

(3) A főügyész az (1) bekezdésben meghatározott ügyészséget eseti jelleggel, a jelentős tárgyi súlyú, vagy 
rendkívül bonyolult ügyben a vádképviselet ellátására is kijelölheti. 

(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a közlekedés körében elkövetett bűncselekménynek kell tekinteni: a 
gondatlanságból elkövetett emberölést [Btk. 166. § (4) bek.], a gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértést 
[Btk. 170. § (6) bek.], a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetést (Btk. 171. §), a segítségnyújtás 
elmulasztását (Btk. 172. §), a közérdekű üzem működésének megzavarását (Btk. 260. §), ha e 
bűncselekményeket a közlekedés rendjét, biztonságát sértő, illetve veszélyeztető magatartással követték el. 

(5) Amennyiben az eljárás nem kizárólag közlekedési bűncselekmény miatt folyik, az ügy intézése akkor 
tartozik az (1) bekezdésben kijelölt ügyész feladatkörébe, ha az ügyben a közlekedési, vagy a közlekedéssel 
összefüggő bűncselekmény(ek) meghatározó jelentőségű(ek). 

90. § (1) Közlekedési ügyekben az ügyész fokozott felügyeletet gyakorol akkor is, ha a nyomozó hatóság 
kettőnél több ember halálát okozó, vagy tömegszerencsétlenséget előidéző közlekedési bűncselekmény gyanúja 
miatt önállóan folytat nyomozást. 

(2) Az (1) bekezdésben írt esetekben a szemlén, és a bizonyítási kísérleten az ügyész részvétele kötelező. 
91. § (1) A közlekedési büntető ügyekben, a vádiratban, vagy más érdemi határozatban meg kell jelölni azt a 

közlekedési vagy foglalkozási szabályt (KRESZ, forgalmi, vagy más utasítás stb.), amelynek megszegése a 
bűncselekményhez vezetett. Külföldön történt elkövetés esetében az elkövetés helyén érvényes külföldi szabályt 
kell a vádiratban vagy a más érdemi határozatban feltüntetni. 

(2) Büntetőeljárás átadásának kezdeményezésekor az iratokhoz csatolni kell az irányadó közlekedési 
jogszabályok, utasítások és szabályzatok szó szerinti szövegét tartalmazó mellékletet is. 

XII. Fejezet 

AZ EGYÉB ELJÁRÁSOKKAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

A magánvádas eljárás 

92. § (1) Az ügyész a magánvádra üldözendő bűncselekmény miatt nála tett feljelentést, illetve a Be. 501. §-a 
(1) bekezdésének b) pontja alapján hozzá megküldött iratokat megvizsgálja abból a szempontból, hogy 
közérdekből vagy más fontos okból indokolt-e a vád képviseletének átvétele. 

(2) Az ügyész nyomozást rendel el, ha a vádképviselet átvételét indokoltnak tartja, ellenkező esetben a 
feljelentést nemleges nyilatkozatával - a sértett egyidejű értesítése mellett - a bíróságnak megküldi. 

(3) Az általa elrendelt nyomozást követően az ügyész, a nyomozás iratainak ismeretében, újólag állást foglal 
abban a kérdésben, hogy a vád képviselete a továbbiakban is indokolt-e. Ha indokolt, vádat emel, a vádiratban 
ezt, valamint a tárgyaláson részvételét bejelenti és a vádemelésről a feljelentőt értesíti. 

(4) Ha az ügyész nem emel vádat, az iratokat azzal küldi meg a bíróságnak, hogy a vád képviseletétől eláll. 
Erről a feljelentőt azzal értesíti, hogy a továbbiakban a vádat magánvádlóként képviselheti. 

(5) Az ügyész a terhelttel szemben közvádra folytatott eljárástól elkülöníti a magánvádra üldözendő eljárást, 
ha amiatt a vád képviseletét nem veszi át. 

93. § Ha a feljelentő a magánindítványában a magánvádra üldözendő bűncselekményt tévesen közvádra 
üldözendőként jelöli meg, és az ügyész a vád képviseletét nem veszi át, a feljelentőt tájékoztatja arról, hogy az 
ügyben közvádra üldözendő bűncselekmény miért nem állapítható meg, és emiatt a feljelentést a bírósághoz 
továbbította, ahol a vádat magánvádlóként képviselheti. 

94. § Amennyiben az ügyész a Be. 501. §-ának (3) bekezdése alapján elrendelt nyomozást követően közvádra 
üldözendő bűncselekményt nem állapít meg és a vád képviseletét nem veszi át, indokolást nem tartalmazó 
átiratában e tények közlése mellett küldi vissza az iratokat a bírósághoz. 
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A kegyelmi eljárás 

95. § (1) Az ügyész hivatalból tesz javaslatot a legfőbb ügyész kegyelem iránti előterjesztésére, ha a vádirat 
benyújtásáig olyan kivételes, méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel, amelyekre tekintettel kegyelem 
gyakorlását látja indokoltnak. 

(2) A javaslat a megállapítható bűncselekmény rövid tényállását, annak bizonyítékait, a cselekmény törvényi 
minősítését és a kegyelemre ajánlás indokait tartalmazza. 

(3) A javaslatot a főügyész véleményes jelentésével terjeszti fel a Legfőbb Ügyészséghez. Ha a javaslattal a 
főügyész nem ért egyet, annak felterjesztését mellőzi és erről az iratok visszaküldésével és indokainak közlésével 
az előterjesztő ügyészt értesíti. 

(4) Ha a kegyelem iránti előterjesztést a terhelt, a védő vagy a terhelt hozzátartozója kéri, az ügyész intézkedik 
a kérelemben megjelölt, de az eljárásban addig nem igazolt körülményekre vonatkozó bizonyítékok, illetve 
adatok beszerzéséről. A kérelmet a főügyész véleményes jelentésével ezután terjeszti fel a Legfőbb 
Ügyészséghez. 

(5) Ha a kegyelmi kérelem nem a Be. 597. §-ának (3) bekezdésében megjelölt jogosulttól származik, az 
ügyész a kérelmezőt erről tájékoztatja és a további intézkedések megtételét mellőzi. 

XIII. Fejezet 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

96. § Ahol az utasítás megyei főügyészségről szól, azon a fővárosi főügyészséget és a Központi Nyomozó 
Főügyészséget is érteni kell. Az utasítás alkalmazásában helyi ügyészség a városi ügyészség, a budapesti kerületi 
ügyészség, a nyomozó ügyészség és a Budakörnyéki Ügyészség. 

97. § Ez az utasítás 2003. július 1. napján lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

98. § Az utasítás hatálybalépésével hatályát veszti: 
- a nyomozás törvényessége feletti felügyeletről és a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatokról szóló 

2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás, 
- az egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 1/2000. (ÜK. 2.) LÜ utasítás VI. Fejezete (a fejezet 

címe és 18-34. §-a), 
- a nyomozás törvényessége feletti felügyeletről és a nyomozás befejezése utáni feladatokról szóló 2/1999. 

(ÜK. 2.) LÜ utasítás módosításáról szóló 4/2001. (ÜK. 2.) LÜ utasítás, 
- az ügyészségi nyomozó hivatalokról és az ügyészségi nyomozásról szóló 5/2001. (ÜK. 6.) LÜ utasítás, 
- a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalról szóló 6/2001. (ÜK. 6.) LÜ utasítás, 
- az ügyészségi nyomozó hivatalokról és az ügyészségi nyomozásról szóló 5/2001. (ÜK. 6.) LÜ utasítás, 

valamint a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatalról szóló 6/2001. (ÜK. 6.) LÜ utasítás módosításáról szóló 
7/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás. 
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12/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 

a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről 

A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló, többször módosított 1972. évi V. törvény 19. §-ának (3) 
bekezdésén alapuló jogkörömben a következő utasítást adom ki: 

ELSŐ RÉSZ  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. § Az ügyész a jogszabályokban biztosított eszközökkel és módon közreműködik abban, hogy a bíróság 
eljárása és határozata megfeleljen a büntető anyagi és eljárási jog szabályainak. 

2. § (1) Az ügyészi feladatokat 
- a Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásban a Legfőbb Ügyészség, 
- az ítélőtáblák előtti eljárásban a fellebbviteli főügyészségek, 
- a megyei (fővárosi) bíróságok előtti eljárásban a főügyészségek, 
- a helyi bíróságok előtti eljárásban a helyi ügyészségek ügyészei látják el. 
(2) Az ügyész a legfőbb ügyész utasítása alapján az ország egész területén, a főügyész rendelkezése szerint 

pedig a főügyészség illetékességi területén működő bármelyik bíróság előtt eljárhat. 
3. § (1) A bírósági eljárásban részt vevő ügyész az ügyben elfoglalt korábbi állásponttól - ideértve a 

főügyészség, illetve a Legfőbb Ügyészség utasítására vagy jóváhagyásával benyújtott, továbbá közlekedési 
ügyben [11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 89. §-ának (1), (4)-(5) bekezdése] a kijelölt ügyészség által benyújtott 
vádiratot is - akkor térhet el, ha utóbb merülnek fel korábban nem ismert, a tényállást, a jogi minősítést, valamint 
az indítványozott joghátrányt lényegesen befolyásoló körülmények. Eljárásáról közvetlen felettesének jelentést 
kell tennie. 

(2) Közlekedési ügyben a vádtól való eltérésre a tárgyalás megkezdése előtt, valamint - amennyiben arra 
lehetőség van - a tárgyalás során egyaránt a vádiratot kiadmányozó ügyész engedélyével kerülhet sor. A 
vádképviseletet ellátó ügyész - előzetes engedély hiányában - a vádtól való eltérésről a vádiratot kiadmányozó 
ügyésznek tesz jelentést. Ugyanez irányadó azokban az ügyekben is, amelyekben az eljáró bíróság kijelölése 
miatt, továbbá az ügyek bíróság által elrendelt egyesítése vagy elkülönítése következtében a vádképviseletet nem 
a vádiratot kiadmányozó ügyész látja el. 

(3) Ha az ügyész lényeges vagy visszatérő vádelőkészítési hibát vagy mulasztást észlel, ezt közvetlen 
felettesének jelenti. Ugyanígy jár el akkor is, ha a magánjogi vagy a közigazgatási jogi szakterület intézkedését 
igénylő körülményt tapasztal. A jelentést és az intézkedést, illetve az intézkedés mellőzését a házi ügyiratban fel 
kell tüntetni. 

(4) Az ügyész jegyzékben rögzíti a bizonyítással kapcsolatos megjegyzéseit, a tárgyaláson (nyilvános ülésen, 
ülésen) előterjesztett indítványait, valamint a bíróság ezzel kapcsolatos döntéseit. 

(5) Ha az ügyész álláspontja szerint a rendelkezésre álló adatok vagy körülmények valamely 
kényszerintézkedés - különösen az előzetes letartóztatás - törvényben előírt feltételeit megalapozzák, 
indítványozza annak elrendelését vagy fenntartását. Amennyiben a bíróság az előzetes letartóztatás elrendelésére 
vagy fenntartására irányuló indítványnak nem ad helyt, fellebbezést kell bejelenteni. 

(6) Az ügyész a bírósági eljárásban is vizsgálja a bűncselekmény elkövetését közvetlenül lehetővé tevő, a 
büntetőeljárás során megállapított okokat, körülményeket, és szükség esetén teljesíti a Be. 63/A. §-ában 
meghatározott kötelezettségeket. 

MÁSODIK RÉSZ 

RÉSZLETES SZABÁLYOK 

Az elsőfokú bíróság előtti eljárás 
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4. § (1) Ha a bíróság hatáskörének, vagy illetékességének hiányát észleli és emiatt az ügyet más bírósághoz 
teszi át, az ügyészségen maradt iratanyagot a továbbiakban eljáró ügyészséghez kell megküldeni. 

(2) Amennyiben a továbbiakban eljáró ügyész a hatáskör hiánya miatti áttétellel egyetért, a vádat módosítja; 
egyébként azt változtatás nélkül tartja fenn. E nyilatkozatait írásban közli az eljáró bírósággal. 

(3) Az (1) bekezdés irányadó akkor is, ha az iratok megküldését az ügyek bíróság által elrendelt egyesítése 
vagy elkülönítése, illetve más bíróság kijelölése indokolja. 

(4) Az eljáró bíróság kijelöléséről rendelkező bíróság mellett működő ügyész az érintett ügyészségeket 
tájékoztatja a kijelölésről, és az emiatt szükséges feladatokról. A vád képviseletének ellátására a korábban eljárt 
bíróság mellett működő ügyész is kijelölhető, ha ezt az ügy terjedelme vagy más ok indokolja. 

5. § Ha az ügyész a kizárási okot nem maga jelentette be, nyilatkozatát a döntés előtt be kell szerezni. 
6. § (1) Az ügyész a bizonyítási eljárás során fordítson különös gondot arra, hogy milyen további bizonyítási 

eszközök támaszthatják alá a vádat, ezért azok beszerzésére, megvizsgálására haladéktalanul tegyen indítványt. 
(2) Az ügyész még a vádbeszéd előtt módosítsa a vádat, ha a bizonyítási eljárás eredményeként indokoltnak 

tartja annak megváltoztatását vagy kiterjesztését. 
(3) Ha az ügyész úgy látja, hogy a terhelt más bűncselekményben is bűnös, mint amely miatt vádat emelt, 

haladéktalanul terjessze ki a vádat. Amennyiben az eredeti vád nem tartható, azt ejtse el, illetve indítványozza a 
vádlott felmentését. 

(4) Ha a vádirati tényállást a jogi minősítéstől függetlenül jelentős mértékben módosítani szükséges, azt - 
lehetőleg a vádbeszéd előtt - írásban kell a bíróság elé tárni. 

(5) Az ügyész csak akkor indítványozza a tárgyalás elnapolását a vádirat kiegészítése végett, ha a bizonyítási 
eljárás következményeként a vádirati tényállás olyan mérvű megváltoztatása indokolt, amely annak jogi 
minősítését is lényegesen befolyásolhatja. 

(6) Amennyiben a bíróság az indítványnak nem ad helyt, az ügyész a vádbeszédben fejtse ki azokat az okokat, 
amelyek a vádirat kiegészítésére irányuló indítványát megalapozták. 

7. § (1) A vádbeszéd tartalmát az ügy sajátosságai szabják meg. Szerkezete, terjedelme, hangvétele az 
elbírálandó cselekmény jellegétől, súlyától, a felmerült jogkérdésektől és az elkövető személyiségétől függ. 

(2) A vádbeszédben az ügyész elemezze a bizonyítás anyagát, egyenként és összefüggésükben értékelje a 
bizonyítékokat, tárgyilagosan foglalkozzék a vádlott védekezését támogató és cáfoló adatokkal. Terjesszen elő 
indokolt indítványt minden olyan kérdésben, amelyről a bíróságnak döntenie kell; különös alapossággal fejtse ki 
a bűncselekmény jogi minősítésére, a büntetésekre és mellékbüntetésekre, az intézkedésekre, a polgári jogi 
igényre, illetve a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó álláspontját. 

8. § (1) Az ügyész ejtse el a vádat, ha a bizonyítás eredménye alapján az állapítható meg, hogy a vád tárgyává 
tett cselekmény nem bűncselekmény, a bűncselekményt nem a vádlott követte el, vagy a bűncselekmény nem 
közvádra üldözendő. Ezt, és ennek rövid indokolását a bírósággal írásban is közölje. 

(2) Nincs helye vádelejtésnek, ha kényszergyógykezelés elrendelése szükséges. 
(3) Abban az esetben, ha az ügyész a vád képviseletét a pótmagánvádlótól vette át, a vád elejtése helyett álljon 

el a vád képviseletétől. 
(4) Az ügyész akkor indítványozza a vádlott felmentését, ha a bizonyítás eredménye alapján arra a 

meggyőződésre jut, hogy nem bizonyított a bűncselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a bűncselekményt a 
vádlott követte el; avagy a vádlott javára a büntethetőségét kizáró kényszer, fenyegetés, tévedés, jogos védelem, 
illetve végszükség állapítható meg. 

(5) Ha az ügyész a bűncselekmény helyett csupán szabálysértést lát megállapíthatónak, a vádlott felmentése 
mellett a szabálysértés érdemi elbírálására tegyen indítványt. 

(6) Abban az esetben, ha a vád tárgyává tett cselekmény a lefolytatott bizonyításra figyelemmel, vagy 
jogszabályváltozás miatt már nem bűncselekmény, és szabálysértést sem valósít meg - amennyiben igazgatási 
eljárás lefolytatásának van helye - az ügyész a vádlott felmentése mellett indítványozza az iratoknak az illetékes 
hatóság részére történő megküldését. 

9. § (1) A vádbeszédben előterjesztett végindítványt akkor kell írásba foglalni, ha az ügyész a terhelt 
felmentését indítványozta, a vádat módosította [1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.) 310. §], eltért a 
vádiratban előadott tényállástól, és ezt a bírósággal még nem közölte [6. § (2), (3) és (4) bekezdése], továbbá ha 
az általa érvényesített polgári jogi igényre, illetve a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó indítványát 
megváltoztatta. 

(2) A végindítványt három példányban kell elkészíteni. Két példány a bírósághoz továbbítandó, a harmadik a 
házi iratok között marad. 

Fellebbezések 

10. § (1) Ha az ügyész a kihirdetett, vagy kézbesítéssel közölt határozatot törvénysértőnek, vagy 
megalapozatlannak tartja, jelentsen be fellebbezést. Ezt, vagy a határozat tudomásul vételéről szóló nyilatkozatát 
írásban is, a határidőt megtartva terjessze elő. 
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(2) Az ügyész a technikai eszköz útján bejelentett fellebbezést, illetve nyilatkozatot papír alapon is küldje meg 
a bíróságnak, melyhez csatolja a perorvoslati nyilatkozat határidőben történt bejelentését igazoló dokumentumot. 

(3) Amennyiben az ügyész annak ellenére nem kíván jogorvoslatot bejelenteni, hogy a bíróság határozata az 
indítványától a tényállást, a vádlott bűnösségét, vagy az alkalmazott joghátrányt illetően jelentősen eltér, ennek 
okát rövid feljegyzésben rögzítse. 

10/A. § A tárgyalás mellőzésével hozott határozat esetén a 10. § rendelkezéseit kell értelemszerűen 
alkalmazni. 

11. § (1) A fellebbezés indokolását a végindítvánnyal egy iratba lehet foglalni. 
(2) Különösen bonyolult vagy nagy terjedelmű ügyben, továbbá, ha a fellebbezés a határozat 

megalapozottságát is vitatja, a fellebbezés indokolását a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a 
másodfokú ügyészséghez kell továbbítani. 

12. § 
13. § (1) A fellebbezésben - indokolásától függetlenül - mindig pontosan meg kell jelölni annak irányát, 

különösen, ha az a vádlott terhére szól. Félre nem érthető módon kell kifejteni, hogy az ügyész a határozat mely 
rendelkezését, milyen okból támadja. Felmentés, részbeni felmentés, illetve az eljárás megszüntetésének 
támadása esetén azt is közölni kell, hogy e rendelkezéseket melyik vádlott mely bűncselekményének esetében 
sérelmezi. 

(2) A megalapozatlanság miatt bejelentett fellebbezés indokolásában ki kell fejteni, hogy mely tények 
tekintetében a megalapozatlanság melyik esete állapítható meg, s ez milyen módon küszöbölhető ki. 

14. § Az elsőfokú ügyészség vezetője az ügyész fellebbezését az iratoknak a másodfokú bírósághoz való 
felterjesztése előtt visszavonhatja. Az ezt tartalmazó írásbeli nyilatkozatát közölnie kell az első fokú bírósággal. 

15. § Az első fokú eljárásban részt vett ügyész az ügy házi iratait külön utasítás nélkül is felterjesztheti a 
másodfokú ügyészséghez, ha azt szükségesnek tartja. A felterjesztés kötelező, ha az ügyész a felettes ügyész 
utasítása alapján járt el, és az első fokú bíróság ettől eltérő döntést hozott. 

A másodfokú bíróság előtti eljárás 

16. § (1) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész megvizsgálja az elsőfokú bírósági határozat 
megalapozottságát, az anyagi és eljárási jogszabályok megtartását. Feljegyzést készít minden olyan 
megállapításáról, amelyeket az első fokú ügydöntő határozat, valamint a másodfokú bíróságnak megküldött 
indítványa nem tartalmaz, de a kiadmányozásra jogosult, illetve a másodfokú tárgyaláson, vagy nyilvános ülésen 
részt vevő ügyész megfelelő tájékoztatására alkalmas; azt is jelzi, ha ilyen megállapítást nem tett. 

(2) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész dönt az első fokú ügyész által bejelentett fellebbezés 
fenntartásáról, módosításáról, illetve visszavonásáról. Az első fokú ügyészség vezetőjét írásban értesíti a 
fellebbezés visszavonásáról, módosításáról, a vádképviseleti tevékenység hiányosságairól, illetve kiemelkedően 
színvonalas ellátásáról. 

(3) Ha a felterjesztett iratok hiányos volta miatt érdemi álláspontot kialakítani nem lehet, az iratokat a hiány 
pótlása iránti intézkedés végett a másodfokú bíróság tanácsának elnökéhez kell továbbítani, közölve, hogy 
érdemi indítvány előterjesztésére csak az eredmény ismeretében kerülhet sor. 

(4) Amikor a másodfokú bíróság mellett működő ügyész a bűnügy iratait érdemi elbírálás végett a másodfokú 
bírósághoz megküldi, átiratban közli indítványait, és az első fokú bíróság határozatáról kialakított álláspontját. 

17. § (1) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész érdemi indítványában nyilatkozzék arról is, hogy a 
másodfokú bírósági eljárás melyik formáját tartja indokoltnak, továbbá, hogy a nyilvános ülésen részt kíván-e 
venni. 

(2) Ha az ügyész a fellebbezés elbírálását a Be. 360. §-ának (4) bekezdése szerinti tanácsülésen is 
lehetségesnek tartja, ezt közölje átiratában a másodfokú bírósággal. 

(3) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész akkor vegyen részt a nyilvános ülésen, ha 
a) a bűnügy jelentősége, illetve ténybeli, vagy jogi bonyolultsága miatt úgy ítéli meg, hogy észrevételeit, 

indítványait és a felülbírálatra vonatkozó teljes álláspontját szóban is a másodfokú bíróság elé kell tárnia; 
b) álláspontja szerint az alkalmazandó joghátrányról csak a bűnösségi körülmények tisztázását követően tud 

indítványt tenni. 
18. § A másodfokú tárgyaláson, illetve a nyilvános ülésen részt vevő ügyész a védelmi álláspontot is 

figyelembe véve nyilatkozzon perbeszédében az eljárási szabályok megtartásáról, a határozat 
megalapozottságáról, a bűnösségről, a jogi minősítésről, az alkalmazott joghátrányról és az első fokú határozat 
egyéb rendelkezéseiről. 

19. § Az ügyész vesse egybe a másodfokú tárgyaláson képviselt álláspontját a másodfokú bíróság 
határozatával. A lényeges eltérést jelentse közvetlen felettesének. 

A harmadfokú bíróság előtti eljárás 
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19/A. § A harmadfokú bíróság előtti eljárásban a másodfokú bíróság előtti eljárásra vonatkozó 
rendelkezéseket a következő eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni: 

a) A Be. 367/A. §-a (4) bekezdésében meghatározott határidőt a bíróság indokolást tartalmazó határozatának 
kézbesítésétől kell számítani. 

b) A másodfokon eljáró ügyész a fellebbezésében pontosan jelölje meg, hogy a bíróság határozatát mely okból 
tartja törvénysértőnek [(Be. 386. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontja]. A fellebbezés indokolásában térjen ki a 
megtámadott ügydöntő határozat minden általa vitathatónak tartott, és a harmadfokú eljárásban orvosolható 
rendelkezésére is [Be. 387. §-ának (1) és (2) bekezdése]. 

c) A harmadfokú bíróság mellett működő ügyész érdemi indítványában nyilatkozzék a másodfokú határozat 
valamennyi, a harmadfokú felülbírálat körébe tartozó rendelkezésének törvényességéről. 

Perújítás 

20. § (1) Más jogosulttól származó perújítási indítvány esetén a főügyészség, illetve a fellebbviteli 
főügyészség ügyésze haladéktalanul intézkedjék a bírósági iratok beszerzése iránt. A megyei (fővárosi) 
bíróságnak, illetve az ítélőtáblának megküldött nyilatkozatában fejtse ki a perújítási indítvánnyal kapcsolatos 
álláspontját. Ha az ügyész az alapügy bírósági iratait a Be. 411. §-ának (2) bekezdésében megszabott határidőn 
belül nem tudja beszerezni, az indítványt az ügyészségi iratok alapján tett nyilatkozatával küldje meg a 
bíróságnak. Ebben jelezheti, hogy érdemi álláspontja utólag, a Be. 412. §-ának (1) bekezdése alapján beszerzett 
iratok ismeretében módosulhat. 

(2) Amennyiben a nem jogosulttól származó beadványban az ügyésztől perújítási indítvány benyújtását kérik, 
vizsgálni kell a közölt adatok tárgyszerűségét, különösen, ha azok a terhelt terhére szóló perújítási okra utalnak. 

(3) Az ügyész értesítse döntéséről a perújítási indítvány benyújtása iránti kérelem előterjesztőjét. 
21. § Az ügyész által benyújtott perújítási indítványban meg kell jelölni annak irányát, indokolásának pedig 

tartalmaznia kell a perújítás törvényes feltételeit, illetve a perújítás alapjául szolgáló adatokat és bizonyítékokat. 
22. § Az ügyész akkor rendeljen el perújítási nyomozást, ha az indítvány, illetve a rendelkezésére álló adatok 

alapján úgy látja, hogy az új bizonyítékok ezt szükségessé teszik. A perújítási nyomozás elrendeléséről készítsen 
feljegyzést, annak teljesítésére szabjon határidőt. A perújítási indítvány előterjesztőjét a nyomozás 
elrendeléséről, valamint annak eredményéről értesíteni kell. 

Felülvizsgálati indítvány 

23. § (1) Amennyiben a másodfokú tárgyaláson vagy nyilvános ülésen részt vevő ügyész a jogerős ügydöntő 
határozat kihirdetésekor a terhelt terhére szóló felülvizsgálati okot észlel, a házi ügyiratot a Be. 260. §-ának (4) 
bekezdésében előírt leghosszabb határidő tartamára nyilvántartásba helyezi. Ha a nyilvántartás lejártáig a 
határozatot a bíróság nem kézbesíti, a felülvizsgálati indítványt az ügydöntő határozat szóbeli indokolásában 
elhangzott okok megjelölésével be kell nyújtani azzal, hogy az indokok részletes kifejtésére a kézbesített 
határozat ismeretében pótlólag kerül sor. Ha az ügyész jogi álláspontja a határozat kézbesítését követően 
megváltozik, kezdeményezze az indítvány visszavonását. 

(2) A Be. 416. §-a (1) bekezdésének e) pontjában, illetve a (2) bekezdésében meghatározott esetekben a 
megyei (fővárosi) főügyész haladéktalanul megállapítja, hogy az illetékességi területén első fokon eljárt 
bíróságok jogerősen befejezett ügyei közül melyek tartoznak az Alkotmánybíróság határozatán alapuló 
felülvizsgálati eljárás hatálya alá. Ezt követően az iratokat beszerzi, és azokat a Be. 416. §-a (1) bekezdésének e) 
pontja alá tartozó ügyekben az Alkotmánybíróság határozatának közzétételétől számított hatvan napon belül a 
Legfőbb Ügyészséghez felterjeszti, a Be. 416. §-ának (1) bekezdésének f) pontja esetén pedig ugyanezen 
határidőn belül a felülvizsgálati indítványt benyújtja, illetve a másodfokú ügyészként eljárt fellebbviteli 
főügyésznek megküldi. 

(3) A felülvizsgálati indítványnak tartalmaznia kell a felülvizsgálati ok megjelölését, a bíróság által 
megállapított tényállás lényegét, a sérelmezett határozat jogerőre emelkedésének, illetve közlésének időpontját. 
Az indítványban részletesen ki kell fejteni, hogy az ügyész a megtámadott határozatot miért tartja 
törvénysértőnek, és meg kell jelölni az orvoslás lehetséges módját is. Indítványt kell tenni a hozandó határozatra, 
indokolt esetben a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztésére, illetve félbeszakítására. Az 
indítványhoz csatolni kell a rendelkezésre álló bírósági vagy más hatósági iratokat. 

24. § (1) Felülvizsgálati indítvány benyújtására az ügyben másodfokon eljárni illetékes főügyészség, illetve 
fellebbviteli főügyészség, valamint a Legfőbb Ügyészség jogosult. Ha az első fokon jogerőre emelkedett 
ügydöntő határozatot érintő felülvizsgálati okot az első fokon eljárt ügyészség észleli, az arra illetékes 
főügyészség, illetve fellebbviteli főügyészség részére felülvizsgálati indítvány benyújtása iránti előterjesztést 
tesz, melyhez mellékeli a bírósági iratokat. 
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(2) Amennyiben a felülvizsgálati eljárás lefolytatására okot adó körülményt nem az előterjesztés megtételére, 
illetve az indítvány benyújtására illetékes ügyészség észleli, azt közvetlen felettesének haladéktalanul jelenteni 
köteles. 

(3) A felülvizsgálati indítvány benyújtásáról az elsőfokú ügyészséget, illetve a Legfőbb Ügyészséget 
tájékoztatni kell. Ha a felülvizsgálati indítványt a Legfőbb Ügyészség nyújtja be, erről a másodfokon eljárni 
illetékes főügyészséget, illetve fellebbviteli főügyészséget értesíti. 

(4) Az ügyész által benyújtott felülvizsgálati indítványt csak a Legfőbb Ügyészség módosíthatja, illetve 
vonhatja vissza. 

25. § (1) Ha az ügyésztől felülvizsgálati indítvány benyújtását kérik, azt az illetékes megyei (fővárosi) vagy 
fellebbviteli főügyészséghez kell áttenni. 

(2) A kérelmezőt az ügyben tett intézkedésekről tájékoztatni kell. Ennek során fel kell világosítani arról is, 
hogy saját jogon benyújthat-e felülvizsgálati indítványt, és ha igen, azt hol teheti meg. 

Jogorvoslat a törvényesség érdekében 

26. § (1) A jogorvoslati indítvány benyújtására irányuló kérelmet a főügyészség, illetve a fellebbviteli 
főügyészség útján a Legfőbb Ügyészséghez fel kell terjeszteni. A felterjesztéshez a beszerzett bírósági iratokat 
mellékelni kell. 

(2) Amennyiben a főügyészség, illetve a fellebbviteli főügyészség jogorvoslati indítvánnyal támadható 
törvénysértést hivatalból észlel, vagy arról a főügyészség a helyi ügyészség jelentése alapján szerez tudomást, 
jogorvoslati indítvány benyújtásának megfontolása végett előterjesztést tesz, amelyhez csatolja a bírósági 
iratokat. Az előterjesztésben ki kell fejtenie, hogy a bíróság határozatát miért tartja törvénysértőnek, és milyen 
határozat indítványozását tarja célszerűnek. 

(3) A kérelem, illetve az előterjesztés elbírálásáról, valamint a jogorvoslati indítvány eredményéről a Legfőbb 
Ügyészség tájékoztatja a főügyészséget, illetve a fellebbviteli főügyészséget. 

Jogegységi eljárás 

27. § (1) A Be. 439. §-a (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott ok esetén a főügyészség, valamint a 
fellebbviteli főügyészség jogegységi indítvány megfontolása céljából előterjesztést tesz, amelyhez - ha szükséges 
-, bírósági iratokat is csatol. Az előterjesztést részletesen indokolni kell. 

(2) A kezdeményezés elbírálásáról, valamint a jogegységi indítvány eredményéről a Legfőbb Ügyészség 
tájékoztatja a főügyészséget, valamint a fellebbviteli főügyészséget. 

HARMADIK RÉSZ 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A magánvádas eljárás 

28. § (1) Az ügyész a magánvádas eljárásban is rendszeresen gyakorolja törvényes jogait, indokolt esetben a 
magánvádlótól átveheti a vád képviseletét. 

(2) Ha a terheltet közvádas ügyben próbára bocsátották, és magánvádra újabb büntetőeljárás indul ellene, az 
ügyész a vád képviseletét vegye át. 

(3) Az ügyész a vád képviseletétől elállhat, ha annak indokai megszűntek. A vád képviseletétől álljon el, ha a 
sértett úgy nyilatkozik, hogy a vádlott megbüntetését nem kívánja, vagy ha arra a meggyőződésre jut, hogy a 
cselekmény nem bizonyítható, nem bűncselekmény, azt nem a vádlott követte el, vagy büntethetőségi akadály áll 
fenn. 

A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység irányítása és ellenőrzése 

29. § (1) A büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenység átfogó irányítása és ellenőrzése a külön utasításban 
meghatározott eszközökkel és módszerekkel valósul meg, egyedi ügyekben pedig a felettes ügyész észrevételei 
és állásfoglalásai útján érvényesül. 

(2) A Legfőbb Ügyészség rendszeres tájékoztatást ad a Legfelsőbb Bíróság elvi tartalmú határozatairól. 
(3) A büntetőbíróság előtti eljárásban való ügyészi részvétel és közreműködés ellenőrzése során a Legfőbb 

Ügyészség, illetve a főügyészség rendszeresen értékeli a vádemelések törvényességét és megalapozottságát, 
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elemzi a felmentések, az eljárás-megszüntetések okait, a személyi szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos ügyészi gyakorlatot. 

(4) Az első, illetve a másodfokon jogerőre emelkedett bírósági határozatok törvényességét a felettes ügyészség 
[25/2003. (ÜK. 12.) LÜ utasítás 60. §] kíséri figyelemmel. 

(5) Az ügyész intézkedését, állásfoglalását, vagy azok elmulasztását sérelmező beadványokat a felettes ügyész 
bírálja el. A bejelentőt tájékoztathatja arról is, hogy új tényt vagy adatot nem tartalmazó további beadványával 
érdemben nem foglalkozik. 

NEGYEDIK RÉSZ 

A KATONAI ÜGYÉSZSÉGEK TEVÉKENYSÉGE 

Az utasítás rendelkezéseit a katonai ügyészségek eljárásában a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 
30. § (1) Az ügyészi feladatokat a Legfelsőbb Bíróság előtti katonai büntetőeljárásban a Katonai Főügyészség, 

a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa előtti eljárásban a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a kijelölt megyei 
bíróságok katonai tanácsa előtti eljárásban a katonai ügyészségek ügyészei látják el. 

(2) A katonai főügyész utasítása alapján a katonai ügyész bármely katonai büntetőeljárásban eljárhat. 
31. § A vádbeszédben foglalkozni kell a katona vádlott cselekményének a katonai rendre és fegyelemre 

gyakorolt hatásával is. 
32. § Ha a katonai büntetőeljárásban eljáró bíróság más, nem katonai tanácshoz teszi át az iratokat, a katonai 

ügyésznek a 4. § (1) bekezdése szerint kell eljárnia. Az ügyészségi házi iratokból azonban a katona személyi 
okmányait, a katonai szolgálati vagy államtitkot tartalmazó okmányokat ki kell emelni, és vissza kell tartani. 

33. § A katonai büntetőeljárásban a helyi ügyészség és főügyészség alatt a katonai ügyészséget; főügyészen, 
közvetlen felettesen a katonai ügyészség vezetőjét, a katonai fellebbviteli ügyek tekintetében a Katonai 
Fellebbviteli Ügyészség vezetőjét; Legfőbb Ügyészség alatt pedig a Katonai Főügyészséget kell érteni. 

HATÁLYBALÉPÉS 

34. § (1) Ez az utasítás 2003. július hó 1. napján lép hatályba. 
(2) Az utasítás hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti 
- a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 6/1987. Legf. Ü. utasítás, 
- a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 6/1987. Legf. Ü. utasítás egyes rendelkezéseinek 

módosításáról szóló 10/1989. Legf. Ü. utasítás, 
- a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 6/1987. Legf. Ü. utasítás egyes rendelkezéseinek 

hatályon kívül helyezéséről szóló 15/1990. Legf. Ü. utasítás, 
- a büntetőbíróság előtti ügyészi tevékenységről szóló 6/1987. Legf. Ü. utasítás egyes rendelkezéseinek 

módosításáról szóló 11/1992. Legf. Ü. utasítás, valamint 
- az egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 1/2000. Legf. Ü. utasítás I. Fejezete. 

 

14/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 

a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról 

ELSŐ RÉSZ 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

E szakfeladatokat ellátó ügyészek elősegítik a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények üldözését, a 
speciális eljárási rendelkezések megtartását, és eljárnak a szükséges gyermekvédelmi intézkedések megtétele 
érdekében. A gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat a Legfőbb Ügyészségen a legfőbb ügyész büntetőjogi 
szakágat irányító helyettesének közvetlenül alárendelt Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztály, a 
fellebbviteli főügyészségeken, a főügyészségeken, a főügyészségek székhelye szerinti helyi ügyészségeken (a 
fővárosban a kijelölt kerületi ügyészségen), valamint a nyomozó ügyészségeken ilyen elnevezésű szervezeti 
egységek vagy e feladattal megbízott ügyészek látják el. 

Ezen szervezeti egységek, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokkal megbízott ügyészek a 
főügyészségeken, az azok székhelye szerinti ügyészségeken, illetve a nyomozó ügyészségeken a büntetőjogi 
szakterületet irányító főügyészhelyettesnek, a városi vezető ügyésznek, illetve a nyomozó ügyészséget vezető 



228 
 

ügyésznek közvetlenül alárendeltek. A főügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, a kijelölt kerületi 
ügyészség (a továbbiakban: a főügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség), valamint a nyomozó ügyészség 
illetékessége a megye, illetve a főváros területére terjed ki. 

1. § (1) A gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat ellátó ügyész (a továbbiakban: fiatalkorúak ügyésze) a 
hatáskörébe tartozó ügyekben: 

a) ellátja a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel, a vádemeléssel kapcsolatos 
feladatot; 

b) közreműködik a büntetőbírósági eljárásban (a rendkívüli perorvoslati, valamint a különleges eljárásokban, 
illetve a külön eljárás törvényben meghatározott eseteiben); 

c) ellát büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi feladatokat; 
d) ellát ügyészi törvényességi felügyeleti feladatokat; 
e) együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelemben (bűnmegelőzésben) érdekelt állami és társadalmi 

szervekkel. 
(2) A fiatalkorúak ügyésze tevékenységét a hatályos legfőbb ügyészi szakági alaputasítások alapján - a jelen 

utasításban foglalt kiegészítésekkel, illetve eltérésekkel - végzi. 
2. § A megyei (fővárosi) főügyész a szükséghez képest gyermek- és ifjúságvédelmi operatív értekezletet hív 

össze a veszélyeztetettség és a bűnözés megelőzése érdekében. Erre meghívja a gyermek- és ifjúságvédelemben 
érdekelt állami és társadalmi szervek képviselőit. 

MÁSODIK RÉSZ 

A VÁDELŐKÉSZÍTÉS, A NYOMOZÁS TÖRVÉNYESSÉGE FELETTI 
FELÜGYELET, A VÁDEMELÉS 

Hatásköri és illetékességi szabályok 

3. § (1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartoznak: 
- a fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények miatt indított büntetőügyek, 
- a fiatalkorúak és a felnőtt korúak összefüggő büntetőügyei (vegyes büntetőügyek), 
- a gyermekkorúak ügyei, kivéve, ha azok kizárólag felnőtt korú ügyével állnak összefüggésben. 
(2) A jelen utasítás második részében meghatározott feladatok ellátása során 
- a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a főügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, 

illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze; 
- a fiatalkorúak megyei (fővárosi) bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a megyei (fővárosi) főügyészség, 

illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze; 
- a főügyészség székhelye szerinti helyi ügyészség, illetve a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyészének 

felettes ügyészeként a megyei (fővárosi) főügyészség fiatalkorúak ügyésze; 
- a megyei (fővárosi) főügyészség fiatalkorúak ügyészének felettes ügyészségeként a Legfőbb Ügyészség 

Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya jár el. 

A külön eljárási szabályok megtartásának vizsgálata 

4. § (1) A fiatalkorúak ügyésze körültekintően vizsgálja meg, hogy a nyomozó hatóság beszerezte-e 
a) a környezettanulmányt; 
b) a nevelői (intézeti, bv. intézeti) jellemzést, 
c) az erkölcsi bizonyítványt; 
d) az esetleges korábbi gyámhatósági gyermekvédelmi intézkedésekre, illetőleg pártfogó felügyeletre 

vonatkozó információkat, továbbá az előző elítéléssel összefüggő iratokat, illetve bírósági határozatot; 
e) a szülői felügyeleti jog megszüntetésének indokoltsága esetén, a szülői felügyelet fennállására vonatkozó 

adatokat; 
f) amennyiben a fiatalkorú 
- személyi igazolvánnyal, illetve úti okmánnyal nem rendelkezik, vagy 
- személyi igazolványába, illetve úti okmányába bejegyzett adatok helyessége iránt kétség merül fel, avagy 
- előzetes fogva tartásban van, az életkort bizonyító közokiratot, vagy annak fotómásolatát. 
(2) A fiatalkorúak ügyésze az (1) bekezdésben foglaltakon túl azt is vizsgálja, hogy a nyomozó hatóság 
a) a védőt a megalapozott gyanú közlésével egyidejűleg kirendelte-e, ha a fiatalkorú terheltnek nincs 

meghatalmazott védője; 
b) 
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c) a törvényes képviselőt (eseti gondnokot) és a védőt értesítette-e azokról az eljárási cselekményekről, 
amelyeknél jelen lehetnek, valamint az eljárásban hozott határozatokat velük, illetve a törvényben előírt 
esetekben a gondozóval közölte-e; 

d) a gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló fiatalkorú gyámrendeléséről szóló határozatot, továbbá a szülő 
házasságának felbontása esetén a fiatalkorú elhelyezéséről rendelkező ítéletet beszerezte-e. 

(3) A fiatalkorúak ügyésze vizsgálja meg, hogy a környezettanulmány tartalmazza-e a fiatalkorúról a 
közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján az intézmény által nyilvántartott és kezelt adatokat vagy a 
munkahely által adott tájékoztatást. 

Az ügyészi eljárás sajátos szabályai 

5. § (1) A környezettanulmányt, a nevelői jellemzést és a szükséges esetekben a fiatalkorú személyiségének 
vizsgálatára vonatkozó szakértői véleményt 3 példányban kell elkészíteni, illetőleg beszerezni, és a harmadik 
példányt az eredeti nyomozási iratok mellékleteként kell kezelni. 

(2) Az iratok külön kezelt harmadik példányát a vádirattal, illetőleg a bíróság elé állításról készített 
feljegyzéssel a bírósághoz, a kizárólag szabálysértési eljárásra tartozó cselekmény esetén az illetékes 
szabálysértési hatósághoz, más esetekben, amennyiben a fiatalkorú érdekében gyermekvédelmi intézkedés 
szükséges, az illetékes gyámhatóságnak kell megküldeni a nyomozást megszüntető határozattal együtt. 

(3) A fiatalkorú gyanúsított ügyészi kihallgatásának időpontjáról a védőt, a törvényes képviselőt, illetve az 
eseti gondnokot megfelelő időben értesíteni kell. Ennek megtörténtét rövid úton történő értesítés esetén 
feljegyzésben, megjelenésük vagy távolmaradásuk tényét pedig jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

(4) A fiatalkorúak ügyésze az általa foganatosított mindazon eljárási cselekményekről megfelelő időben 
értesíti a fiatalkorú védőjét, valamint a törvényes képviselőt (eseti gondnokot), amelyeknél jelen lehetnek. A 
felvett jegyzőkönyv megtekintésének lehetőségét biztosítani, továbbá megjelenésük vagy távolmaradásuk tényét, 
észrevételeiket vagy indítványaikat jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(5) Amennyiben a nyomozó hatóság a vádirat benyújtásáig az ügyésznél kezdeményezi a gyámhatóság 
megkeresését eseti gondnok kirendelése iránt, a fiatalkorúak ügyésze a szükséges intézkedést az 1998. évi XIX. 
törvény (a továbbiakban: Be.) 452. §-ában foglaltak vizsgálatát követően teszi meg. 

(6) Ha a szakértői vélemény szerint a fiatalkorú gyengeelméjű - amennyiben személyiségállapotának 
felderítéséhez szükséges - gyógypedagógus vagy pszichológus szakértői véleményt is be kell szerezni. 

(7) 

Kényszerintézkedések 

6. § (1) Fiatalkorúnak az ügyész által elrendelt őrizetbe vételéről a védőt, a törvényes képviselőt (eseti 
gondnokot) és a gondozót is késedelem nélkül értesíteni kell. 

(2) Fiatalkorú előzetes letartóztatásának indítványozása előtt az ügyész köteles minden esetben körültekintően 
megvizsgálni, hogy az általános törvényi okokon kívül a bűncselekmény különös tárgyi súlya, mint külön 
feltétel, megállapítható-e. 

(3) Az előzetes letartóztatás elrendelésére, meghosszabbítására, illetve fenntartására vonatkozó indítványnak 
tartalmaznia kell azt is, hogy: 

a) a bűncselekmény különös tárgyi súlya milyen tények alapján állapítható meg; 
b) a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben vagy büntetés-végrehajtási intézetben indokolt-e 

végrehajtani. 
(4) A fiatalkorú személyi szabadságát elvonó, vagy korlátozó kényszerintézkedés indítványozásánál az ügyész 

a nyomozási bíró ülésére a meghatalmazott vagy kirendelt védőt - a nyomozó hatóság útján - az ülés helyének és 
időpontjának megjelölésével idézi, a törvényes képviselőt és a gondozót pedig ugyanerről értesíti. 

(5) Amennyiben a fiatalkorúak ügyésze az előzetes letartóztatás javítóintézetben történő végrehajtását 
indítványozza, - ha ez indokolt - a Be. 454. §-ának (5) bekezdése szerinti ideiglenes elhelyezésre is indítványt 
tesz. 

(6) Az előzetes letartóztatás tartama alatt az ügyész a fiatalkorú körülményeinek, valamint a megalapozott 
gyanú tárgyának módosulására figyelemmel indítványozhatja az előzetes letartóztatás végrehajtása helyének 
megváltoztatását. 

(7) Az előzetes letartóztatás javítóintézeti végrehajtása esetén a nyomozás során az ügyész akkor 
indítványozhatja a fiatalkorúnak kivételesen büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendőrségi fogdában 
legfeljebb öt napra történő ideiglenes elhelyezését, ha egymást szorosan követő rendőrségi vagy ügyészségi 
kihallgatások, szembesítések vagy más nyomozási cselekmények terjedelme ezt indokolja [Bv. tvr. 121/A. § (2) 
bek.]. 
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(8) A fiatalkorúak ügyésze a viszonylag kisebb terjedelmű nyomozási cselekmények szükségessége esetén 
rendelkezhet saját hatáskörében a huszonnégy órát meg nem haladó ideiglenes elhelyezésről [Bv. tvr. 121/A. § 
(3) bek.]. 

(9) A büntetés-végrehajtási intézetben történő ideiglenes elhelyezés végrehajtására a tárgyalás előkészítése 
során hozott határozatig a fiatalkorúak ügyésze rendelvényt ad a befogadó intézetnek. A rendelvényben 
rendelkezni kell az ugyanabban az eljárásban letartóztatottaktól való elkülönítésről, valamint indokolt esetben a 
levelezési és látogatási jog korlátozásáról, illetőleg szükség szerint a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás 
végrehajtásának szabályairól szóló többször módosított 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 237. §-ának (1) 
bekezdésében megjelölt egyéb kérdésekről. 

(10) Az előzetes letartóztatás elrendeléséről a fiatalkorúak ügyésze haladéktalanul értesíti a javítóintézet 
igazgatóját, amennyiben a fiatalkorú javítóintézeti nevelés hatálya alatt áll. 

(11) Az őrizet és az előzetes letartóztatás ügyészi megszüntetésekor a fiatalkorú a megfelelő időben értesített 
törvényes képviselőjének, illetve gondozójának adható át, de meg nem jelenésük a szabadításnak nem akadálya. 
Állami intézmény növendékét az illetékes intézmény megbízottjának, meg nem jelenése esetén az eljárás helye 
szerint illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatnak kell átadni. 

(12) A fiatalkorú házi őrizetének indítványozása csak olyan korlátozásokkal indokolt, amelyek az iskolai 
tanulmányok folytatását, illetőleg a rendszeres munkavégzést nem akadályozzák. 

(13) A fiatalkorúak ügyésze a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedések tartamának 
meghosszabbítására irányuló indítványát a fiatalkorú gyanúsítottal, a védőjével és a törvényes képviselőjével is 
egyidejűleg közli. 

A fokozott felügyelet 

7. § A fiatalkorúak ügyésze a nyomozó hatóság önállóan végzett nyomozása felett minden olyan esetben 
fokozott felügyeletet gyakorol, amikor a fiatalkorú gyanúsított előzetes letartóztatásának vagy ideiglenes 
kényszergyógykezelésének elrendelésére kerül sor. 

Megrovás alkalmazása 

8. § (1) A fiatalkorúak ügyésze által a Be. 190. §-a (1) bekezdésének j) pontja alapján hozott határozatban 
alkalmazott megrovást a fiatalkorúak ügyésze hirdeti ki. 

(2) A fiatalkorúak ügyésze a határozat (1) bekezdése szerinti kihirdetése végett megkeresheti azt az 
ügyészséget, amelynek illetékességi területén a fiatalkorú gyanúsított lakik vagy tartózkodik. 

(3) A kihirdetés időpontjáról a fiatalkorú védőjét és törvényes képviselőjét (gondozóját) megfelelő időben 
értesíteni kell. 

(4) Amennyiben a fiatalkorú az idézés ellenére nem jelenik meg, a fiatalkorúak ügyésze a megrovást a 
határozat kézbesítésével foganatosítja, s erről a (3) bekezdésben foglaltakat értesíti. 

A vádemelés elhalasztása 

9. § (1) A Be. 222. §-ának (1) bekezdése alapján a vádemelés elhalasztása - a törvényi feltételek fennállása 
esetén - általában akkor alkalmazható, ha a fiatalkorú helyes irányú fejlődése a személyi körülményekre és a 
bűncselekmény jellegére figyelemmel bírósági eljárás mellőzésével is elérhető. 

(2) A vádemelés elhalasztásáról hozott határozatnak tartalmaznia kell különösen: 
- a vádemelés elhalasztásának tényét a Be. 459. §-a (1) bekezdésének felhívásával; 
- a vádemelés elhalasztásának időtartamát; 
- annak megállapítását, hogy a fiatalkorú az elhalasztás tartama alatt pártfogó felügyelet alatt áll; 
- az ügyész által a Be. 459. §-ának (2) bekezdése alapján előírt magatartási szabályt vagy más kötelezettségek 

teljesítésére kötelezést; 
- a panaszjog felhívását; 
- azoknak a cselekményeknek a rövid leírását és a Büntető Törvénykönyv szerinti minősítését, amelyek miatt 

a vádemelés elhalasztására sor került; 
- a fiatalkorú felhívását, hogy panaszának bejelentése esetén - amennyiben a nyomozás megszüntetésének 

feltételei nincsenek meg - vádemelésnek van helye [Be. 227. § (1) bekezdés a) pont]; 
- a fiatalkorú figyelmeztetését, hogy a Be. 227. §-a (1) bekezdésének b), valamint c) pontjaiban, továbbá a 

227. § (4) bekezdésének a) pontjában írtak bekövetkezése esetén vádemelésre kerül sor. 
(3) A vádemelés elhalasztása előtt a fiatalkorúak ügyésze elrendeli a pártfogó felügyelői vélemény 

beszerzését, ennek elkészülte után a fiatalkorú terheltet meghallgatja, a pártfogó felügyelőt meghallgathatja. 
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(4) A fiatalkorúak ügyésze a határozatot általában szóban - kihirdetéssel - közli a fiatalkorú gyanúsítottal, 
amelynek helyéről és időpontjáról a védőt és a törvényes képviselőt értesíti. Indokolt esetben (pl. a terhelt 
betegsége vagy más méltányolható körülmény fennállásakor) a határozat közlése kézbesítéssel is történhet. 

(5) A fiatalkorúak ügyésze a terheltnek a (3) bekezdés szerinti meghallgatása, valamint a vádemelés 
elhalasztásáról szóló határozat kihirdetése végett megkeresheti azt az ügyészséget, amelynek illetékességi 
területén a fiatalkorú gyanúsított lakik vagy tartózkodik. 

(6) A fiatalkorúak ügyésze a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatot a pártfogó felügyelet végrehajtása 
érdekében az illetékes megyei (fővárosi) igazságügyi szolgálatnak kézbesíti. 

(7) A vádemelés elhalasztása tartamának leteltekor a pártfogó felügyelet egészére kiterjedő pártfogói 
tájékoztatás, a büntetőeljárás alatt állók nyilvántartásából beszerzett és a rendelkezésre álló egyéb adatok alapján 
kell dönteni az eljárás megszüntetéséről, illetőleg a vádemelésről. A fiatalkorúak ügyésze szükség esetén 
meghallgatja a fiatalkorú terheltet. 

(8) A vádemelés elhalasztásának eredményes eltelte után meghozott eljárást megszüntető határozatot meg kell 
küldeni a feljelentő, a sértett és a magánindítványt előterjesztő részére, illetőleg a fiatalkorúnak, védőjének, 
törvényes képviselőjének és pártfogó felügyelőjének, valamint a gondozónak. 

A vádemelés 

10. § (1) A fiatalkorúak ügyésze a nyomozás iratainak hozzá érkezését követően az ügy vádemelésre 
alkalmasságának ellenőrzése során az 5. §-ban foglaltakat körültekintően megvizsgálja. 

(2) A vádiratban a fiatalkorú törvényes képviselőjének (eseti gondnokának) és pártfogójának értesítését is 
indítványozni kell. 

(3) A tárgyalás mellőzését (Be. 543. §) a fiatalkorúak ügyésze akkor indítványozza, ha a bűncselekmény 
jellegére és a fiatalkorú személyi körülményeire figyelemmel az eljárás nevelő hatása tárgyalás tartása nélkül is 
elérhető. 

(4) A szülő által a gyermeke sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény esetén, ha a szülői felügyeleti jog 
megszüntetésének a Csjt. 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltétele fennáll, a vádiratban 
indítványozni kell, hogy a bíróság a vádlott szülői felügyeleti jogát a Be. 336. §-ának (1) bekezdése alapján 
szüntesse meg. 

(5) Ha a fiatalkorú gyanúsított bíróság elé állításának a feltételei fennállnak, a fiatalkorúak ügyésze a Be. 518. 
§-ának (1) bekezdésében meghatározottak közlése érdekében megkeresheti azt az ügyészséget, amelynek az 
illetékességi területén a fiatalkorú gyanúsított lakik, vagy tartózkodik. 

(6) A vádemelésről a fiatalkorú vádlottat fogva tartó intézetet értesíteni kell. 
(7) Magánvádas ügyben - ha fiatalkorú és felnőtt korú ellen együttes bűnelkövetés miatt tesznek feljelentést - 

a fiatalkorúak ügyésze a felnőtt korú tekintetében a vád képviseletét csak közérdek és szoros összefüggés 
esetében vegye át. 

Gyermekvédelmi intézkedések 

11. § (1) A kiskorú veszélyeztetettségére utaló körülmények esetében a fiatalkorúak ügyésze a vádelőkészítés 
során késedelem nélkül megteszi a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 17. §-ának (2) bekezdésében előírt intézkedést. 

(2) A fiatalkorúak ügyésze, ha a vádelőkészítő eljárás befejezése után tartja indokoltnak az (1) bekezdésben 
megjelölt intézkedést, ahhoz mellékeli a vádiratot, a feljelentést elutasító vagy a nyomozást megszüntető 
határozatot, és a gyermek veszélyeztetettségének alapjául szolgáló adatokat. 

(3) A fiatalkorúak ügyésze a vádelőkészítés során ellenőrzi, hogy a nyomozó hatóság teljesíti-e a 
jogszabályban előírt gyermekvédelmi intézkedést kezdeményező jelzési, értesítési kötelezettségét, mulasztás 
esetén annak megszüntetése érdekében a szükséges intézkedést megteszi. 

(4) Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, ideiglenesen elhelyezett fiatalkorú ügyében a feljelentést elutasító 
vagy a nyomozást megszüntető határozatot, illetőleg a vádiratot meg kell küldeni a területi gyermekvédelmi 
szakszolgálat és a gondozó intézmény igazgatójának, javítóintézeti növendék esetében pedig a javítóintézetnek 
is. 

(5) A gyermekkorú elkövető ügyében a (1)-(4) bekezdés értelemszerű alkalmazásával kell eljárni. 
(6) A nyomozó hatóság a feljelentést elutasító és a nyomozást megszüntető határozatának felügyelete során 

vizsgálni kell a gyermekkorú elkövetőkkel szemben alkalmazott rendőri intézkedések megalapozottságát és 
törvényességét. 

HARMADIK RÉSZ 
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ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG A BÜNTETŐELJÁRÁS BÍRÓSÁGI 
SZAKÁBAN 

Hatásköri és illetékességi szabályok 

12. § (1) A fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében az első fokú eljárás során a főügyészség 
székhelye szerinti helyi ügyészség fiatalkorúak ügyésze, a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a megyei 
(fővárosi) főügyészség fiatalkorúak ügyésze jár el. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat a hatáskörébe tartozó ügyekben - ha a főügyész esetenként 
kivételesen másként nem rendelkezik - a nyomozó ügyészség fiatalkorúak ügyésze látja el. 

(3) A másodfokú eljárás során a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a megyei (fővárosi) 
főügyészség fiatalkorúak ügyésze, a megyei (fővárosi) bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a fellebbviteli 
főügyészség fiatalkorúak ügyésze jár el. A harmadfokú eljárás során a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe 
tartozó ügyében a fellebbviteli főügyészség fiatalkorúak ügyésze jár el. 

(4) A Legfelsőbb Bíróság előtti eljárásokban az ügyészi feladatokat a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya látja el. 

Az ügyészi tevékenység sajátos szabályai 

13. § (1) A fiatalkorúak ügyésze közreműködik abban, hogy a bíróság a tényállást a fiatalkorú egyéniségének, 
környezetének megismerése szempontjából lényeges körülmények tekintetében is felderítse. 

(2) A tárgyalás adatai alapján mérlegelni kell, hogy a fiatalkorú jövőbeni helyes fejlődése érdekében milyen 
intézkedés vagy büntetés felel meg leginkább a törvény céljainak. A végindítványt ezeknek megfelelően kell 
megtenni. 

(3) A tárgyalás időpontjában tizennegyedik életévét be nem töltött - a nyomozás során a bíróság által tanúként 
ki nem hallgatott - személy tanúkénti kihallgatásának szükségessége esetén a fiatalkorúak ügyésze indítványozza 
az érintettnek kiküldött bíró vagy megkeresett bíróság útján történő kihallgatását. 

NEGYEDIK RÉSZ 

A BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ÉS 
JOGVÉDELMI ÜGYÉSZI TEVÉKENYSÉG 

A javítóintézeti nevelés, az őrizet és előzetes letartóztatás végrehajtásának 
törvényességi felügyelete 

14. § (1) A fiatalkorúak ügyésze az illetékességi területén működő javítóintézetben havonta legalább kétszer 
ellenőrzi a javítóintézeti nevelés, valamint az előzetes letartóztatás végrehajtásának törvényességét, különösen a 
befogadás alapjául szolgáló iratok szabályszerűségét, a fogva tartási határidő megtartását, a fogva tartás 
körülményeit, a bánásmódot, a fiatalkorú fogva tartottak jogainak biztosítását. Az ellenőrzésről készített 
feljegyzést - intézkedés indokoltsága esetén annak kezdeményezésével - meg kell küldeni a javítóintézet 
igazgatójának, illetőleg fel kell terjeszteni a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályára. 

(2) A fiatalkorúak ügyésze a rendőrségi fogdában és a büntetés-végrehajtási intézetben negyedévente (a 
fővárosban félévente) legalább egyszer megvizsgálja a fiatalkorú előzetesen letartóztatottakra vonatkozó 
speciális végrehajtási szabályok érvényesülését. A vizsgálatot és szükség esetén az intézkedés kezdeményezését 
egyeztetni kell a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi feladatokat ellátó ügyésszel. 

(3) A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Aszódi Javítóintézetében az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat 
közvetlenül a Legfőbb Ügyészség Gyermek és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya látja el. 

Rendkívüli eseményekkel kapcsolatos feladatok 

15. § (1) A fiatalkorúak ügyésze a főügyészség illetékességi területén lévő javítóintézetben foganatosított 
javítóintézeti nevelés és előzetes letartóztatás végrehajtása során bekövetkezett rendkívüli eseményről jelentést 
tesz a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályának. 
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(2) A fiatalkorúak ügyésze a javítóintézetek rendtartásáról szóló 30/1997. (X. 11.) NM rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 9/A. §-a (2) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott rendkívüli eseményeket 
írásban, az a) és c) pontjaiban foglalt rendkívüli eseményeket távbeszélőn nyomban jelenti. 

(3) A rendkívüli eseményről szóló jelentés tartalmazza: 
- a rendkívüli eseményben szereplő személy adatait és a büntetés-végrehajtási adatokat; 
- az esemény bekövetkezésének pontos időpontját; 
- a rendkívüli esemény rövid leírását. 
A jelentés alapját a Rendelet 9/A. §-ának (1) bekezdése szerint a javítóintézettől kapott értesítés képezi. 
(4) Amennyiben a fiatalkorú által okozott rendkívüli esemény egyben bűncselekmény is, illetve a 

bűncselekmény elkövetésének gyanúját keltette, fel kell terjeszteni a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és 
Ifjúságvédelmi Önálló Osztályára a fiatalkorú ellen benyújtott vádirat másodpéldányát, a bíróság elé állításról 
készített feljegyzést, illetve a feljelentést elutasító vagy nyomozást megszüntető határozatot. 

16. § (1) Ha a fiatalkorúak ügyésze a javítóintézetben fogva tartott fiatalkorú súlyos balesetéről vagy haláláról 
értesül, köteles megvizsgálni a baleset, illetve a halál bekövetkezésének körülményeit, értékelni az intézet 
vizsgálatának megállapításait, a megelőzés érdekében tett intézkedéseket. Halál esetén amennyiben 
bűncselekmény gyanúja merül fel, elrendeli az elhunyt személy igazságügyi boncolását. 

(2) Ha a balesettel vagy a halálesettel kapcsolatban a javítóintézet dolgozójának felelőssége merül fel, az 
ügyész kezdeményezze a megfelelő (büntető, fegyelmi, szabálysértési, kártérítési) felelősségre vonását. 

Közreműködés a büntetés-végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban 

17. § (1) A Btk. 119. §-ában meghatározott pártfogó felügyelet szabályainak megszegése esetében, 
amennyiben a pártfogó felügyelő a fiatalkorúak ügyészének tesz jelentést, a szükséges intézkedést a fiatalkorúak 
ügyésze teszi meg. 

(2) A feltételes szabadság megszüntetésére, valamint a javítóintézeti nevelés folytatásának elrendelésére a 
fiatalkorúak ügyésze tesz indítványt a büntetés-végrehajtási bírónak. 

(3) Amennyiben az elítélt a hatóság elől elrejtőzött, vagy elrejtőzésétől alaposan tartani kell, az ügyész - a Bv. 
tvr. 9. §-ának (2) bekezdése alapján - elrendelheti a szabadságvesztés ideiglenes foganatba vételét. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI TEVÉKENYSÉG SZABÁLYAI, 
VALAMINT AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS FELADATAI 

18. § (1) A fiatalkorúak ügyésze a törvényességi felügyeleti tevékenységét a törvénysértések feltárása, 
orvoslása és megelőzése érdekében az ügyészi törvényességi felügyeletről szóló szakági alaputasítás és az abban 
meghatározott módszerek alapján végzi. 

(2) A lefolytatott ügyészi vizsgálatok általánosítható tapasztalatairól a magánjogi és közigazgatási jogi 
szakágat mindig tájékoztatni kell. 

(3) A fiatalkorúak ügyészének vizsgálati jelentéseit minden esetben fel kell terjeszteni a Legfőbb Ügyészség 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályához. 

(4) Amennyiben a fiatalkorúak ügyésze büntetőeljárás kezdeményezése iránt intézkedett, annak eredményét 
figyelemmel kíséri. 

19. § (1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartozik - a munkajog és a munkavédelem kivételével - a 
főügyészség illetékességi területén működő állami és önkormányzati szervek, gyermek- és ifjúságvédelmet 
érintő általános érvényű rendelkezéseinek, egyedi döntéseinek, a jogszabályon alapuló egyéb tevékenységének, 
valamint a szabálysértési hatóságok kiskorúakkal szembeni eljárásainak törvényességi felügyelete. 

(2) A központi államigazgatási szervek által irányított intézményeknél a felügyeletet a Legfőbb Ügyészség 
Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya - a főügyészségek szükség szerinti bevonásával - látja el. 

20. § (1) A szabálysértési tényállást megvalósító fiatalkorúak és gyermekkorúak ügyében a fiatalkorúak 
ügyésze különös gonddal vizsgálja a speciális szabályok érvényesülését, valamint azt, hogy a szabálysértési 
hatóság indokolt esetben kezdeményezte-e az eljárás alá vont védelembe vételét, vagy annak érdekében 
szükséges egyéb intézkedést. 

(2) A fiatalkorúak ügyésze felügyeli a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: 
Sztv.) 146. §-ában meghatározott gyermekkel koldulás szabálysértése, valamint az egyes szabálysértésekről 
szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet 141. §-a alapján, a közoktatási törvényben meghatározott 
kötelezettségek megszegése miatt indult szabálysértési eljárások törvényességét, a szabálysértési felelősségre 
vonást követő büntetőeljárás kezdeményezését vagy a gyermekvédelmi intézkedés megtételét. 
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(3) A fiatalkorúak ellen indult szabálysértési eljárásban az Sztv. 78. §-ának (4) bekezdésében, 86. §-ának (1) 
bekezdésében, valamint 90. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feladatokat az illetékes helyi ügyészségek 
látják el. 

(4) A fiatalkorú és a gyermekkorú ügyében a helyi ügyészség az Sztv. 84. §-ának (3) bekezdése alapján hozzá 
eljuttatott határozatot haladéktalanul megküldi a fiatalkorúak ügyészének. 

21. § (1) A fiatalkorúak ügyészének hatáskörébe tartozik a jogszabálytervezetek észrevételezése, ha a tervezet 
kizárólag vagy döntő mértékben a gyermek- és ifjúságvédelmet érintő kérdést szabályoz. 

(2) Amennyiben a tervezet más szakághoz tartozó kérdést is érint, erre vonatkozóan a szakág véleményét is be 
kell szerezni. 

22. § A fiatalkorúak ügyésze törvényességi felügyeleti jogkörében vizsgálja 
a) a Magyar Köztársaság törvényeiben a gyermekek részére biztosított jogok érvényesülését, 
b) a Gyvt.-ben és annak végrehajtásáról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben foglaltak érvényesülését, 
c) az egyes büntető jogszabályok büntetőeljáráson kívüli végrehajtásának törvényességét, különösen a 

pártfogó felügyelet és a védelembe vételi eljárások lefolytatását. 
23. § (1) A fiatalkorúak ügyésze az ügyészi törvényességi felügyeleti szakági alaputasítás alapján vizsgálat 

tartását is kezdeményezheti. 
(2) A közvetlenül minisztériumi felügyelet alá tartozó intézmények esetén a vizsgálat kezdeményezésére is a 

Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztálya jogosult. 
(3) Az ügyészi óvás elutasítása esetén - ha ennek indoka fennáll - a fiatalkorúak ügyésze pert indít a bíróság 

előtt, és a perben képviseli az ügyészi álláspontot. A perindításról a keresetlevél felterjesztésével tájékoztatja a 
Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályát. 

24. § (1) A kiskorúak érdekében a 19. §-ban meghatározott eljárásokkal kapcsolatban benyújtott törvényességi 
kérelmek, közérdekű bejelentések és panaszok kivizsgálása és a szükséges intézkedések megtétele a fiatalkorúak 
ügyészének hatáskörébe tartozik. 

(2) A felügyeleti törvényességi kérelmet, amennyiben a főügyészség megalapozatlannak tartja, elbírálás végett 
az ügy irataival együtt felterjeszti a Legfőbb Ügyészség Gyermek- és Ifjúságvédelmi Önálló Osztályához. 

(3) A fiatalkorúak ügyésze rendszeresen, de legalább évente megvizsgálja a gyámhivatalok gyermektartásdíj 
állam általi megelőlegezése tárgyában hozott határozatainak törvényességét, megállapítja, hogy az ügyben 
felmerül-e gyermekvédelmi intézkedés szükségessége, továbbá, hogy az intézkedést a gyámhivatal 
kezdeményezte-e. 

(4) A helyi ügyészségek a gyámhivatalok fenti határozatait abból a szempontból vizsgálják, hogy fennáll-e 
bűncselekmény gyanúja; amennyiben igen, büntetőeljárás megindítása iránt intézkednek. 

25. § A fiatalkorúak ügyésze együttműködik a gyermek- és ifjúságvédelemben érdekelt szervekkel. Az 
együttműködés keretében a bűnüldözési és vizsgálati tapasztalataival, sajátos ügyészi eszközeivel elősegíti a 
kiskorúak veszélyeztetettségének és bűnözésének megelőzését, valamint törvényes jogaik érvényesítését. 

HATODIK RÉSZ 

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

26. § (1) Az utasítás negyedik és ötödik részében meghatározott feladatokat - az utasítás szerint közvetlenül a 
Legfőbb Ügyészség, valamint a helyi ügyészségek hatáskörébe tartozó feladatok kivételével - a megyei 
(fővárosi) főügyészség fiatalkorúak ügyésze látja el. 

(2) Ügyésznek a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi feladatokkal történő megbízása előtt a Legfőbb 
Ügyészség gyermek- és ifjúságvédelmi önálló osztálya vezetőjének hozzájárulását be kell szerezni. 

27. § Ez az utasítás 2003. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is 
alkalmazni kell. 

28. § Az utasítás hatálybalépésével hatályát veszti 
a) a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 11/1987. Legf. Ü. utasítás, 
b) a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 11/1987. Legf. Ü. utasítás 

módosításáról szóló 2/1993. Legf. Ü. utasítás, 
c) a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 11/1987. Legf. Ü. utasítás 

módosításáról szóló 8/1995. (ÜK. 8-9.) LÜ utasítás, 
d) az egyes legfőbb ügyészi utasítások módosításáról szóló 1/2000. (ÜK. 2.) LÜ utasítás II. Fejezete, valamint 
e) a gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátásáról szóló 11/1987. Legf. Ü. utasítás 

módosításáról szóló 8/2001. (ÜK. 7.) LÜ utasítás. 
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2/2003. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 

az ügyészségi statisztikáról, valamint a fellebbviteli főügyészségek 
felállításával és működésével kapcsolatosan egyes legfőbb ügyészi utasítások 

módosításáról 

A Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 19. §-ának (3) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a következő utasítást adom ki: 

1. § Az utasítás hatálya - a katonai ügyészi szervezet kivételével - valamennyi ügyészi szervre kiterjed. 
2. § (1) Az ügyészségi statisztika célja a szervezet tevékenységéből és a társadalmi élet egyes jelenségeiből 

adódó törvényességi feladatok statisztikai eszközökkel történő mennyiségi és minőségi kimutatása. 
(2) Az ügyészségi statisztika lehetővé teszi a törvényességi kérdések objektív, más társadalmi kérdésekkel is 

összefüggő értékelő elemzését és ezáltal segítséget nyújt az ügyészi törvényességi felügyeleti munka 
tervezéséhez, irányításához, ellenőrzéséhez és a törvényesség állapotáról szóló időszaki tájékoztató jelentések 
elkészítéséhez. 

3. § (1) Az ügyészségi statisztika kiterjed: 
a) az ügyforgalom alakulásának elemzésére, 
b) az ügyészi törvényességi felügyeleti tevékenység és 
c) a magánjogi ügyészi tevékenység számbavételére, 
d) a bűnözés és bűnüldözés körében: 
- a nyomozás törvényességi felügyeleti és 
- a büntetőbírósági eljárásban kifejtett ügyészi, valamint a büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és 

egyéb tevékenység számbavételére, 
- az ügyészségi nyomozói tevékenység számbavételére, 
- a kényszerintézkedések alakulásának figyelemmel kísérésére, 
e) az ügyészi személyi állomány összetételének vizsgálatára. 
(2) Az ügyészségi statisztikai adatgyűjtés, feldolgozás és tájékoztatás megszervezése, irányítása, ellenőrzése 

és fejlesztése a Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályának (a 
továbbiakban: Főosztály) feladata. A Főosztály a statisztikai adatgyűjtés, feldolgozás és tájékoztatás 
megszervezésében, az irányítás és ellenőrzés során és a fejlesztésével összefüggő kérdések megoldásában 
együttműködik a Belügyminisztérium Informatikai Hivatalával, az Igazságügyi Minisztérium illetékes 
főosztályával, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalával, a Központi Statisztikai Hivatallal és az 
Országos Kriminológiai Intézettel. 

(3) A Főosztály a statisztikai adatokból országos és helyi igényű féléves és éves összesítő táblákat készít, 
illetőleg tájékoztatókat ad ki. 

4. § (1) A helyi ügyészségeken, a megyei (fővárosi) főügyészségeken, a fellebbviteli főügyészségeken és a 
Legfőbb Ügyészség önálló szervezeti egységein félévenként kell a statisztikai adatokat szolgáltatni. A statisztikai 
adatok szolgáltatásáról - szakterületeket érintően - a Főosztály vezetője által kiadott főosztályvezetői körlevél 
rendelkezik. 

(2) A helyi ügyészségeken a helyi ügyészségek vezetői, a megyei (fővárosi) főügyészségeken a főügyészek, a 
fellebbviteli főügyészségeken a fellebbviteli főügyészek, a Legfőbb Ügyészségen a főosztályvezetők és az önálló 
osztályok vezetői felelnek a statisztikai adatszolgáltatás megbízhatóságáért. 

(3) A statisztikai adatoknak a tárgyfélévet követő hó 10. napjáig kell beérkezniük a Főosztályra. 
5. § A főügyészségek a rendelkezésükre álló helyi adatokból és az országos tájékoztatók adataiból önálló 

tájékoztatókat adhatnak ki. 
6. § (1) A büntetőjogi szakterület számítástechnikai bázisú ügyvitelének bevezetéséről szóló 7/1992. Legf. Ü. 

utasítás (a továbbiakban: büntetőjogi ügyviteli utasítás) rendelkezéseit a fellebbviteli főügyészségek 
vonatkozásában is alkalmazni kell. 

(2)-(3) 
(4) A büntetőjogi ügyviteli utasításban az ügyészségi Számítástechnika-alkalmazási és Információs Központ 

elnevezés helyett Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztályt kell érteni. 
7. § A 10/1991. Legf. Ü. utasítással bevezetett számítógépes ügyészségi igazgatási ügyviteli rendszert a 

fellebbviteli főügyészségeken is alkalmazni kell. 
8. § Ez az utasítás a közzététele napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az ügyészi szervezet 

statisztikai szabályzatáról szóló 13/1963. Legf. Ü. utasítás. 
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1998. évi XIX. törvény 

a büntetőeljárásról 

ELSŐ RÉSZ 

I. Fejezet 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

Az eljárási feladatok megoszlása 

1. § A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. 

A bíróság eljárásának alapja 

2. § (1) A bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el. 
(2) Törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott személy 

pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás lefolytatását kezdeményezi. 
(3) A bíróság csak annak a személynek a büntetőjogi felelősségéről dönthet, aki ellen vádat emeltek, és csak 

olyan cselekmény miatt, amelyet a vád tartalmaz. 
(4) A bíróság köteles a vádat kimeríteni, a vádon túl nem terjeszkedhet, de nincs kötve a vádlónak a vád 

tárgyává tett cselekmény Btk. szerinti minősítésére, a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására 
vonatkozó indítványához. 

Jog a bíróság eljárásához és a jogorvoslati jog 

3. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról bíróság döntsön. 
(2) Bűncselekmény elkövetése miatt bárkinek a felelősségét megállapítani, és emiatt vele szemben büntetést 

kiszabni egyedül a bíróság jogosult. 
(3) Ha e törvény kivételt nem tesz, a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság határozatai, valamint az ügyész 

és a nyomozó hatóság intézkedései ellen, illetőleg, ha e törvény azt lehetővé teszi, a bíróság, az ügyész és a 
nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt jogorvoslatnak van helye. 

(4) A Legfelsőbb Bíróság határozatai ellen rendes jogorvoslatnak nincs helye. 

A bizonyítási teher 

4. § (1) A vád bizonyítása a vádlót terheli. 
(2) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére. 

A védelem joga 

5. § (1) A terheltet megilleti a védelem joga. 
(2) 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. 

(3) A terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely szakaszában védő is elláthatja. A 
bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben a büntetőeljárást folytatják, az e 
törvényben meghatározott módon védekezhessék. 

(4) A védő eljárása az e törvényben meghatározott esetekben kötelező. 

A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás 
akadályai 
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6. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e törvényben 
megállapított feltételek esetén a büntetőeljárást megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa. 

(2) Büntetőeljárás csak bűncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, akit bűncselekmény 
megalapozott gyanúja terhel. 

(3) Büntetőeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetőeljárást meg kell szüntetni, vagy felmentő 
ítéletet kell hozni, ha 

a) a cselekmény nem bűncselekmény, vagy azt nem a terhelt (feljelentett személy) követte el, 
b) nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, illetőleg az, hogy a bűncselekményt a terhelt (feljelentett 

személy) követte el, 
c) - az e törvényben meghatározott kivételekkel - büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok áll fenn, 
d) a terhelt cselekményét már jogerősen elbírálták, kivéve a Negyedik Részben, valamint a XXIX. Fejezet II. 

és III. Címében meghatározott eljárások esetét. 
(4) A Negyedik Részben meghatározott eljárásokat (rendkívüli jogorvoslat), kivéve a (3) bekezdés d) pontja 

az irányadó akkor is, ha az elkövető egy cselekménye több bűncselekményt valósít meg, a bíróság azonban - a 
vád szerinti minősítésnek megfelelően - nem a vádirati tényállás szerint megállapítható valamennyi 
bűncselekmény miatt állapítja meg a terhelt bűnösségét. 

(5) Azzal szemben, akinek a felelősségét a bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította 
meg, azonos tényállás mellett büntetőeljárás - a szabálysértésekről szóló törvényben meghatározott perújítási 
eljárás lefolytatása előtt - nem indítható. 

Az ártatlanság vélelme 

7. § Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a bíróság jogerős határozatában nem 
állapította meg. 

Az önvádra kötelezés tilalma 

8. § Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot 
szolgáltasson. 

Az anyanyelv használata 

9. § (1) A büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. 
(2) 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. 

(3) Annak a határozatnak és más hivatalos iratnak a lefordításáról, amelyet e törvény szerint kézbesíteni kell, 
az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság gondoskodik, amelyik a határozatot meghozta, illetőleg a 
hivatalos iratot kibocsátotta. 

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a kézbesítendő iratot nem kell lefordítani, ha erről az érintett 
kifejezetten lemond. 

A büntetőjogi felelősség önálló elbírálása 

10. § Abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el és milyen bűncselekményt, a bíróságot, az ügyészt, a 
nyomozó hatóságot nem köti a más eljárásban, így különösen a polgári eljárásban, a szabálysértési vagy a 
fegyelmi eljárásban hozott határozat, illetőleg az abban megállapított tényállás. 

A törvény hatálya 

11. § (1) A büntetőeljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévő törvény szerint kell lefolytatni. 
(2) A magyar büntető joghatóság alá tartozó ügyekben [a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. 

törvény (a továbbiakban: Btk.) 3. és 4. §] az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni. 

II. Fejezet 

A BÍRÓSÁG 
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A bíróság feladata 

12. § (1) A bíróság feladata az igazságszolgáltatás. 
(2) Bíróság dönt - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a szabadságelvonással, illetve 

szabadságkorlátozással járó kényszerintézkedésekről. 
(3) A bíróság az e törvényben meghatározott más feladatokat is ellát. 
(4) A vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a nyomozási bíró 

látja el. 

Az eljáró bíróságok 

13. § (1) Első fokon a helyi bíróság és a megyei bíróság jár el. 
(2) 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. 
(3) 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. 
(4) 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. A bíróság eljárására irányadó, e 
törvényben meghatározott rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági titkár eljárására kell alkalmazni. 

(5) Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása 
és felügyelete mellett - bírósági ügyintéző is eljárhat. A bíróság eljárására irányadó, e törvényben meghatározott 
rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági ügyintéző eljárására kell alkalmazni. 

A bíróság összetétele 

14. § (1) 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 az a) pont alá nem tartozó esetben. 
(2) A megyei bíróság mint elsőfokú bíróság - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egy hivatásos bíróból 

és két ülnökből álló tanácsban jár el. 
(3) A helyi bíróság az (1) bekezdés b) pontja esetében egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban is 

eljárhat, ha megállapítja, hogy a vád tárgyává tett bűncselekmény a vádirati minősítéstől eltérően hogyan 
minősülhet, vagy ha az egyesbíró az ügyet a bíróság tanácsa elé utalta. 

(4) A helyi bíróság és a megyei bíróság, mint első fokú bíróság - az e törvényben meghatározott esetekben - 
két hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanácsban járhat el. 

(5) 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. 

(6) Az egyesbíró és a tanács elnöke hivatásos bíró; az ítélkezésben a hivatásos bíró és az ülnökök jogai, 
kötelességei azonosak. 

(7) A 17. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt bűncselekmények esetén első fokon a tanács elnöke (egyesbíró), 
másodfokon és - a Legfelsőbb Bíróság kivételével - harmadfokon a tanács egyik tagja az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács által kijelölt bíró. 

Az elsőfokú bíróság hatásköre 

15. § Első fokon a helyi bíróság hatáskörébe tartozik azoknak a bűncselekményeknek az elbírálása, amelyeket 
e törvény nem utal a megyei bíróság hatáskörébe. 

16. § (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak 
a) azok a bűncselekmények, amelyekre a törvény tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabását is lehetővé teszi; valamint 
b) az állam elleni bűncselekmények (Btk. X. Fejezet); 
c) az emberiség elleni bűncselekmények (Btk. XI. Fejezet); 
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d) az emberölésre irányuló előkészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés [Btk. 166. § (3) és (4) bek.], 
az erős felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 167. §), az életveszélyt (halált) okozó testi sértés [Btk. 170. § 
(6) bek. és (7) bek. harmadik fordulata], az emberrablás (Btk. 175/A. §), az emberkereskedelem (Btk. 175/B. §), 
az egészségügyi beavatkozás, az orvostudományi kutatás rendje és az egészségügyi önrendelkezés elleni 
bűncselekmények (Btk. XII. Fejezet II. Cím); 

e) a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmény (Btk. 211. §), visszaélés 
minősített adattal (Btk. XV. Fejezet III. Cím), a hivatali bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet IV. Cím), a 
nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 232. §), a fogolyzendülés (Btk. 246. §), a nemzetközi bíróság 
előtt elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. 249/B. §), a közélet (nemzetközi közélet) 
tisztasága elleni bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet VII. és VIII. Cím); 

f) a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), a légi jármű, 
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése (Btk. 262. 
§), a bűnszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §); 

g) visszaélés haditechnikai termékkel és szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel [Btk. 263/B. 
§], a bennfentes kereskedelem (Btk. 299/A. §), a tőkebefektetési csalás (Btk. 299/B. §), a piramisjáték szervezése 
(Btk. 299/C. §), a pénzmosás (Btk. 303. §); 

h) a különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó közveszélyokozás [Btk. 259. § (2) bek. b) 
pont], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó közérdekű üzem működésének 
megzavarása [Btk. 260. § (3) és (4) bek.], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős kárt okozó 
számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény [Btk. 300/C. § (4) bek. b) és c) pont], a különösen 
nagy, vagy ezt meghaladó mértékű bevételcsökkenést okozó adócsalás [Btk. 310. § (4) bek.], munkáltatással 
összefüggésben elkövetett adócsalás [Btk. 310/A. § (4) bek.], és visszaélés jövedékkel [Btk. 311. § (4) bek. a) 
pont és 311. § (5) bek.], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős értékű jövedéki termékre elkövetett 
jövedéki orgazdaság [Btk. 311/A. § (3) bek. a) pont és 311/A. § (4) bek.], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó 
mértékű vámbevétel-csökkenést okozó csempészet [Btk. 312. § (4) bek. a) pont], a különösen nagy, illetőleg a 
különösen jelentős kárt okozó készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés [Btk. 313/C. § (5) bek. a) pont 
és 313/C. § (6) bek.], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős értékre elkövetett lopás [Btk. 316. § (6) 
bek. a) pont és 316. § (7) bek.] és sikkasztás [Btk. 317. § (6) bek. a) pont és Btk. 317. § (7) bek.], a különösen 
nagy, illetőleg a különösen jelentős kárt okozó csalás [Btk. 318. § (6) bek. a) pont és 318. § (7) bek.], a 
különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés [Btk. 319. § (3) bek. c) és 
d) pont], a különösen nagy, vagy ezt meghaladó vagyoni hátrányt okozó hanyag kezelés [Btk. 320. § (2) bek.], a 
különösen nagy, vagy ezt meghaladó értékre elkövetett rablás [Btk. 321. § (4) bek. b) pont] és kifosztás [Btk. 
322. § (3) bek. a) pont], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős kárt okozó rongálás [Btk. 324. § (5) 
bek. és 324. § (6) bek.], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős értékre elkövetett orgazdaság [Btk. 326. 
§ (5) bek. a) pont és 326. § (6) bek.], a különösen nagy, illetőleg a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 
szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése [Btk. 329/A. § (3) bek.] és iparjogvédelmi jogok 
megsértése [Btk. 329/D. § (3) bek.]; 

i) a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó bűncselekmények. 
(2) Ha a terhelt különböző bíróságok hatáskörébe tartozó bűncselekményeket követett el, a megyei bíróság jár 

el. 

Az elsőfokú bíróság illetékessége 

17. § (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárásra az a bíróság illetékes, amelynek a területén a 
bűncselekményt elkövették. A bíróságok illetékességi területét a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és 
illetékességi területének meghatározásáról szóló törvény határozza meg. 

(2) Ha a bűncselekményt több bíróság területén követték el, vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, az 
azonos hatáskörű bíróságok közül az jár el, amelyik az ügyben - a nyomozási bíró eljárását ide nem értve - 
korábban intézkedett (megelőzés). Ha az elkövetés helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté válik, az eljárást 
az ügyész, a terhelt, a védő, a pótmagánvádló vagy a magánvádló indítványára az a bíróság folytatja, amelynek a 
területén a bűncselekményt elkövették. 

(3) Az eljárásra az a bíróság is illetékes, amelynek területén a terhelt lakik, ha az ügyész, a magánvádló vagy - 
ha e törvény másként nem rendelkezik - a pótmagánvádló ott emel vádat. 

(4) Több terhelt esetében a terheltek egyikére illetékes bíróság a többi terhelttel szemben is eljárhat, ha ez a 
hatáskörét nem haladja meg. Ha több ilyen bíróság van, a megelőzés az irányadó. 

(5) A közveszélyokozás (Btk. 259. §), valamint a közérdekű üzem működésének megzavarása (Btk. 260. §) 
esetén a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság, a Fővárosi Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság jár el. E bíróságok illetékessége e bűncselekmények miatt a megye, illetve a főváros területére terjed ki. 

(6) Visszaélés radioaktív anyaggal (Btk. 264. §), visszaélés nukleáris létesítmény üzemeltetésével (Btk. 
264/A. §), visszaélés atomenergia alkalmazásával (Btk. 264/B. §) és a gazdasági bűncselekmények (Btk. XVII. 
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Fejezet) miatt - kivéve a számvitel rendjének megsértését (Btk. 289. §), valamint a pénzügyi bűncselekményeket 
(Btk. XVII. Fejezet III. Cím) - a megyei bíróság székhelyén lévő helyi bíróság, a Fővárosi Bíróság területén a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. E bíróságok illetékessége e bűncselekmények miatt a megye, illetőleg a 
főváros területére terjed ki. 

(7) Ha a terhelt különböző bíróságok illetékessége alá tartozó bűncselekményeket követett el, az a bíróság jár 
el, amely valamelyik bűncselekmény elbírálására az (5)-(6) bekezdés szerint illetékes. 

(8) Az elkövetőre illetékes bíróság illetékessége a bűnpártolóra és az orgazdára is kiterjed. 
18. § (1) A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett bűncselekmény elbírálására az a bíróság illetékes, 

amelynek a területén a terhelt lakik, vagy tartózkodik, ennek hiányában az a bíróság, amelynek a területén fogva 
tartják. 

(2) 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. 

(3) Ha az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján az eljárásra illetékes bíróság nem állapítható meg, a helyi 
bíróság hatáskörébe tartozó ügyben a Pesti Központi Kerületi Bíróság, megyei bíróság hatáskörébe tartozó 
ügyben a Fővárosi Bíróság jár el. 

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata 

19. § A bíróság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból vizsgálja. 

Az eljáró bíróság kijelölése 

20. § (1) A bíróságok között felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetében az eljáró bíróságot 
az ügyész indítványának beszerzése után ki kell jelölni. 

(2) A kijelölésről 
a) a megyei bíróság másodfokú tanácsa határoz, ha az összeütközés a területén levő helyi bíróságok között, 
b) az ítélőtábla határoz, ha a hatásköri összeütközés a területén lévő megyei bíróság és helyi bíróság között, 

avagy az illetékességi összeütközés a területén lévő megyei bíróságok vagy a területén lévő különböző megyei 
bíróságokhoz tartozó helyi bíróságok között, 

c) a Legfelsőbb Bíróság határoz, ha a hatásköri összeütközés a különböző ítélőtáblákhoz tartozó megyei 
bíróságok és helyi bíróságok, a megyei bíróság katonai tanácsa és a megyei bíróság más tanácsa, illetőleg más 
megyei bíróság, a megyei bíróság és az ítélőtábla, a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa és a Fővárosi Ítélőtábla 
más tanácsa, illetőleg más ítélőtábla, a Legfelsőbb Bíróság és az ítélőtábla, avagy az illetékességi összeütközés 
az ítélőtáblák vagy különböző ítélőtáblákhoz tartozó megyei bíróságok, illetőleg helyi bíróságok között 
merült fel. 

(3) Az eljáró bíróságot a Legfelsőbb Bíróság jelöli ki akkor is, ha az illetékességet meghatározó körülmények 
nem állapíthatók meg. 

20/A. § A Legfelsőbb Bíróság az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének indítványára az illetékes 
bíróság helyett más, azonos hatáskörű bíróságot jelöl ki az ügy elbírálására, ha a bíróság rendkívüli munkaterhe 
miatt az ügyek ésszerű időn belül való elbírálása más módon nem biztosítható, és a kijelölés nem jár a kijelölt 
bíróság aránytalan megterhelésével. 

A bíró kizárása 

21. § (1) Bíróként nem járhat el, 
a) aki az ügyben mint ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró 

ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója, 
b) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelentő vagy 

mint ezek képviselője vesz, vagy vett részt, valamint aki ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben mint tanú vagy szakértő, illetőleg szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 
d) aki az ügyben külön törvény alapján titkos információgyűjtés engedélyezéséről döntött, tekintet nélkül arra, 

hogy a titkos információgyűjtéssel szerzett adatokat a büntetőeljárásban felhasználták-e, 
e) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezései a nyomozási bíróra is irányadók. 
(3) Az (1) bekezdésben szabályozott eseteken kívül 
a) a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az ügyben nyomozási bíróként járt el, 
b) a másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az ügy első fokú, a harmadfokú eljárásból pedig az, aki 

az ügy első fokú vagy másodfokú elbírálásában részt vett, 
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c) a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásból ki van zárva az a bíró is, aki a hatályon kívül 
helyező határozat vagy a megalapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett határozat meghozatalában részt vett, 

d) a perújítás elrendelése folytán megismételt első fokú vagy másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró is, 
aki a perújítást elrendelő határozat vagy a perújítással támadott határozat meghozatalában részt vett, 

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

(4) A (3) bekezdés esetén az ügy elbírálásából ki van zárva az a bíró is, akinek hozzátartozója vett részt a 
megtámadott határozat meghozatalában. 

(5) A (3) bekezdés c) pontja esetén a megismételt eljárás alapján hozott ítélet felülbírálatából nincs kizárva az 
a bíró, aki a hatályon kívül helyező határozat meghozatalában részt vett. 

(6) A (3) bekezdés e) pontja esetén nem kizárási ok, ha az alapügyben a bíró olyan határozat meghozatalában 
vett részt, amelyet a rendkívüli jogorvoslati indítvány nem érint. 

22. § Nem járhat el az ügyben - a Legfelsőbb Bíróság kivételével - az a bíróság, amelynek elnökével, illetőleg 
elnökhelyettesével szemben a 21. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kizárási ok merült fel. 

23. § (1) A bíró a vele szemben felmerült kizárási okot, a tanács elnöke a tanács tagjával szemben felmerült és 
a tudomására jutott kizárási okot köteles a bíróság elnökének haladéktalanul bejelenteni. 

(2) A kizárási okot az ügyész, a terhelt, a védő, továbbá a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, 
valamint ezek képviselője is bejelentheti. 

(3) A (2) bekezdésben megjelölt személy a 21. § (1) bekezdésének e) pontjában szabályozott kizárási okot a 
tárgyalás megkezdése után csak akkor érvényesítheti, ha valószínűsíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló 
tényről a tárgyalás megkezdése után szerzett tudomást, és ha azt nyomban bejelenti. 

(4) A bíróság elnöke a tudomására jutott kizárási ok miatt a bíró kizárását hivatalból kezdeményezi. 
(5) A 21. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott kizárási ok fennállása esetén a külön törvény szerinti 

titoktartási kötelezettség a bírót az ügyelosztást végző vezetőjével szemben nem köti. 
24. § (1) A bíró az ügyben a kizárási ok bejelentésétől kezdve nem járhat el, ha a kizárási okot maga vagy rá 

vonatkozóan a tanács elnöke jelenti be. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kivéve a bíró a bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de az ügydöntő 

határozat meghozatalában nem vehet részt. 
(3) A (2) bekezdés szerinti korlátozás nem vonatkozik arra az esetre, ha a kizárási okot a 21. § (1) bekezdés e) 

pontjára alapították. 
(4) A bíró a (2) bekezdésében meghatározott korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelentő a kizárás megtagadása 

után, a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított, újabb bejelentést tesz a bíró kizárása iránt. 
(5) Ugyanazon bíró ellen, a 21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított, ismételten bejelentett, 

alaptalan kizárás iránti bejelentést indokolás nélkül el lehet utasítani. 
(6) A bíróság elnöke intézkedik más bíró kijelölése iránt, ha a bíró a kizárási okot maga vagy rá vonatkozóan a 

tanács elnöke jelentette be, vagy a bíró a kizárásához hozzájárult. Ebben az esetben a kizárásról nem kell külön 
határozatot hozni. 

(7) Ha a kizárás iránti bejelentés a (6) bekezdésben szabályozott módon nem intézhető el, és 
a) a bíróság egyesbírája ellen jelentették be, azt a bíróság másik bíróból és két ülnökből álló tanácsa, 
b) a bíróság tanácsa ellen irányul, azt a bíróság másik tanácsa 

bírálja el. 
24/A. § (1) A 22. §-ban szabályozott esetben, vagy ha a bíróságnak nincs olyan tanácsa, amelyre a kizárási ok 

nem vonatkozik, a kizárásról a másodfokú bíróság, ha pedig a kizárás iránti bejelentés a másodfokú bíróságra 
vagy arra is vonatkozik, a harmadfokú bíróság határoz. Ha a kizárási ok az ítélőtáblára mint harmadfokú 
bíróságra vagy arra is vonatkozik, a kizárásról a Legfelsőbb Bíróság határoz. Ha a kizárás iránti bejelentésnek 
helyt adnak, az eljáró bíróság kijelölésére a 20. § irányadó. 

(2) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha a kizárás iránti bejelentést nem a bíró tette, vagy a 
kizárásához nem járult hozzá, be kell szerezni a bíró nyilatkozatát. 

(3) A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, a kizárás megtagadását az ügydöntő 
határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. 

(4) A külön törvény szerinti közvetítői eljárás során előterjesztett, a közvetítő kizárását megtagadó határozat 
elleni fellebbezésről a bíróság a 24. § és a 24/A. § értelemszerű alkalmazásával határoz. 

25. § Ha a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél vagy a képviselőjük az 
ügyben ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a kizárást megtagadó határozatban 
rendbírsággal sújtható. 

26. § (1) A bíró kizárására vonatkozó rendelkezések az ülnökre is irányadók. 
(2) A nyomozási bíró kizárására a 23-25. § rendelkezéseit kell alkalmazni; a nyomozási bíró azonban, ha a 

vele szemben bejelentett ok alapján a kizárásához nem járult hozzá, az ügyben a bejelentés elintézéséig eljárhat. 
27. § A bíró kizárására vonatkozó szabályok irányadók a bírósági titkár, a jegyzőkönyvvezető és a bírósági 

ügyintéző kizárására is. 
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III. Fejezet 

AZ ÜGYÉSZ 

Az ügyész feladata 

28. § (1) Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet terhelő és mentő, mind a 
büntetőjogi felelősséget súlyosító és enyhítő körülményeket az eljárás minden szakaszában figyelembe vegye. 

(2) Az ügyész azokat a jogokat gyakorolja, amelyek azt az ügyészséget illetik, ahol az ügyész működik. 
(3) Az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztet vagy nyomoz. 
(4) Ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket [35. § (2) bek.], 

az ügyész felügyel arra, hogy azt e törvény rendelkezéseit megtartva végezzék (nyomozás feletti felügyelet), az 
eljárásban részt vevő személyek a jogaikat érvényesíthessék. Ennek érdekében az ügyész 

a) nyomozást vagy feljelentéskiegészítést rendelhet el, annak lefolytatásával a nyomozó hatóságot bízhatja 
meg, a nyomozó hatóságot - annak illetékességi területén - nyomozási cselekmények végzésére vagy további 
nyomozásra, a nyomozásnak az általa megjelölt határidőn belüli befejezésére utasíthatja, 

b) a nyomozási cselekményeknél jelen lehet, a nyomozás irataiba betekinthet, azokat magához kérheti, 
c) a nyomozó hatóság határozatát megváltoztathatja vagy hatályon kívül helyezheti, a nyomozó hatóság 

határozata, intézkedése ellen, illetve intézkedésének elmulasztása miatt a hozzá megküldött panaszokat elbírálja, 
d) a feljelentést elutasíthatja, a nyomozást megszüntetheti, a nyomozó hatóságot a nyomozás megszüntetésére 

utasíthatja, 
e) az eljárást magához vonhatja. 
(5) Ha az ügyész nyomoz, bármely nyomozó hatóságot - annak illetékességi területén - nyomozási 

cselekmény elvégzésére utasíthatja, a legfőbb ügyész az ügy ügyészségi nyomozása során más nyomozó 
hatóságok tagjait az országos vezető egyetértésével igénybe veheti. 

(6) Az ügyész ellenőrzi a büntetőeljárás során elrendelt, a személyes szabadság elvonásával vagy 
korlátozásával járó kényszerintézkedések törvényes végrehajtását. 

(7) Az ügyész az e törvényben meghatározott feltételek esetén vádat emel, és a bíróság előtt - a magánvád és a 
pótmagánvád esetét kivéve - a vádat képviseli, vagy dönt a közvetítői eljárásra utalásról, a vádemelés 
elhalasztásáról, illetőleg részbeni mellőzéséről. Az ügyész a vádat elejtheti vagy módosíthatja. Az ügyész az ügy 
iratait a bírósági eljárásban megtekintheti, és indítványtételi jog illeti meg az ügyben felmerült minden olyan 
kérdésben, amelyben a bíróság dönt. 

29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következő bűncselekmények miatt: 
a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személy [551. § (1) bek.], a nemzetközi jogon 

alapuló mentességet élvező személy [553. § (1) bek.] által elkövetett bűncselekmény, a sérelmükre elkövetett 
hivatalos személy elleni erőszak, a működésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más bűncselekmény, továbbá 
a nemzetközileg védett személy elleni erőszak (Btk. 232. §), 

b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi titkár, fogalmazó és ügyintéző, az ügyészségi nyomozó, az 
önálló és a megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyző és a közjegyzőhelyettes, a rendőrség 
hivatásos állományú tagja ellen elkövetett emberölés, hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, hivatalos 
személy elleni erőszak, hivatalos személy ellen, hivatalos eljárása alatt elkövetett rablás [Btk. 166. § (2) bek. e) 
pont, Btk. 175/A. § (2) bek. c) pont, Btk. 229. §, Btk. 321. § (3) bek. d) pont, (4) bek. c)-d) pont, Btk. 321. § (5) 
bek. b) pont], 

c) a rendőrség hivatásos állományú tagjának kivételével a b) pontban felsoroltak által elkövetett bármilyen 
bűncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett bűncselekménye, 

d) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett vesztegetés [Btk. 253. § (1)-(2) bek.], a vezető 
beosztású vagy a fontosabb ügyekben intézkedésre hivatott más hivatalos személy által elkövetett vesztegetés 
[Btk. 250. § (2) bek. a) pont és (3) bek. második tétele], a vesztegetésnek a Btk. 255. §-a szerinti alakzata, a 
vesztegetés feljelentésének elmulasztása (Btk. 255/B. §) és a befolyással üzérkedés [Btk. 256. § (1) és (2) bek.], 

e) a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos 
állományú tagja által elkövetett, nem katonai büntetőeljárásra tartozó bűncselekmény, a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bűncselekmény, 

f) az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet VI. Cím) közül a hamis vád (Btk. 233-
236. §), a hatóság félrevezetése (Btk. 237. §), a hamis tanúzás (Btk. 238-241. §), a hamis tanúzásra felhívás (Btk. 
242. §), a hatósági eljárás akadályozása (Btk. 242/A. §), a hatóság eljárásának megzavarása (Btk. 242/B. §), a 
mentő körülmény elhallgatása (Btk. 243. §), a hivatalos személy eljárása során elkövetett bűnpártolás [Btk. 244. 
§ (3) bek. b) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 247. §), a zugírászat (Btk. 248. §), a nemzetközi bíróság előtt 
elkövetett igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. 249/B. §), 
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g) a külföldi hivatalos személy (Btk. 137. § 3. pontja) ellen elkövetett bűncselekmények, valamint a 
nemzetközi közélet tisztasága ellen elkövetett bűncselekmények (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím). 

Az ügyészség hatásköre és illetékessége 

30. § (1) Az ügyészség hatáskörét és illetékességét általában annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége 
határozza meg, amely mellett működik. Az ügyészség szervezetét külön törvény alapján a legfőbb ügyész 
határozza meg. 

(2) A különböző ügyészségek illetékességébe tartozó bűncselekmények esetében az az ügyészség jár el, 
amelyik az ügyben korábban intézkedett. 

(3) A legfőbb ügyész vagy a felettes ügyész rendelkezése alapján az ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre 
a hatásköre vagy az illetékessége egyébként nem terjed ki. 

(4) Az ügyészségek között felmerült hatásköri vagy illetékességi összeütközés esetén az eljáró ügyészséget a 
felettes ügyész jelöli ki. 

Az ügyész kizárása 

31. § (1) A büntetőügyben ügyészként nem járhat el, 
a) aki az ügyben mint bíró járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója, 
b) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelentő vagy 

mint képviselőjük vesz, vagy vett részt, illetőleg ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben mint tanú vagy szakértő, valamint szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 
d) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 
(2) A perújítási eljárásból ki van zárva az az ügyész, aki az alapügyben a nyomozást teljesítette, egyes 

nyomozási cselekményeket végzett, vádat emelt, illetőleg a vádat képviselte. 
(3) Nem kizárási ok, ha az ügyész a hivatali hatáskörében tudomására jutott bűncselekmény miatt tett 

feljelentést. 
(4) Nem járhat el az ügyben - a Legfőbb Ügyészség kivételével - az az ügyészség, amelynek a vezetőjével 

vagy vezető helyettesével szemben az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában szabályozott kizárási ok merült fel. 
(5) Ha az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott kizárási ok a megyei főügyésszel vagy főügyész-

helyettessel szemben merült fel, a megyei főügyészség területén lévő helyi ügyészség az ügyben nem járhat el. 
32. § (1) Az ügyész a vele szemben felmerült kizárási okot köteles az ügyészség vezetőjének haladéktalanul 

bejelenteni. A kizárási ok bejelentésétől kezdve az ügyész az ügyben nem járhat el. 
(2) A kizárási okot a terhelt, a védő, továbbá a sértett, a magánvádló, a magánfél, valamint a sértett, a 

magánvádló és a magánfél képviselője is bejelentheti. 
(3) Az ügyészség vezetője a tudomására jutott kizárási ok miatt az ügyész kizárását hivatalból kezdeményezi. 
(4) Ha az ügyész a kizárási okot nem maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de - a 31. 

§ (1) bekezdésének d) pontjában szabályozott kizárási ok kivételével - a feljelentést nem utasíthatja el, a 
nyomozást nem szüntetheti meg, kényszerintézkedést nem alkalmazhat, vádat nem emelhet, és a vádat nem 
képviselheti. 

(5) A megyei főügyészség területén lévő helyi ügyészség ügyésze, vezetője, illetve a főügyészségi ügyész 
kizárásáról a főügyész határoz. A főügyész, valamint a legfőbb ügyészségi ügyész kizárásáról a legfőbb ügyész 
határoz. 

(6) A külön törvény szerinti közvetítői eljárás során előterjesztett, a közvetítő kizárását megtagadó határozat 
elleni panaszról az ügyész az (1)-(5) bekezdés értelemszerű alkalmazásával határoz. 

33. § (1) Az ügyész a 32. § (4) bekezdésében szabályozott korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelentő a kizárás 
megtagadása után az ügyész kizárása iránt a 31. § (1) bekezdésének ugyanazon pontjára, illetve (2) bekezdésére 
alapított újabb bejelentést tesz. 

(2) Ha a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a magánfél, vagy a sértett, a magánvádló, illetőleg a magánfél 
képviselője az ügyben ugyanazon ügyész ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a kizárást 
megtagadó határozatban rendbírsággal sújtható. 

34. § Az ügyész kizárására vonatkozó szabályok irányadók az ügyészségi nyomozó, az ügyészségi titkár, az 
ügyészségi fogalmazó, az ügyészségi ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető kizárására is. 

IV. Fejezet 

A NYOMOZÓ HATÓSÁG 



244 
 

A nyomozó hatóság feladata 

35. § (1) A nyomozó hatóság a nyomozást az ügyész rendelkezése alapján vagy önállóan végzi. 
(2) A nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket, ha a 

bűncselekményt maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más módon maga szerzett tudomást, továbbá 
ha az ügyész a feljelentés kiegészítését, illetve a nyomozás lefolytatását a hatáskörébe utalta. 

A nyomozó hatóságok 

36. § (1) Az általános nyomozó hatóság a rendőrség. 
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal végzi a nyomozást a következő bűncselekmények miatt: 
a) nemzetközi gazdasági tilalom megszegése (Btk. 261/A. §), visszaélés haditechnikai termékkel és 

szolgáltatással, illetőleg kettős felhasználású termékkel [Btk. 263/B. § (1) bekezdés c) pont], engedély nélküli 
külkereskedelmi tevékenység (Btk. 298. §), visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), jövedéki orgazdaság (Btk. 
311/A. §), jövedékkel visszaélés elősegítése (Btk. 311/B. §), csempészet (Btk. 312. §), 

b) áru hamis megjelölése (Btk. 296. §), bitorlás (Btk. 329. §), szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok 
megsértése (Btk. 329/A. §), szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító műszaki 
intézkedés kijátszása (Btk. 329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 329/C. §) és iparjogvédelmi jogok 
megsértése (Btk. 329/D. §), 

c) jogosulatlan gazdasági előny megszerzése (Btk. 288. §), a számvitel rendjének megsértése (Btk. 289. §), 
csődbűncselekmény (Btk. 290. §), adócsalás (Btk. 310. §), munkáltatással összefüggésben elkövetett adócsalás 
(Btk. 310/A. §), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése (Btk. 314. §), a csalás, ha adóra, 
járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el (Btk. 318. §), az orgazdaság, ha csempészett nem közösségi 
árura követik el (Btk. 326. §), pénzmosás (Btk. 303. §, Btk. 303/A. §), a pénzmosással kapcsolatos bejelentési 
kötelezettség elmulasztása (Btk. 303/B. §), 

d) az a)-c) pontokban meghatározott bűncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás 
(Btk. 274. §), magánokirat-hamisítás (Btk. 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (Btk. 277/A. §) és 
bélyeghamisítás (Btk. 307. §), 

e) 
(3) 
(4) Külföldön lévő magyar kereskedelmi hajón, illetőleg polgári légi járművön magyar állampolgár vagy - a 

Btk. 3. §-ának (2) bekezdésében, illetve 4. §-ában meghatározott esetben - bárki által elkövetett bűncselekmény 
miatt a hajó, illetőleg a légi jármű parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések 
alkalmazására. 

(5) A nyomozó hatóságok a legfőbb ügyész engedélyével a külön törvényben meghatározott feltételek esetén 
az Európai Unió tagállamainak nyomozó hatóságai, továbbá az Európai Rendőrségi Hivatal (EUROPOL) 
részvételével egy ügyre vagy ügyek meghatározott csoportjaira közös nyomozó csoportot alakíthatnak, illetőleg 
abban részt vehetnek. 

A nyomozó hatóság hatásköre és illetékessége 

37. § (1) A nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét külön jogszabály határozza meg. 
(2) A 36. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyomozó hatóságok között felmerült hatásköri összeütközés esetén, 

valamint, ha a rendőrség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörébe tartozó bűncselekménnyel halmazatban 
olyan bűncselekmény is megvalósult, amelynek nyomozására e nyomozó hatóság hatásköre nem terjed ki, és az 
eljárás elkülönítése nem célszerű, az eljáró nyomozó hatóságot az illetékes ügyész jelöli ki. Eljáró nyomozó 
hatóságként az ügyész olyan nyomozó hatóságot is kijelölhet, amelynek hatásköre a 36. § (2)-(3) bekezdése 
alapján a bűncselekmény nyomozására egyébként nem terjed ki. 

(3) A nyomozó hatóságok a vezetőik megállapodása alapján az ügyész jóváhagyásával egy ügyre vagy ügyek 
meghatározott csoportjaira közös nyomozó csoportot hozhatnak létre. 

A nyomozó hatóság tagjának kizárása 

38. § (1) A büntetőügyben a nyomozó hatóság tagjaként nem járhat el, 
a) aki az ügyben mint bíró járt el, valamint az ügyben eljárt vagy eljáró bíró hozzátartozója, 
b) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél vagy azok 

képviselőjeként vesz, vagy vett részt, valamint ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben mint tanú vagy szakértő vesz, vagy vett részt, 
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d) akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 
(2) A perújítás során elrendelt nyomozásból a nyomozó hatóságnak az alapügyben eljárt tagja is ki van zárva. 
(3) Nem kizárási ok, ha a nyomozó hatóság tagja a szolgálati feladata teljesítése során tudomására jutott 

bűncselekmény miatt tett feljelentést. 
(4) Nem járhat el az ügyben az a nyomozó hatóság, amelynek vezetőjével szemben a 38. § (1) bekezdésében 

szabályozott kizárási ok merül fel. Ha a kizárási ok az országos hatáskörű nyomozó hatóság vezetőjével szemben 
merül fel, a nyomozást az ügyészség végzi. 

39. § (1) Ha a nyomozó hatóság tagja a kizárási okot nem maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig az 
ügyben eljárhat, de kényszerintézkedést nem alkalmazhat. 

(2) A nyomozó hatóság tagjának kizárásáról a nyomozó hatóság vezetője, az utóbbi kizárásáról a felettes 
nyomozó hatóság vezetője határoz. Az országos hatáskörű nyomozó hatóság vezetőjének kizárásáról az illetékes 
ügyész határoz. 

40. § A nyomozó hatóság tagjának kizárására egyebekben a 32. § (1)-(4) bekezdését és 33. §-át kell 
megfelelően alkalmazni azzal, hogy rendbírság kiszabására az ügyész jogosult. 

41. § A nyomozó hatóság tagjának kizárására vonatkozó szabályok irányadók a jegyzőkönyvvezető kizárására 
is. 

V. Fejezet 

A BÜNTETŐELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK 

42. § A büntetőeljárásban - a II-IV. Fejezetben felsoroltakon kívül - a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, 
a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek, és ezek képviselői, valamint a segítők vesznek részt. 

A terhelt 

43. § (1) A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a 
bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jogerős kiszabása, illetve a megrovás, próbára bocsátás vagy javítóintézeti 
nevelés jogerős alkalmazása után elítélt. 

(2) A terhelt jogosult arra, hogy 
a) a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetőleg ezek változását közöljék vele, 
b) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás során az őt 

érintő iratokba betekintsen, 
c) megfelelő időt és lehetőséget kapjon a védekezésre való felkészülésre, 
d) a védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely szakaszában előadja, indítványokat és észrevételeket 

tegyen, 
e) jogorvoslattal éljen, 
f) a büntetőeljárási jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól 

felvilágosítást kapjon. 
(3) A fogva lévő terhelt jogosult arra, hogy 
a) a védőjével, és ha külföldi állampolgár, az államának konzuli képviselőjével a kapcsolatot felvegye, vele 

írásban és szóban ellenőrzés nélkül érintkezzék, 
b) a hozzátartozójával vagy - az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig az 

ügyész, azt követően a bíróság rendelkezése alapján - más személlyel szóban, személyesen felügyelet mellett, 
írásban ellenőrzés mellett érintkezzék. A hozzátartozóval való érintkezés kizárólag a büntetőeljárás 
eredményessége érdekében korlátozható vagy tiltható meg. 

(4) A (2) bekezdés c) pont szerinti jogosultság szem előtt tartása mellett a terhelt számára úgy kell biztosítani 
a felkészülés lehetőségét, hogy az ne járjon az eljárás folytatására nézve aránytalan nehézséggel. 

(5) A Magyar Köztársaság területén élő terhelt köteles a lakóhelyének, illetve a tartózkodási helyének címét, 
és annak megváltozását az elköltözés után három munkanapon belül annál a bíróságnál, ügyésznél, illetőleg 
nyomozó hatóságnál bejelenteni, amelyik vele szemben büntetőeljárást folytat. Ennek elmulasztása esetén - ha 
ehhez e törvény más jogkövetkezményt nem fűz - a terhelt rendbírsággal sújtható, és az okozott költség 
megfizetésére kötelezhető. Erre a terheltet a nyomozás során az első kihallgatásakor, a bírósági eljárásban a 
vádirat kézbesítésekor figyelmeztetni kell. 

(6) Ha e törvény a terhelt hozzátartozójának (örökösének) indítványtételi jogot biztosít, a hozzátartozó 
(örökös) jogaira a terhelt jogai megfelelően irányadóak. Ha a terhelt olyan egyházi személy volt, aki azon egyház 
szabályai szerint, amelyhez életében tartozott, egyházi rend vagy fogadalom okából házasságot nem köthetett, 
halála után - hozzátartozó (örökös) hiányában - az egyenesági rokon jogai illetik meg a volt egyháza szerinti 
egyházi elöljáróját. 
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A védő 

44. § (1) Védőként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd, illetőleg külön törvényben foglalt 
feltételek esetén európai közösségi jogász járhat el. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Több terhelt érdekében ugyanaz a védő akkor járhat el, ha a terheltek érdekei nem ellentétesek. 
(5) Ügyvédjelölt védőként, ügyvéd mellett vagy ügyvéd helyetteseként a megyei bíróság, az ítélőtábla és a 

Legfelsőbb Bíróság nyilvános ülésén, illetőleg tárgyalásán nem járhat el. 
45. § (1) Nem lehet védő 
a) a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és képviselőjük, valamint ezek hozzátartozója, 
b) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy mint a nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben eljárt vagy 

eljáró bírónak, ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója, 
c) aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanúsított, vagy akinek az érdeke a terheltével ellentétes, 
d) aki az ügyben szakértőként, illetőleg szaktanácsadóként vesz vagy vett részt, 
e) aki az ügyben tanúként vesz vagy vett részt, kivéve, ha a 81. § (1) bekezdésének b) pontja alapján nem volt 

kihallgatható, illetve ha a 82. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a tanúvallomást megtagadta, 
f) aki az ügyben közvetítőként jár vagy járt el, 
g) aki az ügyben terheltként vesz részt. 
(2) A tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidejűleg nem lehet védő. 
(3) A védő kizárásáról a bíróság határoz. 
46. § 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 hallássérült, siketvak, vak, beszédképtelen 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. 
47. § (1) 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. 

(2) 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. 

(3) Ha a terhelt fogva van, a meghatalmazott védő személyéről és elérhetőségéről az a bíróság, ügyész, 
illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás folyik, haladéktalanul értesíti a fogvatartást végrehajtó 
intézetet. 

(4) A terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a más által meghatalmazott védőtől megvonhatja. 
(5) Ha a tárgyaláson védő részvétele kötelező, és a meghatalmazott védő a helyettesítésről nem gondoskodik, 

a bíróság helyettes védőt jelöl ki. A bíróság által helyettesként kijelölt védő a kirendelt védőre irányadóak szerint 
jogosult díjazásra, továbbá költségtérítésre. A költségek megtérítésére - az e törvényben meghatározott kivétellel 
- a meghatalmazott védőt kell kötelezni. 

48. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság védőt rendel ki, ha a védelem kötelező, és a 
terheltnek nincs meghatalmazott védője. A terheltet a kirendelést követően tájékoztatni kell a védő személyéről 
és elérhetőségéről. A 46. § b) pontja esetén a védőt legkésőbb a terhelt első kihallgatásáig ki kell rendelni. A 
kirendelő határozatban a védőt tájékoztatni kell a terhelt fogva tartásának helyéről, valamint kihallgatásának 
tervezett helyéről és idejéről. 

(2) 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. 

(3) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a 47. § (1) bekezdésében felsoroltak kérelmére vagy 
hivatalból védőt rendel ki, ha ezt a terhelt érdekében szükségesnek tartja. 

(4) Ha a terhelt, vagy más erre jogosult a terhelt védelméről meghatalmazás útján gondoskodik, a bíróság, az 
ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a védő kirendelését visszavonja. A kirendelés a visszavonással hatályát 
veszti. 
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(5) A védő kirendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak, de a terhelt - indokoltan - más védő kirendelését 
kérheti. A kérelemről az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az eljárás folyik. 

(6) A kirendelt védő indokolt esetben kérheti a felmentését a kirendelés alól. A kérelem elfogadásáról az a 
bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság dönt, amely előtt az eljárás folyik. 

(7) Ha a védő a kirendelését követően helyettest vesz igénybe, a helyetteseként eljáró személyéről 
haladéktalanul tájékoztatja a terheltet, illetőleg azt a bíróságot, ügyészt vagy nyomozó hatóságot, amely előtt az 
eljárás folyik. 

(8) Ha a terhelt fogva van, a kirendelt védő személyéről és elérhetőségéről a kirendelő haladéktalanul értesíti a 
fogvatartást végrehajtó intézetet. 

(9) A kirendelt védő a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság előtt az idézésre, illetőleg az értesítésre 
történt megjelenéséért, az iratok tanulmányozásáért, valamint a fogva tartott terhelttel a fogva tartás helyén 
történő megbeszélésért díjazásra, továbbá költségtérítésre jogosult. 

49. § (1) A kirendelés, illetőleg a meghatalmazás hatálya - ha a meghatalmazásból más nem tűnik ki - a 
büntetőeljárás jogerős befejezéséig tart, de kiterjed a perújításra, a felülvizsgálatra, valamint a különleges 
eljárásokra is. 

(2) A védő kirendelése - az (1) bekezdésben szabályozott eseten kívül - akkor is az eljáró bíróság, ügyész, 
illetőleg nyomozó hatóság határozata folytán veszti hatályát, ha a kirendelés törvényi oka megszűnt. 

50. § (1) 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, 
e) akadályoztatása esetén - előre nem ismert elháríthatatlan akadály felmerülése kivételével - helyettesítéséről 

gondoskodni, amennyiben az eljárási cselekményen védő részvétele kötelező, 
f) az akadályoztatás tényéről - ha ez lehetséges - az eljárást folytató bíróságot, ügyészt, illetőleg nyomozó 

hatóságot az eljárási cselekmény megkezdése előtt értesíteni, amennyiben az eljárási cselekményen védő 
részvétele kötelező és előre nem ismert elháríthatatlan akadály miatt helyettesítéséről nem tud gondoskodni. 

(2) A védő a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban biztosított lehetőségek és 
feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyűjthet. 

(3) A terhelt jogait a védője külön is gyakorolhatja, kivéve azokat, amelyek értelemszerűen kizárólag a 
terheltet illetik. 

A sértett 

51. § (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette. 
(2) 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. 
(3) Ha a sértett akár a büntetőeljárás megindítása előtt, akár azt követően meghalt, helyébe egyenesági rokona, 

házastársa, élettársa vagy törvényes képviselője léphet, és gyakorolhatja a (2) bekezdésben meghatározott 
jogokat. Ha a sértett olyan egyházi személy volt, aki azon egyház szabályai szerint, amelyhez életében tartozott, 
egyházi rend vagy fogadalom okából házasságot nem köthetett, halála után - hozzátartozó (örökös) hiányában - 
az egyenesági rokon jogai illetik meg a volt egyháza szerinti egyházi elöljáróját. 

A magánvádló 

52. § (1) 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. 

(2) A magánvádló halála esetén helyébe harminc napon belül a hozzátartozója léphet. 
(3) Kölcsönösen elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás és becsületsértés miatt az egyik fél feljelentésére 

megindított eljárásban - a cselekmények személyi és szoros tárgyi összefüggése esetén - e törvény rendelkezései 
szerint magánindítványt előterjesztő másik fél viszonvádlóként jár el. Ahol e törvény a magánvádlóról 
rendelkezik, ezen a viszonvádlót is érteni kell. 
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(4) A becsületsértés és a rágalmazás közvádra üldözendő, ha hivatalos személy sérelmére hivatalos eljárása 
alatt, illetve emiatt, vagy hatóság sérelmére hivatali működésével összefüggésben követik el. 

A pótmagánvádló 

53. § (1) 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. 

(2) A pótmagánvádló halála esetén helyébe - harminc napon belül - egyenesági rokona, házastársa, élettársa 
vagy törvényes képviselője léphet. 

(3) Nem természetes személy pótmagánvádló megszűnése esetén helyébe - a jogutódlás bekövetkeztétől 
számított harminc napon belül - a jogutódja léphet. 

A magánfél 

54. § (1) Magánfél az a sértett, aki a büntetőeljárásban polgári jogi igényt érvényesít. 
(2) A magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a vád tárgyává tett 

cselekmény következtében keletkezett. 
(3) A polgári jogi igény egyéb törvényes úton való érvényesítését nem zárja ki, hogy a sértett magánfélként 

nem lépett fel. 
(4) A polgári jogi igényt - a Polgári perrendtartásban meghatározott feltételek esetén - az ügyész is 

érvényesítheti. 
(5) 
(6) Ha a sértett meghalt, az örököse léphet fel magánfélként, az 51. §-ban szabályozott jogok azonban csak a 

polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatban illetik meg. 
(7) Ha a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljárási kérdésről e törvény nem rendelkezik, a 

polgári eljárás szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy azok e törvénnyel, illetőleg a büntetőeljárás jellegével 
nem ellentétesek. A terhelt a magánféllel szemben követelést nem érvényesíthet, beszámítási kifogással nem 
élhet. A terhelt és a magánfél között létrejött egyezséget a bíróság nem hagyhatja jóvá. 

(8) A polgári jogi igény érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása ellen nincs helye fellebbezésnek. A 
bíróság az ítéletnek a polgári jogi igényre vonatkozó részét nem nyilváníthatja előzetesen végrehajthatónak. Az 
első fokú eljárásban bejelentett polgári jogi igényt a másodfokú eljárásban kiterjeszteni, illetve összegét 
felemelni nem lehet. 

Az egyéb érdekeltek 

55. § (1) Az, akinek a jogára vagy a jogos érdekére a büntetőeljárásban hozott határozat közvetlen hatással 
lehet, az őt érintő körben indítványokat és észrevételeket tehet, a határozat reá vonatkozó rendelkezése ellen 
jogorvoslattal élhet, és a tárgyaláson megjelenhet. 

(2) Ha az eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elkobzásnak, illetőleg 
vagyonelkobzásnak van helye, annak az egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az elkobozható, illetőleg az olyan dolog 
tulajdonosa, amelyre vagyonelkobzás rendelhető el, a sértett jogai [51. § (2) bek.] az irányadók. 

(3) A (2) bekezdés esetében, ha a bíróság elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást rendelt el, az egyéb érdekelt az 
ítélet jogerőre emelkedését követően a tulajdonjogi igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. 

A képviselők 

56. § (1) 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, 
nagykorú hozzátartozó, vagy külön törvényben erre feljogosított személy járhat el. 
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(2) 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. 

(3) Állami szervet és gazdálkodó szervezetet a képviseletre feljogosított dolgozója, illetőleg az ügyintézésre 
jogosult tagja vagy alkalmazottja is képviselhet. 

(4) A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelező, kivéve, ha a természetes személy pótmagánvádló jogi 
szakvizsgával rendelkezik. Nem természetes személy pótmagánvádló képviseletének ellátására a sértett 
ügyvezetésre vagy képviseletre feljogosított tagja vagy tisztségviselője, illetőleg a sértettel alkalmazotti 
jogviszonyban lévő személy is jogosult, feltéve, hogy jogi szakvizsgával rendelkezik. 

(5) A magánfél képviseletére - ha e törvény másként nem rendelkezik - a polgári eljárásjog szabályai az 
irányadók. 

(6) Nem lehet képviselő az, aki az ügyben közvetítőként járt vagy jár el, illetve aki közügyektől eltiltás hatálya 
alatt áll. A nem ügyvéd nagykorú hozzátartozónak a meghatalmazásához hatósági erkölcsi bizonyítványt kell 
csatolnia. 

57. § (1) Ügyvédnek meghatalmazást a sértett - halála esetén az 51. § (3) bekezdésében meghatározottak -, a 
magánvádló, a pótmagánvádló, az egyéb érdekelt, illetőleg a felsoroltak nagykorú hozzátartozója, az 56. § (2) 
bekezdésében meghatározott esetekben a törvényes képviselő, illetőleg a gyámhatóság, az 56. § (3) bekezdése 
esetében az állami szerv vagy gazdálkodó szervezet képviseletre feljogosított tagja vagy alkalmazottja adhat. A 
külön törvény alapján képviselet ellátására feljogosított személynek és a nagykorú hozzátartozónak 
meghatalmazást a sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt személyesen adhat. 

(2) A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a képviselő első eljárási cselekménye előtt kell benyújtani. 
Ha a képviselő a meghatalmazás benyújtását elmulasztja, ennek pótlására egy alkalommal, legfeljebb nyolc 
napos határidő kitűzésével fel lehet hívni. Ez a határidő a magánindítvány határidejének lejártát követő időre is 
átnyúlhat. 

(3) A sértett, magánvádló, magánfél vagy egyéb érdekelt kérelmére - ha annak a jogi segítségnyújtásról szóló 
törvényben foglalt feltételei fennállnak - a törvényben meghatározott szervezet engedélyezi a pártfogó ügyvédi 
képviseletet. Ha a bíróság észleli, hogy a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezésének feltételei a felsoroltak 
valamelyikénél fennállnak, e személyt tájékoztatja arról, hogy pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezését 
kérheti, ha pedig az ügyész a Polgári perrendtartásban meghatározottak szerint perindításra jogosult, erre az 
ügyész figyelmét felhívhatja. 

58. § (1) Ha a bűncselekménynek több sértettje van, maguk közül kijelölhetik a sértetti jogokat gyakorló 
természetes, illetőleg jogi személyt. 

(2) Ha a pótmagánvád vagy a magánvád emelésére, illetőleg képviseletére többen jogosultak, a 
megegyezésüktől függ, hogy melyikük jár el. Ha erről megállapodás nem jött létre, a bíróság jelöli ki közülük a 
képviselőt. 

(3) Az eljárásban a sértett képviselőjeként, ha pedig a bűncselekménynek több sértettje van, vagy egyének 
pontosan meg nem határozható, nagyobb létszámú csoportja tekintendő sértettnek, a sértettek képviselőjeként a 
közhasznú szervezetekről szóló törvény hatálya alá tartozó olyan közhasznú szervezet is eljárhat, amelyet 
sértettek vagy sértettek egyes csoportjainak érdekképviseletére hoztak létre. 

A segítők 

59. § A segítők az e törvényben meghatározott tevékenységet fejthetnek ki a terhelt, a tanú és az e törvényben 
meghatározott más személyek érdekében. 

VI. Fejezet 

AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

I. Cím 

A BÍRÓSÁG, AZ ÜGYÉSZ ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG ELJÁRÁSI 
CSELEKMÉNYEINEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

60. § (1) Az eljárási cselekmények végzésekor 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. 
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(2) Ha e törvény a kényszerintézkedések alkalmazása esetén az érintett személy alkotmányos jogainak 
korlátozását megengedi, az ilyen cselekmény elrendelésének az egyéb feltételek megléte mellett is csak akkor 
van helye, ha az eljárás célja kisebb korlátozással járó más cselekménnyel nem biztosítható. 

61. § A közigazgatási hatóságok a hatáskörükbe tartozó módon kötelesek a bíróság, az ügyész és a nyomozó 
hatóság által foganatosított eljárási cselekményeknél közreműködni. 

62. § A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az eljárási cselekmény elvégzése előtt a cselekménnyel 
érintett személyt a jogairól tájékoztatja, és a kötelezettségeire figyelmezteti. 

63. § (1) Az eljárásban részt vevő személyek személyes adatainak megismerésére és kezelésére a bíróság, az 
ügyész, a nyomozó hatóság, a szakértő, valamint a bíróság vagy az ügyész által megkeresett hatóság az e 
törvényben meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult. A terhelt bűnügyi nyilvántartás céljára 
szolgáló személyes adatainak körét és a személyes adatok kezelésének szabályait külön törvény állapítja meg. 

(2) A büntetőeljárásban részt vevő személy személyes adatait a szükséges mértékig kell jegyzőkönyvben 
rögzíteni. 

(3) A büntetőeljárás során rögzített személyes adatok - ha e törvény kivételt nem tesz - nem törölhetők. 
(4) A büntetőeljárás során rögzített személyes adatok - személyazonosításra alkalmatlan módon - statisztikai 

célra felhasználhatók. 

Intézkedés a bűnözés megelőzésére és más eljárás kezdeményezésére 

63/A. § (1) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság a bűncselekmény elkövetését közvetlenül lehetővé 
tevő, a büntetőeljárás során megállapított okokról és körülményekről a további bűncselekmények megelőzése 
végett, ha ez szükséges, haladéktalanul, de legkésőbb az eljárása befejezésekor tájékoztatja a bűnözés 
megelőzésére illetékes állami vagy önkormányzati szervet. 

(2) Ha a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság az eljárása során olyan tényt állapít meg, vagy 
körülményt észlel, amely miatt hivatalból további bírósági, adóigazgatási vagy más közigazgatási eljárás, 
illetőleg más eljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának van helye, e célból az eljárás kezdeményezésére, 
illetve lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja. 

(3) A tájékoztatás tartalmazza az eljárás kezdeményezéséhez, illetve lefolytatásához szükséges történeti 
tényállást, valamint a terheltnek és a tanúnak a büntetőeljárás során kezelt személyes adatait, feltéve, hogy azok 
az adattovábbítás címzettje által is kezelhetők. 

(4) A (3) bekezdés alapján a sértett személyes adatai akkor továbbíthatók, ha az eljárás során őt tanúként 
kihallgatták, vagy a tanúvallomás megtételének elmaradására nem a 81. § (1) bekezdésének a) vagy b) 
pontjában, illetve (2) bekezdésében meghatározott akadály miatt került sor. 

(5) Az (1), illetve (2) bekezdés szerinti intézkedés ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

II. Cím 

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

A határidők 

64. § (1) Az egyes eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló időtartamot (határidő), illetve azt az 
időtartamot, amelynek két eljárási cselekmény között el kell telnie (időköz), a törvény határozza meg, és a 
határidőt a törvény alapján a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság állapítja meg. A határidőt órákban, 
napokban, hónapokban vagy években kell megállapítani. 

(2) Az órákban megállapított határidőbe minden megkezdett óra egész órának számít. A napokban 
megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyre a határidő kezdetére okot adó körülmény esik 
(kezdőnap). A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon végződik, amelynek száma a 
kezdőnapnak megfelel, ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napján. 

(3) Ha a határidő utolsó napja munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le. 
(4) A bírósághoz, az ügyészhez, illetőleg a nyomozó hatósághoz intézett beadványnak és az előttük 

teljesíthető eljárási cselekménynek a határideje a hivatali munkaidő végével jár le. Nem számít a határidő 
elmulasztásának, ha a beadványt a határidő utolsó napján postára adták. 

(5) Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott időpont a határnap. A határnapot a bíróság, az ügyész, 
illetőleg a nyomozó hatóság állapítja meg. 

Soron kívüli eljárás 
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64/A. § A büntetőeljárást soron kívül kell lefolytatni 
a) a kiskorú sértett sérelmére elkövetett, az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmény (Btk. XII. 

Fejezet I. Cím) vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény (Btk. XIV. Fejezet) 
miatt, 

b) az a) pontban meghatározottakon kívül más, személy elleni erőszakos bűncselekmény miatt, ha a kiskorú 
sértett érdeke a büntetőeljárás mielőbbi befejezését indokolja, így különösen akkor, ha a sértett testi, értelmi 
vagy erkölcsi fejlődését a bűncselekmény jelentősen veszélyeztette, illetve ha a terhelt az eljárás lefolytatásakor 
is ellátja a sértett nevelését, felügyeletét vagy gondozását, vagy egyébként is a sértett környezetében él. 

Az igazolás 

65. § (1) Ha a terhelt, a védő, a sértett, a magánvádló, a magánfél, a pótmagánvádló, a tanú vagy a szakértő, 
továbbá a bírósági eljárásban az ügyész határidőt vagy határnapot, illetőleg a jogorvoslatra jogosult határidőt 
önhibáján kívül mulasztott - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - igazolásnak van helye. 

(2) 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. 

(3) 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. 

(4) Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni. 
(5) Az igazolási kérelemnek az eljárás folytatására, illetőleg a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 

Ha az igazolási kérelem valószínűsíti a mulasztó vétlenségét, illetve azt, hogy az elmulasztott cselekmény 
pótlása megtörtént vagy megtörténik, az eljárási cselekmény vagy a határozat végrehajtása felfüggeszthető. 

66. § (1) 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. 

(2) Az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 
a) az igazolást e törvény kizárja, 
b) a kérelem elkésett, 
c) határidő elmulasztása esetén az igazolást kérő az elmulasztott cselekményt - a kérelem előterjesztésével 

együtt - nem pótolta, holott az lehetséges volt. 
(3) Ha a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolást kérő 

által pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt az elmulasztott határidőn belül teljesítette volna, az 
elmulasztott határnapon végzett eljárási cselekményt pedig a szükséges keretben meg kell ismételni. A 
megismétlés eredményéhez képest a korábbi eljárási cselekmény, illetőleg határozat hatályában tartásáról vagy 
teljes, illetőleg részleges hatályon kívül helyezéséről is határozni kell. 

(4) Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
(5) A külön törvény szerinti közvetítői eljárás során előterjesztett és elutasított igazolási kérelemről a 

vádemelést megelőzően az ügyész, azt követően a bíróság az (1)-(4) bekezdés értelemszerű alkalmazásával 
határoz. 

Az idézés és az értesítés 

67. § (1) 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. 

(2) Az idézés és az értesítés írásban, illetőleg más alkalmas módon vagy eszközzel - különösen távbeszélő, 
telefax, számítógép útján - 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. 
(3) Sajtóhirdetményben tehető közzé az értesítés, ha ezt az érdekeltek rendkívül nagy száma indokolttá teszi. 
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(4) 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. 

(5) A megidézett felhívható arra, hogy az ügyre vonatkozó iratain kívül a bizonyításnál felhasználható 
feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait hozza magával. 

(6) Az írásbeli idézést vagy értesítést zárt iratban kell megküldeni. Sajtóhirdetményben az értesítettek neve 
nem közölhető. 

68. § (1) Katonát [Btk. 122. § (1) bek.] rendszerint az elöljárója útján kell idézni, illetve értesíteni. Az idézés, 
illetve az értesítés az elöljáró egyidejű értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a megidézettnek, illetve az 
értesítettnek az idézés, illetve az értesítés küldőjének a székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási 
cselekmény elvégzését veszélyeztetné. A Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely 
bűncselekmény esetén a katonai ügyész vagy a katonai nyomozó hatóság a gyanúsítottkénti kihallgatásra 
idézéssel egyidejűleg, az elöljáró útján tájékoztatja a büntetőeljárás megindításáról a szolgálati beosztásból való 
felfüggesztésre jogosult elöljárót is. 

(2) A kiskorú idézéséről a gondozóját azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a megjelenéséről gondoskodjék. 
Ha a kiskorú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, a gondozója útján kell idézni, illetve értesíteni. A kiskorú 
idézését és értesítését a törvényes képviselőjével is közölni kell. 

Az idézéssel szembeni mulasztás következményei 

69. § (1) Ha a terhelt, a tanú vagy a szakértő idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt előzetesen, mihelyt az 
akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszűnése után nyomban, 
alapos okkal nem igazolja, illetőleg az eljárási cselekményről engedély nélkül távozik, 

a) a terhelt elővezetése rendelhető el, 
b) a tanú elővezetése rendelhető el, vagy rendbírsággal sújtható, 
c) a szakértő rendbírsággal sújtható. 
(1a) Ha a védő az idézés ellenére olyan eljárási cselekményen nem jelenik meg, amelyen részvétele kötelező, 

és helyettesítéséről sem gondoskodik, rendbírsággal sújtható, valamint az okozott költség megtérítésére kell 
kötelezni. 

(1b) Az (1a) bekezdés szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, ha a védő az 50. § (1) bekezdés f) 
pontjában meghatározott értesítési kötelezettségének eleget tett, vagy e kötelezettség teljesítése az előre nem 
ismert elháríthatatlan akadály jellege miatt nem volt lehetséges. Ha utóbb az állapítható meg, hogy az akadály 
előre ismert vagy elhárítható volt, az (1a) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának van helye. 

(2) Ha a terhelt, a védő, a tanú vagy a szakértő önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem 
hallgatható ki, illetőleg az eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, a következő kihallgatására, illetve 
eljárási kötelezettségének teljesítése érdekében a terhelt elővezetése rendelhető el, a tanú rendbírsággal sújtható 
vagy elővezetése rendelhető el, a védő és a szakértő rendbírsággal sújtható. Az okozott költség megtérítésére a 
felsoroltakat kötelezni kell. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a terheltet, a tanút és a szakértőt a meg nem jelenésével, 
illetőleg az eltávozásával okozott költség megtérítésére határozattal kell kötelezni. 

(4) A 68. § (1) bekezdése szerint idézett katona mulasztása esetén az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(5) Ha a 68. § (2) bekezdése szerint idézett kiskorú nem jelenik meg, és gondozója nem igazolja, hogy a 
kiskorú meg nem jelenésében vétlen, a gondozó rendbírsággal sújtható, és a meg nem jelenéssel okozott költség 
megtérítésére határozattal kötelezhető. 

(6) Ha az ügyész a bíróság értesítésében megjelölt időben és helyen olyan eljárási cselekményen nem jelenik 
meg, amelyen részvétele kötelező, erről a bíróság a felettes ügyészt tájékoztatja. 

(7) Az idézéssel szembeni mulasztás következményei akkor alkalmazhatók, ha az idézés a 67-68. § 
rendelkezéseinek, kézbesítése pedig az e törvényben és a külön jogszabályban foglaltaknak, illetőleg az egyéb 
előírásoknak megfelel. 

(8) Ha a tanú, illetve a szakértő idézése külföldről történik, és az idézett nem tesz eleget az idézésnek, vele 
szemben az (1)-(5) bekezdés szerinti jogkövetkezmények nem alkalmazhatók. 

A kézbesítés 

70. § (1) 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, 



253 
 

d) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság kézbesítője útján, 
e) nemzetközi jogsegély keretében. 
(2) A címzett az iratot az azt küldőnél is átveheti. 
(3) Ha a sértettnek vagy az egyéb érdekeltnek kézbesítési megbízottja van, a részükre szóló iratot - az idézés 

kivételével - a megbízottnak kell kézbesíteni. 
(4) 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. 

(5) 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. 

(6) 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. 

(7) A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladott hivatalos iratot a kézbesítés második 
megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítés azért volt 
eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át. 

(8) A katonának [Btk. 122. § (1) bek.] kézbesítendő iratot az elöljárója útján kell kézbesíteni. A kézbesítés az 
elöljáró egyidejű értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a katonának az iratot küldő bíróság, ügyész, 
illetőleg nyomozó hatóság székhelyén nincs elöljárója, és a késedelmes kézbesítés az eljárás sikerét vagy a 
katona jogát, illetőleg méltányolható érdekét sértené. Ha a katona szolgálati viszonya a büntetőeljárás alatt 
megszűnik, a kézbesítésre az általános szabályok az irányadók. 

(9) 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. 

70/A. § (1) A 70. § (7) bekezdésében meghatározott kézbesítési vélelem megdöntése iránt a címzett terjeszthet 
elő kérelmet, ha 

a) a kézbesítés a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó jogszabályok megsértésével történt, vagy 
b) a hivatalos iratot nem az a) pontban meghatározott okból, önhibáján kívül nem vette át. 
(2) A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 

szabálytalanságát igazolják, vagy az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a címzett részéről az 
önhiba hiányát valószínűsítik. 

(3) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelemről az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság 
határoz, amelynek eljárása során a kézbesítés történt. A kérelem előterjesztésére és elbírálására a mulasztás 
igazolására vonatkozó rendelkezéseket (65. és 66. §) kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a kérelem 
előterjesztésével együtt nem kell pótolni az elmulasztott cselekményt. 

(4) Ha a kézbesítési vélelem megdöntése iránt a terhelt, a védő, a magánvádló vagy a pótmagánvádló terjeszt 
elő kérelmet, és a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság a kérelemnek helyt ad, a vélelmezett kézbesítéshez 
fűződő jogkövetkezmények hatálytalanok, és a kézbesítést, illetve a már megtett intézkedéseket, eljárási 
cselekményeket a szükséges mértékben meg kell ismételni. A megismétlés eredményéhez képest a korábbi 
eljárási cselekmények hatályban tartásáról vagy teljes, illetőleg részleges hatályon kívül helyezéséről is határozni 
kell. 

(5) A (4) bekezdésben fel nem sorolt címzett által benyújtott kérelem esetében, ha a bíróság, ügyész, illetőleg 
nyomozó hatóság a kérelemnek helyt ad, a címzett vonatkozásában érvényesülő, a kézbesítéshez fűződő 
jogkövetkezmények nem alkalmazhatók, és a kézbesítést meg kell ismételni. 

Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratról 

70/B. § (1) 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 (2)-(7) bekezdés szerint legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon 
belül másolatot ad ki. 

(2) 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 tanúkénti kihallgatását követően kaphat másolatot. 

(3) A feljelentő részére - ha nem a (2) bekezdésben felsoroltak valamelyike - csak a feljelentésről adható 
másolat. 
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(4) Ha a terheltnek a 179. § (1) bekezdése szerinti kihallgatására, a védő kirendelésére, illetőleg 
meghatalmazására az irat keletkezését követően került sor, a (2) bekezdés szerinti iratról másolat kiadására a 
terhelt az első kihallgatására történő idézés kézbesítésétől, a védő a kirendelésről szóló határozat kézbesítésétől, 
illetőleg a meghatalmazás benyújtásától fogva jogosult. 

(5) A nyomozás befejezését követően 
a) a terhelt, a védő és a fiatalkorú törvényes képviselője másolatot kaphat a nyomozás azon 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. 
(6) 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. 

(7) 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. 

(8) A másolat kiadása ellen nincs helye jogorvoslatnak. A kiadás megtagadása miatt külön jogorvoslatnak van 
helye. 

(9) Az ügy irataiban fel kell jegyezni, hogy mely iratról, kinek a részére, hány példányban készült másolat. 
(10) Az eljárás jogerős befejezését követően az első fokon eljárt bíróság, a nyomozás megszüntetését 

követően az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni mellőzését 
követően az ügyész a büntetőeljárásban részt vevő személyek kérelmére - a (6)-(8) bekezdésben meghatározottak 
szerint - legkésőbb a kérelem előterjesztésétől számított nyolc napon belül az eljárás során keletkezett iratról 
másolatot ad ki. A másolat kiadását a másolat kiadására kötelezett elektronikus adathordozón is teljesítheti. 

A minősített adat megismerése 

70/C. § (1) A büntetőeljárás során a terhelt, a védő, a törvényes képviselő, a sértett, a magánvádló, a 
pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, valamint a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél 
és az egyéb érdekelt képviselője jogosult megismerni azt a minősített adatot, amit olyan irat tartalmaz, amelyet e 
törvény szerint megtekinthet. 

(2) A minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott minősítő, illetve minősített adatot kezelő 
szerv biztosítja, hogy az (1) bekezdésben felsoroltak a büntetőeljárás során általuk megismerhető minősített 
adatot akkor is megismerhessék, ha a megismerés külön jogszabályban meghatározott feltételei a felsoroltaknál 
nem állnak fenn. Ebben az esetben az eljáró bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság az érintetteket 
figyelmezteti, hogy a minősített adatot kötelesek megtartani, a figyelmeztetés kiterjed a minősített adattal 
visszaélés büntetőjogi következményeire is. A figyelmeztetést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(3) A minősített adatot tartalmazó irat kézbesítésére a 70. § rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell 
alkalmazni: 

a) minősített adatot tartalmazó irat a minősített adat védelméről szóló jogszabályban foglaltak megtartásával, 
csak a bíróságnál, az ügyészségnél, illetőleg a nyomozó hatóságnál kézbesíthető, 

b) a minősített adat védelméről szóló jogszabályban foglaltak megtartásának feltételeiről a címzettet 
nyilatkoztatni kell, ha a címzett kijelenti, hogy e feltételeknek nem felel meg, vagy nem tesz nyilatkozatot, a 
címzett az ilyen adatot tartalmazó iratot a bíróság, az ügyészség, illetőleg a nyomozó hatóság titkos ügykezelésre 
fenntartott helyiségéből nem viheti ki, részére minősített adatot nem tartalmazó kivonatot kell kézbesíteni. Arról, 
hogy a kivonat nem tartalmaz minősített adatot, a minősítőt nyilatkoztatni kell, 

c) ha a címzett olyan nyilatkozatot tesz, hogy a minősített adat védelméről szóló jogszabályban foglalt 
feltételeknek megfelel, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a címzett részére minősített adatot 
tartalmazó iratot kézbesít, 

d) az a)-b) pontban írt korlátozás a biztonsági szabályzattal rendelkező szervezetre nem terjed ki. 
(4) A (3) bekezdés c) pontja esetén a kézbesítés előtt a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság 

ellenőrzi, hogy a címzett nyilatkozata a valóságnak megfelel-e. A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó 
hatóság ennek megállapítására a minősített adat védelméről szóló jogszabályban meghatározott biztonsági 
vezetőt is megkeresheti. 

(5) A minősített adatot tartalmazó irat másolására és a másolat kezelésére a következő rendelkezéseket kell 
alkalmazni: 

a) ha az (1) bekezdésben felsoroltaknál a minősített adat védelméről szóló jogszabályban foglaltak megtartása 
nem biztosított, a jogosult részére a minősített adatot tartalmazó iratról másolatot kell készíteni, de a másolatot a 
jogosult a bíróság, az ügyészség, illetőleg a nyomozó hatóság titkos ügykezelésre fenntartott helyiségéből nem 
viheti ki, 
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b) a másolatot az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság őrzi, de biztosítani kell, hogy a 
másolatot a jogosult a hivatali munkaidőben korlátozás nélkül tanulmányozhassa, és a bíróság hivatalos 
helyiségében az ügyben tartott tárgyalás idejére a másolat a jogosult rendelkezésére álljon. 

70/D. § (1) Az eljárás jogerős befejezését követően, a nyomozás vagy az eljárás megszüntetését, a vádemelés 
részbeni mellőzését követően a minősített adatot tartalmazó irat megismerésére a 70/C. § (1) bekezdése az 
irányadó. 

(2) Az eljárás jogerős befejezését követően az első fokon eljárt bíróság, a nyomozás megszüntetését követően 
az ügyész, illetve a nyomozó hatóság, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés részbeni mellőzését követően 
az ügyész a 70/C. § (2) bekezdése szerint jár el. 

(3) Az eljárás jogerős befejezését, a nyomozás megszüntetését, az eljárás megszüntetését vagy a vádemelés 
részbeni mellőzését követően a minősített adatot tartalmazó irat másolására és a másolat kezelésére a 70/C. § (5) 
bekezdés a) pontja az irányadó. A másolatot az eljárás jogerős befejezését követően az elsőfokú bíróság, a 
nyomozás vagy az eljárás megszüntetését, a vádemelés részbeni mellőzését követően az ügyész, illetve a 
nyomozó hatóság őrzi, de biztosítani kell, hogy a másolatot a jogosult a hivatali munkaidőben, korlátozás nélkül 
tanulmányozhassa. 

Megkeresések 

71. § (1) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság állami és helyi önkormányzati szervet, hatóságot, 
köztestületet, gazdálkodó szervezetet, alapítványt, közalapítványt és társadalmi szervezetet kereshet meg 
tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, és ennek a 
teljesítésére legalább nyolc, legfeljebb harminc napos határidőt állapíthat meg. A rejtjelezett vagy más módon 
megismerhetetlenné tett adatot a megkeresett köteles az átadás vagy a közlés előtt eredeti állapotába 
visszaállítani, illetőleg a megkereső számára az adat tartalmát megismerhetővé tenni. Az (1) és a (2) bekezdés 
alapján megkeresett szerv köteles az adatszolgáltatást - amely magában foglalja különösen az adat feldolgozását, 
írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és továbbítását is - térítésmentesen teljesíteni. A megkeresett a 
megállapított határidő alatt - ha törvény másképp nem rendelkezik - köteles a megkeresést teljesíteni, vagy a 
teljesítés akadályát közölni. 

(2) A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság helyi önkormányzatot és más hatóságot iratok rendelkezésre 
bocsátása végett is megkereshet. 

(3) Ha a megkeresés személyes adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra 
vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. A megkeresésben az 
adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni. 

(4) Ha a megkeresés eredményeként olyan személyes adat jut a megkereső tudomására, amely a megkeresés 
céljával nem függ össze, az adatot törölni kell. 

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott személyes adat az irat eredeti példányában található, a megkeresés 
céljával összefüggő személyes adatról kivonatot kell készíteni, és ezzel egyidejűleg az eredeti iratot a 
megkeresettnek vissza kell küldeni. 

(6) Ha a megkeresett szerv a megkeresést a megállapított határidőn belül nem teljesíti, vagy a megkeresés 
teljesítését jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható. A teljesítés jogosulatlan megtagadása esetén - a 
rendbírság kiszabása mellett, ha a törvényi feltételek fennállnak - az e törvényben meghatározott 
kényszerintézkedés is elrendelhető. 

(7) Ha a megkeresett szerv a megkeresést azért nem teljesíti, mert azt törvény kizárja, a megkeresett 
birtokában lévő adat megszerzése érdekében a megkeresettet érintően további eljárási cselekmény nem 
végezhető. 

(8) Ha a beutazás és a tartózkodás külön törvény szerinti feltételei egyébként nem állnak fenn, az ügyész és a 
bíróság indítványozhatja az idegenrendészeti hatóságnál, hogy engedélyezze annak a külföldinek és reá 
tekintettel hozzátartozójának a beutazását, illetve belföldi tartózkodását, akinek a vallomása olyan bizonyítékot 
tartalmazhat, amely előreláthatólag másként nem pótolható. 

Az iratok kezelése 

71/A. § (1) Az ügy iratait a keletkezésük, illetőleg a bírósághoz, az ügyészhez, illetve a nyomozó hatósághoz 
érkezésük sorrendjében számozással kell ellátni. A nyomozás során ettől a rendelkezéstől eltérő iratkezelési 
szabályok állapíthatók meg. 

(2) 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 iratokhoz fűzni, annak 
megőrzéséről és azonosíthatóságáról más módon kell gondoskodni. 



256 
 

(3) 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. 

(4) Az ügy iratainak pótlása mellőzhető, ha az elveszett vagy megsemmisült irat alapján hozott határozat az 
eljárást befejezte. Ebben az esetben csak a határozat hiteles kiadmányát (másolatát) kell beszerezni. 

71/B. § (1) Bíróság, ügyészség, közjegyző, bírósági végrehajtó, pártfogó felügyelő, jogi segítő, nyomozó 
hatóság vagy közigazgatási hatóság megkeresésére - törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges 
mértékben és időtartamban - a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság a büntetőügy iratait vagy annak 
hiteles másolatát megküldi, illetve azokba betekintést engedélyez. 

(2) Törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződéssel, illetőleg az Európai Közösségek jogi aktusával létrehozott 
szerv megkeresésére - a szerv nemzetközi szerződésben vagy az Európai Közösségek kötelező jogi aktusában 
meghatározott feladatainak ellátásához szükséges mértékben és időtartamban - a bíróság, az ügyész, illetve a 
nyomozó hatóság a büntetőügyről - indokolt esetben az érintettek személyes adatainak közlésével - 
felvilágosítást ad, a büntetőügy irataiba betekintést engedélyezhet, a büntetőügy iratairól hiteles másolatot ad át. 

Az ügyek egyesítése és elkülönítése 

72. § (1) Ha a büntetőügyben több terhelt van, velük szemben rendszerint egyazon eljárást kell folytatni. Ez a 
rendelkezés a bűnpártolóra és az orgazdára is kiterjed. 

(2) Egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes elbírálása az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt 
vevő személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszerű. 

(3) 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. 

(4) Az elkülönített ügy iratait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz, ügyészhez vagy 
nyomozó hatósághoz kell áttenni. 

Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és 
ismeretlen helyen lévő tárgy felkutatására 

73. § (1) Az eljárásnak nem akadálya, hogy a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik. Ebben az esetben a 
bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a terhelt tartózkodási helyének felkutatása iránt intézkedik; 
ennek során el lehet rendelni a lakóhelyének, illetőleg a tartózkodási helyének a megállapítását, a körözését, és 
az e törvényben meghatározott esetben elfogatóparancsot lehet kibocsátani. 

(2) A lakóhely, illetőleg a tartózkodási hely megállapítása iránt a személyi adat- és lakcímnyilvántartást kell 
megkeresni. A körözést a külön törvényben meghatározott szabályok szerint a rendőrség végzi. 

(3) Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény esetén, valamint az e törvényben meghatározott más 
esetekben a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság elé 
állítása is elrendelhető (elfogatóparancs). Azt, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, megtalálása esetén 
őrizetbe kell venni, és huszonnégy órán belül az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más 
ügyész, illetve nyomozó hatóság, illetőleg hetvenkét órán belül az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban 
megjelölt más bíróság elé kell állítani. 

(4) Ha hatóság vagy hivatalos személy olyan terhelt lakóhelyéről, illetőleg tartózkodási helyéről szerez 
tudomást, akivel szemben az (1) és a (3) bekezdés szerinti intézkedést rendeltek el, köteles erről az elrendelő 
bíróságot, ügyészt, illetőleg nyomozó hatóságot értesíteni. 

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott intézkedéseket vissza kell vonni, mihelyt az elrendelésük oka 
megszűnt. A visszavonásról az elrendelő haladéktalanul intézkedik. A nyomozó hatóság által elrendelt körözést 
az ügyész is visszavonhatja. Ha a körözés elrendelésének oka a bírósági eljárás során szűnik meg, a körözést a 
bíróság is visszavonhatja. 

(6) Ha a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy lakóhelye, illetőleg tartózkodási helye vagy 
személyazonossága ismeretlen, lakóhelyének, illetőleg tartózkodási helyének vagy személyazonosságának 
megállapítása érdekében a körözését lehet elrendelni. A lakóhelyének, illetőleg a tartózkodási helyének 
megállapítása érdekében a bíróság vagy az ügyész annak a személynek a körözését is elrendelheti, akinek a 
tanúkénti kihallgatása a bírósági eljárásban szükséges. A körözést vissza kell vonni, ha az elrendelésének oka 
megszűnt. 

(7) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elrendelheti annak az ismeretlen helyen lévő tárgynak a 
körözését, amely a törvény értelmében lefoglalható, illetőleg, amelynek a lefoglalását vagy a zár alá vételét 
rendelték el. A tárgykörözést vissza kell vonni, ha elrendelésének oka megszűnt. 
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(8) Az e §-ban meghatározott intézkedéseket a bírósági eljárásban a tanács elnöke és - az elfogatóparancs 
kibocsátása kivételével - a bírósági titkár is jogosult megtenni. 

(9) A lakóhely, illetőleg tartózkodási hely megállapításának elrendelésére tett intézkedés, illetőleg a körözés 
elrendeléséről, valamint az elfogatóparancs kibocsátásáról szóló határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

73/A. § (1) Európai elfogatóparancs, illetve a nemzetközi bűnügyi jogsegélyről szóló törvény alapján 
nemzetközi elfogatóparancs kibocsátása esetén a 73. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Ha a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a terhelt ellen elfogatóparancsot bocsátott ki, és 
tudomást szerez arról, hogy más eljárásban a terhelt ellen európai elfogatóparancsot, illetve a nemzetközi 
bűnügyi jogsegélyről szóló törvény alapján nemzetközi elfogatóparancsot bocsátottak ki - ha annak a terhelt, 
illetve az elfogatóparanccsal érintett bűncselekmény tekintetében a törvényben meghatározott feltételei 
fennállnak -, európai elfogatóparancsot, illetve nemzetközi elfogatóparancsot is kibocsát, illetve ennek 
érdekében intézkedik. 

A bűnügyi költség 

74. § (1) Bűnügyi költség 
a) az a költség, amelyet az ügyben az eljárás megindításától a büntetés végrehajtásának befejezéséig, továbbá 

a rendkívüli jogorvoslati eljárás, valamint a különleges eljárások során az állam előlegezett, 
b) a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótmagánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt és a sértett 

törvényes képviselőjének az ügyben felmerült készkiadása, akkor is, ha azt az állam nem előlegezte, 
c) a kirendelt védőnek és a sértett, a magánfél, valamint a pótmagánvádló képviselőjének készkiadása és díja, 

akkor is, ha azt az állam nem előlegezte. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett költség különösen a tanú megjelenésével felmerült költség, a 

szakértő, illetőleg a szaktanácsadó részére megállapított munkadíj és költségtérítés, a lefoglalt dolog szállításával 
és megőrzésével felmerült költség, valamint a tolmács díja és költségtérítése. 

(3) Ha a terhelt a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a bűnügyi költséget előreláthatóan nem tudja 
megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon igazolta, a terhelt vagy védője kérelmére a 
bíróság, illetőleg az ügyész határoz arról, hogy a terhelt részére személyes költségmentességet engedélyez. A 
személyes költségmentesség engedélyezése esetén 

a) a terhelt kérelmére a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság védőt rendel ki [48. § (2) bek.], 
b) 
c) a kirendelt védő díját és költségét az állam viseli. 
(4) A személyes költségmentesség tárgyában hozott határozat, illetőleg az okozott költség viselésére kötelező 

határozatnak a költség viselésére vonatkozó rendelkezése elleni jogorvoslat halasztó hatályú. 
(5) Az elővezetéssel (162. §), valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, 

illetőleg nyomozó hatóság elé állításával [73. § (3) bek.] felmerült költség nem számolható el bűnügyi 
költségként, az ilyen eljárási cselekménnyel okozott költség megtérítésére külön jogszabály az irányadó. 

III. Cím 

FELVILÁGOSÍTÁS-ADÁS ÉS A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA 
A BÜNTETŐELJÁRÁS SORÁN 

74/A. § (1) 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. 

(2) A bíróság nyilvános tárgyalásáról a sajtó jogosult tájékoztatást adni. 
(3) Meg kell tagadni a sajtó számára a felvilágosítást, ha az a minősített adat védelmét sértené, vagy 

egyébként az eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetné. 
74/B. § (1) A bírósági tárgyalásról a nyilvánosság tájékoztatása érdekében hang- vagy képfelvételt a tanács 

elnöke engedélyével, a bírósági tárgyaláson jelenlévő személyről - a bíróság tagjain, a jegyzőkönyvvezetőn, az 
ügyészen és a védőn kívül - csak az érintett hozzájárulásával szabad készíteni. A tanács elnöke a tárgyalás 
folyamatosságának és zavartalanságának érdekében az engedélyt megtagadhatja, illetőleg azt a bírósági eljárás 
bármely szakaszában visszavonhatja. 

(2) A zárt tárgyalásról, illetőleg a tárgyalásnak azon részéről, amelyről a bíróság a nyilvánosságot kizárta, a 
sajtó nem adhat tájékoztatást, és a sajtó részére felvilágosítás nem adható, kivéve, ha a nyilvánosság kizárására a 
245. § (5) bekezdése alapján került sor. 

(3) Ha törvény kivételt nem tesz, a folyamatban lévő vagy befejezett büntetőügy irataiba csak az e törvény 
által erre feljogosított személy tekinthet be. 
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(4) A (3) bekezdés szerinti irat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 
törvény közlevéltári anyagban történő kutatásra vonatkozó szabályai szerint az ott írt védelmi idő letelte előtt is 
kutatható. 

(5) A 74/A. §-ban meghatározott esetet kivéve az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az eljárás 
lefolytatásához, illetőleg annak eredményéhez jogi érdeke fűződik. A vádirat benyújtásáig az ügyész, a bírósági 
eljárás során az eljáró bíróság elnöke - az ehhez fűződő jogi érdek igazolása után - engedélyezi az iratok 
megtekintését, illetőleg a szükséges felvilágosítás megadását. 

(6) 

VII. Fejezet 

A BIZONYÍTÁS 

I. Cím 

A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A bizonyítás tárgya 

75. § (1) A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a büntető és a büntetőeljárási jogszabályok 
alkalmazásában jelentősek. A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelő 
tisztázására kell törekedni, azonban, ha az ügyész nem indítványozza, a bíróság nem köteles a vádat alátámasztó 
bizonyítási eszközök beszerzésére, és megvizsgálására. 

(2) A bizonyítás a büntetőeljárás járulékos kérdéseinek - különösen a polgári jogi igénynek - elbírálásában 
jelentős tényekre is kiterjedhet. 

(3) Nem kell bizonyítani azokat a tényeket, amelyek köztudomásúak, vagy amelyekről az eljáró bíróságnak, 
ügyésznek, illetőleg nyomozó hatóságnak hivatalos tudomása van. 

(4) Az eljárásban részt vevő személyek az e törvényben meghatározott esetekben és módon kötelesek és 
jogosultak a bizonyításban közreműködni. 

A bizonyítás eszközei 

76. § (1) A bizonyítás eszközei a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a 
terhelt vallomása. 

(2) A büntetőeljárásban fel lehet használni azokat az okiratokat és tárgyi bizonyítási eszközöket, amelyeket 
valamely hatóság - jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése során a hatáskörében eljárva - a 
büntetőeljárás megindítása előtt készített, illetőleg beszerzett. 

A bizonyítás törvényessége 

77. § (1) A bizonyítási eszközök felderítése, összegyűjtése, biztosítása és felhasználása során e törvény 
rendelkezései szerint kell eljárni. Jogszabály elrendelheti a bizonyítási cselekmények teljesítésének, a bizonyítási 
eszközök megvizsgálásának és rögzítésének, valamint a bizonyítási eljárások lefolytatásának meghatározott 
módját. 

(2) A bizonyítási cselekmények végzésekor 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. 

A bizonyítékok értékelése 

78. § (1) A büntetőeljárásban szabadon felhasználható a törvényben meghatározott minden bizonyítási eszköz, 
és szabadon alkalmazható minden bizonyítási eljárás. A törvény azonban elrendelheti egyes bizonyítási eszközök 
igénybevételét. 

(2) A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben előre meghatározott bizonyító ereje. 
(3) A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás 

eredményét az így kialakult meggyőződése szerint állapítja meg. 
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(4) 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. 

II. Cím 

A TANÚVALLOMÁS 

79. § (1) Tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről tudomása lehet. 
(2) Akit tanúként megidéztek, ha e törvény kivételt nem tesz, köteles vallomást tenni. 
(3) A tanú 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. 

80. § A tanú érdekében meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha a tanú a jogairól való felvilágosítás céljából ezt 
szükségesnek tartja. A tanút erről az idézésében tájékoztatni kell. 

A tanú vallomástételének akadályai 

81. § (1) 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. 
(2) Minősített adatról nem hallgatható ki tanúként az, aki a titoktartási kötelezettség alól nem kapott 

felmentést. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott 

minősítő az ügyész, illetőleg a bíróság megkeresésére dönt a felmentés megadásáról vagy a titoktartási 
kötelezettség fenntartásáról. A felmentésre irányuló megkeresésben azonosításra alkalmas módon meg kell 
jelölni azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik. 

82. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja 
a) a terhelt hozzátartozója, 
b) az, aki a (4) bekezdés esetét kivéve magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az 

ezzel kapcsolatos kérdésben, akkor is, ha a tanúvallomást az a) pont alapján nem tagadta meg, 
c) - a 81. § (2) bekezdésében foglalt titoktartási kötelezettség esetét ide nem értve - az, aki a foglalkozásánál 

vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a tanúvallomással a titoktartási kötelezettségét 
megsértené, kivéve, ha ez alól a külön jogszabály szerint jogosult felmentette, vagy külön jogszabály szerint a 
bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság megkeresésére a titoktartási kötelezettség alá eső adat 
továbbítása a felmentésre jogosult számára kötelező. 

(2) A tanút a kihallgatása elején a mentességi okokra és a jogaira figyelmeztetni kell. A figyelmeztetést, 
valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell venni. A figyelmeztetés és a 
figyelmeztetésre adott válasz jegyzőkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként 
nem vehető figyelembe. 

(3) A megtagadás jogosságáról az eljáró bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság határoz. 
(4) A tanúvallomást az (1) bekezdés b) pontja alapján nem tagadhatja meg az, aki a kérdésre adott válasszal 

önmagát olyan bűncselekmény elkövetésével vádolná, amely miatt 
a) vele szemben a feljelentést a 175. § (1) bekezdése alapján elutasították, 
b) vele szemben a nyomozást a 190. § (1) bekezdésének f) pontja vagy a 192. § (1) bekezdése alapján 

megszüntették, 
c) vele szemben a büntetőeljárást tevékeny megbánás miatt megszüntették [221/A. § (7) bek., 267. § (1) bek. 

l) pont, 332. § (1) bek. f) pont], 
d) vele szemben a büntetőeljárást a 226. § (1)-(2) bekezdése vagy a 332. § (1) bekezdésének g) pontja alapján 

megszüntették, illetőleg 
e) a Btk. Különös Része alapján a hatósággal történő együttműködése folytán nem büntethető. 
(5) A (4) bekezdés alapján tett tanúvallomásban közölt bűncselekmény miatt a nyomozás folytatása [191. § (2) 

bek.] nem rendelhető el, és a tanúvallomás nem tekinthető a perújítás szempontjából új bizonyítéknak [408. § (1) 
bek. a) pont]. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni arra a tanúvallomás során feltárt bűncselekményre is, amely 
nem képezte a tanú ellen korábban folyamatban volt büntetőeljárás tárgyát, de a feljelentés elutasításának, a 
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nyomozás, illetőleg az eljárás megszüntetésének a tanúvallomással feltárt bűncselekmény esetén is bármely 
okból helye lenne. 

83. § (1) A tanú vallomástételének akadályát figyelembe kell venni, ha az akár a bűncselekmény 
elkövetésekor állt fenn, akár a kihallgatáskor áll fenn. A 82. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti mentességi ok 
fennállása esetén a tanú a vallomástételt - a 82. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel - akkor is 
megtagadhatja, ha a kérdéses bűncselekmény elkövetését már jogerősen megállapították, vagy vele szemben az 
ügyész a vádemelést elhalasztotta. 

(2) A tanúnak a 81. § (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott mentessége az annak alapjául szolgáló 
viszony megszűnése után is fennmarad. Ebben az esetben a tanú a titoktartási kötelezettségének körébe tartozó 
bizonyítandó tényre nem hallgatható ki. 

(3) Ha a tanú a 82. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott titoktartási kötelezettség alól nem kapott 
felmentést, az a külön jogszabályban meghatározott ideig áll fenn. 

84. § A 83. § és a 85. § (3) bekezdése rendelkezéseinek megsértésével kihallgatott tanú vallomása bizonyítási 
eszközként nem vehető figyelembe. 

A tanú kihallgatása 

85. § (1) A tanúkat egyenként kell kihallgatni. 
(2) A kihallgatás kezdetén meg kell kérdezni a tanútól a nevét, a születési idejét és helyét, anyja nevét, a 

lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, a foglalkozását, a személyazonosító okmány számát, valamint azt, 
hogy a terhelttel vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e, vagy hogy az ügyben más okból érdekelt vagy 
elfogult-e. Ezekre a kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadhatja. 

(3) A kihallgatás elején tisztázni kell, hogy nincs-e a tanú vallomástételének akadálya (81-82. §). Ha a tanú 
vallomástételének nincs akadálya, figyelmeztetni kell arra, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete 
szerint az igazat vallani, továbbá arra, hogy a hamis tanúzást a törvény szabadságvesztéssel rendeli büntetni. A 
figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell venni. A 
figyelmeztetés és a figyelmeztetésre adott válasz jegyzőkönyvezésének elmaradása esetén a tanú vallomása 
bizonyítási eszközként nem vehető figyelembe. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Ha a tanú szóbeli kihallgatás nélkül vagy a szóbeli kihallgatást követően írásban tesz vallomást, az írásbeli 
vallomásból ki kell tűnnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak (81. és 82. §), valamint a hamis 
tanúzás következményeinek ismeretében tette meg. Erre a tanút az írásbeli vallomás megtételének 
engedélyezésével egyidejűleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek 
ismertetésével figyelmeztetni kell. 

86. § (1) A tizennegyedik életévét meg nem haladott személyt csak akkor lehet tanúként kihallgatni, ha a 
vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. A kihallgatása esetén a hamis tanúzás következményeire 
való figyelmeztetést mellőzni kell. 

(2) Aki szellemi vagy egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának 
jelentőségét, tanúként csak akkor hallgatható ki, ha vallomást kíván tenni, és a törvényes képviselője vagy a 
tanúként kihallgatandó által megjelölt hozzátartozó hozzájárul. A törvényes képviselő vagy a kihallgatandó által 
megjelölt hozzátartozó a tanú érdekében ügyvédet hatalmazhat meg. 

(3) A tizennyolcadik életévét meg nem haladott, valamint a (2) bekezdésben meghatározott tanú 
kihallgatásánál a tanú törvényes képviselője és gondozója jelen lehet. 

(4) Ha a tanú és a törvényes képviselő vagy a gondozó, illetőleg a tanú által megjelölt hozzátartozó között 
érdekellentét van, a (2) és (3) bekezdésben meghatározott jogokat a gyámhatóság gyakorolja. 

87. § A tárgyalást megelőzően a tanú bíróság előtti kihallgatásának akkor van helye, ha 
a) a tanú az életét közvetlenül veszélyeztető állapotban van, 
b) megalapozottan feltételezhető, hogy a tanú tárgyaláson nem jelenhet meg. 
88. § (1) A kihallgatása során a tanú a hozzá intézett kérdésekre válaszol, de arra is módot kell neki adni, hogy 

a vallomását összefüggően előadja; ennek során - a tanú védelmére vonatkozó szabályok figyelembevételével - 
tisztázni kell azt is, hogy a tanú az általa elmondottakról miként szerzett tudomást. Ha a tanú vallomása eltér a 
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korábbi vallomásától, ennek okát tisztázni kell. Az eljárás azonos szakaszában a tanú újabb kihallgatásánál a 
személyi adatokat - ha azok nem változtak - nem szükséges rögzíteni. 

(2) A tanú kérelmére a vallomásának egyes részeit szó szerint kell jegyzőkönyvbe venni. 
89-92. § 

Kényszerintézkedés a tanúval szemben 

93. § Ha a tanú a vallomástételt, illetőleg az eljárási cselekménynél való közreműködést a következményekre 
történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható, és az okozott költség 
megfizetésére kötelezhető. 

94. § Ha a tanú a mentességére hivatkozással tagadja meg a vallomástételt, az ennek helyt nem adó határozat 
elleni jogorvoslatnak halasztó hatálya van. 

III. Cím 

A TANÚ VÉDELME 

95. § 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. 

A tanú személyi adatainak zárt kezelése 

96. § (1) A bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság hivatalból elrendelheti, illetve a tanú, vagy az 
érdekében eljáró ügyvéd kérelmére elrendeli, hogy a tanú személyi adatait [85. § (2) bekezdés] az iratok között 
elkülönítve, zártan kezeljék. Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az 
ügyész, illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg. 

(2) Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el, ettől kezdve 
a) az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság biztosítja, hogy a tanú zártan kezelt adatai az 

eljárás egyéb adataiból ne váljanak megismerhetővé, 
b) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a tanú személyazonosságát az azonosításra alkalmas 

iratok megtekintésével állapítja meg, 
c) a személyi adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak a tanú beleegyezésével kerülhet sor. 
(3) A tanú személyi adatai zárt kezelésének elrendelésétől kezdve a büntetőeljárásban részt vevőknek a tanú 

személyi adatait tartalmazó iratról olyan másolat adható, amely a tanú személyi adatait nem tartalmazza. 

Különösen védett tanú 

97. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha 
a) vallomása kiemelkedő súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik, 
b) a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható, 
c) a személye, a tartózkodási helye, valamint az, hogy az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tanúként kívánja 

kihallgatni, a terhelt és a védő előtt nem ismert, 
d) személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága 

súlyos fenyegetésnek lenne kitéve. 

A büntetőeljárásban részt vevők személyi védelme 

98. § (1) Különösen indokolt esetben az eljárást folytató bíróság tanácsának elnöke, ügyész, illetőleg nyomozó 
hatóság kezdeményezheti, hogy a terhelt, a védő, a sértett, az egyéb érdekelt, a sértett és az egyéb érdekelt 
képviselője, továbbá a tanú, a szakértő, a szaktanácsadó, a tolmács, a hatósági tanú, illetve a felsoroltak 
valamelyikére tekintettel más személy a külön jogszabályban meghatározott védelemben részesüljön. 

(2) A kérelmet az eljárást folytató bíróságnál, ügyésznél, illetőleg nyomozó hatóságnál lehet előterjeszteni, a 
szóbeli kérelmet jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(3) A bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság és a büntetés-végrehajtási intézet állományába tartozó 
személy, illetve reájuk tekintettel más személy személyi védelmét a bíróság elnöke, az ügyészség, illetőleg a 
nyomozó hatóság vezetője és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka kezdeményezheti. 
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(4) A személyi védelemre vonatkozó iratokat a büntetőügy iratai között kell kezelni. Az iratokat a kérelem és 
a kezdeményezés tárgyában hozott döntés kivételével zártan kell kezelni. 

A tanúvédelmi programban részt vevő személyekre vonatkozó rendelkezések 

98/A. § A külön jogszabályban meghatározott tanúvédelmi programban részt vevő terheltnek, sértettnek, és 
tanúnak e programban való részvétele a felsoroltak büntetőeljárási jogait és kötelezettségeit nem érinti, a 
programban részt vevő személy esetén e törvény rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a programban részt vevő személyt a védelmet ellátó szerv útján kell idézni, illetőleg értesíteni, az ilyen 
személy részére kézbesítendő hivatalos iratot csak a védelmet ellátó szerv útján lehet kézbesíteni, 

b) a programban részt vevő személy a büntetőeljárásban az eredeti személyazonosító adatait közli, a 
lakóhelyének, illetőleg a tartózkodási helyének közlése helyett a védelmet ellátó szerv címét jelöli meg, 

c) a programban részt vevő személy személyes adatait tartalmazó iratokról másolat, illetve az ilyen személyre 
vonatkozó bármely felvilágosítás - ideértve a hivatalos szerveket is - csak annak adható, akinek a részére a 
védelmet ellátó szerv ezt engedélyezte, 

d) a programban részt vevő személy megjelenésével, illetve közreműködésével felmerült költség nem 
számolható el bűnügyi költségként, 

e) a tanú és a terhelt megtagadhatja a vallomást olyan adatra nézve, amelynek ismeretében az új 
személyazonosságára, az új lakóhelyére, illetőleg tartózkodási helyére lehet következtetni. 

IV. Cím 

A SZAKVÉLEMÉNY 

A szakértő alkalmazása 

99. § (1) Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, 
szakértőt kell alkalmazni. 

(2) Szakértő alkalmazása kötelező, ha 
a) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés személy kóros elmeállapota, illetőleg 

kábítószerfüggősége, 
b) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés kényszergyógykezelés szükségessége, 
c) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik, 
d) elhalt személy kihantolására kerül sor. 
(3) Szakértőt a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság alkalmazhat. 
100. § (1) A szakértő alkalmazása kirendeléssel történik. A szakértő kirendeléséről szóló határozatnak meg 

kell jelölnie 
a) a szakértői vizsgálat tárgyát és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértőnek választ kell adnia, 
b) a szakértő részére átadandó iratokat és tárgyakat, ha az átadás nem lehetséges, az iratok és a tárgyak 

megtekinthetésének helyét és idejét, 
c) a szakvélemény előterjesztésének határidejét. 
(2) Ha a szakvélemény elkészítéséhez sürgős részvizsgálatra van szükség, e vizsgálat kirendelő határozat 

nélkül, az ügyész vagy a nyomozó hatóság szóbeli rendelkezése alapján is elvégezhető. 
101. § (1) Rendszerint egy szakértőt kell alkalmazni. Ha a vizsgálat jellege szükségessé teszi, több szakértő is 

kirendelhető. Ez úgy is történhet, hogy a kirendelés csak a szakértői csoport vezetőjét jelöli ki, és feljogosítja őt 
arra, hogy a többi szakértőt bevonja. 

(2) A halál oka és körülményei, valamint az elmeállapot vizsgálatánál két szakértőt kell alkalmazni. 
Jogszabály más esetben is kötelezővé teheti több szakértő alkalmazását. 

A szakértő 

102. § (1) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi 
szakértőt, illetőleg szakvélemény adására feljogosított gazdasági társaságot (a továbbiakban: gazdasági társaság), 
szakértői intézményt, vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, intézményt, szervezetet (a 
továbbiakban: szervezet), ha ez nem lehetséges, kellő szakértelemmel rendelkező személyt vagy intézményt (a 
továbbiakban: eseti szakértő) rendelhet ki szakértőként. 
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(2) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a szakkérdéseket, amelyekben meghatározott intézmény vagy 
szakértői testület jogosult véleményt adni. Intézmény vagy testület kirendelése esetén annak vezetője jelöli ki az 
eljáró szakértőt. 

(3) A szakértő kirendeléséről a kirendelő határozat keltétől számított nyolc napon belül a kirendelő 
tájékoztatja a terheltet, a védőt, a sértettet, és - ha a szakértőt a bíróság rendelte ki - az ügyészt. 

(4) A gazdasági társaság, a szakértői intézmény, a szervezet, illetve a szakértői testület vezetője a kirendelő 
határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül tájékoztatja a kirendelőt az eljáró szakértő személyéről. E 
közlés kézbesítésétől számított nyolc napon belül a kirendelő tájékoztatja a (3) bekezdésben írt személyeket és 
szerveket a tájékoztatás tartalmáról. 

A szakértő kizárása 

103. § (1) Szakértőként nem járhat el, 
a) aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá mint sértett, feljelentő vagy mint ezek képviselője vesz, vagy vett 

részt, valamint ezek hozzátartozója, 
b) aki az ügyben mint bíró, ügyész vagy nyomozó hatóság tagja járt vagy jár el, valamint ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben tanúként vesz, vagy vett részt, 
d) a halál oka és körülményei vizsgálatánál továbbá a kihantolásnál az az orvos, aki a meghalt személyt 

közvetlenül a halála előtt gyógykezelte, illetve aki megállapította a halál beálltát, 
e) a szakértői intézmény és a szervezet szakértője, valamint a szakértői testület tagja, ha az a) pontban 

meghatározott kizáró ok a szakértői intézmény, a szervezet vagy a szakértői testület vezetőjével szemben áll 
fenn, 

f) a gazdasági társaság tagja, ha az a) pontban meghatározott kizáró ok a gazdasági társaság vezetőjével, 
vezető tisztségviselőjével szemben áll fenn, illetve, aki olyan gazdasági társaság tagja vagy alkalmazottja, 
amelynek tagja vagy alkalmazottja az ügyben már korábban eljárt, 

g) akit az ügyben szaktanácsadóként vettek igénybe, 
h) akitől elfogulatlan szakvélemény egyéb okból nem várható. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában nem minősül a nyomozó hatósággal hivatásos szolgálati 

viszonyban álló személynek az, aki a rá vonatkozó jogszabályok alapján nem a nyomozó hatóság állományában 
teljesít szolgálatot. 

(3) A szakértő a vele szemben felmerült kizárási okot köteles a kirendelőnek haladéktalanul bejelenteni. 
Gazdasági társaság, szakértői intézmény, szervezet, illetve szakértői testület kirendelése esetén a bejelentést a 
kirendelt társaság vagy szerv vezetője útján kell megtenni. 

(4) A szakértő kizárásáról az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság határoz, amely előtt az eljárás 
folyik. 

(5) A 83-84. § rendelkezései a szakértőre értelemszerűen irányadók. 

Szakértői vizsgálat 

104. § (1) A szakértő köteles az ügyben közreműködni, és szakvéleményt adni. 
(2) A szakértőt a kirendelés alól az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás folyik, 

fontos okból határozattal felmentheti. A szakértő - gazdasági társaság, szakértői intézmény, szervezet, illetve 
szakértői testület kirendelése esetén, annak vezetője útján - a kirendelőt értesíti, ha 

a) a szakkérdés nem tartozik a szakértő szakismereteinek körébe, 
b) a szakkérdésben külön jogszabály alapján meghatározott intézmény vagy testület jogosult szakvéleményt 

adni, 
c) a szakértői tevékenység ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha a tevékenység zavartalan 

ellátásának vagy a részvizsgálatok elvégzésének a feltételei nincsenek meg. 
105. § (1) A szakértő szakértői vizsgálat alapján ad véleményt. A szakértő a vizsgálatot a tudomány állásának 

és a korszerű szakmai ismereteknek megfelelő eszközök, eljárások és módszerek felhasználásával köteles 
elvégezni. 

(2) A szakértő köteles és jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának teljesítéséhez 
szükségesek, e célból az ügy iratait megtekintheti, az eljárási cselekményeknél jelen lehet, a terhelttől, a sértettől, 
a tanúktól és az eljárásba bevont többi szakértőtől felvilágosítást kérhet. Ha ez a feladatának teljesítéséhez 
szükséges, a kirendelőtől újabb adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet. A szakértő a kirendelő felhatalmazása 
alapján a neki át nem adott tárgyat megtekintheti, megvizsgálhatja, mintavételt végezhet. 

(3) A szakértő a vizsgálat során személyt vizsgálhat meg, hozzá kérdéseket intézhet, tárgyakat megtekinthet és 
vizsgálhat. Ha a szakértő olyan tárgyat vizsgál meg, amely a vizsgálat folytán megváltozik vagy megsemmisül, 
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annak egy részét lehetőleg az eredeti állapotban úgy kell megőriznie, hogy az azonosság, illetőleg a származás 
megállapítható legyen. 

(4) A kirendelő meghatározhatja azokat a vizsgálatokat, amelyeket a szakértőnek a kirendelő jelenlétében kell 
elvégezni. 

(5) A szakértő értesíteni köteles a kirendelőt, ha annak a hatáskörébe tartozó intézkedés vagy eljárási 
cselekmény elvégzése szükséges. 

(6) A szakértő a szakértői vizsgálatért, a szakvélemény elkészítéséért, valamint a bíróság, az ügyész, illetőleg 
a nyomozó hatóság előtt idézésre történt megjelenésért díjazásra, továbbá az eljárásával felmerült és igazolt 
készkiadásának megtérítésére jogosult. A szakértő díját a kirendelő, illetőleg az a bíróság, ügyész vagy nyomozó 
hatóság, amely előtt az eljárás folyik, a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapul vételével a szakvélemény 
beérkeztét, illetőleg a szakértő meghallgatása esetén a meghallgatást követően, de legkésőbb harminc napon 
belül határozattal állapítja meg. 

(7) A szakértői díjat megállapító határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye. 

Közreműködési kötelezettség a szakértő eljárása során 

106. § (1) A megvizsgálandó személy testének sérthetetlenségét érintő szakértői vizsgálat csak a kirendelő 
külön rendelkezése alapján végezhető. A terhelt és a sértett köteles a szakértői vizsgálatnak, illetve 
beavatkozásnak magát alávetni, kivéve a műtétet és a műtétnek minősülő vizsgálati eljárást. A sértett köteles a 
szakértői vizsgálat elvégzését egyéb módon (pl. adatszolgáltatással) is elősegíteni. A kirendelő külön 
rendelkezése alapján a terhelt, a sértett, valamint a szemletárgy birtokosa tűrni köteles, hogy a birtokában lévő 
dolgot a szakértő - akár az állag sérelmével vagy a dolog megsemmisülésével járó - vizsgálatnak vesse alá. 

(2) A szakértői vizsgálattal okozott kárért - külön jogszabály szerint - kártalanításnak van helye. 
(3) Ha a terhelt a közreműködési kötelezettségét nem teljesíti, vele szemben elővezetésnek és kényszer 

alkalmazásának van helye. Ha a sértett szegi meg a közreműködési kötelezettségét, elővezethető, valamint 
rendbírsággal sújtható. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésnek a sértettre vonatkozó rendelkezéseit a tanúra is alkalmazni kell, azonban a 81-82. § 
rendelkezései irányadók. 

Az elmeállapot megfigyelése 

107. § (1) Ha a szakvélemény szerint a terhelt elmeállapotának hosszabb szakértői megfigyelése szükséges, a 
bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - a terhelt elmeállapotának megfigyelését rendeli el. A 
fogva levő terheltet igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe, a szabadlábon levő terheltet a 
jogszabályban meghatározott pszichiátriai fekvőbeteg-intézetbe kell beutalni. A megfigyelés egy hónapig tarthat, 
ezt a határidőt a bíróság a megfigyelést végző intézet véleménye alapján egy hónappal meghosszabbíthatja. 

(2) Az elmeállapot megfigyelésének elrendelése miatt bejelentett jogorvoslatnak nincs halasztó hatálya, 
kivéve, ha a terhelt szabadlábon van. 

(3) A szabadlábon lévő terhelt elmeállapotának megfigyelése során a terhelt személyes szabadsága az 
egészségügyről szóló törvényben meghatározottak szerint korlátozható. Ha a terhelt az elmeállapot megfigyelése 
alól kivonja magát, a pszichiátriai intézet erről haladéktalanul értesíti az elmeállapot megfigyelését elrendelő 
bíróságot. 

A szakvélemény előterjesztése 

108. § (1) A szakértő a szakvéleményt szóban előadja, vagy a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság 
által kitűzött határidőn belül írásban terjeszti elő. 

(2) A szakvélemény magában foglalja 
a) a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra és eszközökre, a vizsgálat tárgyában bekövetkezett 

változásokra vonatkozó adatokat (lelet), 
b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetését, 
c) a szakmai megállapítások összefoglalását (szakmai ténymegállapítás), 
d) a szakmai ténymegállapításból levont következtetéseket, ennek keretében a feltett kérdésekre adott 

válaszokat (vélemény). 
(3) A szakértő a szakvéleményt a saját nevében adja. 
(4) Ha a vizsgálatban több szakértő működött közre, a véleményben fel kell tüntetni, hogy melyik szakértő 

milyen vizsgálatot végzett. Ha több szakértő azonos véleményre jut, a szakvéleményt közösen is előterjeszthetik 
(együttes szakvélemény). Több szakterülethez tartozó szakkérdésben a szakértők a szakvéleményüket 
egyesíthetik (egyesített szakvélemény). 
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(5) Az írásbeli szakvéleményt a szakértőnek alá kell írnia. 
(6) A szakértőt - ha a megidézésére nincs szükség - a további eljárási cselekményekről csak akkor kell 

értesíteni, ha ezt az írásbeli szakvélemény előterjesztésével egyidejűleg kéri. Erről a szakértőt a kirendeléséről 
szóló határozatban tájékoztatni kell. 

(7) A terhelt, a tanú, illetőleg a sértett kérelmére elrendelhető, hogy a reá vonatkozó szakvélemény (2) 
bekezdés a) pontja szerinti részét zártan kezeljék. Ilyen kérelmet a terhelt védője és a tanú érdekében eljáró 
ügyvéd is előterjeszthet. 

(8) A terheltnek, a tanúnak, illetőleg a sértettnek az eljárás alapjául szolgáló cselekményre vonatkozó, a 
szakvélemény (2) bekezdés a) pontja szerinti részét képező, a szakértő előtt tett nyilatkozata bizonyítási 
eszközként nem használható fel. 

109. § 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. 

A szakértő meghallgatása 

110. § (1) A szakvélemény szóbeli előadása előtt meg kell állapítani a szakértő személyazonosságát, és 
tisztázni kell, hogy nincs-e vele szemben kizáró ok. A szakértőt figyelmeztetni kell a hamis szakvélemény 
adásának következményeire. A figyelmeztetést, valamint a szakértőnek a figyelmeztetésre adott válaszát 
jegyzőkönyvbe kell venni. A szakvélemény előadása után a szakértőhöz kérdéseket lehet intézni. 

(2) 
(3) 

Más szakértő alkalmazása 

111. § (1) Ha a szakértőtől kért felvilágosítás vagy a szakvélemény kiegészítése nem vezetett eredményre, 
vagy egyéb okból szükséges, más szakértőt kell kirendelni. 

(2) A terhelt és a védő a nyomozás során indítványozhatja más szakértő kirendelését. A kirendelésről az 
ügyész határoz. 

(3) Ha kényszergyógykezelésről kell határozni, a terhelt, a törvényes képviselője vagy a házastársa, illetőleg 
élettársa vagy a védő indítványára más szakértőt is ki kell rendelni. 

(4) Ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság a nyomozás során szakértőt rendelt ki, és a vádlott vagy a védő a 
vádirat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül indítványozza [263. § (2) bek.], a bíróságnak ugyanazon 
tényre más szakértőt is ki kell rendelnie. E rendelkezés alkalmazásának nincs helye, ha az ügyben a bíróság is 
kirendelt szakértőt, vagy a terhelt, illetve a védő által felkért személy (gazdasági társaság, szakértői intézmény, 
szervezet, szakértői testület) szakértőként való bevonását a bíróság, illetőleg az ügyész engedélyezte. 

(5) Ha ugyanazon bizonyítandó tényre ugyanazon vizsgálati anyag alapulvételével készített szakvélemények 
között az ügy eldöntése szempontjából lényeges szakkérdésben olyan eltérés van, amely a szakértőktől kért 
felvilágosítással, a szakvélemény kiegészítésével vagy a szakértők egymás jelenlétében való meghallgatásával 
(125. §) nem tisztázható, a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság hivatalból vagy indítványra újabb 
szakvélemény beszerzését rendelheti el. 

(6) Az (5) bekezdés alapján beszerzett szakvéleménynek abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a 
szakvélemények közötti eltérés mire vezethető vissza, szükséges-e bármelyik szakvélemény kiegészítése, 
illetőleg hogy az ügyben más szakvélemény beszerzése szükséges-e. 

112. § (1) A terhelt és a védő közölheti az ügyésszel, illetőleg a bírósággal, hogy szakvéleményt kíván 
készíttetni, és benyújtani. 

(2) A terhelt vagy a védő által szakvélemény készítésére felkért személy (gazdasági társaság, szakértői 
intézmény, szervezet, szakértői testület) szakértőként való bevonásáról a bíróság, illetőleg az ügyész határoz. A 
felkért szakértő - e minőségének elismerése után - önállóan szakértői vizsgálatot végezhet, a bírósági eljárásban 
a bíróság, illetőleg az ügyész által kirendelt szakértővel azonos jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. A 
szakértők az általuk elvégezni kívánt szakértői vizsgálatról kölcsönösen értesítik egymást, az értesített szakértő a 
másik szakértő által végzett vizsgálaton jelen lehet. 

(3) Ha a bíróság vagy az ügyész a felkért személy bevonását megtagadja, az elkészített vélemény az okiratra 
vonatkozó szabályok szerint használható fel. 

A szakértői kötelezettség megszegésének következményei 
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113. § (1) Ha a szakértő a közreműködést vagy a véleménynyilvánítást a megtagadás következményeire 
történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható, és az okozott költség 
megfizetésére kötelezhető. 

(2) A szakértőt akkor is rendbírsággal lehet sújtani, ha a szakvélemény előterjesztésével indokolatlanul 
késlekedik. Ha a szakvélemény előterjesztésével a kirendelt társaság vagy szervezet vezetője által kijelölt 
szakértő indokolatlanul késlekedik, a rendbírság kiszabásának, illetve az okozott költség megfizetésére 
kötelezésnek a kirendelt gazdasági társasággal, szakértői intézménnyel, szervezettel, vagy szakértői testülettel 
szemben van helye. 

(3) Ha a szakértő a mentességére hivatkozva tagadja meg a véleményadást, az ennek helyt nem adó határozat 
elleni jogorvoslat elbírálásáig nem kötelezhető közreműködésre. 

A tolmács 

114. § (1) Ha nem magyar anyanyelvű személy az eljárás során az anyanyelvét, - törvénnyel kihirdetett 
nemzetközi szerződés alapján, az abban meghatározott körben - regionális vagy kisebbségi nyelvét kívánja 
használni, tolmácsot kell igénybe venni. Ha az anyanyelv használata aránytalan nehézségbe ütközne, a magyar 
nyelvet nem ismerő személy által ismertként megjelölt más nyelv használatát kell tolmács útján biztosítani. 

(2) Ha a kihallgatandó személy hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell kihallgatni, 
vagy a kihallgatás helyett írásban is nyilatkozatot tehet. Ha a kihallgatandó személy siketvak, kérésére jelnyelvi 
tolmács közreműködésével kell kihallgatni. Ha a kihallgatandó személy beszédfogyatékos, kérésére a kihallgatás 
helyett írásban tehet nyilatkozatot. 

(3) E törvénynek a szakértőre vonatkozó rendelkezései a tolmácsra is irányadók azzal, hogy a külön 
jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő személy vehető igénybe tolmácsként; ha ez nem 
lehetséges, a kellő nyelvismerettel rendelkező más személy (eseti tolmács) is kirendelhető. Tolmácson a 
szakfordítót is érteni kell. 

Pártfogó felügyelői vélemény 

114/A. § (1) A bíróság és az ügyész a büntetés vagy intézkedés alkalmazása, illetőleg a vádemelés 
elhalasztása vagy a közvetítői eljárásra utalás előtt pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendelheti el. A 
pártfogó felügyelői vélemény beszerzését törvény kötelezővé teheti. A pártfogói felügyelői véleményt a pártfogó 
felügyelő készíti el. 

(2) A pártfogó felügyelői vélemény a terhelt személyiségét és életviszonyait jellemző tényeket és 
körülményeket - így különösen családi körülményeit, egészségi állapotát, esetleges káros szenvedélyeit, 
lakhatási körülményeit, iskolai végzettségét, szaktudását, munkahelyét, ennek hiányában a foglalkoztatására 
vonatkozó adatokat, jövedelmi, vagyoni viszonyait - írja le, továbbá bemutatja a feltárt tények, körülmények és a 
bűncselekmény elkövetése között fennálló kapcsolatot. 

(3) A pártfogó felügyelő a véleményben tájékoztatást ad a terhelt adottságainak megfelelő munkalehetőségről, 
egészségügyi, illetőleg szociális intézményi ellátási lehetőségről, és javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi 
magatartási szabály vagy kötelezettség elrendelésére. 

(4) Ha a bíróság vagy az ügyész úgy rendelkezik, a pártfogó felügyelői véleményben ki kell térni arra, hogy a 
terhelt a kilátásba helyezett magatartási szabályok vagy kötelezettségek teljesítését vállalja-e és képes-e 
teljesíteni, valamint arra, hogy a sértett hozzájárul-e a részére adandó jóvátételhez. 

(5) A pártfogó köteles és jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a pártfogó felügyelői 
vélemény elkészítéséhez szükségesek, e célból az ügy iratait megismerheti, a terhelttől, a sértettől, a tanúktól és 
az eljárásba bevont más személyektől felvilágosítást kérhet. Ha ez feladatának teljesítéséhez szükséges, az 
ügyésztől vagy a bíróságtól újabb adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet. 

(6) E törvénynek a szakértőre vonatkozó rendelkezései a pártfogó felügyelői véleményt készítő pártfogóra is 
irányadók azzal, hogy a 105. § (6) és (7) bekezdése, a 106-107. §, és a 111-113. § a pártfogóra nem 
alkalmazhatók. 

V. Cím 

A TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ ÉS AZ OKIRAT 

A tárgyi bizonyítási eszköz 
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115. § (1) Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy (dolog), amely a bizonyítandó tény bizonyítására 
alkalmas, így különösen az, amely a bűncselekmény elkövetésének vagy a bűncselekmény elkövetésével 
összefüggésben az elkövető nyomait hordozza, vagy a bűncselekmény elkövetése útján jött létre, amelyet a 
bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy amelyre a bűncselekményt elkövették. 

(2) E törvény alkalmazásában tárgyi bizonyítási eszköz az irat, a rajz és minden olyan tárgy, amely műszaki, 
vegyi vagy más eljárással adatokat rögzít. Ahol e törvény iratról rendelkezik, ezen az adatot rögzítő tárgyat is 
érteni kell. 

Az okirat 

116. § (1) Okirat az a bizonyítási eszköz, amely valamilyen tény, adat valóságának, esemény megtörténtének 
vagy nyilatkozat megtételének bizonyítására készül, és arra alkalmas. 

(2) Az okiratra vonatkozó rendelkezések irányadók az okiratból készült kivonatra és az olyan tárgyra is, amely 
valamely tény, adat valóságának, esemény megtörténtének, vagy nyilatkozat megtételének igazolása céljából a 
115. § (2) bekezdésében megjelölt módon készült. 

(3) A (2) bekezdés nem alkalmazható a 151. § (2) bekezdésében felsorolt dolgokra. 

VI. Cím 

A TERHELT VALLOMÁSA 

117. § (1) A terhelt kihallgatása előtt meg kell állapítani a személyazonosságát, ennek érdekében meg kell 
kérdezni a terhelt nevét, születési nevét, korábbi nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyének és 
tartózkodási helyének lakcímét, a személyazonosító okmánya számát és az állampolgárságát. Ezekre a 
kérdésekre a terhelt akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadja. 

(2) A terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a 
vallomás tételét, illetve az egyes kérdésekre történő válaszadást a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, 
de bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz, akkor is, ha korábban a vallomástételt megtagadta. Figyelmeztetni 
kell arra is, hogy amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetést, 
valamint a terheltnek a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzőkönyvbe kell venni. A figyelmeztetés és a 
figyelmeztetésre adott válasz jegyzőkönyvezésének elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítási eszközként 
nem vehető figyelembe. 

(3) A terhelt kihallgatása a foglalkozására, munkahelyére, iskolai végzettségére, családi, kereseti és vagyoni 
körülményeire, továbbá a korábbi büntetésére és az eljárás tárgyától függően a katonai rendfokozatára és a 
kitüntetéseire vonatkozó kérdésekkel kezdődik. Ezt követi a terhelt részletes kihallgatása. 

(4) Ha a terhelt a vallomás tételét megtagadja, figyelmeztetni kell arra, hogy ez az eljárás folytatását nem 
akadályozza. Ha a terhelt vallomást tesz, figyelmeztetni kell, hogy a vallomásában mást bűncselekmény 
elkövetésével hamisan nem vádolhat. Arra a bűncselekményre nézve, amelyre a terhelt a vallomás tételét 
megtagadta, a terhelthez további kérdések nem intézhetők, és a terhelt a többi terhelttel, illetőleg a tanúkkal nem 
szembesíthető, kivéve, ha előtte úgy dönt, hogy vallomást tesz. A vallomás tételének megtagadása nem érinti a 
terhelt kérdezési, észrevételezési és indítványtételi jogát. 

(5) Ha a terhelt vallomást kíván tenni, a vallomástétel lehetőségét biztosítani kell. 
118. § (1) A terheltnek módot kell adni arra, hogy a vallomását összefüggően előadhassa, ezt követően 

kérdések intézhetők hozzá. Ha a terhelt vallomása a korábbi vallomásától eltér, ennek okát tisztázni kell. 
(2) A terhelt beismerése esetén - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - meg kell szerezni az egyéb 

bizonyítékokat is. 
(3) A terhelteket egyenként kell kihallgatni. A terhelt a vallomását saját kezűleg vagy más módon leírhatja, ezt 

az iratokhoz kell csatolni. 

VII. Cím 

A BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSOK 

A szemle 

119. § (1) 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. 
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(2) A szemlénél - ha szükséges - szakértőt is lehet alkalmazni. 
(3) 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. 

(4) 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. 

(5)-(6) 

A helyszíni kihallgatás 

120. § (1) A bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a tanút, ha az 
addigi kihallgatás után is szükséges, hogy a bűncselekmény helyszínén nyilatkozzék, és mutassa meg az 
elkövetés helyét, a bűncselekménnyel összefüggő más helyet, tárgyi bizonyítási eszközt vagy a cselekmény 
lefolyását. 

(2) A helyszíni kihallgatás előtt a terheltet, illetőleg a tanút ki kell hallgatni arról, hogy a kérdéses helyet, 
cselekményt vagy tárgyi bizonyítási eszközt milyen körülmények között észlelte, és miről ismerné fel. 

A bizonyítási kísérlet 

121. § (1) 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. 

(2) A bizonyítási kísérletet lehetőleg ugyanolyan körülmények között kell lefolytatni mint ahogyan a vizsgált 
esemény vagy jelenség megtörtént, illetőleg megtörténhetett. 

A felismerésre bemutatás 

122. § (1) 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. A terheltnek vagy a tanúnak - ha más lehetőség nem áll rendelkezésre - felismerésre személy 
vagy tárgy fényképen, illetőleg más adathordozón rögzített kép-, illetőleg hangfelvétele is bemutatható. 

(2) 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 
ismertetőjeleiről tud. 

(3) Személyek bemutatása esetén az ügytől független és a felismerést végző által nem ismert, továbbá a 
kérdéses személlyel a fő ismertetőjegyekben megegyező tulajdonságú - így különösen vele azonos nemű, 
hasonló korú, testalkatú, bőrszínű, ápoltságú és öltözetű - személyeket kell a kérdéses személlyel egy csoportba 
állítani. 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. 

(4) A bemutatást több felismerő személy esetében is külön-külön, egymás távollétében kell végezni. 
(5) Ha a tanú védelme szükségessé teszi, a felismerésre bemutatást úgy kell végezni, hogy a felismerésre 

bemutatott a tanút ne ismerhesse fel, illetőleg ne észlelhesse. Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését 
rendelték el, erről a felismerésre bemutatásnál is gondoskodni kell. 

123. § (1) A bizonyítási kísérletre és a felismerésre bemutatásra a szemle szabályait értelemszerűen 
alkalmazni kell. 

(2) A bíróság, illetőleg az ügyész a szemle, a bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatás tartásához a 
nyomozó hatóságot is igénybe veheti. A nyomozó hatóság a bíróság utasításait határidőre teljesíti. 

(3) A szemlét, a bizonyítási kísérletet és a felismerésre bemutatást - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - 
a nyomozó hatóság is elrendelheti, és tarthatja. 

(4) A terhelt, a tanú, a sértett és más személy a szemlének, a bizonyítási kísérletnek és a felismerésre 
bemutatásnak köteles magát alávetni, a birtokában levő tárgyat a szemle, a bizonyítási kísérlet, illetőleg a 
felismerésre bemutatás céljából köteles rendelkezésre bocsátani. E kötelezettségek teljesítésére a terhelt 
kényszeríthető, a sértett és más személy pedig rendbírsággal sújtható. 

(5) A szemle, a bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatás lefolyását rendszerint kép- vagy 
hangfelvevővel vagy egyéb berendezéssel rögzíteni kell. A rögzített kép- vagy hangfelvételt az iratokhoz kell 
csatolni; az az eredeti célon kívül más célra nem használható fel. 
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A szembesítés 

124. § (1) 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 egymással élőszóban közlik; 
megengedhető, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel. 

(2) Ha a tanú vagy a terhelt védelme ezt szükségessé teszi, a tanú, illetőleg a terhelt szembesítését mellőzni 
kell. 

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt akkor lehet szembesíteni, ha a szembesítés a kiskorúban 
nem kelt félelmet. 

A szakértők párhuzamos meghallgatása 

125. § Ha a szakértők véleménye eltér, az eltérést a szakértők egymás jelenlétében való meghallgatásával 
lehet tisztázni. 

VIII. Fejezet 

A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK 

I. Cím 

AZ ŐRIZETBE VÉTEL 

126. § (1) Az őrizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonása. 
(2) Az őrizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja - különösen 

tettenérés - esetén rendelhető el, feltéve, hogy a terhelt előzetes letartóztatása valószínűsíthető. Az őrizetbe vétel 
elrendelhető abban az esetben is, ha a 281. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak (tárgyalási 
őrizet). 

(3) Az őrizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Ennek elteltével a terheltet - ha a bíróság az előzetes 
letartóztatását nem rendelte el - szabadon kell bocsátani. A terheltet szabadon kell bocsátani, ha a bíróság az 
őrizet tartama alatt az előzetes letartóztatását nem rendelte el. 

(4) Ugyanazon bűncselekmény miatt - ha a körülmények nem változtak - az őrizetbe vétel újra nem rendelhető 
el. 

(5) A terheltnek az őrizetbe vétel elrendelését megelőző hatósági fogva tartását az őrizet tartamába be kell 
számítani. 

127. § (1) Az őrizetbe vétel elrendeléséről és megszüntetéséről a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó 
hatóság határoz. 

(2) Ha az őrizetbe vételt a nyomozó hatóság rendelte el, erről az ügyészt huszonnégy órán belül értesíti. 
(3) A bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban őt a nyomozó 

hatóságnak haladéktalanul átadni; ha erre nincs módja, a rendőrséget értesíteni. 
128. § (1) Az őrizetbe vétel elrendeléséről és a fogva tartás helyéről huszonnégy órán belül értesíteni kell a 

terhelt által megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által megjelölt más személy is értesíthető. 
(2) A terhelt felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekét, illetőleg az általa gondozott más személyt gondozás 

céljából a hozzátartozójának, illetőleg az arra alkalmas intézménynek kell átadni. A kiskorú elhelyezéséről a 
gyámhatóság útján kell gondoskodni, a terhelt által gondozott más személy esetében a helyi önkormányzat 
jegyzőjét kell értesíteni. Intézkedni kell a terhelt felügyelet nélkül maradó vagyonának és lakásának biztonságba 
helyezéséről is. 

(3) A katona [Btk. 122. § (1) bek.] őrizetbe vételéről az elöljáróját is értesíteni kell. 

II. Cím 

AZ ELŐZETES LETARTÓZTATÁS 

Az előzetes letartóztatás feltétele 
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129. § (1) Az előzetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő 
határozat meghozatala előtt. 

(2) A terhelt előzetes letartóztatásának szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt folytatott 
eljárásban, és akkor van helye, ha 

a) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, vagy szökést kísérelt meg, 
illetőleg az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény miatt 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, 

d) megalapozottan feltehető, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy előkészített 
bűncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendő újabb bűncselekményt követne el. 

Az előzetes letartóztatás elrendelése 

130. § (1) Az előzetes letartóztatás elrendeléséről - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára a IX. Fejezet 
VI. Címe szerinti eljárásban - a bíróság határoz. 

(2) A bíróság előzetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat, házi őrizetet vagy távoltartást is 
elrendelhet. 

(3) Ha a büntetőeljárásnak magánindítványra van helye, az előzetes letartóztatás a magánindítvány 
előterjesztése előtt nem rendelhető el. 

Az előzetes letartóztatás tartama 

131. § (1) A vádirat benyújtása előtt elrendelt előzetes letartóztatás az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás 
előkészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Az előzetes letartóztatást a nyomozási bíró 
alkalmanként legfeljebb három hónappal, összesen legfeljebb az előzetes letartóztatás elrendelésétől számított 
egy év elteltéig meghosszabbíthatja. Ezt követően az előzetes letartóztatást a megyei bíróság egyesbíróként 
eljárva, a nyomozási bíró eljárására vonatkozó szabályok szerint, alkalmanként legfeljebb két hónappal 
meghosszabbíthatja. 

(2) A vádirat benyújtása előtt az előzetes letartóztatás meghosszabbítása iránt az ügyész az előzetes 
letartóztatás határidejének lejárta előtt öt nappal tesz indítványt a bíróságnak. 

(3) A nyomozási bíró határozata ellen bejelentett fellebbezést a megyei bíróság másodfokú tanácsa, a megyei 
bíróság egyesbíróként hozott határozata elleni fellebbezést az ítélőtábla tanácsa bírálja el. 

(4) A vádirat benyújtása után az elsőfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás az 
elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig tart. Az elsőfokú bíróság által az ügydöntő határozat 
kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetőleg a másodfokú bíróság által elrendelt előzetes letartóztatás a 
másodfokú eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy 
fenntartott, illetve a harmadfokú bíróság által elrendelt előzetes letartóztatás a harmadfokú eljárás befejezéséig, 
de mindegyik esetben legfeljebb a nem jogerős ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart. 

(5) Az elsőfokú vagy a másodfokú bíróság ügydöntő határozatának hatályon kívül helyezése és új eljárásra 
utasítása esetén a másodfokú, illetőleg a harmadfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás 
a megismételt eljárásra utasított bíróságnak a megismételt eljárásban a tárgyalás előkészítése során hozott 
határozatáig tart. 

132. § (1) Ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás tartama 
a) a hat hónapot meghaladja, és az elsőfokú bíróság még nem hozott ügydöntő határozatot, az elsőfokú 

bíróság, 
b) az egy évet meghaladja, a másodfokú bíróság 

az előzetes letartóztatás indokoltságát felülvizsgálja. 
(2) A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott előzetes letartóztatás indokoltságát az (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott határidőt követően a másodfokú bíróság, ha az eljárás a harmadfokú bíróság előtt 
folyik, a harmadfokú bíróság legalább hathavonta felülvizsgálja. 

(3) Az előzetes letartóztatás megszűnik, 
a) ha annak tartama az egy évet eléri, és a terhelttel szemben három évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, 
b) ha annak tartama a két évet eléri, és a terhelttel szemben öt évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel 

büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, 
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c) ha annak tartama a négy évet eléri, és a terhelttel szemben tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó 
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban eljárás, 

d) ha annak tartama - az a)-c) pont alá nem tartozó esetekben - a három évet eléri, 
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. 

(4) Ha a terhelt az előzetes letartóztatás (3) bekezdése szerinti megszűnését követően elrendelt 
lakhelyelhagyási tilalom, illetőleg házi őrizet szabályait megszegi, az előzetes letartóztatása ismét elrendelhető. 
Ekkor az előzetes letartóztatás (3) bekezdés szerinti tartamát az előzetes letartóztatás ismételt elrendelésének 
napjától kell számítani. 

(5) A nyomozó hatóság előzetes letartóztatás indítványozása iránti előterjesztésének részletesen tartalmaznia 
kell azokat a körülményeket, amelyek a 129. § (2) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikének 
fennállását megalapozzák. 

Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítvány elbírálása 

133. § (1) Az előzetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványt a bíróság érdemben megvizsgálja, és erről 
indokolt határozatot hoz. Ha a terhelt, illetőleg a védő az ismételt indítványban új körülményre nem hivatkozik, a 
bíróság az indítványt érdemi indokolás nélkül elutasíthatja. 

(2) Ha az előzetes letartóztatás elrendelése, meghosszabbítása, illetőleg fenntartása óta három hónap eltelt, az 
(1) bekezdés második mondata nem alkalmazható. 

Intézkedés az előzetes letartóztatás elrendelése után 

134. § A vádirat benyújtásáig a nyomozó hatóság, a vádirat benyújtását követően a bíróság az előzetes 
letartóztatott meghallgatása után haladéktalanul megteszi a 128. §-ban szabályozott intézkedéseket, ha ezek az 
őrizetbe vétel során nem történtek meg. 

Az előzetes letartóztatás végrehajtása 

135. § (1) Az előzetes letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. 
(2) Ha ezt a nyomozási cselekmények elvégzése indokolttá teszi, az ügyész akként rendelkezhet, hogy az 

előzetes letartóztatás legfeljebb harmincnapi időtartamban rendőrségi fogdában is végrehajtható. Ezt az 
időtartamot követően a gyanúsított rendőrségi fogdán történő elhelyezéséről - további harmincnapi időtartamra - 
az ügyész indítványára a bíróság határoz. A gyanúsított rendőrségi fogdán történő elhelyezése tárgyában hozott 
határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

(3) Az előzetes letartóztatásban lévő terhelt eljárási jogainak gyakorlásában nem korlátozható. Biztosítani kell, 
hogy a terhelt a védőjével - és külföldi esetén államának konzuli képviselőjével - érintkezhessen. Az előzetes 
letartóztatásban lévő terhelt csak olyan korlátozásnak vethető alá, amely a büntetőeljárás jellegéből következik, 
vagy amelyet a letartóztatást foganatosító intézet rendje szükségessé tesz. Az előzetes letartóztatás 
végrehajtásának részletes szabályait külön jogszabályok határozzák meg. 

(4) Ha bizonyítható, hogy a terhelt az előzetes letartóztatásának foganatba vételét követően a védőjével való 
kapcsolattartás felhasználásával 

a) szökést készít elő, 
b) a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, 

meghamisításával vagy elrejtésével az eljárás meghiúsítására törekszik, illetőleg 
c) újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény elkövetésére hív fel, 

a bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - a védőt az eljárásból kizárhatja. 

Soron kívüli eljárás, az előzetes letartóztatás megszüntetése 

136. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek, illetőleg a nyomozó hatóságnak arra kell törekednie, hogy az előzetes 
letartóztatás a lehető legrövidebb ideig tartson. Ha a terhelt előzetes letartóztatásban van, az eljárást soron kívül 
kell lefolytatni. 

(2) Az előzetes letartóztatás megszűnik, ha a tartama meghosszabbítás vagy fenntartás nélkül lejárt, az eljárást 
jogerősen befejezték, a nyomozást megszüntették, annak határideje lejárt és az előzetes letartóztatást a bíróság a 
(3) bekezdés alapján nem hosszabbította meg, továbbá, ha a vádemelést elhalasztották. Az előzetes letartóztatást 
meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt. 
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(3) Ha a nyomozás befejeződött, és a vádemelésre várhatóan a nyomozás 176. § (2) bekezdése második 
mondatában megállapított határidejének lejárta után kerül sor, e határidő lejárta előtt az ügyész indítványára a 
bíróság az előzetes letartóztatást legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Ha ez alatt vádemelésre nem került 
sor, a bíróság az előzetes letartóztatást további, legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. Az előzetes 
letartóztatás ebben az esetben is az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig tart, de 
ha annak tartama a 132. § (3) bekezdésében meghatározott, az ott írt megkülönböztetés szerinti tartamot eléri, azt 
meg kell szüntetni. 

(4) Az előzetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 

III. Cím 

A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM, A HÁZI ŐRIZET ÉS A 
TÁVOLTARTÁS 

A lakhelyelhagyási tilalom 

137. § (1) A lakhelyelhagyási tilalom a terhelt mozgási szabadságát és a lakóhely szabad megválasztásának 
jogát korlátozza; a lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt álló a meghatározott területet, körzetet engedély nélkül 
nem hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illetőleg a lakóhelyét nem változtathatja meg. 

(2) A lakhelyelhagyási tilalom akkor rendelhető el, ha a bűncselekmény jellegére, a terhelt személyi és családi 
körülményeire - különösen az egészségi állapotára, idős korára - vagy az eljárás során tanúsított magatartására 
tekintettel az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel is biztosíthatók. 

(3) A lakhelyelhagyási tilalom elrendeléséről a bíróság határoz. A lakhelyelhagyási tilalmat elrendelő 
határozatában a bíróság előírhatja, hogy a terhelt meghatározott időközönként a rendőrségen jelentkezzék, és a 
lakhelyelhagyási tilalom célját biztosító más korlátozásokat is elrendelhet. A bíróság úgy rendelkezhet, hogy a 
lakhelyelhagyási tilalom előírásainak megtartását a rendőrség - a terhelt hozzájárulásával - a terhelt mozgását 
nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze. A lakhelyelhagyási tilalom előírásai megtartásának 
ellenőrzéséről külön jogszabály rendelkezik. 

(4) A lakhelyelhagyási tilalommal elrendelt korlátozások megtartását a rendőrség, a szolgálati viszonyának 
tartama alatt katonával [Btk. 122. § (1) bek.] szemben elrendelt lakhelyelhagyási tilalom rendelkezéseinek 
megtartását a parancsnok vagy akadályoztatása esetén más elöljáró ellenőrzi. 

(5) A vádirat benyújtása előtt elrendelt lakhelyelhagyási tilalom az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése 
során hozott határozatáig, az ezt követően elrendelt vagy fenntartott lakhelyelhagyási tilalom az elsőfokú bíróság 
ügydöntő határozatának kihirdetéséig, az elsőfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt 
vagy fenntartott, illetőleg a másodfokú bíróság által elrendelt lakhelyelhagyási tilalom a másodfokú eljárás 
befejezéséig, a másodfokú bíróság által az ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, 
illetőleg a harmadfokú bíróság által elrendelt lakhelyelhagyási tilalom az eljárás befejezéséig tart. 

(6) Ha a bíróság a lakhelyelhagyási tilalmat a vádirat benyújtása előtt rendelte el, és azóta hat hónap eltelt 
anélkül, hogy az ügyész vádat emelt volna, a tilalom fenntartásának szükségességét a bíróság megvizsgálja, ez 
iránt az ügyész a határidő lejárta előtt öt nappal tesz indítványt. 

(7) Ha a lakhelyelhagyási tilalom tartama alatt a terhelt életkörülményeiben olyan lényeges változás 
következik be, amely miatt a tilalommal érintett terület, körzet elhagyása, vagy a tartózkodási hely, illetőleg 
lakóhely megváltoztatása szükséges, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság a terhelt kérelmére 
a lakhelyelhagyási tilalmat részlegesen feloldhatja. A lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldásáról szóló 
határozatban a terhelt részére engedélyezhető a lakhelyelhagyási tilalommal érintett terület, körzet meghatározott 
célból és úti célra történő egyszeri, időszakos vagy rendszeres elhagyása, illetőleg a tartózkodási hely vagy a 
lakóhely megváltoztatása. 

(8) A lakhelyelhagyási tilalom megszűnik, ha a tartama lejárt, az eljárást jogerősen befejezték, a nyomozást 
megszüntették, annak határideje lejárt és a lakhelyelhagyási tilalmat a bíróság a (9) bekezdés alapján nem 
hosszabbította meg, továbbá, ha a vádemelést elhalasztották. A lakhelyelhagyási tilalmat meg kell szüntetni, ha 
az elrendelésének oka megszűnt. A lakhelyelhagyási tilalom megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is 
jogosult. 

(9) Ha a nyomozás befejeződött, és a vádemelésre várhatóan a nyomozás 176. § (2) bekezdése második 
mondatában megállapított határidejének lejárta után kerül sor, e határidő lejárta előtt az ügyész indítványára a 
bíróság a lakhelyelhagyási tilalmat legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó 
határozatáig meghosszabbíthatja. 

A házi őrizet 
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138. § (1) A házi őrizet a terhelt mozgási szabadságát és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát 
korlátozza. Házi őrizet elrendelése esetén a bíróság által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet a 
terhelt csak a bíróság határozatában meghatározott célból, különösen a mindennapi élet szokásos szükségleteinek 
biztosítása vagy gyógykezelés céljából az ott írt időben és távolságra (úti célra) hagyhatja el. 

(2) A házi őrizet akkor rendelhető el, ha a bűncselekmény jellegére és a büntetőeljárás időtartamára, vagy a 
terhelt eljárás során tanúsított magatartására tekintettel az előzetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel is 
biztosíthatók. 

(3) Házi őrizet elrendelése esetén e kényszerintézkedés elrendelésére, tartamára, illetőleg fenntartására, 
valamint megszüntetésére az előzetes letartóztatás elrendelésére, meghosszabbítására, illetőleg fenntartására, 
valamint megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket [130. § (1) bek., 131. §, 132. § (1) és (2) bek., 136. § (2)-
(4) bek.] kell alkalmazni. 

(4) A bíróság úgy rendelkezhet, hogy a házi őrizet előírásainak megtartását a rendőrség - a terhelt 
hozzájárulásával - a terhelt mozgását nyomon követő technikai eszközzel is ellenőrizze. A házi őrizet előírásai 
megtartásának ellenőrzéséről külön jogszabály rendelkezik. 

(5) Katonával [Btk. 122. § (1) bek.] szemben szolgálati viszonyának tartama alatt házi őrizet nem rendelhető 
el. 

Távoltartás 

138/A. § (1) A távoltartás a terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való 
jogát korlátozza. A távoltartás hatálya alatt álló terhelt a bíróság határozatában megállapított szabályok szerint 
köteles 

a) a meghatározott lakást elhagyni, és onnan a bíróság által meghatározott ideig távol maradni, 
b) a meghatározott személytől, illetőleg e személy lakó- és munkahelyétől, az e személy által látogatott 

nevelési és nevelési-oktatási intézménytől, gyógykezelés céljából rendszeresen látogatott egészségügyi 
intézménytől, vallásgyakorlása során rendszeresen látogatott épülettől a bíróság által meghatározott ideig magát 
távol tartani, 

c) tartózkodni attól, hogy a meghatározott személlyel közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. 
(2) Távoltartás a szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény megalapozott gyanúja esetén - feltéve, hogy 

a távoltartással elérni kívánt célok ezzel biztosíthatók - akkor rendelhető el, ha a terhelt előzetes letartóztatásának 
elrendelése nem szükséges, de - különösen a bűncselekmény jellegére, a terheltnek az eljárás előtt és az eljárás 
során tanúsított magatartására, valamint a terhelt és a sértett viszonyára tekintettel - megalapozottan feltehető, 
hogy a lakókörnyezetben hagyása esetén 

a) a sértett tanú befolyásolásával vagy megfélemlítésével meghiúsítaná, megnehezítené, vagy veszélyeztetné a 
bizonyítást, illetve 

b) a megkísérelt vagy előkészített bűncselekményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb 
szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. 

(3) Ha a büntetőeljárásnak magánindítványra van helye, a távoltartás a magánindítvány előterjesztése előtt 
nem rendelhető el. 

(4) A távoltartás elrendeléséről a bíróság határoz. A határozatban a bíróság előírhatja, hogy a terhelt 
meghatározott időközönként a távoltartás alapjául szolgáló büntetőeljárást folytató nyomozó hatóságnál 
jelentkezzék. 

(5) A bíróság a határozatot megküldi a sértettnek. Az ügyésznek a távoltartás elrendeléséről szóló határozatot 
akkor is meg kell küldeni, ha a távoltartás elrendelését a sértett, a sértett törvényes képviselője vagy a terhelttel 
közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője [138/B. § (2) bek. d)-f) pontja] indítványozta. 

(6) A vádirat benyújtásáig a nyomozó hatóság vagy az ügyész, a vádirat benyújtását követően a bíróság a 
terhelt meghallgatása után haladéktalanul megteszi a 128. §-ban szabályozott intézkedéseket. 

(7) Ha a bíróság a távoltartás elrendeléséről vagy módosításáról határoz, a határozatban az (1) bekezdés 
szerinti szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok ne tegyék lehetetlenné a terhelt azon jogainak 
gyakorlását, amely jogokat a sértett vonatkozásában az (1) bekezdés b) pontja érint. 

138/B. § (1) A távoltartást a bíróság tíztől hatvan napig terjedő időre rendelheti el. 
(2) A távoltartás elrendelését 
a) az ügyész, 
b) a magánvádló, 
c) a pótmagánvádló, 
d) a sértett, 
e) a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes sértett törvényes képviselője, valamint 
f) a terhelttel közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője 

indítványozhatja. 
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(3) Ha a távoltartás hatálya alatt a 138/A. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott személy lakóhelye 
megváltozik, vagy e személy, illetőleg a terhelt életkörülményeiben olyan lényeges változás következik be, 
amely miatt a határozat megváltoztatása indokolt, a bíróság a (2) bekezdésben felsoroltak, valamint a terhelt és a 
védő indítványára, a vádirat benyújtása után hivatalból is, a határozatot módosíthatja, vagy a távoltartást 
megszüntetheti. A bíróság ugyanígy jár el, ha a terhelttel szemben a büntetőeljárás során olyan 
kényszerintézkedést rendeltek el, amely miatt a távoltartás módosítása vagy megszüntetése szükséges. 

(4) Ha a bíróság a távoltartás módosításáról vagy megszüntetéséről határoz, a távoltartás elrendelését 
indítványozó nyilatkozatát, valamint az ügyész, a magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló indítványát beszerzi. A 
bíróság a nyilatkozat, illetőleg az indítvány előterjesztésére határidőt állapít meg; ha e határidő eredménytelenül 
eltelt, a bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján határoz. A bíróság a határozatot a 138/A. § (1) bekezdésének 
b) pontjában meghatározott személy részére is megküldi. 

(5) Ha a terhelttel szemben távoltartást rendeltek el, az eljárást soron kívül kell folytatni. 
139. § (1) Ha a terhelt a lakhelyelhagyási tilalmat, illetőleg a házi őrizet szabályait megszegi, vagy az eljárási 

cselekményen idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos okkal előzetesen nem menti ki, vagy az akadály 
megszűnése után alapos okkal nyomban nem igazolja, őrizetbe vehető, továbbá házi őrizet esetén az előzetes 
letartóztatása, lakhelyelhagyási tilalom esetén a házi őrizete vagy az előzetes letartóztatása rendelhető el, 
illetőleg ha ez nem szükséges, rendbírsággal sújtható. 

(2) Ha a terhelt a távoltartás szabályait szándékosan megszegi, és ezt utólag nem menti ki, előzetes 
letartóztatása rendelhető el, illetőleg ha ez nem szükséges, rendbírsággal sújtható. 

IV. Cím 

AZ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS 

140. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt személyi szabadságának bírói 
elvonása jogerős ítélet nélkül. 

(2) Ideiglenes kényszergyógykezelésnek akkor van helye, ha megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a 
terhelt kényszergyógykezelését kell elrendelni. 

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésére az előzetes letartóztatás elrendelésére vonatkozó 
szabályok [130. § (1) bek.] irányadók. 

141. § (1) Ha a terhelt előzetes letartóztatásban van, az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésével 
egyidejűleg az előzetes letartóztatást meg kell szüntetni. 

(2) Ha az előzetesen letartóztatott pszichiátriai kezelése szükséges, de ideiglenes kényszergyógykezelésének 
elrendelésére nincs alap, az előzetes letartóztatást - a bíróság rendelkezése alapján - igazságügyi megfigyelő és 
elmegyógyító intézetben kell végrehajtani. 

142. § (1) A vádirat benyújtása előtt elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróságnak a 
tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig tart. 

(2) Ha az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétől hat hónap eltelt, és az ügyész még nem nyújtott be 
vádiratot, az ideiglenes kényszergyógykezelés indokoltságát a bíróság felülvizsgálja. A felülvizsgálat iránt az 
ügyész a határidő lejárta előtt öt nappal tesz indítványt a bíróságnak. 

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétől számított egy év elteltével annak indokoltságát a 
megyei bíróság egyesbíróként eljárva, a vádirat benyújtásáig a nyomozási bíró eljárására vonatkozó szabályok 
szerint vizsgálja felül. A felülvizsgálat iránt az ügyész a határidő lejárta előtt öt nappal tesz indítványt a 
bíróságnak. 

(4) A bíróság (2) bekezdés szerinti határozata ellen bejelentett fellebbezést a megyei bíróság másodfokú 
tanácsa, a megyei bíróság (3) bekezdés szerinti határozata ellen bejelentett fellebbezést az ítélőtábla tanácsa 
bírálja el. 

143. § (1) A vádirat benyújtása után az elsőfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott ideiglenes 
kényszergyógykezelés az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig, az elsőfokú bíróság által az 
ügydöntő határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetőleg a másodfokú bíróság által elrendelt 
ideiglenes kényszergyógykezelés a másodfokú eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által az ügydöntő 
határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott, illetőleg a harmadfokú bíróság által elrendelt ideiglenes 
kényszergyógykezelés a harmadfokú eljárás befejezéséig, hatályon kívül helyezés és új eljárás lefolytatására 
utasítás esetén a megismételt eljárásra utasított bíróság ügydöntő határozatának kihirdetéséig tart. 

(2) A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálatára a 
132. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

144. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelést igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben kell 
végrehajtani. 
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(2) Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtására a 135. § (3)-(4) bekezdése megfelelően irányadó. Az 
ideiglenesen kényszergyógykezelt a törvényes képviselőjével szóban ellenőrzés nélkül, ha pedig megalapozottan 
feltehető, hogy ezáltal az eljárást meghiúsítaná, ellenőrzés mellett érintkezhet. 

145. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszűnik, ha a tartama lejárt, a nyomozást megszüntették, 
annak határideje lejárt, továbbá, ha az eljárást jogerősen befejezték. Az ideiglenes kényszergyógykezelést meg 
kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszűnt. 

(2) Ha a nyomozás befejeződött, és a vádemelésre várhatóan a nyomozás 176. § (2) bekezdése második 
mondatában megállapított határidejének lejárta után kerül sor, e határidő lejárta előtt az ügyész indítványára a 
bíróság az ideiglenes kényszergyógykezelést legfeljebb az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során 
hozandó határozatáig meghosszabbíthatja. 

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelést a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 
(4) Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése ellen a terhelt házastársa és törvényes képviselője is 

jogosult fellebbezésre, és a felsoroltak indítványozhatják az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetését is. 

V. Cím 

INTÉZKEDÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI TILALOM BIZTOSÍTÁSÁRA 

146. § (1) Az őrizetbe vétel elrendelésekor a terhelt úti okmányát el kell venni. Ha a terhelt őrizetbe vétele úgy 
szűnt meg, hogy vele szemben előzetes letartóztatást, ideiglenes kényszergyógykezelést, lakhelyelhagyási 
tilalmat vagy házi őrizetet nem rendeltek el, a terhelt úti okmányát vissza kell adni. 

(2) Az előzetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, a lakhelyelhagyási tilalom és a házi őrizet 
elrendeléséről az úti okmány visszatartása érdekében az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely 
előtt az eljárás folyik, haladéktalanul értesíti az útlevélhatóságot a külön törvényben meghatározott külföldre 
utazási tilalom biztosítása érdekében. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kényszerintézkedések megszüntetéséről az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó 
hatóság, amely előtt az eljárás folyik, haladéktalanul értesíti az útlevélhatóságot az úti okmány visszaadása és a 
külön törvényben meghatározott külföldre utazási tilalom feloldása érdekében. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit külföldi terhelt esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy a (2)-(3) bekezdés 
szerinti értesítést az idegenrendészeti hatóságnak kell megküldeni. 

VI. Cím 

AZ ÓVADÉK 

147. § (1) Az óvadék a bíróság által meghatározott összeg, amely a terheltnek az eljárási cselekményeken való 
jelenlétét biztosítja. 

(2) A bíróság a 129. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a terhelt előzetes letartóztatását 
megszüntetheti, ha a bűncselekményre és a személyi körülményekre tekintettel az eljárási cselekményeknél a 
terhelt megjelenését az óvadék letétele valószínűvé teszi. 

(3) Óvadék megállapítását a terhelt vagy a védő az előzetes letartóztatásról döntésre jogosult bíróságnál 
indítványozhatja. Az óvadék megállapításának tárgyában - ha azt nem a tárgyaláson indítványozzák - a bíróság 
ülést tart, ezen az ügyészt, a terheltet és a védőt meghallgatja. Ha a védő az ülésen értesítés ellenére nem jelent 
meg, az ülés a védő távollétében is megtartható. 

(4) A bíróság az óvadék összegét a terhelt személyi körülményeire és vagyoni helyzetére is figyelemmel 
állapítja meg. A bíróság a határozatban lakhelyelhagyási tilalmat, valamint házi őrizetet is elrendelhet. A bíróság 
az óvadék megállapításáról az előzetes letartóztatást elrendelő határozatában is rendelkezhet. 

(5) A terhelt előzetes letartóztatásának óvadék ellenében történő megszüntetése ellen kizárólag az ügyész és a 
pótmagánvádló élhet fellebbezéssel. 

(6) A bíróság által jogerősen megállapított óvadékot a bíróságon készpénzben kell letenni, vagy annak 
letételét külön jogszabályban meghatározott módon kell igazolni. Ennek megtörténte után a fogva lévő terheltet 
haladéktalanul szabadon kell bocsátani. 

(7) Az óvadék megállapítása iránti indítvány elutasítása esetén a terhelt, illetőleg a védő óvadék megállapítása 
iránt ismételten akkor terjeszthet elő indítványt, ha ebben új körülményre hivatkozik. Ha az ismételt 
indítványban a terhelt, illetőleg a védő nem hivatkozik új körülményre, a bíróság az indítványt érdemi indokolás 
nélkül elutasíthatja. 

148. § (1) Az óvadék letételét követően szabadlábra helyezett terhelt előzetes letartóztatását a bíróság 
elrendelheti, ha 
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a) a terhelt az eljárási cselekményen idézés ellenére nem jelent meg, és elmaradását előzetesen alapos okkal 
nem mentette ki, vagy az akadály megszűnése után nyomban alapos okkal nem igazolta, 

b) az óvadék letételét követően a terhelt előzetes letartóztatásának más oka merült fel. 
(2) Az óvadék összegét a terheltnek vissza kell adni, ha 
a) - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - a bíróság az előzetes letartóztatását elrendelte, 
b) az ügyész a nyomozást megszüntette, illetőleg annak határideje lejárt, vagy az ügyész a vádemelést 

elhalasztotta, 
c) a bíróság az eljárást jogerős ítélettel vagy megszüntető határozattal befejezte. 
(3) Szabadságvesztés kiszabása esetében az óvadékot akkor lehet visszaadni, ha a büntetés letöltését a terhelt 

megkezdte. 
(4) A terhelt elveszti a jogát az óvadék összegére, ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okból a 

bíróság az előzetes letartóztatását rendelte el. 

VII. Cím 

A HÁZKUTATÁS, A MOTOZÁS ÉS A LEFOGLALÁS 

A házkutatás 

149. § (1) A házkutatás a ház, lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely, továbbá az ott 
elhelyezett jármű átkutatása, illetőleg számítástechnikai rendszer vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat 
tartalmazó adathordozó átvizsgálása az eljárás eredményessége érdekében. 

(2) Házkutatásnak akkor van helye, ha megalapozottan feltehető, hogy az 
a) a bűncselekmény elkövetőjének kézre kerítésére, 
b) a bűncselekmény nyomainak felderítésére, 
c) bizonyítási eszköz, elkobozható vagy vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálására 

vezet. 
(3) Házkutatást a bíróság, az ügyész, illetőleg ha az ügyész másképp nem rendelkezik, a nyomozó hatóság 

rendel el, a bíróság és az ügyész a házkutatás végrehajtásához a nyomozó hatóságot igénybe veheti. A (2) 
bekezdés b) és c) pontja esetén a házkutatást elrendelő határozatban - ha ez lehetséges - meg kell jelölni azokat a 
bizonyítási eszközöket, elkobozható, vagy vagyonelkobzás alá eső dolgokat, amelyek megtalálása érdekében a 
házkutatás szükséges. 

(4) A házkutatást rendszerint az érintett jelenlétében kell elvégezni, a megkezdése előtt közölni kell vele a 
házkutatást elrendelő határozatot, és - ha a házkutatás meghatározott, illetőleg ismert bizonyítási eszköz vagy 
elkobozható dolog, illetőleg személy megtalálására irányul - fel kell őt szólítani, hogy a keresett dolgot adja elő, 
a számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot tegye hozzáférhetővé, illetőleg a személyt adja 
át. Ha az érintett a felszólításra a keresett dolgot előadja, a számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón 
tárolt adatot hozzáférhetővé teszi, illetőleg a keresett személyt átadja, a házkutatás nem folytatható, kivéve, ha 
gyanú merül fel arra, hogy a házkutatás során más bizonyítási eszköz, elkobozható vagy vagyonelkobzás alá eső 
dolog is fellelhető. 

(5) Ha a házkutatáson az érintett, illetőleg a védője, képviselője vagy megbízott hozzátartozója nincs jelen, az 
érintett érdekeinek védelmére olyan személyt kell kirendelni, akiről alaposan feltehető, hogy a házkutatással 
érintett érdekeit megfelelően védi. 

(6) A közjegyzői vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartandó házkutatást - ha az 
közjegyzői vagy ügyvédi tevékenységgel összefüggő hivatásbeli titkot, illetőleg egészségügyi adatot tartalmazó 
irat megtalálására irányul - a vádirat benyújtásáig a bíróság rendeli el. A házkutatás csak az ügyész jelenlétében 
végezhető. 

(7) Az ügyész a bíróság határozata nélkül tarthatja a (6) bekezdés szerinti házkutatást, ha a házkutatás 
késedelmes foganatosítása a (2) bekezdésben felsorolt célok elérését veszélyezteti. 

(8) A (7) bekezdésben szabályozott esetben a bíróság határozatát utólag be kell szerezni. Ha a bíróság az 
indítványt elutasítja, a házkutatás eredménye bizonyítékként nem használható fel. 

A motozás 

150. § (1) A motozás bizonyítási eszköz vagy elkobozható, illetőleg vagyonelkobzás alá eső dolog 
megtalálása céljából a terhelt és az olyan személy ruházatának és testének átvizsgálása, akiről megalapozottan 
feltehető, hogy bizonyítási eszközt vagy elkobozható, illetőleg olyan dolgot tart magánál, amely vagyonelkobzás 
alá eshet. A motozás során a motozás alá vont személy rendelkezése alatt álló jármű, csomag és más tárgy is 
átvizsgálható. 
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(2) Motozást az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendel el. Ha a motozást az ügyész rendeli el, 
végrehajtásához a nyomozó hatóságot veszi igénybe. 

(3) Ha a motozás célja meghatározott dolog megtalálása, az érintettet előbb fel kell szólítani, hogy a keresett 
dolgot adja át, ha a felszólításra a keresett dolgot előadja, a motozástól el kell tekinteni. 

(4) Az érintett testének átvizsgálását csak a megmotozottal azonos nemű végezheti, és a motozásnál csak ilyen 
személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál közreműködő orvosra. 

(5) A motozásnál jelen lehet a motozás helyszínén tartózkodó, az érintett által megnevezett személy, kivéve az 
olyan személyt, akinek a jelenléte a nyomozás érdekeit veszélyezteti. 

(6) 

A lefoglalás 

151. § (1) A lefoglalás a bizonyítás érdekében vagy az elkobzás, illetőleg a vagyonelkobzás biztosítására a 
dolognak a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság általi őrzésbe vétele vagy megőrzésének más módon 
történő biztosítása. 

(2) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elrendeli annak a dolognak - ideértve a nyomozó 
hatóság által saját segédanyagainak és eszközeinek a felhasználásával létrehozott dolgokat, azokat a dolgokat, 
amelyeket valamely tárgyról vagy tárgyból úgy különítenek el, hogy értéke nincs és önmagában 
hasznavehetetlen, és azokat a dolgokat is, amelyek gazdátlannak tekintendők -, illetőleg számítástechnikai 
rendszernek vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat tartalmazó adathordozónak a lefoglalását, amely 

a) bizonyítási eszköz, 
b) a törvény értelmében elkobozható vagy amelyre vagyonelkobzás rendelhető el. 
(3) A közjegyzői vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartott - közjegyzői vagy 

ügyvédi tevékenységgel összefüggő hivatásbeli titkot, illetőleg egészségügyi adatot tartalmazó - iratok 
lefoglalását a bíróság rendeli el. 

(4) A címzettnek még nem kézbesített postai és hírközlési küldeménynek, valamint a sajtótermék 
szerkesztősége iratainak lefoglalását a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság rendeli el. A 
határozat meghozataláig csak a küldemény visszatartásának van helye. 

(5) Ha a lefoglalást a bíróság, illetőleg az ügyész rendeli el, végrehajtásához a nyomozó hatóságot veheti 
igénybe. 

(6) Ha az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a lefoglalás elrendelésére nem jogosult, késedelmet nem tűrő 
esetben a dolgot őrzésbe veheti. Ebben az esetben a lefoglalás elrendelésére jogosult határozatát utólag 
késedelem nélkül be kell szerezni. A dolog őrzését meg kell szüntetni, és azt a birtokosnak vissza kell adni, ha a 
lefoglalásra jogosult a lefoglalást nem rendeli el. 

152. § (1) A lefoglalás érdekében a dolog, illetőleg a számítástechnikai rendszer vagy az ilyen rendszer útján 
rögzített adatokat tartalmazó adathordozó birtokosát vagy az adat kezelőjét fel kell szólítani, hogy a keresett 
dolgot adja át, illetőleg a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatot tegye hozzáférhetővé. Ha ezt önként 
nem teszi meg, rendbírsággal sújtható, kivéve a terheltet és azt, aki a tanúvallomást megtagadhatja, illetőleg aki 
tanúként nem hallgatható ki. Az átadás megtagadása nem akadálya annak, hogy a keresett dolgot, illetőleg a 
számítástechnikai rendszer útján rögzített adatot házkutatással, illetve motozással megszerezzék. Erre az 
érintettet figyelmeztetni kell. 

(2) Nem foglalhatók le a terhelt és a védő között váltott levelek és más írásbeli közlések, valamint a védőnek 
az ügyre vonatkozó feljegyzései. 

(3) Nem foglalhatók le a terhelt és a tanúvallomás megtagadására a 82. § (1) bekezdése alapján jogosult 
személy között váltott levelek és más írásbeli közlések, feltéve, ha a dolgot a tanúvallomás megtagadására 
jogosult személy őrzi. 

(4) 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 82. § (1) bekezdés c) pontja alapján a tanúvallomást 
megtagadhatja. 

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti korlátozás nem érvényesül, ha 
a) a tanúvallomás megtagadására jogosult személy az üggyel kapcsolatban megalapozottan gyanúsítható 

társtettességgel, részességgel, bűnpártolással vagy orgazdasággal, 
b) a lefoglalandó dolog a bűncselekmény eszköze, 
c) a tanúvallomás megtagadására jogosult személy a lefoglalandó dolgot - a (3) és (4) bekezdésre történt 

figyelmeztetést követően - önként átadja. 
153. § (1) Irat esetében gondoskodni kell arról, hogy annak tartalma illetéktelen személy előtt rejtve maradjon. 
(2) Ha az olyan irat megtalálásánál az ügyész nincs jelen, amelyre nézve a birtokosa szerint a 82. § (1) 

bekezdésének b) pontja alapján tagadható meg a tanúvallomás, és az irat birtokosa, illetőleg védője, képviselője 
vagy megbízott hozzátartozója az irat tartalmának megismeréséhez nem járul hozzá, az iratot tartalmazó 
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adathordozót, illetőleg az iratot zárt borítékban átadja a nyomozó hatóságnak, a nyomozó hatóság az iratot 
betekintés nélkül továbbítja az ügyésznek. Ha ez nem lehetséges, a nyomozó hatóság a 154. § (3) bekezdésének 
megfelelő alkalmazásával intézkedik az irat őrzéséről. Az ügyész az irat tartalmának megismerése után 
haladéktalanul határoz az irat lefoglalásáról, illetőleg a 151. § (3) bekezdése szerinti iratok esetében a lefoglalás 
iránti indítvány bírósághoz történő előterjesztéséről. Ha az ügyész, illetőleg a bíróság a lefoglalást nem rendeli 
el, az irat sem ebben az ügyben, sem más büntetőeljárásban bizonyítási eszközként nem vehető figyelembe. 

(3) Az irat birtokosának kérésére - ha ez az eljárás érdekét nem veszélyezteti - a lefoglalt iratról részére hiteles 
másolatot kell kiadni. 

154. § (1) A lefoglalt dolgot letétbe kell helyezni; ha a dolog letétbe helyezésre nem alkalmas, vagy azt más 
fontos ok indokolja, a megőrzéséről egyéb módon kell gondoskodni. Ez utóbbi esetben a lefoglalt dolognak a 
bűncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzítő iratot vagy fényképet kell az ügy irataihoz csatolni. 
Ha ingatlan lefoglalásának van helye, a lefoglalást el kell rendelni, azt azonban a zár alá vétel szabályai szerint 
kell végrehajtani. 

(2) A lefoglalt dolgokat jegyzőkönyvben vagy más okiratban a mennyiségük, értékük, minőségi állapotuk 
feltüntetésével, egyedi azonosításra alkalmas módon fel kell sorolni. 

(3) A lefoglalt dolgot úgy kell őrizni, hogy az változatlanul maradjon, a bűncselekmény esetleges nyomai el 
ne tűnjenek, a lefoglalt dolgot ne lehessen kicserélni, és az azonossága könnyen megállapítható legyen. 

155. § (1) A lefoglalást a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság megszünteti, ha arra az eljárás 
érdekében már nincs szükség; a lefoglalást meg kell szüntetni, ha a nyomozást megszüntették, illetőleg annak 
határideje lejárt. A lefoglalás megszüntetése helyett más, jogszabályban meghatározott módon kell eljárni, ha a 
lefoglalt dolog birtoklása jogszabályba ütközik. A bíróság által elrendelt lefoglalást a vádirat benyújtásáig az 
ügyész is megszüntetheti. 

(2) A lefoglalás megszüntetésekor a lefoglalt dolgot annak kell kiadni, aki a bűncselekmény elkövetésekor a 
dolog tulajdonosa volt, és ezt kétséget kizáró módon igazolni tudja. 

(3) Ha nincs olyan személy, akinek a (2) bekezdés szerint a dolgot ki kell adni és ez az eljárás adataiból sem 
tűnik ki, a dolgot annak kell kiadni, aki a kiadása iránt alaposnak látszó igényt jelentett be. 

(4) Ha olyan személy sincs, akinek a (3) bekezdés szerint lehetne a dolgot kiadni, vagy ilyen igény az eljárás 
adataiból nem tűnik ki, a dolgot annak kell kiadni, akitől lefoglalták. 

(5) A terheltnek a lefoglalt dolgot csak akkor lehet kiadni, ha azt a (2)-(4) bekezdés szerint másnak nem lehet 
kiadni. 

(6) A terhelttől lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján az állam tulajdonába kerül, ha az kétségtelenül 
mást illet, de akinek a kiléte nem állapítható meg. A később jelentkező igénylő a dolog kiadását, illetőleg az 
értékesítésből származó ellenértékét igényelheti. Az igénylő kérelme tárgyában a Polgári perrendtartás szerint 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság határoz. 

(7) A lefoglalás megszüntetése esetén, ha a dolog természetben már nem adható ki, a dolog előzetes 
értékesítéséből befolyt ellenértéket alapul véve, a kezeléséből, tárolásából eredő költséggel csökkentett, a 
megtérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori törvényes kamatával növelt összegét kell megtéríteni. 
Vámáru esetén a vámjogszabályban meghatározott elszámolást követően kell kifizetni az értékesítésből befolyt 
ellenértéket. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti. Ha a lefoglalás 
alaptalan volt, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérték a dolog kezeléséből, tárolásából eredő 
költséggel nem csökkenthető. Erről a lefoglalás megszüntetéséről határozatot hozó bíróság, ügyész, illetőleg 
nyomozó hatóság a határozatában dönt. 

(8) Ha a lefoglalt dolog értéktelen, és arra senki sem tart igényt, a lefoglalás megszüntetése után azt meg kell 
semmisíteni. 

(9) Ha a dolog lefoglalására nem az elkobzás, illetőleg a vagyonelkobzás biztosítása érdekében került sor, és a 
lefoglalt dolgot szakértő már megvizsgálta, újabb szakértő kirendelését az arra jogosultak nem kérték, és további 
szakértői vizsgálatot a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság sem tart indokoltnak, akkor a lefoglalást meg 
kell szüntetni. 

A lefoglalt dolog előzetes értékesítése és elkobzása 

156. § (1) A bíróság a lefoglalt dolog értékesítéséről határoz, ha a lefoglalt dolog 
a) gyors romlásnak van kitéve, 
b) huzamos tárolásra alkalmatlan. 
(2) A bíróság a lefoglalt dolog értékesítése iránt akkor is határozhat, ha a lefoglalt dolog 
a) kezelése, tárolása, illetve őrzése - különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó 

tárolására tekintettel - aránytalan és jelentős költséggel járna, 
b) értéke az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés esetén a lefoglalt dolog akkor értékesíthető, ha a lefoglalt dolog kiadása iránt senki 

nem jelentett be jogos igényt. 
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(4) A lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép. 
(5) Ha a lefoglalt dolog birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti vagy a dolog birtoklása jogszabályba 

ütközik, a bíróság a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - szükség esetén mintavétel elrendelése mellett - 
a lefoglalt dolog elkobzásáról határoz. 

A lefoglalt dolog visszatartása 

157. § (1) A terheltnek kiadandó dolgot a vele szemben megállapított pénzbüntetés, vagyonelkobzás, bűnügyi 
költség vagy polgári jogi igény biztosítására vissza lehet tartani, erről az ügydöntő határozatban kell rendelkezni. 

(2) A polgári jogi igény biztosítását szolgáló visszatartást meg kell szüntetni, ha a magánfél a megállapított 
teljesítési határidő lejártától számított hatvan napon belül nem kért végrehajtást, illetőleg a polgári jogi igény 
érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása esetén hatvan napon belül nem igazolja, hogy a polgári perben 
biztosítási intézkedés iránti kérelmet nyújtott be. 

Közös szabályok 

158. § (1) A házkutatást, a motozást és a lefoglalás érdekében tett intézkedést az érintett kíméletével, lehetőleg 
a napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell végezni. Biztosítani kell, hogy az intézkedés folytán ne 
kerüljenek nyilvánosságra a magánéletnek a büntetőeljárással össze nem függő körülményei; kerülni kell a 
szükségtelen károkozást. 

(2) Az intézkedésről készített jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy a tárgyi bizonyítási eszközt vagy más 
dolgot, tárgyat hol, milyen körülmények között találták meg. 

(3) Aki a házkutatást, a motozást vagy a lefoglalás érdekében tett intézkedést akadályozza, ezek tűrésére 
kényszeríthető, és - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható. 

(4) A nyomozó hatóság a bíróságnak a házkutatás, a motozás és a lefoglalás végrehajtására vonatkozó 
utasításait határidőre teljesíti. 

VIII. Cím 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN RÖGZÍTETT ADATOK 
MEGŐRZÉSÉRE KÖTELEZÉS 

158/A. § (1) 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. 

(2) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elrendeli annak a számítástechnikai rendszer útján 
rögzített adatnak a megőrzését, amely bizonyítási eszköz, vagy bizonyítási eszköz felderítéséhez, a gyanúsított 
kilétének, tartózkodási helyének a megállapításához szükséges. 

(3) 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. 

(4) A megőrzésre kötelezést elrendelő a megőrzéssel érintett adatot fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
láthatja el. Ha az adat eredeti helyen történő megőrzése az érintettnek az adat feldolgozásával, kezelésével, 
tárolásával vagy továbbításával kapcsolatos tevékenységét jelentősen akadályozná, az elrendelő engedélyével az 
adat megőrzéséről annak más adathordozóra vagy más számítástechnikai rendszerbe történő átmásolásával 
gondoskodhat. Az átmásolást követően az elrendelő az eredeti adatot tartalmazó adathordozóra és 
számítástechnikai rendszerre a korlátozásokat részlegesen vagy teljesen feloldhatja. 

(5) Ahhoz az adathoz, amelyet a megőrzésre kötelezés érint, az intézkedés tartama alatt kizárólag az elrendelő 
bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, valamint az elrendelő engedélyével az adat birtokosa vagy kezelője 
jogosult hozzáférni. Arról az adatról, amelyet a megőrzésre kötelezés érint, az adat birtokosa vagy kezelője az 
intézkedés tartama alatt csak az elrendelő kifejezett engedélyével adhat más részére tájékoztatást. 

(6) A megőrzésre kötelezett köteles haladéktalanul tájékoztatni az elrendelőt, ha a megőrzésre kötelezéssel 
érintett adatot jogosulatlanul megváltoztatták, törölték, átmásolták, továbbították, megismerték, vagy hogy ezek 
megkísérlésére utaló jelet észlelt. 
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(7) A megőrzésre kötelezést követően az elrendelő haladéktalanul megkezdi az érintett adatok átvizsgálását, és 
ennek eredményéhez képest az adatnak a számítástechnikai rendszerbe vagy más adathordozóra történő 
átmásolásával az adat lefoglalását kell elrendelni, vagy a megőrzésre kötelezést meg kell szüntetni. 

(8) A megőrzésre kötelezés az adat lefoglalásáig, de legfeljebb három hónapig tart. A megőrzésre kötelezés 
megszűnik, ha a büntetőeljárást befejezték. A büntetőeljárás befejezéséről a megőrzésre kötelezettet értesíteni 
kell. 

IX. Cím 

A ZÁR ALÁ VÉTEL ÉS A BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS 

A zár alá vétel 

159. § (1) A zár alá vétel a zár alá vett vagyontárgyak és vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot függeszti fel. 
Zár alá vételt a bíróság rendel el. 

(2) Ha az eljárás olyan bűncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak van helye, 
illetőleg ha polgári jogi igényt érvényesítenek, és alaposan tartani lehet attól, hogy a kielégítést meghiúsítják, 
ezek biztosítására a terhelt egész vagyonának, vagyona meghatározott részének vagy egyes vagyontárgyainak zár 
alá vétele rendelhető el. A zár alá vétel elrendelhető arra a vagyonra, vagyonrészre, illetőleg egyes 
vagyontárgyra is, amelyre nézve vagyonelkobzás rendelhető el, de amelyet nem a terhelt birtokol. A zár alá 
vételnek a közhitelű nyilvántartásba történő bejegyzése iránt haladéktalanul intézkedni kell. Ha nincs külön 
jogszabály szerinti közhitelű nyilvántartás, a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szervezetet kell értesíteni. 

(3) A magánfél által érvényesített polgári jogi igény biztosítására zár alá vételnek csak a magánfél 
indítványára van helye. A nyomozás során zár alá vételnek helye van a sértett indítványára is. Ha a bíróság a 
nem jogerős ügydöntő határozatában ingatlanra vagyonelkobzást rendelt el, ennek biztosítására az eljárás jogerős 
befejezéséig az ingatlan zár alá vételét rendelheti el. 

(4) A zár alá vételt fel kell oldani, ha 
a) az elrendelésének oka megszűnt, ha a nyomozást megszüntették, illetőleg annak határideje lejárt, kivéve, ha 

a zár alá vett vagyontárgyat, illetőleg vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot magának követelő személy a 
követelése érdekében hatvan napon belül polgári eljárást indított, 

b) a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítására rendelték el, és ezt az összeget letétbe helyezték, 
c) az eljárást vagyonelkobzás alkalmazása nélkül fejezték be, illetőleg a polgári jogi igényt elutasították, 
d) a polgári jogi igény megítélése esetén a magánfél a megállapított teljesítési határidő lejártától számított 

harminc napon belül nem kért végrehajtást, 
e) a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása esetén az ügyész, illetőleg a magánfél hatvan napon belül 

nem igazolta, hogy az igényét érvényesítette. 
(5) A (4) bekezdés a), d) és e) pontjában írt határidőt a zár alá vételt feloldó, a nyomozást megszüntető, a 

polgári jogi igény megítélésre, illetőleg az egyéb törvényes útra utasításra vonatkozó határozat közlésétől kell 
számítani. 

(6) Ha ingatlan lefoglalását rendelték el, azt a zár alá vétel szabályai szerint kell végrehajtani. 
(7) A zár alá vételt a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 

Biztosítási intézkedés 

160. § (1) A biztosítási intézkedés a zár alá vétel érdekében annak ideiglenes megakadályozása, hogy a terhelt 
vagy más érdekelt az ingó és ingatlan vagyona, vagyoni jogot megtestesítő értékpapírjai, pénzintézetnél 
szerződés alapján kezelt pénzeszközei, gazdálkodó szervezet vagyonából az őt megillető üzletrész vagy vagyoni 
hányad feletti rendelkezési jogát gyakorolja. 

(2) Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság biztosítási intézkedést alkalmazhat, ha a zár alá vétel feltételeinek 
fennállása valószínűsíthető, és a terhelt az (1) bekezdésben meghatározott vagyona elrejtését, rendelkezési 
jogának átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérli, illetőleg ha ez megalapozottan feltehető. 

(3) Biztosítási intézkedésként a nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész az (1) bekezdésben meghatározott 
dolgokat lefoglalja, vagy a 61. §-ban felsorolt hatóságokat keresi meg a hatáskörükbe tartozó intézkedések 
elvégzése érdekében. A hatóságok az intézkedéseket haladéktalanul kötelesek megtenni, és ennek megtörténtéről 
a nyomozó hatóságot, illetőleg ügyészt haladéktalanul tájékoztatni. 

(4) A nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész a 61. §-ban fel nem sorolt más szerveket, gazdálkodó 
szervezeteket is megkereshet a terhelt vagyonának zárolása és a biztosítási intézkedés nyilvántartásba vétele 
céljából. A megkeresett szervek a biztosítási intézkedés elvégzésére vonatkozó megkeresést haladéktalanul 
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nyilvántartásba veszik, gondoskodnak a vagyon zárolásáról, és ezek megtörténtéről a megkeresést intéző 
nyomozó hatóságot, illetőleg ügyészt tájékoztatni kötelesek. 

(5) A biztosítási intézkedés elsősorban azzal szemben alkalmazható, akinek a zár alá vétel a rendelkezési jogát 
függesztené fel. Alkalmazható más olyan személlyel szemben is, aki a terhelttel - a dolog elrejtése, rendelkezési 
jogának átruházása, elidegenítésének megkísérlése céljából - kapcsolatot tart, vagy megalapozottan feltehető, 
hogy kapcsolatba lép. 

(6) A biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követően a biztosítási intézkedést elszenvedő a 
rendelkezési jog átmeneti jellegű korlátozását tűrni köteles. 

(7) A biztosítási intézkedést követően a zár alá vétel elrendelését haladéktalanul indítványozni kell, és - ha ez 
a foganatosítást nem veszélyezteti - az érintettet értesíteni kell. Ha a zár alá vételt a bíróság nem rendelte el, a 
biztosítási intézkedést haladéktalanul fel kell oldani. 

X. Cím 

AZ ELJÁRÁS RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA 

A rendbírság 

161. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a rend fenntartása érdekében, valamint az eljárási 
kötelezettségek megszegése miatt ezer forinttól kétszázezer forintig, különösen súlyos vagy ismételt esetben 
ötszázezer forintig terjedő rendbírság szabható ki. 

(2) A rendbírság összegének megállapításánál a kiszabására okot adó cselekmény súlyát és következményeit 
kell figyelembe venni. 

(3) Rendbírság kiszabásáról a bíróság és az ügyész határoz. 
(4) A rendbírság kiszabása ellen bejelentett jogorvoslatnak halasztó hatálya van. 
(5) A 69. § (1) bekezdésének b) vagy c) pontja, valamint (2) és (5) bekezdése, a 93. §, a 106. § (3) bekezdése, 

a 113. § (1) vagy (2) bekezdése, a 123. § (4) bekezdése, a 152. § (1) bekezdése, a 158. § (3) bekezdése, a 185. § 
(3) bekezdése, a 245. § (4) bekezdése és a 343. § (1) bekezdése alapján kiszabott rendbírságot - meg nem 
fizetése esetén - a bíróság elzárásra változtatja át. A rendbírság elzárásra történő átváltoztatása esetén ezer 
forinttól ötezer forintig terjedő összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani, az egynapi elzárásnak 
megfelelő összeget a rendbírságot kiszabó határozatban kell megállapítani. A rendbírság helyébe lépő elzárás 
egy napnál rövidebb és száz napnál hosszabb nem lehet. Erre a rendbírságot kiszabó határozatban a megbírságolt 
személyt figyelmeztetni kell. 

(6) Az ügyész által kiszabott rendbírság átváltoztatásáról az ügyészség székhelye szerint illetékes nyomozási 
bíró az iratok alapján dönt. 

(7) Az (5) és a (6) bekezdés alapján a rendbírságot elzárásra átváltoztató határozat ellen nincs helye 
jogorvoslatnak. Az elzárás végrehajtására a szabálysértési jogszabályok irányadók azzal, hogy az elzárás 
végrehajtásának elhalasztása vagy félbeszakítása csak a megbírságolt személy kórházi gyógykezelésének 
szükségessége esetén és csak ezen időtartamig engedélyezhető. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell 
végrehajtani. 

Az elővezetés 

162. § (1) Az elővezetés személyi szabadságot korlátozó intézkedés annak érdekében, hogy az érintettet a 
bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elé állítsák, vagy biztosítsák az eljárási cselekményen, illetőleg a 
szakértői vizsgálaton való részvételét. 

(2) A törvényben meghatározott személyek elővezetésének elrendeléséről a bíróság, az ügyész, illetőleg a 
nyomozó hatóság rendelkezik. 

(3) Az elővezetést a rendőrség hajtja végre. Az elővezetést az általa nyomozott ügyben az illetékességi 
területén eljáró más nyomozó hatóság is végrehajthatja. A rendőr, illetőleg a nyomozó hatóság az érintett 
személyt az elővezetést elrendelő határozatban megjelölt helyre kíséri, ennek érdekében a reá irányadó törvény 
szerint szükség esetén kényszert és más intézkedést alkalmazhat. 

(4) Az elővezetést általában a napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell végrehajtani. 
(5) A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság rendelkezhet úgy, hogy a rendőr az elővezetés 

foganatosítása helyett az érintett személy útba indulását ellenőrizze, ha megalapozottan feltehető, hogy az 
elővezetés célja ezzel is elérhető. 

(6) Katona [Btk. 122. § (1) bek.] elővezetése iránt az elővezetendő elöljáróját kell megkeresni. 
(7) Az elővezetés külön jogszabályban meghatározott költségének megfizetésére az elővezetettet kell 

kötelezni. 
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Testi kényszer alkalmazása 

163. § (1) Ha megalapozottan feltehető, hogy eljárási cselekmény biztosítása vagy bizonyítási cselekmény 
foganatosítása céljából testi kényszer alkalmazása szükséges, erről az eljárási cselekmény elvégzését elrendelő 
bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság rendelkezhet. A testi kényszer alkalmazásáról rendelkezhet az 
eljárási cselekményt vagy a bizonyítási cselekményt végző bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság is. 

(2) Testi kényszer a terhelttel, a sértettel, a tanúval, valamint az eljárási cselekményt akadályozó más 
személlyel szemben alkalmazható. 

(3) A testi kényszer alkalmazására a bíróság és az ügyész elsősorban a rendőrséget veszi igénybe. 
(4) Kivételesen a bírósági eljárási cselekménynél jelen lévő büntetés-végrehajtási őr is igénybe vehető testi 

kényszer alkalmazására, ez azonban nem terjedhet ki bizonyítási cselekmény érdekében alkalmazott testi 
kényszerre. 

MÁSODIK RÉSZ 

IX. Fejezet 

A NYOMOZÁS 

I. Cím 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Alapvető rendelkezés 

164. § (1) A büntetőeljárás - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - nyomozással kezdődik. 
(2) 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. 

Az ügyész és a nyomozó hatóság kapcsolata 

165. § (1) Az ügyész rendelkezik a nyomozásról. Az ügyész a nyomozó hatóságot utasítja. Az ügyész 
betekinthet a nyomozó hatóságok külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásaiba, és ezek adatait 
felhasználhatja. Egyes nyomozási cselekmények teljesítése végett az ügyész akkor is a nyomozó hatósághoz 
fordulhat, ha egyébként a nyomozást maga végzi. 

(2) A nyomozó hatóság az ügyésznek az ügy nyomozására vonatkozó utasításait határidőre teljesíti, az ügyészt 
- annak rendelkezése szerint - a nyomozás elrendeléséről és az ügy állásáról írásban tájékoztatja. Ha a nyomozó 
hatóság észleli, hogy olyan eljárási cselekmény elvégzése, illetőleg határozat meghozatala szükséges, amelyről a 
döntés a bíróság, illetőleg az ügyész hatáskörébe tartozik, erről az ügyészt haladéktalanul tájékoztatja. 

(3) Az ügyész a határozatai előkészítésére a nyomozó hatóságot utasíthatja. 
(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a nyomozó hatóság a nyomozást a 35. § (2) 

bekezdése alapján önállóan végzi. 
(5) Az ügyész az utasítást, a nyomozó hatóság a tájékoztatást - a (6) bekezdés esetét kivéve - írásban adja. 
(6) Halasztást nem tűrő esetben az ügyész az utasítást, a nyomozó hatóság a tájékoztatást szóban is adhatja, 

azonban az ügyész az utasítást, a nyomozó hatóság a tájékoztatást utólag, haladéktalanul írásban megismétli. 
(7) A nyomozó hatóság vezetője az ügyészi utasítás ellen felettes szerve útján előterjesztést tehet a felettes 

ügyészhez. A felettes szerv az előterjesztést az arra vonatkozó ténybeli és szakmai álláspontjának kifejtésével 
továbbítja a felettes ügyészhez. Az előterjesztésnek nincs halasztó hatálya. 

(8) A felettes ügyész az előterjesztés alapján az iratokat megvizsgálja és a vizsgálata eredményéről, jogi 
álláspontjáról az előterjesztőt az előterjesztés hozzá érkezésétől számított tizenöt napon belül írásban 
tájékoztatja. 

165/A. § 

A jegyzőkönyv 
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166. § (1) A nyomozási cselekményekről - ideértve az ügyész, valamint a nyomozó hatóság intézkedéseit -, ha 
e törvény másképp nem rendelkezik, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság jegyzőkönyvet készít. A 
jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető vagy a nyomozó hatóság tagja veszi fel. 

(2) A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni 
a) az eljáró hatóság megnevezését, 
b) az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény megnevezését és a gyanúsított nevét, 
c) a nyomozási cselekmény helyét és idejét, 
d) a jelen lévő ügyész, nyomozó hatóság tagja, eljárásban részt vevő személy és képviselője, védő, tanú, tanú 

érdekében eljáró ügyvéd, hatósági tanú és jegyzőkönyvvezető nevét, 
e) a kihallgatott terhelt és tanú, a meghallgatott szakértő nevét, valamint az e törvényben meghatározott más 

személyi adatokat. 
(3) A jegyzőkönyvben röviden le kell írni a nyomozási cselekmény menetét akként, hogy a jegyzőkönyv 

alapján az eljárási szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen. A gyanúsított és a tanú vallomását, valamint a 
nyomozási cselekmény során tett indítványokat és észrevételeket a jegyzőkönyvnek a szükséges részletességgel 
kell tartalmaznia. A kihallgatott indítványozhatja a vallomásának szó szerinti jegyzőkönyvbe foglalását. Ha az 
ügyész vagy a nyomozó hatóság az indítványt nem tartja indokoltnak, azt elutasítja, és egyidejűleg a 
kihallgatottat tájékoztatja a 85. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról; az indítvány elutasítását és a tájékoztatást 
jegyzőkönyvbe foglalja. 

(4) Ha a szakértő a szakvéleményt szóban adja elő, ennek jegyzőkönyvbe vételére a (3) bekezdés irányadó. 
(5) A jegyzőkönyvet a nyomozási cselekményt végző ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság tagja és a 

jegyzőkönyvvezető aláírja. A gyanúsított, a tanú és a tolmács a jegyzőkönyv minden oldalát aláírja. Ha a 
gyanúsított, a tanú vagy a tolmács a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, a megtagadás tényét és annak közölt 
vagy ismert indokát a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

(6) Ha a nyomozási cselekményen jelen lévő gyanúsított, védő, sértett, egyéb érdekelt, tanú vagy az érdekében 
eljáró ügyvéd az eljárással összefüggő esemény vagy nyilatkozat jegyzőkönyvbe vételét kéri, ez csak abban az 
esetben tagadható meg, ha ennek megtörténtéről az ügyésznek, illetőleg a nyomozó hatóság tagjának nincs 
tudomása. 

(7) A jegyzőkönyvet az ügyész vagy a nyomozó hatóság eljáró tagja szükség esetén kijavítja vagy kiegészíti, a 
kijavítást és a kiegészítést aláírja, és arról az érdekelteket értesíti. A nyomozási cselekményen jelen voltak a 
jegyzőkönyv általuk történt megismerését követően a jegyzőkönyv kijavítását vagy kiegészítését 
indítványozhatják. A kijavítást a jegyzőkönyvben a kijavítás dátumának megjelölésével fel kell jegyezni, vagy az 
indítvány elutasítását az iratokban fel kell tüntetni. 

167. § (1) Az ügyész, valamint a nyomozó hatóság elrendelheti a nyomozási cselekménynek gyorsírással, kép- 
vagy hangfelvevővel vagy egyéb berendezéssel történő rögzítését; elrendeli, ha a gyanúsított, a védő vagy a 
sértett ezt a költségek egyidejű előlegezésével indítványozza. A rögzítés ilyen módja a jegyzőkönyvet nem 
pótolja, de az ügyész vagy a nyomozó hatóság által készített, a képet és a hangot egyidejűleg rögzítő felvétel 
esetében a jegyzőkönyvben mindössze a jelenlevőket, az elkészítés helyét, idejét és egyéb körülményeit kell 
feltüntetni. 

(2) A gyorsírói feljegyzést, a kép- vagy hangfelvételt vagy a nyomozási cselekménynek egyéb módon történő 
rögzítésével létrejött felvételt külön jogszabály rendelkezései szerint kell megőrizni. 

(3) A gyorsíróra a szakértőkre vonatkozó rendelkezések az irányadók. 

A jelentés 

168. § (1) A nyomozó hatóság tagja az általa végzett nyomozási cselekményekről - ha az ügyész másképp 
nem rendelkezik - jegyzőkönyv helyett jelentést készíthet. Az ügyész elrendelheti egyes nyomozási 
cselekmények megismétlését, és ezekről jegyzőkönyv felvételét. A gyanúsított és a tanú kihallgatásáról, illetőleg 
a szembesítésről jelentés nem készíthető. 

(2) A jelentés tartalmazza a 166. § (2) bekezdésének a)-c) és e) pontjában meghatározott adatokat, az elvégzett 
eljárási cselekmények megjelölését, és ezek tartalmának tömör összefoglalását akként, hogy az eljárási 
szabályok megtartását is ellenőrizni lehessen. 

(3) A jelentést a nyomozó hatóság eljáró tagja írja alá. 
(4) A feljelentés kiegészítése körében tett megállapítások jelentésbe foglalhatók. A jelentés az eljáró hatóság 

megnevezését, az eljárási cselekmény helyét, idejét, és a történtek lényegének összegzését tartalmazza. 

A határozat 

169. § (1) Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság a kizárásról (32. §, 39. §), a védőnek a kirendelés alóli 
felmentéséről és a kirendelt védő díjának megállapításáról [48. § (6) és (9) bek.], a védő kirendelésének 



284 
 

visszavonásáról, ha annak oka megszűnt [49. § (2) bek.], az igazolási kérelem elbírálásáról (66. §), a 
mulasztással és a meg nem jelenéssel okozott költség viselésére kötelezésről (69. §), az ügyek egyesítéséről, 
elkülönítéséről, áttételéről (72. §), a bűnügyi költség megállapításáról [74. § (2) bek.], a személyes 
költségmentességről, illetve az okozott költség viselésére kötelezésről [74. § (3)-(4) bek.], a tanú és a szakértő 
mentességre történt hivatkozásának el nem fogadásáról [94. §, 113. § (3) bek.], a szakértő kirendeléséről (100. §, 
111. §), kizárásáról (103. §), felmentéséről (104. §), díjának megállapításáról [105. § (6) bek.], a tolmács 
kirendeléséről, kizárásáról, felmentéséről, díjának megállapításáról (114. §), a kényszerintézkedésekről (VIII. 
Fejezet) - kivéve a testi kényszer alkalmazását (163. §) -, a határozat kijavításáról [169. § (5) bek.], a feljelentés 
elutasításáról (174. §), az eljárás felfüggesztéséről (188. §), a felfüggesztett nyomozást követően az eljárás 
folytatásáról (188. §), a nyomozás megszüntetéséről (190. §, 192. §), a megszüntetett nyomozást követően az 
eljárás folytatásáról (191. §), az ügyész a szakértő bevonásáról (112. §), a nyomozás határidejének 
meghosszabbításáról (176. §), a nyomozás részbeni mellőzéséről (187. §) és a panasz elbírálásáról [195. § (4) 
bek.], a halaszthatatlan nyomozási cselekmény elleni jogorvoslat elbírálásáról [195. § (7) bek.] határozatot hoz. 
Az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság más intézkedéseit is határozatba foglalhatja. 

(2) A határozatban meg kell nevezni azt, akire a rendelkezés vonatkozik, és fel kell tüntetni az azonosításhoz 
szükséges személyi adatokat. A határozatban fel kell tüntetni 

a) az ügyész vagy a nyomozó hatóság megnevezését, 
b) a bűncselekményt, amely miatt az eljárás folyik, 
c) a határozatban megállapított rendelkezést és a jogszabályt, amelyen az alapul, 
d) hogy ellene van-e helye jogorvoslatnak, és azt milyen határidőn belül, melyik nyomozó hatósághoz, 

ügyészséghez, illetőleg bírósághoz kell benyújtani. 
(3) A határozatot röviden azoknak a tényeknek a feltüntetésével kell indokolni, amelyek a határozat 

rendelkezéseire okot adtak. 
(4) A határozatot jegyzőkönyvbe, vagy más módon írásba kell foglalni, és azzal kell közölni, akire a 

rendelkezése vonatkozik, továbbá azzal is, akinek az eljárási jogait érinti. A gyanúsítottal közölt határozatot a 
védővel is közölni kell. A határozatot a jelenlevőknek át kell adni, és szóban is közölni kell, egyébként pedig 
kézbesítés útján kell közölni. 

(5) Ha névcsere, szám- vagy számítási hiba és más hasonló elírás történt, az ügyész, illetőleg a nyomozó 
hatóság a határozat kijavítását mind indítványra, mind hivatalból elrendelheti. A kijavítást a határozatra fel kell 
jegyezni. 

II. Cím 

A BÜNTETŐELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NYOMOZÁSSAL 

A nyomozás megindításának alapja 

170. § (1) A nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a nyomozó 
hatóság tagjának hivatali minőségében tudomására jutott adatok alapján vagy feljelentésre indul meg. 

(2) Nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendel el, és erről feljegyzést készít. A feljegyzésből ki kell 
tűnnie, hogy milyen bűncselekmény miatt és mikor indítottak nyomozást. A nyomozás elrendelése a feljelentést 
tartalmazó iraton is feljegyezhető. 

(3) A nyomozás elrendeléséről a feljelentés megérkezésétől számított három napon belül kell határozni, 
feltéve, ha a feljelentést nem utasítják el, vagy a feljelentés kiegészítésére nincs szükség. A nyomozó hatóság az 
általa elrendelt nyomozásról, illetőleg a feljelentés elutasításáról huszonnégy órán belül értesíti az ügyészt. Ha a 
feljelentést nem a sértett tette, de a személye ismert, a nyomozás elrendeléséről értesíteni kell a sértettet is. 
Külön jogszabály határozza meg, hogy a nyomozás elrendeléséről, illetőleg megszüntetéséről szóló értesítést az 
e törvényben meghatározottakon kívül kinek kell megküldeni. 

(4) Nyomozás elrendelése nélkül indul meg a nyomozás, ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság a bizonyítási 
eszközök biztosítására, az elkövetéssel gyanúsítható személy kilétének megállapítása, elrejtőzésének, a 
bűncselekmény befejezésének avagy 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. 

(5) A (4) bekezdés szerinti nyomozási cselekményt bármely nyomozó hatóság elvégezheti, köteles azonban a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságot haladéktalanul értesíteni. 

(6) Nyomozást nem lehet indítani közokirat-hamisítás (Btk. 274. §) miatt, ha a hamis vagy hamisított, illetőleg 
más nevére szóló valódi úti okmányt a külföldi az ország területére történő beutazás érdekében használja fel, 
feltéve, hogy vele szemben idegenrendészeti eljárásnak van helye. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a 
külföldivel szemben más bűncselekmény elkövetése miatt is nyomozást kell indítani. 
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A feljelentés 

171. § (1) Bűncselekmény miatt bárki tehet feljelentést. A feljelentés kötelező, ha annak elmulasztása 
bűncselekmény. 

(2) 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. A 
feljelentéshez csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megőrzésükről kell gondoskodni. 

172. § (1) A feljelentést rendszerint az ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál kell írásban vagy szóban 
megtenni. A szóban tett feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. A feljelentést nyomban nyilvántartásba kell 
venni. 

(2) A feljelentést más hatóság és a bíróság is elfogadhatja, de köteles azt a nyomozó hatóságnak megküldeni. 
Ha a feljelentés azonnali intézkedést kíván, azt el kell fogadni. 

(3) Ha a feljelentést nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyésznél, illetve nyomozó hatóságnál 
tették, a feljelentést ez is köteles átvenni, illetőleg jegyzőkönyvbe foglalni, és az eljárásra jogosultnak 
megküldeni. 

(4) A távbeszélőn vagy más technikai eszközzel történt feljelentésre az (1) bekezdésben foglaltakat kell 
megfelelően alkalmazni. 

A feljelentés kiegészítése 

172/A. § (1) Ha a feljelentés alapján a nyomozás elrendeléséről, illetőleg a feljelentés elutasításáról 
megnyugtatóan nem lehet állást foglalni, a feljelentés kiegészítésének van helye. 

(2) A feljelentés kiegészítése során a feljelentéskiegészítést végző hatóság a 178. § (1) bekezdésében 
meghatározott adatszerző tevékenységet folytathat, illetve a feljelentőt meghallgathatja, a feljelentés kiegészítése 
során tett megállapításait jelentésbe foglalja. A feljelentéskiegészítés határideje tizenöt nap. Ezt a határidőt a 
feljelentéskiegészítést végző hatóság vezetője indokolt esetben tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 

(3) Ha a feljelentés kiegészítését követően a nyomozást elrendelik, a nyomozás határidejét a 
feljelentéskiegészítés elrendelése napjától kell számítani. 

A magánindítvány 

173. § (1) Magánindítványra üldözendő bűncselekmény miatt csak a jogosult feljelentése alapján indítható 
büntetőeljárás. A magánindítvány előterjesztőjének bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető 
büntetőjogi felelősségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni. 

(2) A magánindítvány előterjesztésére jogosult nyilatkozatát be kell szerezni, ha a nyomozás megindítását 
követően derül ki, hogy a cselekmény csak magánindítványra büntethető. 

(3) A magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a 
magánindítványra jogosult a bűncselekmény elkövetőjének kilétéről tudomást szerzett. A (2) bekezdésben 
meghatározott esetben ezt a határidőt attól a naptól kell számítani, amelyen a magánindítványra jogosult a 
felhívásról tudomást szerzett. Az elhunyt sértett hozzátartozója a még nyitva álló határidő alatt terjesztheti elő a 
magánindítványt. 

(4) A magánindítvány előterjesztésére nyitva álló határidő elmulasztása miatt igazolásnak akkor van helye, ha 
a bűncselekmény közvádra üldözendő. 

A feljelentés elutasítása 

174. § (1) Az ügyész a tudomására jutott feljelentést három napon belül határozattal elutasítja, ha magából a 
feljelentésből megállapítható, hogy 

a) a cselekmény nem bűncselekmény, 
b) a bűncselekmény gyanúja hiányzik, 
c) a büntethetőséget kizáró ok (Btk. 22. §) állapítható meg, 
d) eljárás halál, elévülés vagy kegyelem [Btk. 32. § a)-c) pont] folytán nem indítható, 
e) a magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiányzik, 
f) a cselekményt már jogerősen elbírálták. 
(2) Az (1) bekezdés a)-b), valamint d)-f) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetőséget a 

gyermekkor zárja ki [Btk. 22. § a) pont], a feljelentés elutasítására a nyomozó hatóság is jogosult. 
(3) A feljelentést nem lehet elutasítani, ha 
a) kényszergyógykezelés elrendelése látszik szükségesnek, 



286 
 

b) elkobzásnak, illetőleg vagyonelkobzásnak a büntethetőségtől függetlenül helye van, kivéve, ha az 
elkobzásra, illetőleg vagyonelkobzásra irányuló eljáráshoz a bizonyítékok rendelkezésre állnak. 

(4) A feljelentés elutasításáról értesíteni kell a feljelentőt és azt is, aki magánindítványt terjesztett elő. A 
feljelentést elutasító határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi. 

(5) 
175. § (1) A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetében az ügyész, illetőleg a nyomozó 

hatóság az ügyész engedélyével a feljelentést elutasíthatja, ha a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személy az ügy, illetőleg más büntetőügy felderítéséhez, bizonyításához hozzájárulva olyan 
mértékben együttműködik, hogy az együttműködéshez fűződő nemzetbiztonsági vagy bűnüldözési érdek 
jelentősebb mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik. 

(2) A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az ügyész a feljelentést határozattal 
elutasítja, ha a bűncselekmény elkövetésével fedett nyomozó [178. § (2) bek.] gyanúsítható megalapozottan, aki 
a cselekményt szolgálati feladata teljesítése közben bűnüldözési érdekből követte el, és a bűnüldözési érdek 
jelentősebb, mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik. 

(3) A feljelentésnek az (1) vagy (2) bekezdés alapján történt elutasítása esetén az állam téríti meg azt a kárt, 
amely az elkövetőt a polgári jog szerint terheli. Ha a kártérítésről polgári perben kell határozni, a kárigény 
jogalapját vélelmezni kell. 

(4) A polgári perben az államot az igazságügyért felelős miniszter képviseli. A polgári perben eljáró bíróság a 
kereset elbírálása előtt beszerzi a feljelentés elutasításáról határozatot hozott ügyész nyilatkozatát a felperes 
sérelmére elkövetett cselekményről, illetőleg a cselekménnyel okozott kárról. Az ügyész nyilatkozata nem 
terjedhet ki olyan tényre, amelynek alapján az elkövető személyére, illetve a feljelentés elutasításának indokaira 
lehet következtetni. 

(5) Ha a feljelentést az (1) vagy (2) bekezdés alapján utasítják el, a határozat rendelkező részből és keltezésből 
áll. A rendelkező rész tartalmazza a bűncselekmény megjelölését, a feljelentés elutasításának tényét, és a 
tájékoztatást arról, hogy a bűncselekmény elkövetésével kapcsolatban felmerült kár az állammal szemben miként 
érvényesíthető. 

(6) Az (1) vagy (2) bekezdés alapján a feljelentés nem utasítható el, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
személy, illetőleg a fedett nyomozó más életének szándékos kioltásával járó bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható. 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott személy, illetőleg a fedett nyomozó ellen indított büntetőeljárást el kell 
különíteni attól az ügytől, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott személy, illetőleg a fedett nyomozó által 
feltárt bizonyítékot fel kívánják használni. 

175/A. § (1) A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az ügyész a feljelentést 
határozattal elutasítja, ha a bűncselekmény elkövetésével a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja gyanúsítható megalapozottan, aki a cselekményt 
megbízhatósági vizsgálat végzése során, bűnmegelőzési, bűnfelderítési érdekből követte el. 

(2) A feljelentés nem utasítható el, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy a rendőrségről szóló törvény 
7/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható. 

(3) A feljelentés elutasítása esetén a 175. § (3)-(5) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell. 

III. Cím 

A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA 

A nyomozás határideje 

176. § (1) A nyomozást a lehető legrövidebb időn belül le kell folytatni, és az elrendelésétől, illetve 
megindulásától számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály 
indokolja, a nyomozás határidejét az ügyész legfeljebb hat hónappal, ha ez a határidő letelt, az ügyészség 
vezetője legfeljebb a büntetőeljárás megindításától számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja. 

(2) Egy éven túl a felettes ügyészség vezetője, két éven túl a legfőbb ügyész jogosult a nyomozás 
határidejének meghosszabbítására. Ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, a meghosszabbítás 
legfeljebb a gyanúsítottnak a 179. § (1) bekezdése szerinti kihallgatásától számított két évig terjedhet, kivéve, ha 
a legfőbb ügyész a 193. § (3) bekezdése alapján a nyomozás időtartamát az engedélyben meghatározott 
időpontig meghosszabbította. 

(3) Ha az ügyész nyomoz, a nyomozás határidejét az ügyészség vezetője legfeljebb a nyomozás elrendelésétől 
számított egy év elteltéig, azt követően a (2) bekezdésben meghatározott határidőig a felettes ügyészség 
vezetője, illetve a legfőbb ügyész hosszabbíthatja meg. 

(4) A nyomozás határidejének meghosszabbításáról rendelkező határozat ellen nincs helye panasznak. 
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Nyomozási cselekmény elvégzése határozat nélkül 

177. § Az ügyész és a nyomozó hatóság az olyan kényszerintézkedéseket, amelyeknek elrendelésére 
egyébként jogosult (126. §, 149. §, 150. §, 151. §, 158/A. §) halasztást nem tűrő esetben nyomban elvégezheti, és 
bizonyítási cselekmények (119. §, 121. §, 122. §) elvégzését rendelheti el (halaszthatatlan nyomozási 
cselekmény). Az eljárási cselekményről készült jegyzőkönyvben a halaszthatatlanság tényét és az ezt 
megalapozó körülményeket fel kell tüntetni. 

A nyomozó hatóság egyéb adatszerző tevékenysége 

178. § (1) A nyomozó hatóság a büntetőeljárás megindítása után annak megállapítására, hogy vannak-e 
bizonyítási eszközök, és ezek hol találhatók, adatszerzést végezhet, ennek során igénybe veheti a bűnüldöző 
szervek külön törvényben meghatározott bűnüldözési adatkezelési adatbázisait, a megkeresésre (71. §) 
vonatkozó szabályok szerint bárkitől okiratok és adatok rendelkezésre bocsátását, valamint felvilágosítás adását, 
a feljelentő vagy a sértett állami, helyi önkormányzati szerv, köztestület, gazdálkodó szervezet, alapítvány, 
közalapítvány vagy társadalmi szervezet vezetőjétől, illetőleg a vizsgálatra jogosult szervtől vizsgálat tartását és 
a kár megállapítását kérheti, a bűncselekmény helyszínét megtekintheti, szaktanácsadót vehet igénybe, és a 
megszerzett adatokat ellenőrizheti. A nyomozó hatóság az adatszerzés során fénykép vagy más adathordozón 
rögzített kép bemutatásával személyt vagy tárgyat kiválasztathat, illetőleg a bemutatott személyről vagy tárgyról 
felvilágosítást kérhet. 

(2) A nyomozó hatóság az adatszerző tevékenysége során az ügyész engedélyével a nyomozó hatóság olyan 
tagját is igénybe veheti, aki e minőségét leplezi (fedett nyomozó), valamint a reá irányadó törvény szerint más, 
bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyűjtést is végezhet. 

(3) A nyomozó hatóságnak az a tagja, aki az adatszerzést végezte, erről jelentést készít. A jelentés tartalmára a 
168. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezései az irányadók. A (2) bekezdés szerinti adatszerző tevékenységről 
szóló jelentést a nyomozó hatóság vezetője írja alá. 

(4) Ha az ügyész a nyomozó hatóság adatszerző tevékenységének eredményét bizonyítékként kívánja 
felhasználni, az arról készített jelentést csatolja a nyomozás irataihoz. A nyomozó hatóság adatszerző 
tevékenységéről készített jelentés a nyomozás irataihoz történő csatolást követően az okiratra (116. §) vonatkozó 
szabályok szerint használható fel bizonyítékként. 

178/A. § (1) A nyomozás elrendelését követően az ügyész, illetőleg az ügyész jóváhagyásával a nyomozó 
hatóság a megkeresésre vonatkozó szabályok szerint - ha ez az ügy jellege miatt szükséges - a gyanúsítottról 
(feljelentettről, illetőleg az elkövetéssel gyanúsítható személyről) a tényállás felderítése érdekében adatok 
szolgáltatását igényelheti az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervtől és egyéb üzleti titoknak 
minősülő adatot kezelő szervtől. A nyomozó hatóság az adóhatóságtól, a hírközlési szolgáltatást nyújtó 
szervezettől, a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak minősülő adatot kezelő szervtől, a közúti 
közlekedési nyilvántartásból, valamint az ingatlan-nyilvántartásból az ügyész jóváhagyása nélkül is igényelheti 
adatok szolgáltatását. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg. 

(2) Ha meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható bűncselekmény elkövetésével, e személyről be 
kell szerezni a bűnügyi nyilvántartás és a központi szabálysértési nyilvántartás adatait, és - ha annak külön 
törvényben meghatározott feltételei fennállnak - a szervezett bűnözés elleni fellépés koordinációjáért felelős 
közigazgatási szerv adatnyilvántartásában kezelt adatokat. 

(3) A nyomozó hatóság - az ügyész hozzájárulásával - átveheti a külön törvényben meghatározott, az 
ügyészség büntetőjogi tevékenysége során keletkezett és ügyészségi adatnyilvántartásban kezelt személyes 
adatokat, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet nyilvántartásaiban kezelt adatokat. 

(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján átvett adat csak az ügyben és csak akkor használható fel, ha az 
adatszolgáltatással érintett személlyel szemben az ügyész vádat emel. Ha az ügyész nem emel vádat, az átvett 
adatot törölni kell. 

A gyanúsított kihallgatása 

179. § (1) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható 
bűncselekmény elkövetésével, az ügyész, illetőleg - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság 
a gyanúsítottat a 117-118. § szerint kihallgatja. A fogva lévő gyanúsítottat huszonnégy órán belül ki kell 
hallgatni. E határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a gyanúsítottat a nyomozó hatóság elé állították. 

(2) A gyanúsítottal a kihallgatás elején közölni kell a gyanúsítás lényegét, az erre vonatkozó jogszabályok 
megjelölésével. 

(3) A gyanúsítottat figyelmeztetni kell arra, hogy védőt választhat, illetőleg védő kirendelését kérheti. Ha az 
eljárásban védő részvétele kötelező, a gyanúsított figyelmét arra is fel kell hívni, hogy ha három napon belül nem 
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hatalmaz meg védőt, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság rendel ki védőt. Ha a gyanúsított kijelenti, hogy nem 
kíván védőt megbízni, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság nyomban védőt rendel ki. 

(4) A gyanúsított kihallgatásáról a nyomozó hatóság olyan időben köteles intézkedni, hogy a terhelt megfelelő 
időt és lehetőséget kapjon a védekezésre való felkészülésre [43. § (2) bek. c) pont]. 

(5) Ha a nyomozás adatai alapján a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból az 
eljárás megszüntetésének lehet helye, ennek feltételeiről a nyomozó hatóság tájékoztatja a gyanúsítottat. 

180. § (1) Nem tehető fel a gyanúsítottnak a választ, illetőleg nem bizonyított tény állítását magában foglaló, a 
törvénnyel össze nem egyeztethető ígéretet tartalmazó kérdés. 

(2) A gyanúsított beleegyezése nélkül a vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható. 

A tanú kihallgatása 

181. § (1) A tanút az ügyész, illetőleg - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság a 79-88. 
§ szerint kihallgatja. A tanúnak nem tehető fel a 180. § (1) bekezdésében tilalmazott, továbbá olyan kérdés, 
amely a feleletre útmutatást tartalmaz. 

(2) A feljelentő tanúként kihallgatható. Ha a feljelentés tartalmazza a feljelentő előadását, a tanúkénti 
kihallgatása mellőzhető. 

(3) 

Szaktanácsadó közreműködése 

182. § (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozási cselekményeknél szaktanácsadót vehet igénybe, ha a 
bizonyítási eszközök felkutatásához, megszerzéséhez, összegyűjtéséhez vagy rögzítéséhez különleges 
szakismeret szükséges, illetőleg az ügyész vagy a nyomozó hatóság valamilyen szakkérdésben felvilágosítást 
kér. 

(2) Szaktanácsadó igénybevétele kötelező, ha a terhelt vallomását a nyomozásban poligráf alkalmazásával 
vizsgálják. 

(3) Ha a szaktanácsadó eljárása során a személy testének sérthetetlenségét érintő cselekmény elvégzése 
szükséges, erről az ügyész vagy a nyomozó hatóság külön rendelkezik. 

(4) Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tagjának kizárására vonatkozó rendelkezéseket a szaktanácsadóra 
megfelelően alkalmazni kell. 

(5) A szaktanácsadó közreműködéséről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt a nyomozás irataihoz kell csatolni. 

A hatósági tanú 

183. § (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság a szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a 
lefoglalás, a házkutatás és a motozás végrehajtásánál, az írni-olvasni nem tudó személy kihallgatásáról felvett 
jegyzőkönyv ismertetésénél - elháríthatatlan akadály kivételével - hatósági tanút alkalmazhat. Erre az érdekeltet 
figyelmeztetni kell. 

(2) Az ügyész és a nyomozó hatóság az (1) bekezdésben felsorolt eljárási cselekményeknél, ha az érintett 
személy írni-olvasni nem tud, illetőleg a tizennegyedik életévét nem töltötte be, hivatalból, vagy a gyanúsított, a 
védője, valamint a szemlével, a lefoglalással, a házkutatással, továbbá a motozással érintett személy indítványára 
hatósági tanút alkalmaz. Hatósági tanú hivatalból is alkalmazható, ha az eljárási cselekménnyel érintett személy 
az érdekeinek védelmére egyéb okból feltehetően nem képes. 

(3) A hatósági tanú igazolja annak a nyomozási cselekménynek a lefolyását és eredményét, amelynél jelen 
volt. 

(4) A hatósági tanúkénti közreműködésre senki sem kötelezhető. 
(5) Hatósági tanúként olyan érdektelen személyt kell igénybe venni, aki képes érzékelni és igazolni a 

nyomozási cselekmény elvégzését. Nem lehet hatósági tanú az eljáró ügyész, a nyomozó hatóság tagja, 
alkalmazottja vagy a felsoroltak hozzátartozója. 

(6) A nyomozási cselekmény előtt a hatósági tanút a jogairól és a kötelességeiről fel kell világosítani. A 
hatósági tanú a nyomozási cselekményre észrevételt tehet, a tanú költségeinek megtérítésére vonatkozó 
rendelkezések szerint jogosult költségtérítésre, illetve e törvény rendelkezései alapján jogosult személyi 
védelemre. A hatósági tanút a nyomozási cselekmény során tudomására jutott tényekre, adatokra, körülményekre 
nézve titoktartási kötelezettség terheli. Az a bíróság, ügyész, illetőleg nyomozó hatóság, amely előtt az eljárás 
folyamatban van, az ügy tárgyát érintő tényekre, adatokra, körülményekre nézve a hatósági tanút a titoktartási 
kötelezettség alól felmentheti. 

(7) A nyomozási cselekményt úgy kell lefolytatni, hogy azt a hatósági tanú nyomon követhesse. 
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(8) A nyomozási cselekményről készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a hatósági tanú nevét, lakcímét, 
valamint azt, hogy a hatósági tanú az ügyben nem érdekelt. Ha a nyomozási cselekmény során a hatósági tanú 
észrevételt tett, a jegyzőkönyvben ezt is fel kell tüntetni. 

Jelenlét a nyomozási cselekményeknél 

184. § (1) A nyomozási cselekményen az ügyészen, a nyomozó hatóság tagján és a jegyzőkönyvvezetőn kívül 
csak az lehet jelen, akinek a jelenlétét e törvény megengedi. 

(2) Ha a gyanúsítottat az ügyész vagy a nyomozó hatóság kihallgatja, a védője a kihallgatáson jelen lehet. A 
védő jelen lehet az általa, illetve az általa védett gyanúsított által indítványozott tanúkihallgatáson, valamint az 
ilyen tanú részvételével megtartott szembesítésen is. A kihallgatáson jelen lévő védő a gyanúsítotthoz és a 
tanúhoz kérdéseket intézhet. 

(3) A fogva lévő gyanúsított a kihallgatása előtt a védővel értekezhet. 
(4) A nyomozási cselekményen jelen lehet az állam- és jogtudományi kar jogász szakán, illetőleg a 

Rendőrtiszti Főiskolán hallgatói jogviszony keretében szervezett szakmai gyakorlatát töltő személy, ha ezt az 
ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság engedélyezi, és a jelen lévő gyanúsított, tanú vagy sértett ehhez írásban 
hozzájárul. 

(5) A külföldi állampolgár gyanúsítottkénti vagy tanúkénti kihallgatásán jelen lehet államának konzuli 
tisztviselője. 

(6) Törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerződés rendelkezése alapján 
a) a külföldi állampolgár gyanúsított ellen, illetőleg 
b) a külföldi állampolgár sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt 

indult eljárás során lehetővé kell tenni, hogy a nyomozási cselekményen a külföldi állam hatóságának tagja jelen 
lehessen. Az értesítés mellőzhető, ha a késedelem veszéllyel jár. Ebben az esetben a külföldi állam hatóságát az 
elvégzett nyomozási cselekményről utólag haladéktalanul értesíteni kell. 

(7) Azoknál a nyomozási cselekményeknél, amelyeknél a védő jelen lehet, a védő mellett vagy helyetteseként 
ügyvédjelölt is jelen lehet. 

(8) Ha törvényben meghatározott feladataik ellátása érdekében ez szükséges, a szemlén más hivatalos 
személyek is jelen lehetnek. 

(9) 
185. § (1) A gyanúsított, a védő és a sértett jelen lehet a szakértő meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási 

kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál, indítványt terjeszthet elő és észrevételt tehet, a szakértőhöz kérdéseket 
intézhet. A felsoroltaknak a nyomozási cselekményről való értesítése kivételesen mellőzhető, ha ezt a nyomozási 
cselekmény sürgőssége indokolja. Az értesítést mellőzni kell, ha ennek következtében a tanú zártan kezelt adatai 
a gyanúsított, a védő és a sértett előtt ismertté válnának. 

(2) A gyanúsított a szemlére és a bizonyítási kísérletre idézhető, ebben az esetben a nyomozási cselekmény a 
gyanúsított távollétében nem tartható meg. 

(3) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozási cselekmény helyszínéről eltávolíthatja azt, akinek a 
jelenléte az eljárást akadályozza, a nyomozás elősegítése érdekében bárkit a nyomozási cselekmény helyszínén 
való tartózkodásra kötelezhet. Aki az eljárás rendjét zavarja, vagy a helyszínen tartózkodási kötelezettségének 
nem tesz eleget, rendbírsággal sújtható. 

186. § (1) Aki a nyomozási cselekményen jelen lehet, az arról készült jegyzőkönyvet nyomban megtekintheti. 
(2) A gyanúsított, a védő és a sértett a nyomozás során is megtekintheti a szakvéleményt, az egyéb iratokat 

pedig akkor, ha az a nyomozás érdekeit nem sérti. 
(3) A gyanúsított és a védő jogosult arra, hogy azokról az iratokról, amelyeket megtekinthet, másolatot 

kapjon. 
(4) A sértett, illetőleg a tanú vallomását vagy egyébként személyi adatait tartalmazó, a nyomozás során 

keletkezett, illetőleg annak során beszerzett, benyújtott vagy csatolt iratról készült másolaton nem tüntethetők fel 
a sértett, illetőleg a tanú személyi adatai. Nem adható másolat az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság 
határozatának tervezetéről. Nem adható másolat az ügyész és a nyomozó hatóság között a 165. §, valamint a 
165/A. § alapján keletkezett iratokról, kivéve azt, amely az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak az üggyel 
kapcsolatos jogi álláspontját tartalmazza - ideértve különösen a nyomozási cselekmény elvégzésére vonatkozó 
ügyészi utasítást tartalmazó iratot, feltéve, ha a megjelölt nyomozási cselekmény végrehajtásra került -, ha az 
nyomozási érdeket nem sért. 

A nyomozás részbeni mellőzése 
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187. § (1) A gyanúsított kihallgatása után az ügyész a további nyomozást határozattal mellőzheti az olyan 
bűncselekmény miatt, amelynek az elkövetett jelentősebb súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás 
szempontjából nincs jelentősége. 

(2) A nyomozás részbeni mellőzéséről szóló határozatot közölni kell a sértettel, a feljelentővel és azzal is, aki 
magánindítványt terjesztett elő. Ha a határozattal érintettek száma nagy, a határozat közlése a 67. § (3) 
bekezdésében említett módon történhet. 

A nyomozás felfüggesztése 

188. § (1) Az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha 
a) a gyanúsított ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik, és az eljárás a távollétében nem folytatható, 
b) a gyanúsított tartós, súlyos betegsége vagy a bűncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége 

miatt az eljárásban nem vehet részt, 
c) az elkövető kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, 
d) az eljárás lefolytatásához előzetes kérdésben hozott döntést kell beszerezni, 
e) jogsegély iránti megkeresés külföldi hatóság általi teljesítése szükséges és további, Magyarországon 

elvégzendő nyomozási cselekmény már nincs, 
f) nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett bűncselekmény miatt a büntetőeljárás megindításához 

szükséges döntést kell beszerezni, 
g) nemzetközi büntetőbíróság a joghatóságába tartozó ügyben a magyar hatóságot a büntetőeljárás átadása 

végett megkeresi, 
h) a kábítószer-élvező gyanúsított önként alávetette magát a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 

kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételnek, és az 
a büntethetőség megszűnését eredményezheti, feltéve hogy további nyomozási cselekmény elvégzése nem 
szükséges. 

(2) A nyomozást folytatni kell, ha a felfüggesztés oka megszűnt, illetve az (1) bekezdés g) pontja esetén, ha a 
nemzetközi büntető bíróság alapokmányát kihirdető, illetve alapokmányából fakadó kötelezettségek 
végrehajtásáról szóló törvény azt előírja. A nyomozás folytatását elrendelő határozat ellen nincs helye 
panasznak. 

(3) Az ügyész legfeljebb egyéves határidőt állapíthat meg 
a) a külföldön tartózkodónak a visszatérésre, 
b) az érdekeltnek kereset benyújtására, a személyi állapot kérdésének eldöntése érdekében, 
c) 
(4) Ha az ügyész által megállapított határidő eredménytelenül telt el, az eljárást folytatni kell. 
(5) A nyomozás felfüggesztéséről szóló határozatot közölni kell az ismert helyen tartózkodó gyanúsítottal, a 

védővel, a feljelentővel és a sértettel. 
(6) A nyomozás felfüggesztése után - az (1) bekezdés a) pontját kivéve - a gyanúsított (elkövető) személyét 

közvetlenül érintő nyomozási cselekmény nem végezhető. 
(7) A felfüggesztés tartama a nyomozás határidejébe nem számít be. 
189. § (1) A nyomozó hatóság határozattal felfüggesztheti a nyomozást a 188. § (1) bekezdésének a), c), e) és 

h) pontjában meghatározott esetekben. A nyomozást felfüggesztő határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek 
haladéktalanul megküldi. 

(2) A 188. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben az ügyész és a nyomozó hatóság az ügyet 
nyilvántartásba veszi, és ha az elkövető személyére utaló újabb adat birtokába jut, a nyomozást folytatja. 

A nyomozás megszüntetése 

190. § (1) Az ügyész a nyomozást határozattal megszünteti, 
a) ha a cselekmény nem bűncselekmény, 
b) ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg bűncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásáról 

sem várható eredmény, 
c) ha nem a gyanúsított követte el a bűncselekményt, illetve ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható 

meg, hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el, 
d) ha büntethetőséget kizáró ok állapítható meg, kivéve, ha kényszergyógykezelés elrendelése látszik 

szükségesnek, 
e) a gyanúsított halála, elévülés, kegyelem miatt, 
f) a törvényben meghatározott egyéb büntethetőséget megszüntető ok miatt, 
g) ha a magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiányzik, és az már nem pótolható, 
h) ha a cselekményt már jogerősen elbírálták, 
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i) 
j) és megrovást alkalmaz, ha a gyanúsított cselekménye már nem veszélyes, vagy oly csekély fokban 

veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés kiszabása, vagy más 
intézkedés alkalmazása is szükségtelen. 

(2) Az (1) bekezdés a), b), e), g) és h) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetőséget a 
gyermekkor zárja ki [Btk. 22. § a) pont], a nyomozás megszüntetésére a nyomozó hatóság is jogosult. A 
nyomozást megszüntető határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi. 

(3) Ha a meghatározott személy gyanúsítottkénti kihallgatásától számított két év eltelt [176. § (2) bek.], az 
ügyész a rendelkezésre álló adatok alapján dönt arról, hogy a nyomozást meg kell-e szüntetni, vagy a 193. § (1) 
bekezdése szerinti eljárási cselekmény elvégzésének és azt követően vádemelésnek, a vádemelés elhalasztásának 
vagy az ügy közvetítői eljárásra utalásának van-e alapja. 

(4) A nyomozás megszüntetése esetén a bűnügyi költséget az állam viseli; a gyanúsítottat kötelezni kell annak 
a költségnek viselésére, amely a mulasztása folytán merült fel. 

(5) A nyomozást megszüntető határozatot egyidejűleg közölni kell a gyanúsítottal, a védővel, a sértettel, a 
feljelentővel és azzal is, aki magánindítványt terjesztett elő. 

191. § (1) A nyomozás megszüntetése - ha e törvény kivételt nem tesz - nem akadálya annak, hogy 
ugyanabban az ügyben utóbb az eljárást folytassák. 

(2) A nyomozás folytatását az ügyész, ha pedig a nyomozást az ügyész szüntette meg, a felettes ügyész 
határozattal rendeli el. Ha a gyanúsítottat megrovásban (Btk. 71. §) részesítették, a felettes ügyész a nyomozást 
megszüntető határozatot hatályon kívül helyezi. A nyomozás folytatásáról szóló határozat ellen nincs helye 
panasznak. 

(3) Ha a nyomozás megszüntetése ellen nem éltek panasszal, illetve az ügyész, vagy a felettes ügyész nem 
rendelte el a nyomozás folytatását, utóbb azt csak a bíróság rendelheti el az ellen, akivel szemben a nyomozást 
korábban megszüntették. 

(4) Ha a bíróság a nyomozás folytatásának elrendelése iránti indítványt elutasította, változatlan alapon a 
nyomozás folytatásának elrendelése iránti ismételt indítvány előterjesztésének nincs helye. 

(5) Akivel szemben a feljelentést a 175. § (1) bekezdése alapján utasították el, vagy a nyomozást a 192. § (1) 
bekezdése alapján szüntették meg, a 82. § (5) bekezdésének esetein kívül a nyomozást vagy annak folytatását az 
illetékes ügyész rendelheti el. 

A nyomozás megszüntetése az együttműködő gyanúsítottal, a fedett nyomozóval 
és a megbízhatósági vizsgálatot végző személlyel szemben 

192. § (1) 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. 

(2) A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az ügyész a nyomozást határozattal 
megszünteti, ha a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fedett nyomozó [178. § (2) bek.] a 
cselekményt szolgálati feladata teljesítése közben bűnüldözési érdekből követte el, és a bűnüldözési érdek 
jelentősebb, mint az, amely az állam büntetőjogi igényének érvényesítéséhez fűződik. 

(3) Az (1) vagy (2) bekezdés alapján a nyomozás nem szüntethető meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
személy, illetőleg a fedett nyomozó más életének szándékos kioltásával járó bűncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható. 

(4) A nyomozásnak az (1) vagy (2) bekezdés alapján történő megszüntetése esetén a 175. § (3)-(5) bekezdését 
megfelelően alkalmazni kell. A nyomozás megszüntetése ebben az esetben sem akadálya annak, hogy 
ugyanabban az ügyben utóbb az eljárást folytassák (191. §). 

(5)-(7) 
192/A. § (1) A bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az ügyész a nyomozást 

határozattal megszünteti, ha a bűncselekmény elkövetésével a rendőrségről szóló törvényben meghatározott 
belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv tagja gyanúsítható megalapozottan, aki a 
cselekményt megbízhatósági vizsgálat végzése során, bűnmegelőzési, bűnfelderítési érdekből követte el. 

(2) A nyomozás nem szüntethető meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy a rendőrségről szóló 
törvény 7/B. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott bűncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható. 

(3) A nyomozás megszüntetése esetén a 175. § (3)-(5) bekezdését értelemszerűen alkalmazni kell. 

A nyomozás iratainak megismerése 
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193. § (1) 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. 

(2) Az iratok megtekintésének határnapjáról a gyanúsítottat és a védőt értesíteni kell, a fogva levő 
gyanúsítottat a határnapra - kérésére - elő kell állítani. A gyanúsított és a védő a nyomozás kiegészítését 
indítványozhatja, egyéb indítványokat és észrevételeket tehet, az iratokról másolatot kérhet. A gyanúsítottat erre 
a jogára figyelmeztetni kell. 

(3) A gyanúsított, illetőleg a védő indítványáról az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság határoz. Ha az 
indítvány alapján nyomozási cselekmény teljesítése válik szükségessé, és az a 176. § (2) bekezdésének második 
mondatában megállapított határidőn belül nem végezhető el, az ügyész előterjesztésére a legfőbb ügyész a 
nyomozási cselekmény elvégzése érdekében a nyomozás határidejét legfeljebb kilencven nappal 
meghosszabbíthatja. Az elvégzett nyomozási cselekmény folytán keletkezett iratok megtekintését a 
meghosszabbított nyomozás határidejének utolsó napjáig - az (1) bekezdésben írt feltételekkel - a gyanúsított és 
a védő számára lehetővé kell tenni. 

(4) A gyanúsított és a védő az iratok megtekintésének határnapját követően is jogosult arra, hogy megismerje 
az (1) bekezdés szerinti, valamint a (3) bekezdés alapján elrendelt nyomozási cselekmény elvégzése folytán 
keletkezett iratokat. 

(5) Ha a nyomozás iratainak az (1), illetőleg a (3) bekezdés szerinti ismertetését a nyomozó hatóság végezte, 
az iratokat az ismertetés megtörténte után tizenöt napon belül megküldi az ügyésznek. 

(6) A nyomozás iratainak az (1), illetőleg a (3) bekezdés szerinti ismertetését követően a sértettet értesíteni 
kell arról, hogy a nyomozás iratait megtekintheti, és gyakorolhatja az őt a nyomozás során megillető más 
jogokat. 

(7) Az (1) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni kell a nyomozás megszüntetése esetén is. 
194. § (1) A nyomozás iratainak a 193. § (1) bekezdés szerinti átadásáról felvett jegyzőkönyv tartalmazza 
a) a gyanúsítottnak és a védőnek átadott iratok megjelölését, a megtekintés kezdő és befejező időpontját, 
b) a gyanúsított és a védő indítványait és észrevételeit, 
c) ha a gyanúsított vagy a védő nem él a 193. § (1) bekezdésben biztosított jogával, ezt a tényt. 
(2) Ha a kábítószer-élvező gyanúsított önként alávetette magát a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 

kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való részvételnek, és az 
még a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekmény időpontjában is tart, ezt a tényt a jegyzőkönyvben fel 
kell tüntetni, és az ezt igazoló okiratot a nyomozás irataihoz kell csatolni. 

IV. Cím 

Jogorvoslat a nyomozás során 

195. § (1) Akire nézve az ügyész vagy a nyomozó hatóság határozata rendelkezést tartalmaz - ha e törvény 
kivételt nem tesz -, a határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

(2) Nincs helye panasznak a más szakértőt kirendelő és a gyanúsított vagy a védő által szakvélemény 
elkészítésére felkért személy szakértőként való bevonását engedélyező határozat ellen [111-112. §]. 

(3) A panasznak - ha e törvény kivételt nem tesz - nincs halasztó hatálya. Kivételesen indokolt esetben a 
határozatot hozó, illetőleg a panaszt elbíráló a határozat végrehajtását a panasz elbírálásáig felfüggesztheti. 

(4) Ha a határozatot hozó a panasznak három napon belül nem ad helyt, köteles azt haladéktalanul 
felterjeszteni az elbírálásra jogosulthoz. Az ügyész határozata elleni panaszt a felettes ügyész, a nyomozó 
hatóság határozata elleni panaszt az ügyész a hozzá érkezésétől számított tizenöt, megszüntető határozat esetén 
harminc napon belül határozattal bírálja el. 

(5) A panasz elbírálásáról a panaszt tevőt - a határozat hatályon kívül helyezése, illetőleg a megváltoztatása 
esetén azokat is, akikkel a határozatot közölték - értesíteni kell. A panaszt elbíráló határozat ellen további 
jogorvoslatnak - a (6) bekezdés eseteit kivéve - nincs helye. 

(6) A 149. § (3) bekezdése, a 150. § (2) bekezdése, a 151. § (4) bekezdése, valamint a 153. § (2) bekezdése 
szerinti határozat, továbbá a 151. § (2) bekezdése szerinti ügyészi határozat elleni panaszt elutasító határozat 
ellen a kézbesítéstől számított nyolc napon belül a határozatot hozó ügyészségnél felülbírálati indítvány 
terjeszthető elő, az ügyészség a felülbírálati indítványt az iratokkal és indítványával együtt három napon belül 
megküldi a bíróságnak. 

(7) A halaszthatatlan nyomozási cselekmény elleni jogorvoslatra az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 

(8) A törvényben kizárt, az elkésett és a nem jogosulttól származó panaszt indokolás nélkül el kell utasítani. 
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196. § (1) Akit az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása érint, az a 
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

(2) Ha e törvény az ügyész vagy a nyomozó hatóság részére intézkedés megtételére határidőt állapított meg, 
az intézkedés elmulasztása miatt akkor lehet panasszal élni, ha a határidő eredménytelenül eltelt. 

(3) Nincs helye panasznak a VII. Fejezet VII. Címe szerinti bizonyítási eljárások, a nyomozás [170. § (2) bek.] 
és a feljelentés kiegészítésének elrendelése (172/A. §) miatt, valamint a nyomozó hatóság egyéb adatszerző 
tevékenysége során végzett eljárási cselekmények (178. §, 178/A. §), a tanú kihallgatása [79. § (1) bek., 181. §], 
és a szaktanácsadó közreműködése (182. §) miatt. 

(4) Az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt tett, a törvényben kizárt vagy 
elkésett panaszt, emiatt indokolás nélkül nem lehet elutasítani. 

(5) Ha az (1) bekezdés alapján tett panaszt az intézkedést tevő vagy az intézkedést elmulasztó, illetve a 
panaszt elbíráló alaposnak tartja, a panasszal sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges és indokolt 
intézkedést megteszi, s erről a panaszt tevőt határozat hozatala nélkül értesíti. 

(6) Az (1) bekezdés szerinti panaszra egyebekben a 195. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
197. § (1) Ha az ügyész a nyomozást a 190. § (1) bekezdésének e) pontja alapján azért szüntette meg, mert a 

büntethetőség a hivatalból kezdeményezett eljárási kegyelem folytán szűnt meg, a gyanúsított a nyomozást 
megszüntető határozat közlésétől számított nyolc napon belül kérheti a nyomozás folytatását, ebben az esetben a 
nyomozást folytatni kell. 

(2) A büntetőeljárást folytatni kell, ha a gyanúsított a nyomozást megszüntető határozat ellen benyújtott 
panaszában a megrovás alkalmazását sérelmezi, és a büntetőeljárás megszüntetésének más oka nincs. Erre a 
gyanúsítottat a határozatban figyelmeztetni kell. 

198. § (1) Ha a feljelentést a sértett tette, a sértett a feljelentést elutasító határozat ellen, a nyomozás 
elrendelése iránt a határozat közlésétől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

(2) Ha az ügyész a nyomozást megszüntette, a sértett az eljárás folytatásának elrendelése iránt a határozat 
közlésétől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

199. § (1) Az ügyész, illetőleg a felettes ügyész a panasz alapján 
a) a feljelentést elutasító, illetőleg a nyomozást megszüntető határozatot hatályon kívül helyezi, és dönt a 

nyomozás elrendeléséről vagy folytatásáról, illetve a vádemelésről, 
b) a panaszt elutasítja, ha azt nem találja alaposnak. 
(2) A panasz elutasítását követően a sértett pótmagánvádlóként léphet fel, ha 
a) a feljelentést a 174. § (1) bekezdésének a) vagy c) pontja alapján utasították el, 
b) a nyomozást a 190. § (1) bekezdésének a)-d) vagy f) pontja alapján szüntették meg. 
(3) Nincs helye a pótmagánvádlóként történő fellépésnek, ha a büntethetőséget a gyermekkor vagy a kóros 

elmeállapot zárja ki, továbbá az elkövető halála esetén. 

V. Cím 

BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS 

Általános szabályok 

200. § (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói engedély alapján az elkövető kilétének, tartózkodási 
helyének megállapítása, elfogása, valamint bizonyítási eszköz felderítése érdekében a nyomozás elrendelésétől a 
nyomozás iratainak ismertetéséig az érintett tudta nélkül 

a) a magánlakásban történteket technikai eszközzel megfigyelheti és rögzítheti, 
b) postai küldeményt, beazonosítható személyhez kötött zárt küldeményt felbonthat, ellenőrizhet, és azok 

tartalmát technikai eszközzel rögzítheti, valamint elektronikus hírközlési szolgáltatás útján továbbított 
kommunikáció tartalmát megismerheti, az észlelteket technikai eszközzel rögzítheti, 

c) számítástechnikai eszköz vagy rendszer útján továbbított, vagy azon tárolt adatokat megismerheti, 
rögzítheti és felhasználhatja (a továbbiakban titkos adatszerzés). 

(2) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozás elrendelését követően a bírói engedélyhez kötött titkos 
adatszerzést e törvény alapján végzi. 

(3) E cím rendelkezései nem érintik a nyomozás elrendelését megelőzően a bírói, illetőleg az igazságügyért 
felelős miniszter engedélyéhez kötött titkos információgyűjtést; e tevékenységet a külön törvényekben 
meghatározottak szerint az erre feljogosított szervezetek a rájuk irányadó szabályok szerint végzik. 

(4) Ha a nyomozás elrendelését megelőzően külön törvény alapján a bíró, illetőleg az igazságügyért felelős 
miniszter által engedélyezett titkos információgyűjtés végrehajtása során az ügyben a nyomozást elrendelik, a 
titkos információgyűjtést a továbbiakban csak e törvény szerint mint titkos adatszerzést lehet folytatni. 
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(5) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában magánlakásnak minősül a lakás, a lakás céljára használt egyéb 
helyiség, tárgy, a lakáshoz tartozó nem lakás céljára szolgáló helyiség, az ezekhez tartozó bekerített hely, 
továbbá a nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül minden más helyiség vagy terület. 

201. § (1) Titkos adatszerzésnek 
a) öt évig terjedő vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő szándékos bűncselekmény, 
b) üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő 

bűncselekmény, 
c) a lelkiismereti és vallásszabadság megsértése, a kitartottság, a hivatali visszaélés bűncselekménye, 
d) az emberkereskedelem, a tiltott pornográf felvétellel visszaélés, a kerítés, az embercsempészés, a hivatali 

visszaélés, a bűnpártolás, a vesztegetés, a vesztegetés nemzetközi kapcsolatban, a környezetkárosítás, a 
természetkárosítás, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése három évig terjedő szabadságvesztéssel 
fenyegetett alakzata, 

e) a visszaélés minősített adattal cím alá tartozó bűncselekmények, 
f) az a)-e) pontban meghatározott bűncselekmény kísérlete, valamint - ha az előkészületet a törvény büntetni 

rendeli - előkészülete 
esetében van helye. 

(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi, titkos adatszerzésnek az (1) bekezdésben felsorolt bűncselekményeken 
kívül az alábbi esetekben van helye: 

a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvező személy, a nemzetközi jogon alapuló mentességet 
élvező személy sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, továbbá a nemzetközileg védett személy 
elleni erőszakkal fenyegetés, 

b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi titkár, fogalmazó és ügyintéző, az ügyészségi nyomozó, az 
önálló és a megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyző és a közjegyzőhelyettes, a rendőrség 
hivatásos állományú tagja sérelmére elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, valamint a felsoroltak, továbbá 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, továbbá a nem hivatásos állományú pénzügyi 
nyomozó vonatkozásában elkövetett, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő közélet tisztasága elleni 
bűncselekmények, 

c) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett vesztegetés feljelentésének elmulasztása és a befolyással 
üzérkedés, 

d) a 29. § f) pontjában meghatározott igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, kivéve a hatóság 
félrevezetését, 

e) a külföldi hivatalos személy ellen elkövetett bűncselekmények, valamint a nemzetközi közélet tisztasága 
ellen elkövetett bűncselekmények, 

f) a katonai büntetőeljárásra tartozó, az a)-e) pontban felsorolt bűncselekmények. 
202. § (1) Titkos adatszerzést elsősorban a gyanúsítottal, illetve azzal a személlyel szemben lehet alkalmazni, 

aki a bűncselekmény elkövetésével a nyomozás addigi adatai alapján gyanúsítható. 
(2) Titkos adatszerzés mással szemben akkor alkalmazható, ha az (1) bekezdésben megjelölt személlyel való 

bűnös kapcsolattartásra adat merült fel, vagy ilyen kapcsolat megalapozottan feltehető. A titkos adatszerzésnek 
nem akadálya, ha az kívülálló személyt elkerülhetetlenül érint. 

(3) Az ügyben védőként eljáró ügyvéd magánlakásában és irodájában, illetőleg az ügyvéd birtokában lévő 
telefonvezetékre vagy más hírközlési rendszerre, az ügyvéd levelezésére, ideértve a számítástechnikai rendszer 
útján történő levelezést is, akkor végezhető titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a terhelt ellen 
folyamatban lévő üggyel összefüggő bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel. 

(4) A rendőrségi fogdában, illetőleg a büntetés-végrehajtási intézetben levő ügyvédi beszélő helyiségben 
akkor végezhető titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a terhelt ellen folyamatban lévő üggyel összefüggő 
bűncselekmény megalapozott gyanúja merült fel. 

(5) A (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni arra is, aki a 81. § (1) bekezdésének a) pontja alapján 
tanúként nem hallgatható ki, illetőleg aki a 82. § (1) bekezdése alapján a tanúvallomást megtagadhatja. 

(6) Titkos adatszerzésnek a 201. §-ban és az (1)-(5) bekezdésben meghatározott esetekben is csak akkor van 
helye, ha megalapozottan feltehető, hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul 
nagy nehézséggel járna, és a titkos adatszerzéssel a bizonyíték beszerzése valószínűsíthető. 

Bírói engedély 

203. § (1) A titkos adatszerzés engedélyezéséről a bíróság az ügyész indítványára e Fejezet VI. Címe szerinti 
eljárásban határoz. 

(2) Az indítványnak tartalmaznia kell 
a) a nyomozást végző ügyészi szerv vagy nyomozó hatóság megnevezését, a nyomozás elrendelésének 

időpontját, az ügy számát, 
b) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásának helyét, telefonlehallgatás esetén a kapcsolási számot is, 
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c) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásával érintett nevét, illetőleg az azonosításra alkalmas adatot, 
valamint a titkos adatszerzés vele szemben alkalmazni kívánt eszközének, illetőleg módszerének megnevezését, 

d) az alkalmazás tervezett tartamának kezdő és befejező időpontját, naptári napban és órában meghatározva, 
e) az alkalmazás 201. §-ban és 202. §-ban meghatározott feltételeinek a meglétére vonatkozó részletes leírást, 

így különösen az alapul szolgáló bűncselekmény megnevezését és a bűncselekmény gyanújára okot adó 
adatokat, a titkos adatszerzés elkerülhetetlen alkalmazását indokoló körülményeket, az alkalmazás célját és 
annak valószínűsítését, hogy a bizonyíték a titkos adatszerzés során alkalmazott eszközzel, illetőleg módszerrel 
beszerezhető, 

f) halaszthatatlan elrendelés [(6) bekezdés] esetén annak okát és időpontját. 
(3) Az indítványhoz csatolni kell az indítványban foglaltakat megalapozó iratokat. Az alkalmazás 

meghosszabbítására vonatkozó indítvány előterjesztésével egyidejűleg be kell mutatni a korábbi engedélyezés 
óta keletkezett iratokat is. 

(4) A bíróság az indítvány előterjesztésétől számított hetvenkét órán belül határoz. Ha a bíróság az 
indítványnak helyt ad vagy részben ad helyt, meghatározza, hogy kivel szemben, a titkos adatszerzés mely 
eszköze, illetőleg módszere mettől meddig alkalmazható. 

(5) A titkos adatszerzés legfeljebb kilencven napra engedélyezhető, ez ismételt indítványra egy alkalommal 
legfeljebb kilencven nappal meghosszabbítható. Ha a bíróság az indítványnak helyt ad, és az engedélyezés idején 
a titkos adatszerzés indítvány szerinti kezdő időpontja már elmúlt, az alkalmazás kezdő időpontja az 
engedélyezés napja. 

(6) Ha az engedélyezés olyan késedelemmel járna, amely a titkos adatszerzés sikerét veszélyeztetné, az ügyész 
legfeljebb hetvenkét óra időtartamra elrendelheti a titkos adatszerzést (halaszthatatlan elrendelés). Ez esetben az 
elrendeléssel egyidejűleg az engedélyezés iránti indítványt is elő kell terjeszteni. Ha a bíróság az indítványt 
elutasította, változatlan ténybeli alapon újabb halaszthatatlan elrendelésnek nincs helye. 

A titkos adatszerzés végrehajtása 

204. § (1) A titkos adatszerzést külön törvényben meghatározott szervezet hajtja végre. Ha az ügyészségi 
nyomozás során elrendelt titkos adatszerzés tárgya nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által 
elkövetett bűncselekmény, az ügyész titkos adatszerzés elvégzésére az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot is 
felkérheti. 

(2) A hírközlési szolgáltatást, a postai küldemények, illetőleg a számítástechnikai rendszer útján rögzített 
adatok továbbítását, feldolgozását, kezelését végző szervezetek kötelesek a titkos adatszerzés végrehajtását 
biztosítani és a titkos adatszerzésre jogosult hatóságokkal együttműködni. A hírközlési szolgáltatást, valamint a 
postai küldemények továbbítását végző szervezetek kötelezettségeiről és az együttműködés részletes szabályairól 
külön jogszabály rendelkezik. 

(3) A titkos adatszerzést az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság vezetője haladéktalanul megszünteti, ha 
a) halaszthatatlan elrendelés esetén a bíróság az indítványt elutasította, 
b) az engedélyben meghatározott célját elérte, 
c) az engedélyben megállapított időtartam eltelt, 
d) a nyomozást megszüntették, 
e) nyilvánvaló, hogy a további alkalmazástól sem várható eredmény. 
(4) A titkos adatszerzés befejezését követő nyolc napon belül a titkos adatszerzést folytatott ügyész, illetőleg 

nyomozó hatóság megsemmisíti a titkos adatszerzés célja szempontjából érdektelen, rögzített adatot és az 
ügyben nem érintett személy rögzített adatait, kivéve azokat az adatokat, amelyek felhasználását a 206. § (4)-(5) 
bekezdése lehetővé teszi. A (3) bekezdés a) pontja esetében az addig rögzített adatokat haladéktalanul meg kell 
semmisíteni. 

(5) A titkos adatszerzés végrehajtásáról jelentést (168. §) kell készíteni, amely részletesen tartalmazza a titkos 
adatszerzés lefolyását, így különösen azt, hogy annak során milyen eszközt, illetőleg módszert, meddig és hol 
alkalmaztak, a titkos adatszerzés - a fedett nyomozó (178. §) kivételével - mely természetes vagy jogi személyt, 
illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet érintett, a titkos adatszerzés során milyen - a (4) 
bekezdés alapján meg nem semmisített - adatot, milyen módon, milyen forrásból hol és mikor szereztek meg. A 
jelentést úgy kell elkészíteni, hogy abból a bíróság engedélyező végzésében foglaltak megtartása megállapítható 
legyen. A jelentésben ki kell térni arra is, hogy a titkos adatszerzés elérte-e a célját, és ha nem, akkor annak 
milyen akadálya volt. A jelentést a titkos adatszerzést folytatott ügyészi szerv, illetőleg nyomozó hatóság 
vezetője írja alá. 

A titkos adatszerzés eredményének megismerése 
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205. § (1) A titkos adatszerzés során keletkezett és rögzített adatok megóvásáról az ügyész, illetőleg a titkos 
adatszerzést folytatott nyomozó hatóság a minősített adat védelméről szóló törvényben szabályozottak szerint 
gondoskodik. 

(2) A titkos adatszerzés tényét, valamint az azzal beszerzett és rögzített adatot a titkos adatszerzés 
végrehajtása során, illetőleg azt követően mindaddig, amíg a titkos adatszerzésről szóló jelentést az ügyész nem 
csatolta az iratokhoz, az engedélyező bíró, az ügyész és a nyomozó hatóság, valamint az ügyész és a nyomozó 
hatóság hivatali felettese (szolgálati elöljárója) ismerheti meg. A titkos adatszerzés engedélyezésével kapcsolatos 
bírósági iratokat az engedélyező bíró ügyelosztást végző vezetője, valamint a 207. § (1) bekezdésében 
meghatározott igazgatási vezetője is megismerheti. 

(3) A titkos adatszerzést engedélyező bíró megkeresésére a titkos adatszerzés során a megkeresés időpontjáig 
beszerzett adatokat az ügyész köteles bemutatni. Ha a bíró megállapítja, hogy az engedély kereteit túllépték, a 
titkos adatszerzést megszünteti, más törvénysértés esetén a titkos adatszerzést megszüntetheti. E végzés ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

(4) A külön törvény alapján a nyomozást megelőzően végzett titkos információgyűjtés [200. § (3) bek.] 
eredményét - annak a büntetőeljárásban történő felhasználásáig - a külön törvényekben meghatározottak 
ismerhetik meg. 

(5) Az ügyész a titkos adatszerzés tényéről - annak befejezését követően - értesíti a bírói engedélyben 
érintettet, ha az érintett ellen nem indult büntetőeljárás, és az értesítés a büntetőeljárás sikerét nem veszélyezteti. 

A titkos adatszerzés eredményének felhasználása 

206. § (1) Ha az ügyész a titkos adatszerzés eredményét a büntetőeljárásban bizonyítékként kívánja 
felhasználni, a titkos adatszerzés engedélyezése iránti indítványt, a bíróság határozatát és a titkos adatszerzés 
végrehajtásáról készített jelentést csatolja a nyomozás irataihoz. Ha az iratok csatolása a nyomozás iratainak 
megismerése (193. §) után történt, a gyanúsítottat és a védőt erről értesíteni kell, és lehetőséget kell adni a csatolt 
iratok megismerésére. 

(2) A titkos adatszerzés végrehajtásáról készített jelentés a nyomozás irataihoz történő csatolást követően az 
okiratra (116. §) vonatkozó szabályok szerint használható fel bizonyítékként. 

(3) A titkos adatszerzés eredménye annak a bűncselekménynek a bizonyítására, és azzal szemben használható 
fel, amely miatt és akivel szemben a titkos adatszerzést a bíróság engedélyezte. 

(4) Akivel szemben a titkos adatszerzést a bíróság engedélyezte, a titkos adatszerzés eredménye olyan 
bűncselekmény bizonyítására is felhasználható, amelyet az engedélyben nem jelöltek meg, feltéve, hogy a titkos 
adatszerzés e törvényben meghatározott feltételei (201. §) ez utóbbi bűncselekmény tekintetében is fennállnak. 

(5) Annak a bűncselekménynek a bizonyítására, amely miatt a titkos adatszerzést a bíróság engedélyezte, a 
titkos adatszerzés eredménye minden elkövetővel szemben felhasználható. 

(6) Bizonyítékként nem lehet felhasználni a titkos adatszerzés eredményét, ha a titkos adatszerzést a 204. § (3) 
bekezdésének a) vagy e) pontja, illetőleg a 205. § (3) bekezdése alapján szüntették meg, vagy a titkos 
adatszerzés érintettje - anélkül, hogy azt a bíróság engedélyezte volna - az ügyben eljáró védő, illetőleg olyan 
személy, aki tanúként nem hallgatható ki, vagy a vallomástételt a 82. § (1) bekezdése alapján megtagadhatja. 

A titkos információgyűjtés eredményének felhasználása 

206/A. § (1) A bűnüldözési célból folytatott bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés, valamint a nem 
bűnüldözési célból folytatott bírói engedélyhez, illetve az igazságügyért felelős miniszter engedélyéhez kötött 
titkos információgyűjtés eredménye a büntetőeljárásban bizonyítékként akkor használható fel, ha 

a) a titkos adatszerzés engedélyezésének e törvényben meghatározott feltételei (201. §) a bizonyítani kívánt 
bűncselekmény tekintetében fennállnak, 

b) a titkos információgyűjtés engedélyezését kérő szerv a büntetőeljárásban felhasználni kívánt információ 
megszerzését követően a nyomozást haladéktalanul elrendelte vagy a feljelentési kötelezettségének 
haladéktalanul eleget tett. 

(2) A titkos információgyűjtés engedélyezését kérő szerv a nyomozás elrendelésével vagy a feljelentés 
megtételével egyidejűleg kezdeményezi az illetékes ügyésznél a titkos információgyűjtés eredményének a 
büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásra való alkalmasságának megállapítását, ha 

a) a bűnüldözési célból folytatott titkos információgyűjtés során keletkezett és rögzített adat az engedélyben 
nem megjelölt személyre, illetve nem megjelölt bűncselekményre, 

b) a nem bűnüldözési célból folytatott titkos információgyűjtés során keletkezett és rögzített adat az 
engedélyben nem megjelölt személyre 
vonatkozik. 
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(3) A (2) bekezdés szerinti felhasználásra való alkalmasságról történő döntés érdekében az ügyész hetvenkét 
órán belül a nyomozási bíróhoz fordul. A titkos információgyűjtés eredménye akkor alkalmas a 
büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásra, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételek 
fennállnak és megalapozottan feltehető, hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul 
nagy nehézséggel járna. A nyomozási bíró a felhasználásra való alkalmasságról indokolt végzéssel határoz. A 
felhasználásra való alkalmasság tárgyában hozott döntés a titkos információgyűjtés során keletkezett és rögzített 
adat minősített jellegét nem érinti. A büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásra való alkalmasság 
megállapítása esetén az érintett adatot csak akkor kell megsemmisíteni, ha az ügyész az (4) bekezdés alapján 
annak bizonyítékként történő felhasználását nem indítványozta. 

(4) A titkos információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználását az (1) 
bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén a nyomozás elrendelését követően az ügyész 
indítványozhatja. Az indítványról a nyomozási bíró határoz. 

(5) A bírói engedélyhez kötött titkos információgyűjtés tényét a megyei (fővárosi) bíróság elnöke igazolja. Az 
igazolás tartalmazza a bíróság megjelölését, az engedéllyel érintett ügy számát és tárgyát, az érintett személy 
nevét, a titkos információgyűjtés engedélyezésére irányuló előterjesztés, illetve az engedély kereteit. 

VI. Cím 

A NYOMOZÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSA 

A nyomozási bíró feladata 

207. § (1) A vádirat benyújtása előtt a bíróság feladatait első fokon a megyei bíróság elnöke által kijelölt bíró 
(nyomozási bíró) látja el. 

(2) A nyomozási bíró dönt 
a) a vádirat benyújtása előtt a bíróság hatáskörébe tartozó kényszerintézkedésekkel, az elmeállapot 

megfigyelésével kapcsolatos indítványokról, a védő kizárásáról, illetőleg az előzetes letartóztatott pszichiátriai 
kezelésre igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetbe történő beutalásáról, 

b) a titkos adatszerzés engedélyezéséről [203. § (4) és (6) bek.], megszüntetéséről [205. § (3) bek.], a titkos 
információgyűjtés eredményének a büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásra való 
alkalmasságának megállapításáról [206/A. § (3) bek.], valamint a titkos információgyűjtés eredményének a 
büntetőeljárásban bizonyítékként történő felhasználásának lehetőségéről [206/A. § (4) bek.], 

c) az ügyész indítványára a nyomozás megszüntetését követően a nyomozás folytatásának elrendeléséről [191. 
§ (3) bek.], 

d) az ügyész indítványára a tanú különösen védetté nyilvánításáról (97. §), 
e) a 149. § (3) bekezdése, a 150. § (2) bekezdése, a 151. § (4) bekezdése, valamint a 153. § (2) bekezdése 

szerinti határozat elleni panaszt elutasító határozat, továbbá a 151. § (2) bekezdése szerinti ügyészi határozat 
elleni panaszt elutasító határozattal szemben előterjesztett felülbírálati indítványról, valamint a rendbírság 161. § 
(6) bekezdése szerinti elzárásra történő átváltoztatásáról. 

(2a) A nyomozás megszüntetését követően a nyomozás folytatása nyomozási bíró általi elrendelésének 
indítványozását az ügyésznél lehet kezdeményezni. 

(3) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása előtt az ügyész indítványára kihallgatja a különösen védett tanút és 
azt a tanút, aki az életét közvetlenül veszélyeztető állapotban van. A tanú kihallgatásának indítványozását a tanú 
és az érdekében eljáró ügyvéd az ügyésznél kezdeményezheti. A nyomozási bíró ismételten kihallgatja a 
különösen védett tanút, ha ezt a tárgyalás előkészítése vagy a tárgyalás során a bíróság elrendeli [268. § (3) bek., 
305. § (3) bek.]. 

(4) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása előtt az ügyész indítványára kihallgatja a tizennegyedik életévét be 
nem töltött tanút, ha megalapozottan feltehető, hogy a tárgyaláson történő kihallgatása a fejlődését károsan 
befolyásolná. A tanú kihallgatásának indítványozását a törvényes képviselő, a gondozó és a tanú érdekében 
eljáró ügyvéd az ügyésznél kezdeményezheti. 

(5) Az ügyész, a gyanúsított és a védő bizonyítás felvételét is indítványozhatja, ha megalapozottan feltehető, 
hogy az így megszerezhető bizonyítási eszköz a bírósági eljárásban már nem állna rendelkezésre, vagy az 
addigra jelentős mértékben megváltozna, illetőleg bizonyítási eszköz jellegét elveszítené. Az ügyész, a 
gyanúsított, a védő, a tanú érdekében eljáró ügyvéd, valamint a kiskorú tanú gondozója és törvényes képviselője 
a tanúnak vagy kivételes esetben a gyanúsítottnak a zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatását is 
indítványozhatja. 

(6) A vádirat benyújtása előtt az előzetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbítására, valamint az 
ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálatára irányuló eljárást a megyei bíróság egyesbírája e Címben 
foglalt rendelkezések szerint folytatja le. 
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Illetékesség 

208. § (1) A nyomozási bíró a megyei bíróság illetékességi területén lévő ügyészségek által folytatott eljárás 
során jár el, tekintet nélkül arra, hogy az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény elbírálása a helyi bíróság vagy 
a megyei bíróság hatáskörébe tartozik. 

(2) A megyei bíróság elnöke a megyei bíróság területén lévő több helyi bíróságon is kijelölhet nyomozási 
bírót, és ebben az esetben a nyomozási bírók illetékességét a megyei bíróság elnöke állapítja meg. A nyomozási 
bíró bizonyítási cselekmény elvégzése esetén az illetékességi területén kívül is eljárhat. 

Általános eljárási szabályok 

209. § (1) A nyomozási bíró eljárására a bírósági eljárás általános szabályai az e címben foglalt eltérésekkel 
alkalmazandók. 

(2) Az ügyek egyesítésének és elkülönítésének nincs helye. 
(3) Azt az eljárásban felmerült bűnügyi költséget, amelyet a 74. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az állam 

előlegez, a nyomozási bíró állapítja meg, de a megállapított összeget az ügyész előlegezi. 
(4) Ha a nyomozási bíró azt észleli, hogy a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének van helye, 

erről az ügyészt értesíti. 

Az ülés 

210. § (1) A nyomozási bíró ülést tart, ha az indítvány tárgya 
a) a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés (129. §, 137. §, 138. §, 138/A. §, 140. §) 

elrendelése, 
b) előzetes letartóztatás vagy házi őrizet meghosszabbítása, és az indítványban a korábbi határozathoz képest a 

meghosszabbítás okaként új körülményre hivatkoztak, 
c) az előzetes letartóztatásnak az elrendelésétől számított hat hónapot meghaladó meghosszabbítása, 
d) óvadék megállapítása (147. §), 
e) elmeállapot megfigyelésének (107. §) elrendelése, 
f) bizonyítási cselekmény elvégzése [207. § (3)-(5) bek.]. 
(2) Az ülés mellőzhető, ha az indítvány tárgya elmeállapot megfigyelésének elrendelése, és azon a gyanúsított 

az egészségi állapota miatt nem jelenhet meg, illetőleg a jogainak gyakorlására képtelen, továbbá ha az indítvány 
tárgya óvadék megállapítása, és az előzetes letartóztatás elrendelése a 129. § (2) bekezdésének b) pontjában 
meghatározott okán kívül más okon is alapult. 

(3) A nyomozási bíró az iratok alapján dönt 
a) az (1) bekezdésben fel nem sorolt kérdésekben, 
b) ha az ülést a (2) bekezdés alapján mellőzi, 
c) ha az indítvány nem az arra jogosulttól származik. 
(4) A nyomozási bíró - ha ez szükséges - a (3) bekezdésben felsorolt esetekben is ülést tart. 
211. § (1) A nyomozási bíró meghatározza az ülés határnapját. Ha az indítványt az ügyész terjesztette elő, azt 

megküldi a gyanúsítottnak, a védőnek, továbbá gondoskodik a gyanúsítottnak a nyomozási bíró előtti 
megjelenéséről, az ülés határnapjáról és helyéről értesíti a védőt. Ha az indítványt nem az ügyész terjesztette elő, 
azt a nyomozási bíró megküldi a gyanúsítottnak, a védőnek, intézkedik a szükséges iratok beszerzése iránt, 
továbbá az ülés határnapjáról és helyéről értesíti az indítványozót, az ügyészt, a gyanúsítottat és a védőt. 

(2) Ha az ülésen az indítványozó nem jelenik meg, ezt úgy kell tekinteni, hogy az indítványt visszavonta. Ha 
az indítvány tárgya az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése, és a gyanúsított az állapota miatt nem 
jelenhet meg, vagy a jogainak gyakorlására képtelen, az ülés a védő távollétében nem tartható meg. 

(3) Az ülésen az indítványozó az indítványt megalapozó bizonyítékokat írásban előterjeszti, vagy szóban 
előadja. A jelenlevőknek módot kell adni arra, hogy az indítványozó bizonyítékait - a 186. § keretei között - 
megismerjék. Ha az értesített nem jelent meg, de az észrevételét írásban benyújtotta, ezt a nyomozási bíró 
ismerteti. 

(4) A nyomozási bíró megvizsgálja, hogy az indítvány törvényi előfeltételei fennállnak-e, nincs-e akadálya a 
büntetőeljárásnak, és az indítvány megalapozottsága iránt nem támaszthatók-e ésszerű kételyek. A 210. § (1) 
bekezdésének a)-d) pontja esetén a vizsgálat kiterjed a gyanúsított személyi körülményeire is. 

(5) A nyomozási bíró az ülést zártcélú távközlő hálózat útján is megtarthatja. Az ülésen védő részvétele 
kötelező, a védőnek az ülés tartama alatt a gyanúsítottal azonos helyen kell tartózkodnia. A zártcélú távközlő 
hálózat útján történő ülésre a 244/A-244/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen 
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212. § (1) A bizonyítási cselekmény elvégzésére vonatkozó indítvány előterjesztője gondoskodik a 
bizonyításfelvétel elvégzésének feltételeiről. Ha az ülés a nyomozási bíró hivatalos helyiségében nem tartható 
meg, az indítványban az ülés helyét meg kell jelölni. 

(2) A nyomozási bíró az ülés kezdetén a bizonyítási cselekmény elvégzésére vonatkozó indítványról indokolt 
végzéssel határoz. 

213. § (1) Az olyan tanú kihallgatásán, akinek életét közvetlen veszély fenyegeti, vagy megalapozottan 
feltehető, hogy a tárgyaláson nem jelenhet meg (87. §), a gyanúsított és védője, valamint a tanú érdekében eljáró 
ügyvéd jelen lehet, kivéve, ha ezt a tanú állapota nem teszi lehetővé. Ebben az esetben a gyanúsítottat és a védőt 
az ülésről utólag kell értesíteni azzal, hogy az ülésről készült jegyzőkönyvet az ügyésznél megtekinthetik. 

(2) A különösen védett tanú kihallgatásánál a nyomozási bírón, a jegyzőkönyvvezetőn és - ha szükséges - a 
tolmácson kívül csak az ügyész és a tanú érdekében eljáró ügyvéd lehet jelen. A különösen védett tanú 
kihallgatása során a nyomozási bírónak fel kell tárnia, és szükség esetén a nyomozó hatóság közreműködésével 
vagy más módon ellenőriznie kell a tanú szavahihetőségét, tudomásának megbízható voltát, és azokat a 
körülményeket, amelyek vallomása hitelt-érdemlőségét befolyásolhatják. Az így szerzett adatokat a 
kihallgatásról készült jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A jegyzőkönyvről kivonatot kell készíteni, amely a 
jelenlévők közül csak a nyomozási bíró és az ügyész nevét, a tanú különösen védetté nyilvánításának tényét és a 
különösen védetté nyilvánított tanú vallomását tartalmazza. A nyomozási bíró gondoskodik arról, hogy a 
különösen védett tanú személyére és tartózkodási helyére a vallomásáról készült jegyzőkönyvi kivonat alapján 
ne lehessen következtetni. A jegyzőkönyvi kivonatot az ügyész részére át kell adni. A jegyzőkönyvi kivonatnak 
a vádirat benyújtásáig történő elkülönített, zárt kezeléséről az ügyész gondoskodik. A jegyzőkönyvi kivonatot a 
vádirat benyújtásáig az ügyészen kívül a nyomozó hatóság ismerheti meg. 

(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatásánál a (2) bekezdésben felsoroltakon kívül a tanú 
törvényes képviselője és gondozója is jelen lehet. A tanú kihallgatásáról a gyanúsítottat és a védőt utólag kell 
értesíteni azzal, hogy a kihallgatásról készült jegyzőkönyvet az ügyésznél megtekinthetik. 

(4) A nyomozási bíró - indítványra - elrendelheti a tanú kihallgatásának kép- vagy hangfelvevővel, illetve 
egyéb berendezéssel történő rögzítését. A felvétel a jegyzőkönyvet nem pótolja. A felvételről készült másolaton 
a tanú személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságai (pl. arckép, hang) technikai úton 
torzíthatók. Ha a felvétel különösen védett, vagy olyan tanú kihallgatásáról készült, akinek a személyi adatait 
zártan kezelik, a zárt kezelésre vonatkozó rendelkezéseket az ilyen felvételre is alkalmazni kell. 

A határozat 

214. § (1) A nyomozási bíró - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az indítvány előterjesztésétől számított 
három napon belül indokolt végzéssel határoz, amelyben az indítványnak helyt ad, részben ad helyt, vagy azt 
elutasítja. Az indokolás tartalmazza az indítvány lényegét, az eljárás alapjául szolgáló bűncselekmény rövid 
leírását és minősítését, az indítvány törvényi feltételeinek fennállását vagy azok hiányára való utalást. Ha a 
nyomozási bíró az indítványt elutasította, változatlan alapon újabb indítvány előterjesztésének nincs helye. 

(2) A határozatot az ügyésszel, az indítványozóval és - a 207. § (2) bekezdésének b) pontját és (3) bekezdését 
kivéve - azzal kell közölni, akire az rendelkezést tartalmaz. A gyanúsítottal közölt határozatot a védővel is 
közölni kell. 

(3) A határozatot az ülésen kihirdetés útján kell közölni. Ha a nyomozási bíró az iratok alapján döntött, a 
határozatot az írásba foglalást követően nyomban kézbesíteni kell. A 207. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) 
bekezdése esetén a kézbesítésre a 70. § (1) bekezdésének d) pontja az irányadó. 

Jogorvoslat 

215. § (1) A nyomozási bíró határozata ellen az jelenthet be fellebbezést, akivel a határozatot közölték. A 
kihirdetés útján közölt határozat elleni fellebbezést a kihirdetés után nyomban be kell jelenteni. Az a jogosult, 
aki a határozat kihirdetésén nem vett részt, a fellebbezését az üléstől számított három napon belül jelentheti be. A 
kézbesítés útján közölt határozat ellen a fellebbezést a jogosult a kézbesítéstől számított három napon belül 
jelentheti be. 

(2) A nyomozási bíró a határozat elleni fellebbezést a nyilatkozatok beérkezését, illetőleg a fellebbezési 
határidő lejártát követően haladéktalanul a fellebbezés elbírálására illetékes megyei bíróságnak küldi meg. 

(3) A fellebbezést a megyei bíróság másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el. 
(4) Nincs helye fellebbezésnek 
a) a 207. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti, a vádirat benyújtása előtt a bíróság hatáskörébe tartozó 

kényszerintézkedések közül a 149. § (6) és (8) bekezdésével, a 151. § (3) és (6) bekezdésével és a 153. § (2) 
bekezdésével kapcsolatos indítványokról hozott határozat, 

b) a 207. § (2) bekezdésének b) és e) pontjára és (3)-(4) bekezdésére vonatkozó határozat, 
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c) a 212. § (2) bekezdése szerinti határozat 
ellen. 

(5) Fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó 
kényszerintézkedés elrendelése. A személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés 
megszüntetése miatt bejelentett ügyészi fellebbezés - feltéve, hogy a megszüntetést nem az ügyész indítványozta 
- halasztó hatályú. 

(6) A (4) bekezdésben írt határozatok elleni fellebbezés, továbbá a jogerős határozat elleni fellebbezés 
elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a nyomozási bíró mellőzheti. 

X. Fejezet 

A VÁDEMELÉS 

Intézkedés az iratok ismertetése után 

216. § (1) Az ügyész, ha a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt maga végezte, ennek megtörténte 
után, ha pedig azt a nyomozó hatóság végezte, az iratok hozzá érkezését követő harminc napon belül az ügy 
iratait megvizsgálja, és ennek eredményéhez képest 

a) további nyomozási cselekményt végezhet, vagy az elvégzéséről rendelkezhet, 
b) a nyomozást felfüggesztheti, 
c) a nyomozást megszüntetheti, 
d) az ügyet közvetítői eljárásra utalhatja, illetve a vádemelés elhalasztásáról határozhat, 
e) vádat emel, vagy határoz a vádemelés részbeni mellőzéséről. 
(2) Ha az ügyész a közvetítői eljárásra utalásról vagy a vádemelés elhalasztásáról való döntéshez pártfogó 

felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésének ideje az (1) bekezdés 
szerinti határidőbe nem számít bele. 

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt határidőt az ügyészség vezetője kivételes esetben harminc nappal 
meghosszabbíthatja. Nagy terjedelmű ügyben az ügyészség vezetőjének javaslatára a felettes ügyész kivételesen 
ennél hosszabb - legfeljebb kilencven napos - határidőt is engedélyezhet. A határidőt az (1) bekezdés a) 
pontjában szabályozott esetben a nyomozási cselekmény elvégzésétől kell számítani. 

(4) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyomozási cselekmény elvégzése után az ügyész vádat emel, ezt 
megelőzően a nyomozási cselekményről készült iratok megismerésének lehetőségét a 193. § szerint biztosítja a 
gyanúsítottnak és a védőnek. Más esetben az iratok megismerésének lehetőségét a gyanúsított vagy a védő 
indítványára kell biztosítani. 

(5) Az ügyész a vádemelés részbeni mellőzéséről (220. §), a közvetítői eljárásra utalásról vagy annak 
megtagadásáról [221/A. § (4) bek.], a vádemelés elhalasztásáról (222. §), a pártfogói vélemény beszerzéséről 
[224. § (1) bek.], a vádemelés elhalasztása után az eljárás megszüntetéséről [226. § (1)-(2) bek.], valamint az e 
fejezet szerinti ügyészi határozatok elleni jogorvoslat elbírálásáról a vádemelés szakaszában [228. § (3) bek.] 
határozatot hoz. 

A vádirat 

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

jog vagy mentesség felfüggesztése, hozzájárulás a büntetőeljárás megindításához) meglétét, 
e) 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, 
g) a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat, 
h) a tárgyalásra idézendők és az arról értesítendők indítványozását, illetve azon tanúk vallomása 

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

i) a bizonyítási eszközök megjelölését, valamint azt, hogy mely tény bizonyítására szolgálnak, 
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j) a tárgyaláson való bizonyítás felvételének sorrendjére vonatkozó indítványt. 
218. § (1) Ha a gyanúsított a vádirat benyújtásakor a személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó 

kényszerintézkedés hatálya alatt áll, és az ügyész ennek fenntartását indokoltnak tartja, a kényszerintézkedés 
fenntartására indítványt tesz. Ha az ügyész az előzetes letartóztatás fenntartását indítványozza, és a nyomozás 
során az előzetesen letartóztatott korlátozásoknak volt alávetve, az indítványban ki kell térni arra, hogy az 
ügyész mely korlátozások fenntartását látja indokoltnak. 

(2) Ha a vádlott a gyermeke sérelmére szándékos bűncselekményt követett el, az ügyész a vádiratban 
indítványozhatja, hogy a bíróság a vádlott szülői felügyeleti jogát szüntesse meg. 

(3) Az ügyész a vádiratban a vádlottal szemben polgári jogi igényt terjeszthet elő. 
(4) Ha a vádemelés kábítószerrel visszaélés (Btk. 282-282/C. §) miatt történik, és a gyanúsítottal szemben 

korábban indult büntetőeljárást a bíróság a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette, a vádiratban 
indítványozni kell az eljárás folytatását [266. § (7) bek.] és az ügyek egyesítését. 

219. § (1) A vádiratot annyi példányban kell benyújtani, hogy a bíróságnak, valamennyi vádlottnak és 
védőnek egy-egy példány jusson. A vádirat bírósági példányához csatolni kell a vádemelés alapjául szolgáló 
mindazon iratot, amelyet az ügyész a gyanúsítottnak, illetve a védőnek ismertetésre az eljárás végén átadott, 
valamint a tárgyi bizonyítási eszközöket. 

(2) Ha a tanú nevének, illetőleg adatainak zárt kezelését rendelték el, a tárgyalásra idézendő tanú nevét, illetve 
adatait nem a vádiratban, hanem külön zárt iratban kell közölni. 

(3) Ha a vádlott a magyar nyelvet nem ismeri, a vádirat e vádlottra vonatkozó részét a vádlott anyanyelvére, 
regionális vagy kisebbségi nyelvére, illetőleg kérésére az általa korábban ismertként megjelölt, az eljárásban 
korábban használt más nyelvre le kell fordítani, és azt így kell a bírósághoz benyújtani. 

(4) Ha az ügyész a különösen védett tanú vallomását a bírósági eljárásban bizonyítékként kívánja felhasználni, 
a különösen védetté nyilvánított tanú kihallgatásáról készült jegyzőkönyv-kivonatot csatolja a vádemelés 
alapjául szolgáló iratokhoz, a gyanúsítottat és a védőt erről, valamint e csatolt irat megtekintésének lehetőségéről 
értesíti. Ha ennek az iratnak a csatolása a nyomozás iratainak megismerése (193. §) után történt, a gyanúsítottat 
és a védőt erről értesíteni kell, és lehetőséget kell adni az utóbb csatolt irat megismerésére. 

(5) A különösen védetté nyilvánított tanú kihallgatásáról készült jegyzőkönyv-kivonat a nyomozás irataihoz 
történő csatolást követően az okiratra (116. §) vonatkozó szabályok szerint használható fel bizonyítékként. 

(6) A vádemelésről a sértettet értesíteni kell. 

A vádemelés részbeni mellőzése 

220. § (1) 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. 

(2) Azzal a bűncselekménnyel kapcsolatban, amely miatt az ügyész a vádemelést mellőzte, a bűnügyi 
költséget az állam viseli. 

221. § Az ügyész a határozatban tájékoztatja a sértettet, hogy a polgári jogi igényét egyéb törvényes úton 
érvényesítheti, valamint, hogy annak a cselekménynek a tekintetében, amely miatt a vádemelést részben 
mellőzte, pótmagánvádnak van helye. 

A közvetítői eljárás 

221/A. § (1) A közvetítői eljárás a személy elleni (Btk. XII. fejezet I. és III. cím), a közlekedési (Btk. XIII. 
fejezet), illetőleg a vagyon elleni (Btk. XVIII. fejezet), ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő 
bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás tartama alatt, a gyanúsított vagy a sértett indítványára, illetőleg 
önkéntes hozzájárulásukkal alkalmazható eljárás. 

(2) A közvetítői eljárás célja, hogy a bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított jövőbeni 
jogkövető magatartását elősegítse. A közvetítői eljárásban arra kell törekedni, hogy a gyanúsított és a sértett 
között - a gyanúsított tevékeny megbánását megalapozó - megállapodás jöjjön létre. Az ügy közvetítői eljárásra 
utalásának a büntetőeljárás alatt egy alkalommal van helye. 

(3) Az ügyész hivatalból, vagy a gyanúsított, a védő, illetőleg a sértett indítványára az eljárást legfeljebb hat 
hónapi időtartamra felfüggeszti, és az ügyet közvetítői eljárásra utalja, ha 

a) a Btk. 36. §-a alapján az eljárás megszüntetésének vagy a büntetés korlátlan enyhítésének lehet helye, 
b) a gyanúsított a vádemelésig beismerő vallomást tett, vállalja, és képes a bűncselekménnyel okozott sérelmet 

a sértett által elfogadott módon és mértékben jóvátenni, 
c) a gyanúsított és a sértett is hozzájárult a közvetítői eljárás lefolytatásához, valamint 
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d) a bűncselekmény jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a bírósági eljárás 
lefolytatása mellőzhető, vagy megalapozottan feltehető, hogy a bíróság a tevékeny megbánást a büntetés 
kiszabása során értékelni fogja. 

(4) A közvetítői eljárás tárgyában hozott határozatot a sértettel, a feljelentővel és a magánindítvány 
előterjesztőjével, valamint a közvetítői eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező megyei 
(fővárosi) igazságügyi hivatallal is közölni kell. Az eljárást felfüggesztő és a közvetítői eljárást elrendelő 
határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 

(5) A gyanúsítottnak és a sértettnek a közvetítői eljárás során tett, az eljárás alapjául szolgáló cselekményre 
vonatkozó nyilatkozata bizonyítási eszközként nem használható fel. A közvetítői eljárás eredményét nem lehet a 
gyanúsított terhére értékelni. 

(6) A közvetítői eljárás részletes szabályait külön törvény állapítja meg. 
(7) Ha a közvetítői eljárás eredményes, és a Btk. 36. §-a (1) bekezdése alkalmazásának van helye, az ügyész 

az eljárást megszünteti; ha a Btk. 36. §-a (2) bekezdése alkalmazásának lehet helye, vádat emel. Ha a gyanúsított 
a közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, de a büntethetősége nem szűnt 
meg, az ügyész a három évet meg nem haladó szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt a 
vádemelést egy évtől két évig terjedő időre elhalaszthatja. 

A vádemelés elhalasztása 

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

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

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

223. § (1) A vádemelés a 222. § (1) bekezdése alapján nem halasztható el, ha a gyanúsított 
a) többszörös visszaeső, 
b) a szándékos bűncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt vagy a szándékos 

bűncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó vagy részben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélése után, a 
szabadságvesztés végrehajtásának befejezése előtt követte el. 

(2) Ha a Btk. az eljárás megindulását követő magatartástól teszi függővé a büntethetőség megszűnését, a 
vádemelés elhalasztásának csak az e törvényben meghatározott esetben van helye. 

Meghallgatás a közvetítői eljárásra utalás és a vádemelés elhalasztása előtt 

224. § (1) Az ügyész - ha a vádemelés elhalasztása mellett magatartási szabályok megállapítását vagy 
kötelezettség előírását látja szükségesnek - a vádemelés elhalasztása előtt pártfogó felügyelői vélemény 
beszerzését rendeli el, majd ennek elkészülte után a gyanúsítottat meghallgatja. A meghallgatás során - 
tekintettel a pártfogói véleményben foglaltakra is - tisztázni kell, hogy a gyanúsított a kilátásba helyezett 
magatartási szabályok megtartását és kötelezettségek teljesítését vállalja-e és képes-e teljesíteni. Ha ez 
szükséges, a pártfogó felügyelő is meghallgatható. 

(2) A 225. § (2) bekezdésének a) és b) pontjában írt kötelezettségek a gyanúsított és a sértett hozzájárulásával, 
a c) és d) pontjában írt kötelezettségek a gyanúsított hozzájárulásával írhatók elő. 

(3) A 225. § (2) bekezdésének a) és b) pontja esetén az ügyész a sértettet is meghallgatja; a sértett 
meghallgatása mellőzhető, ha a hozzájárulásáról korábban nyilatkozott. A sértett hozzájárulásának hiánya nem 
akadálya annak, hogy a kártérítési, illetve a sértettnek teljesítendő jóvátételi kötelezettség előírása nélkül az 
ügyész a vádemelést elhalassza, ha annak feltételei enélkül is fennállnak. 

(4) Az ügyész a közvetítői eljárásra utalás feltételeinek vizsgálata céljából - szükség esetén a gyanúsítottra 
vonatkozó pártfogó felügyelői vélemény beszerzése után - meghallgathatja a gyanúsítottat és a sértettet. Ha ez 
szükséges, a pártfogó felügyelő is meghallgatható. 

Magatartási szabályok megállapítása a vádemelés elhalasztása esetén 

225. § (1) Az ügyész a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatában elrendelheti a gyanúsított pártfogó 
felügyeletét, a gyanúsítottat magatartási szabályok megtartására vagy más kötelezettségek teljesítésére 
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kötelezheti. A magatartási szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését a pártfogó - a pártfogó 
felügyelet végrehajtására vonatkozó jogszabályok szerint - ellenőrzi és segíti. A pártfogó e feladatainak a 
teljesítéséhez más szervek és szervezetek segítségét is igénybe veheti. 

(2) Az ügyész a gyanúsított részére kötelezettségként írhatja elő, hogy 
a) részben vagy egészben térítse meg a sértettnek a bűncselekménnyel okozott kárt, 
b) más módon gondoskodjék a sértettnek adandó jóvátételről, 
c) meghatározott célra anyagi juttatást teljesítsen, vagy a köz számára munkát végezzen (a köz javára 

teljesített jóvátétel), 
d) pszichiátriai vagy alkoholfüggőséget gyógyító kezelésben vegyen részt. 
(3) Az ügyész a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályok és kötelezettségek közül többet is, 

illetőleg a felsoroltakon kívül más magatartási szabályt is megállapíthat vagy más kötelezettséget is előírhat. 
(4) A 222. § (2) bekezdése esetén kötelezettségként elő kell írni a kábítószer-függőséget gyógyító kezelésen, 

kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. 
(5) A vádemelést elhalasztó határozatot a sértettel, a feljelentővel és a magánindítvány előterjesztőjével is 

közölni kell. A sértett a vádemelés elhalasztásáról döntő határozat ellen jogorvoslattal élhet. 

Eljárás a vádemelés elhalasztása után 

226. § (1) Az ügyész az eljárást a vádemelés elhalasztásának lejártától számított harminc napon belül 
megszünteti, ha a vádemelés elhalasztásának tartama eredményesen telt el. 

(2) Az eljárást a vádemelés elhalasztása tartamának eltelte előtt is meg kell szüntetni, ha a kábítószer-élvező 
gyanúsított igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, 
illetve, ha a tartás elmulasztása vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette, továbbá, ha a 
gyanúsított a közvetítői eljárásban vállalt kötelezettségeinek eleget tett. 

(3) 

A bűnügyi költség viselése 

226/A. § Ha az ügyész az eljárást megszünteti, a bűnügyi költséget az állam viseli. A terheltet kötelezni kell 
annak a költségnek a viselésére, amely a mulasztása folytán merült fel. 

227. § (1) Az ügyész vádat emel, ha 
a) a gyanúsított a határozat ellen panasszal él, és a nyomozás megszüntetésének feltételei nincsenek meg, 
b) a gyanúsítottal szemben a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény 

miatt vádat emelnek, 
c) a gyanúsított a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, 
d) a gyanúsított a közvetítői eljárás eredményeként létrejött megállapodás teljesítését a vádemelés elhalasztása 

tartamának lejártáig nem fejezi be, 
e) a vádemelés elhalasztásának tartama alatt állapítják meg, hogy a vádemelés elhalasztása a 223. §-ban 

meghatározott valamely kizáró ok ellenére történt. 
(2) A 222. § (3) bekezdése esetén vádemelésnek csak az ott írt kötelezettség elmulasztása esetén van helye. 
(3) Ha vádemelésre az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott okból kerül sor, az ügyész a gyanúsítottat a 

vádemelés előtt meghallgatja. 
(4) Ha a vádemelés elhalasztására a 222. § (2) bekezdése alapján került sor, vádat kell emelni, ha 
a) a gyanúsított a vádemelés elhalasztásától számított egy éven belül okirattal nem igazolja, hogy legalább hat 

hónapig tartó folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más 
ellátásban részesült vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetőleg 

b) a vádemelés elhalasztásának tartama alatt a gyanúsított ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb 
büntetőeljárás indult, és a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének nincs helye. 

Jogorvoslat 

228. § (1) Akire nézve az ügyész e fejezet szerinti eljárásában hozott határozata rendelkezést tartalmaz, a 
határozat ellen a közléstől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

(2) Ha az ügyész a panasznak három napon belül nem ad helyt, azt haladéktalanul köteles felterjeszteni a 
felettes ügyészhez. 

(3) A felettes ügyész a panaszt a hozzáérkezésétől számított tizenöt napon belül határozattal bírálja el. A 
felettes ügyész - ha a panaszt alaposnak találja - a határozatot megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, 
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és a határozatot hozó ügyészt új határozat hozatalára utasíthatja, ellenkező esetben a panaszt elutasítja. A panaszt 
el kell utasítani akkor is, ha az elkésett vagy nem jogosulttól származik. 

(4) A panasz elbírálásáról a panaszt tevőt - a határozat hatályon kívül helyezése, illetőleg a megváltoztatása 
esetén azokat is, akikkel a határozatot közölték - értesíteni kell. A panaszt elbíráló határozat ellen további 
panasznak nincs helye. 

(5) Vádemelés miatt nincs helye jogorvoslatnak. 
(6) Az ügyész határozataira a 169. § (2)-(5) bekezdés rendelkezései értelemszerűen irányadóak. 
228/A. § (1) Akit az ügyész e fejezet szerinti eljárásában tett intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása 

érint, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül panasszal élhet. 
(2) Ha e törvény az ügyész részére intézkedés megtételére határidőt állapított meg, az intézkedés elmulasztása 

miatt akkor lehet panasszal élni, ha a határidő eredménytelenül eltelt. 
(3) Az ügyész intézkedésének elmulasztása miatt tett, a törvényben kizárt vagy elkésett panaszt, emiatt 

indokolás nélkül nem lehet elutasítani. 
(4) Ha az (1) bekezdés alapján tett panaszt az ügyész, illetve a felettes ügyész alaposnak tartja, a panasszal 

sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében szükséges és indokolt intézkedést megteszi, s erről a panaszt tevőt 
határozat hozatala nélkül értesíti. 

(5) Az (1) bekezdés szerinti panaszra egyebekben a 228. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A pótmagánvádló fellépése 

229. § (1) Ha az ügyész vagy a felettes ügyész a sértettnek a feljelentést elutasító vagy a nyomozást 
megszüntető határozat elleni panaszát elutasította, és a 199. § (2) bekezdése alapján pótmagánvádnak van helye - 
feltéve, hogy a pótmagánvád emelését a 199. § (3) bekezdése nem zárja ki -, továbbá ha az ügyész a vádemelést 
részben mellőzte, a sértett a panaszt elutasító határozat közlésétől számított hatvan napon belül 
pótmagánvádlóként léphet fel. 

(2) A panasz elutasítását követően a sértettnek lehetőséget kell adni, hogy az ellene elkövetett 
bűncselekményre vonatkozó iratokat az ügyészség hivatalos helyiségében megismerhesse. 

(3) A sértettet tájékoztatni kell a pótmagánvádlóként történő fellépés feltételeiről, valamint arról, hogy ha 
jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tud jogi képviseletéről gondoskodni, személyes költségmentesség és 
pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt a jogi segítségnyújtó szolgálathoz fordulhat. 

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

230. § (1) Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, jogi képviselője útján az ügyben addig eljárt 
elsőfokú ügyészségnél vádindítványt nyújt be. A pótmagánvádló a vádindítványt személyesen akkor nyújthatja 
be, ha a vádindítványban nyilatkozik arról, hogy a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet 
engedélyezése iránt a külön jogszabályban foglaltak szerint kérelmet terjesztett elő a jogi segítségnyújtó 
hivatalhoz. A vádindítványt az ügyészség az iratokkal együtt továbbítja az ügyben hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bírósághoz. 

(2) A vádindítvány a 217. § (3) bekezdésének a)-c), g) és h) pontjában felsoroltakat, továbbá azokat az 
indokokat tartalmazza, amelyek alapján a pótmagánvádló a feljelentés elutasítása, a nyomozás megszüntetése 
vagy a vádemelés részbeni mellőzése ellenére a bírósági eljárás lefolytatását indítványozza. A pótmagánvádló a 
vádindítványban illetékes bíróságként a terhelt lakóhelye szerint illetékes bíróságot is megjelölheti [17. § (3) 
bek.]. Ebben az esetben az ügyészség az iratokat és a vádindítványt a pótmagánvádló indítványa alapján 
illetékességgel rendelkező bírósághoz továbbítja. 

231. § (1) A bíróság a vádindítványt elfogadja, ha elutasításának nincs helye. 
(2) A bíróság a vádindítványt elutasítja, ha 
a) a pótmagánvádló a vádindítványt a 229. § (1) bekezdésében meghatározott határidő eltelte után nyújtotta 

be, 
b) a pótmagánvádlónak nincs jogi képviselője, kivéve ha a természetes személy pótmagánvádló jogi 

szakvizsgával rendelkezik [56. § (4) bek.], 
c) a vádindítványt nem az arra jogosult nyújtotta be, 
d) a vád nem törvényes [2. § (2) bek.], vagy a vádindítvány nem tartalmazza a 230. § (2) bekezdésében 

foglaltakat. 
(3) A pótmagánvádló a 229. § (1) bekezdésben meghatározott határidő letelte előtt a vádindítványt ismételten 

benyújthatja, ha azt korábban a (2) bekezdés b) vagy c) pontja alapján utasították el, és az elutasítás oka már nem 
áll fenn. 

(4) A vádindítványt nem lehet elutasítani abból az okból, hogy nem tartalmazza a vádlottnak a 117. § (1) 
bekezdésében felsorolt személyi adatait, és azok az iratokból nem állapíthatók meg, ha a vádlott 
személyazonossága ezek hiányában is kétséget kizáróan megállapítható. 



305 
 

232. § (1) Ha a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre vagy nem illetékes, az ügyet a hatáskörrel rendelkező 
vagy illetékes bírósághoz átteszi. 

(2) Ha a bíróság a vádindítványt nem utasította el, 
a) gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, 
b) kényszerintézkedést rendelhet el. 
233. § (1) Ahol e törvény vádiratot említ, ott a bíróság által elfogadott vádindítványt is érteni kell. 
(2) A vádlott a vádindítvány elfogadása után jogosult a nyomozás iratainak a megismerésére. 
(3) A pótmagánvádló az iratoktól elkülönítve, zártan kezelt iratokat nem ismerheti meg. 
(4) A vádindítvány elutasítása nem akadálya annak, hogy a nyomozás folytatását rendeljék el (191. §). 

HARMADIK RÉSZ 

XI. Fejezet 

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A bíróság eljárásának formái 

234. § (1) A bíróság tárgyalást tart, ha a vádlott büntetőjogi felelősségének megállapítására bizonyítást 
vesznek fel. 

(2) Az e törvényben meghatározott esetekben a bíróság nyilvános ülést, ülést vagy tanácsülést tart. 
(3) Nyilvános ülésre az e törvényben megállapított eltérésekkel a tárgyalásra vonatkozó rendelkezések az 

irányadók. 
(4) Az ülésen a bíróság tagjai, a jegyzőkönyvvezető, a vádló, továbbá - ha e törvény eltérően nem rendelkezik 

- a vádlott és a védő vesz részt. A felsoroltakon kívül az ülésen az lehet jelen, akit a bíróság az ülésre idézett, 
vagy akit arról értesített. 

(5) A tanácsülésen a bíróság tagjai és a jegyzőkönyvvezető vesznek részt. 

Az egyesbíró 

235. § Ahol e törvény a bíróságról, a bíróság tanácsáról vagy a tanács elnökéről rendelkezik, ezen az 
egyesbírót is érteni kell. 

A pótmagánvádló 

236. § A pótmagánvádló a bírósági eljárásban - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az ügyész jogait 
gyakorolja, ideértve a vádlott személyi szabadságának elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés 
elrendelésének indítványozását. A vádlott szülői felügyeleti jogának megszüntetését a pótmagánvádló nem 
indítványozhatja. 

A tárgyalás nyilvánossága 

237. § (1) A bíróság tárgyalása nyilvános. A tanács elnöke a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, méltóságának 
és biztonságának megőrzése érdekében, helyszűke esetén meghatározhatja a hallgatóság létszámát. 

(2) 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. 

(3) 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 (V. Fejezet) vagy a tanú védelme érdekében, 
d) a minősített adat védelme végett. 
(3a) Ha a bíróság a nyilvánosságot a nyilvános ülésről kizárja, zárt ülést tart. 
(4) A nyilvánosság kizárása az eljárás bármely szakaszában indítványozható. 
238. § (1) A nyilvánosság kizárásáról szóló határozatot a bíróság nyilvános tárgyaláson hirdeti ki. A 

nyilvánosság kizárása tárgyában hozott határozat ellen külön fellebbezésnek nincs helye, azt az ügydöntő 
határozattal szemben bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni. 
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(2) A bíróság a nyilvánosság kizárása esetén is engedélyezheti, hogy az igazságszolgáltatással összefüggő 
feladatokat ellátó hivatalos személyek a tárgyaláson jelen legyenek. A külföldi állampolgár vádlott ellen, 
illetőleg a külföldi állampolgár sértett sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt indult eljárás során lehetővé 
kell tenni, hogy a tárgyaláson a külföldi állampolgár államának konzuli tisztviselője, illetőleg törvénnyel 
kihirdetett nemzetközi szerződés rendelkezése alapján a külföldi állam hatóságának tagja jelen lehessen. 

(3) A nyilvánosság kizárása esetén a sértett, ha nincs képviselője, illetőleg a vádlott, ha nincs védője, 
indítványozhatja, hogy a tárgyalás helyszínén tartózkodó, általa megnevezett személy - kivéve a tárgyaláson 
kihallgatandó személyt - legyen jelen a tárgyaláson. Ha a nyilvánosságot a bíróság a 237. § (3) bekezdésének d) 
pontja alapján zárta ki, ilyen indítvány nem terjeszthető elő. Az indítvány tárgyában hozott határozat ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

(4) Ha a bíróság zárt tárgyalást rendel el, figyelmezteti a résztvevőket arra, hogy a tárgyaláson elhangzottakról 
tájékoztatást nem adhatnak, szükség esetén figyelmezteti őket a minősített adattal visszaélés büntetőjogi 
következményeire. A figyelmeztetést a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. 

239. § (1) A tárgyalást nyilvánosan kell folytatni, ha a zárt tárgyalás indoka megszűnt. 
(2) A bíróság a tárgyaláson hozott határozat rendelkező részét teljes terjedelmében, indokolását pedig a (3) 

bekezdésben foglalt korlátozással akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot kizárta. 
(3) A bíróság nem hirdeti ki nyilvánosan a határozat indokolásának részét képező azokat az adatokat, melyek 

nyilvánosságra hozatala azon érdek sérelmét eredményezné, amelynek védelmében a zárt tárgyalást a bíróság 
elrendelte. 

A tárgyaláson részt vevő személyek 

240. § (1) A tárgyaláson a tanács tagjai mindvégig jelen vannak. 
(2) A tanács tagjának elkerülhetetlen akadályoztatása esetén az ügydöntő határozatot más összetételű tanács is 

kihirdetheti. 
(3) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a tárgyalás a jegyzőkönyvvezető, a vádlott, az ügyész és - ha a 

védő jelenléte a tárgyaláson kötelező - a védő nélkül nem tartható meg. 
241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező 
a) 
b) 
c) 
d) 
e) 
f) 
(2) A helyi bíróságon ügyészségi titkár is képviselheti a vádat. 
(3) A helyi bíróságon ügyészségi fogalmazó is képviselheti a vádat, kivéve, ha 
a) a bűncselekményre a törvény öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) a vádlottat fogva tartják, 
c) a vádlott - a beszámítási képességre tekintet nélkül - kóros elmeállapotú. 
242. § (1) A tárgyaláson a védő részvétele kötelező 
a) ha e törvény másképp nem rendelkezik, a megyei bíróság mint elsőfokú bíróság előtt, 
b) a 46. §-ban szabályozott esetekben, 
c) amennyiben a szabályszerűen megidézett vádlott bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, 
d) ha pótmagánvádló lép fel. 
(2) Ha az ügyész a tárgyaláson részt vesz, és a vádlott védőt nem hatalmazott meg, a tanács elnöke szükség 

esetén védő kirendeléséről gondoskodik. Ha a vádlott kéri, védőt kell kirendelni. 
243. § A tárgyaláson részt vevők indítvány tételére jogosultak, ha e törvény eltérően nem rendelkezik. 

A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése 

244. § (1) A tárgyalást a tanács elnöke vezeti, és e törvény keretei között megállapítja az elvégzendő 
cselekmények sorrendjét. Ügyel a törvény rendelkezéseinek megtartására, és gondoskodik arról, hogy az 
eljárásban részt vevő személyek a jogaikat gyakorolhassák, ezekre a figyelmüket felhívja. 

(2) A tanács elnöke gondoskodik a tárgyalás méltóságának megőrzéséről. Ennek érdekében a 
tárgyalóteremből eltávolíttatja azokat, akik állapotuk vagy megjelenésük folytán a tárgyalás méltóságát sértik. 

(3) Akit a bíróság előtt kihallgatnak, vagy aki a bírósághoz szól, annak állva kell beszélnie. A tanács elnöke e 
szabály alól kivételt tehet. 

Tárgyalás tartása zártcélú távközlő hálózat útján 
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244/A. § (1) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott, a védő, a tanú, a tanú érdekében eljáró ügyvéd, a kiskorú 
tanú gondozója vagy törvényes képviselője indítványára, valamint hivatalból a tanúnak, vagy kivételes esetben a 
vádlottnak zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatását rendelheti el. A zártcélú távközlő hálózat útján 
történő kihallgatás során a tárgyalás helyszíne és a kihallgatott személy tartózkodási helye között az 
összeköttetés közvetlenségét a mozgóképet és a hangot egyidejűleg továbbító készülék biztosítja. 

(2) A tanács elnöke zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatását rendelheti el 
a) a tizennegyedik életévét be nem töltött tanúnak, 
b) annak a tanúnak, akinek sérelmére az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények (Btk. XII. 

Fejezet I. Cím), vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények (Btk. XIV. 
Fejezet) körébe tartozó vagy más, személy elleni erőszakos bűncselekményt követtek el, 

c) annak a tanúnak, akinek a tárgyaláson való megjelenése egészségi állapotára vagy más körülményre 
tekintettel aránytalan nehézséggel járna, 

d) annak a tanúnak vagy vádlottnak, aki a külön jogszabályban meghatározott tanúvédelmi programban vesz 
részt, vagy a védelme ezt egyébként indokolttá teszi, 

e) annak a fogva lévő vádlottnak vagy tanúnak, akinek a tárgyaláson való megjelenése a közbiztonság 
veszélyeztetésével járna. 

(3) A zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatást a tanács elnöke indokolt végzéssel rendeli el. A 
zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatás tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek nincs 
helye, azt az ügydöntő határozatban lehet sérelmezni. 

(4) A végzést legalább öt nappal a tárgyalás határnapja előtt közölni kell az ügyésszel, a vádlottal, a védővel, a 
kihallgatandó tanúval, az érdekében eljáró ügyvéddel, a kiskorú tanú esetén a törvényes képviselővel vagy 
gondozóval, és ha a kihallgatandó személy fogva van, a fogva tartást végrehajtó intézettel. A végzést 
haladéktalanul meg kell küldeni a vádlott vagy a tanú kihallgatásához elkülönített helyiséget biztosító 
bíróságnak, illetőleg fogva tartást végrehajtó intézetnek. 

244/B. § (1) A zártcélú távközlő hálózat útján kihallgatandó tanút vagy vádlottat a kihallgatását biztosító 
bíróságon vagy fogva tartást végrehajtó intézetben elkülönített helyiségben kell elhelyezni. Az elkülönített 
helyiségben kizárólag a tanú érdekében eljáró ügyvéd, kiskorú tanú esetében a törvényes képviselője vagy 
gondozója, illetőleg szükség esetén a szakértő, a tolmács és a zártcélú távközlő hálózat működését biztosító 
személyzet lehet jelen. A vádlott zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatása esetén védője mind a 
tárgyalás helyszínén, mind az elkülönített helyiségben jelen lehet. 

(2) Az elkülönített helyiségben - az annak helye szerint illetékes bíróságról - egy bírónak jelen kell lennie. A 
tárgyalás megnyitása során a tárgyalás helyszínén jelen lévők számbavétele után a tanács elnökének felhívására a 
bíró állapítja meg az elkülönített helyiségben jelen lévők személyazonosságát, valamint igazolja, hogy az 
elkülönített helyiségben illetéktelen személy nem tartózkodik, továbbá, hogy a tanú, illetőleg a vádlott nincs 
korlátozva eljárási jogainak gyakorlásában. 

(3) A kihallgatás megkezdésekor a tanács elnöke tájékoztatja a zártcélú távközlő hálózat útján kihallgatott 
tanút, illetőleg vádlottat, hogy a kihallgatására zártcélú távközlő hálózat útján kerül sor. 

(4) A kihallgatás helye szerint illetékes bíróság bírájának e §-ban meghatározott feladatait bírósági titkár is 
teljesítheti, ebben az esetben a 244/D. § (1) bekezdése szerinti jegyzőkönyvet a bírósági titkár készíti el. 

244/C. § (1) A zártcélú távközlő hálózat útján történő kihallgatás során biztosítani kell, hogy a 
büntetőeljárásban résztvevők az őket megillető kérdezési, észrevételezési, indítványtételi és egyéb eljárási 
jogaikat a (4) bekezdésben írt kivétellel e törvény rendelkezései szerint gyakorolhassák. 

(2) A kihallgatás során biztosítani kell, hogy a vádlott a védőjével érintkezhessen. Ha a védő a tárgyalás 
helyszínén tartózkodik, e jog biztosítása érdekében az elkülönített helyiség és a tárgyalás helyszíne között 
telefonkapcsolatot kell biztosítani. 

(3) Biztosítani kell, hogy a tárgyaláson jelen lévő résztvevők láthassák az elkülönített helyiségben a 
kihallgatott tanút, illetőleg vádlottat, valamint a tanúval, illetőleg vádlottal egyidejűleg ott-tartózkodó 
valamennyi személyt. Az elkülönített helyiségben tartózkodó tanú, illetőleg vádlott részére biztosítani kell, hogy 
követhessék a tárgyalás menetét. 

(4) A zártcélú távközlő hálózat útján kihallgatott tizennegyedik életévét be nem töltött tanúhoz kizárólag a 
tanács elnöke intézhet kérdéseket. A tanács tagjai, az ügyész, a vádlott, a védő, valamint a sértett kérdések 
feltevését indítványozhatják. Az elkülönített helyiségben tartózkodó tizennegyedik életévét be nem töltött tanú - 
a szembesítés esetét kivéve - kizárólag a tanács elnökét láthatja és hallhatja a közvetítő készüléken keresztül. 

(5) A zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatáskor a tanú személyazonosságának megállapítására 
alkalmas egyedi tulajdonságai (pl. arcvonásai, hangja) a közvetítés során technikai úton torzíthatók. 

244/D. § (1) Az elkülönített helyiségben jelen lévő bíró külön jegyzőkönyvet készít a zártcélú távközlő 
hálózat útján történt kihallgatás lefolytatásának körülményeiről, feltüntetve az elkülönített helyiségben jelen lévő 
személyeket. A jegyzőkönyvet a tárgyalásról készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
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(2) A zártcélú távközlő hálózat útján történt kihallgatással egyidejűleg a tárgyalás helyszínén és a kihallgatott 
személy tartózkodási helyén történteket rögzítő kép- és hangfelvételt kell készíteni. A kép- és hangfelvételt az 
iratokhoz kell csatolni. 

(3) A tanács elnöke a büntetőeljárás résztvevőinek indítványára elrendelheti a kép- és hangfelvételnek a 
tárgyaláson, illetőleg a tárgyaláson kívül történő lejátszását. A kép- és hangfelvétel lejátszásakor biztosítani kell, 
hogy a felvételt illetéktelen személy ne ismerhesse meg, a tartalmát ne változtathassa vagy semmisíthesse meg, 
illetőleg ne másolhassa le. 

A tárgyalás rendjének fenntartása 

245. § (1) A tárgyalóterembe - a büntetés-végrehajtási testület és a rendőrség szolgálati feladatot ellátó tagjain 
kívül - fegyverrel vagy rendbontásra alkalmas eszközzel senki sem léphet be. A tárgyalásra idézett személy a 
fegyverét nem hozhatja be a tárgyalóterembe. 

(2) Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tanács elnöke rendre utasítja, ismételt vagy súlyos rendzavarás esetén 
a tárgyalásról kiutasíthatja, illetőleg kivezettetheti. A tanács elnöke ugyanígy jár el azzal szemben, aki a 
tárgyalás szabályszerű menetét zavarja. 

(3) A tanács elnöke rendelkezhet úgy, hogy a rendzavaró vagy az, aki a tárgyalás szabályszerű menetét 
zavarja, a tárgyalóterembe azon a tárgyalási napon nem térhet vissza. 

(4) A bíróság a rendzavarót vagy azt, aki a tárgyalás szabályszerű menetét zavarja, rendbírsággal sújthatja. 
(5) Ha a hallgatóság a tárgyalás rendjét vagy szabályszerű menetét ismételten megzavarja, a tanács elnöke a 

tárgyalásról a nyilvánosságot kizárhatja. 
246. § (1) Az ügyész rendzavarása esetén vele szemben rendreutasításnak van helye. Ha az ügyész 

rendzavarása miatt a tárgyalás nem folytatható, a tanács elnöke a tárgyalást felfüggeszti, és az ügyészség 
vezetőjéhez fordul más ügyész kijelölése érdekében. Ha más ügyész kijelölése nyomban nem lehetséges, a 
tárgyalást el kell napolni. 

(2) 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. 

(3) A pótmagánvádló képviselőjének rendzavarása esetén a (2) bekezdés rendelkezései megfelelően 
irányadóak. 

247. § (1) A bíróság a tárgyalást a kiutasított vagy kivezetett vádlott távollétében is folytatja, de legkésőbb a 
bizonyítási eljárás befejezése előtt a vádlottat ismét a bíróság elé szólítja, és ismerteti vele a távollétében 
lefolytatott bizonyítást. 

(2) Ha a vádlott az (1) bekezdés szerinti esetben a rendzavaró magatartással nem hagy fel, és ezzel 
lehetetlenné teszi a tárgyalás jelenlétében való tartását, a tárgyalás a távollétében, védő részvételével 
lefolytatható. 

248. § 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. 

Bűncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetése a tárgyaláson 

249. § A tárgyaláson történt büntető- vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgáló rendzavarásról a tanács elnöke az 
illetékes hatóságot, illetőleg a fegyelmi jogkör gyakorlóját értesíti, a büntetőeljárás alapjául szolgáló esetben a 
bíróság elrendelheti a rendzavaró őrizetbe vételét. Az őrizet hetvenkét óráig tarthat. 

A jegyzőkönyv 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

251. § (1) A vallomást, a szakvéleményt, a szemle eredményét, továbbá az ügyész, a vádlott, a védő, a 
magánvádló, pótmagánvádló és a magánfél indítványát kimerítően kell a jegyzőkönyvbe felvenni. 

(2) Nem kell jegyzőkönyvbe felvenni a vallomásnak vagy a szakvéleménynek azt a részét, amely a bíróság 
eljárásában korábban készült jegyzőkönyv tartalmával megegyezik, ehelyett a korábbi jegyzőkönyvre kell utalni. 

(3) Ha valamely kifejezés vagy kijelentés szó szerinti szövege jelentős, azt szó szerint kell jegyzőkönyvbe 
venni. A bíróság indítványra vagy hivatalból elrendelheti valamely körülmény vagy nyilatkozat jegyzőkönyvbe 
vételét. Ha a jelen lévő ügyész, vádlott, védő, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, illetőleg a tanú érdekében 
eljáró ügyvéd ezt indítványozza, csak abban az esetben lehet mellőzni, ha a körülményről vagy a kifejezés, a 
kijelentés, illetőleg a nyilatkozat megtörténtéről a bíróságnak nincs tudomása. 

(4) A jegyzőkönyvbe lehet foglalni - az ügydöntő határozat kivételével - az eljárás során hozott határozatokat 
is. 

(5) A több napra egy intézkedéssel kitűzött, valamint a félbeszakított tárgyalásról egy jegyzőkönyvet, elnapolt 
tárgyalásról külön jegyzőkönyvet kell készíteni. Ha a tárgyalás folytatólagos vagy ismételt, ennek a 
jegyzőkönyvből ki kell tűnnie. 

252. § (1) Ha a jegyzőkönyv nem az eljárási cselekménnyel egyidejűleg készült, vagy a (3) bekezdés szerinti 
módon történt az eljárás rögzítése, legkésőbb az eljárási cselekmény időpontjától számított nyolc napon belül 
kell a jegyzőkönyvet elkészíteni. Az eljárási cselekménnyel egyidejűleg készült tárgyalási jegyzetet az iratokhoz 
kell csatolni. 

(2) A bíróság elrendelheti az eljárás egészének vagy egy részének gyorsírással történő feljegyzését, kép- vagy 
hangfelvevő eszközzel vagy más berendezéssel történő rögzítését. A bíróság ezt elrendeli az ügyész, a vádlott, a 
védő vagy a sértett indítványára, feltéve, hogy kellő időben terjesztették elő, és a vádlott, a védő vagy a sértett az 
indítványával egyidejűleg a költséget is előlegezi. 

(3) A gyorsírói feljegyzés, illetőleg a rögzítésnek a (2) bekezdésben említett más módja a jegyzőkönyvet nem 
pótolja. A gyorsírói feljegyzést, a kép- és hangfelvevő eszközzel vagy más berendezéssel történt rögzítést külön 
jogszabály rendelkezései szerint kell megőrizni. 

(4) A gyorsíróra a szakértőre vonatkozó rendelkezések az irányadók. 
(5) Ha a bíróság ítélete első fokon vagy másodfokon jogerőre emelkedik, rövidített jegyzőkönyvet lehet 

készíteni. A rövidített jegyzőkönyvnek csak a 250. § (2) bekezdésében írt adatokat, valamint a bírósági 
eljárásnak a 250. § (3) bekezdésének megfelelő leírását kell tartalmaznia. 

253. § (1) Ha a jegyzőkönyv nyolc napon belül nem készül el, a tanács elnöke az ügyészt, a vádlottat és a 
védőt értesíti a jegyzőkönyv elkészültének időpontjáról. 

(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a büntetőeljárás során keletkezett iratokat - ideértve az ügyben 
eljárt ügyész és nyomozó hatóság által beszerzett, illetőleg a büntetőeljárásban részt vevő személyek által 
benyújtott, vagy becsatolt iratokat is - az ügyész, a vádlott, a védő és a sértett megtekintheti, kérelmükre azokat a 
bíróság a hivatalos helyiségében történő elolvasásra átadja. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem teljesítése nem veszélyeztetheti a tárgyalás folytonosságát és a bíróság 
munkáját, nem járhat az összefűzött iratok megbontásával, sérelmével. A tárgyalási határnapon és az azt 
megelőző munkanapon a kérelem csak a tanács elnöke kifejezett engedélyével teljesíthető. 
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(4) A fogva lévő vádlott kérelmére a tanács elnöke engedélyezheti az iratoknak a büntetés-végrehajtási 
intézetben történő megtekintését. A (3) bekezdés szerinti rendelkezés ez esetben is irányadó. 

(5) 
254. § (1) Az eljárási cselekményen jelen volt ügyész, vádlott, védő és az eljárásban részt vevő más személy a 

jegyzőkönyv elkészítésétől számított tizenöt napon belül annak kiegészítését vagy kijavítását indítványozhatja. 
Erről a bíróság szükség esetén az eljárási cselekményen jelen voltak meghallgatása után határoz, az indítványt - 
annak elutasítása esetén - a jegyzőkönyvben fel kell tüntetni. A kiegészítést és a kijavítást a tanács elnöke és a 
jegyzőkönyvvezető aláírja. 

(2) Nyilvánvaló név- vagy számelírás és más hasonló elírás esetén a bíróság a jegyzőkönyv kijavítását mind 
indítványra, mind hivatalból elrendelheti. 

255. § (1) A tanácsülésről akkor kell jegyzőkönyvet készíteni, ha a határozat nem egyhangú. A tanácskozási 
jegyzőkönyv készítését a tanács elnöke rendeli el. A tárgyalási jegyzőkönyvben legkésőbb a határozat 
kihirdetésekor kell feltüntetni, hogy a tanácskozásról jegyzőkönyv készült, vagy különvéleményt foglaltak 
írásba. 

(2) A tanácskozási jegyzőkönyvet és a 256. § (5) bekezdése szerinti mellékleteit az iratok között lezárt 
borítékban kell elhelyezni, és azt csak a fellebbezés során eljáró bíróság, illetőleg a rendkívüli jogorvoslat során 
eljáró bíróság, valamint fegyelmi eljárás során a fegyelmi bíróság, valamint ha büntetőeljárás indult, a 
büntetőügyben eljáró bíróság tekintheti meg. 

(3) A bíróság tanácsülési jegyzőkönyvéről, határozatának tervezetéről és a kisebbségi véleményen lévő bíró 
különvéleményéről nem adható másolat. 

A tanácskozás és a szavazás 

256. § (1) A bíróság tanácsa a határozatát tanácskozás után szavazással hozza meg. Ha a szavazás nem 
egyhangú, a határozatot a többségi szavazat dönti el. 

(2) Ha a bíróság ülnökökből is álló tanácsban jár el, a szavazást megelőzően a tanács elnöke felvilágosítást ad 
arról, hogy milyen határozat hozható, tájékoztatást ad a döntéshez szükséges törvényhelyekről, a büntetési 
nemekről és azok mértékéről, valamint az intézkedésekről. 

(3) Ítélethozatalnál a tanács megállapítja a tényállást, és annak alapján dönt arról, hogy a vádlott bűnös-e, és 
ha igen, milyen bűncselekményben, majd arról, hogy milyen büntetést kell kiszabni, illetőleg milyen intézkedést 
kell alkalmazni, továbbá dönt arról, hogy milyen egyéb rendelkezéseket kell hozni. 

(4) A fiatalabb bíró az idősebbet megelőzően szavaz, az elnök utolsónak adja le a szavazatát. Ha a büntetés 
kiszabása vagy az intézkedés alkalmazása kérdésében a szavazás nem egyhangú, a szavazattöbbséget úgy kell 
megállapítani, hogy a legsúlyosabb jogkövetkezmény mellett leadott szavazat a hozzá legközelebb esőt erősíti, 
és ahhoz kell számítani. 

(5) A kisebbségi véleményen lévő bíró jogosult az írásba foglalt különvéleményét a tanácsülésről készült 
jegyzőkönyvhöz csatolni. 

(6) A tanácskozás és a szavazás titkos. A tanácskozáson és a szavazásnál az eljáró tanács elnökén és tagjain 
kívül csak a jegyzőkönyvvezető lehet jelen. 

(7) A tárgyaláson felmerült nem érdemi kérdések a tárgyaláson halk tanácskozásban is eldönthetők. 

A határozatok 

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

(2) A bíróság az ítéletét és az ügydöntő végzését „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hozza. 
(3) A határozat - ha e törvény másképp nem rendelkezik - bevezető részből, rendelkező részből, indokolásból 

és keltezésből áll. 
(4) A határozat eredeti példányát, illetőleg a kihirdetés előtt írásba foglalt rendelkező részét a tanács minden 

tagja aláírja. Ha a tanács elnöke vagy valamelyik tagja a határozat aláírásában akadályozva van, a határozatot 
helyette - helyettesi minőségének feltüntetésével - az eljárt tanács egyik tagja, illetőleg elnöke írja alá. Ez a 
rendelkezés nem alkalmazható a határozat rendelkező részének a 321. § (1) bekezdésében szabályozott 
aláírására. 

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

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

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

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

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

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

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

alkalmazása, illetőleg ezek mellőzése esetén e döntés indokolását, az alkalmazott jogszabályok megjelölésével, 
f) a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok elutasításának indokolását, az alkalmazott 

jogszabályok megjelölésével. 
(4) Az őrizetbe vételről, az előzetes letartóztatásról, az ideiglenes kényszergyógykezelésről, a 

lakhelyelhagyási tilalomról, a házi őrizetről, valamint a távoltartásról rendelkező határozat tartalmára az (1) 
bekezdés b)-d) pontjában, továbbá a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak irányadók. 

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

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

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

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

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

meghozatalától, illetőleg a kihirdetésétől számított harminc napon belül, ha hosszabb indokolást igényel, hatvan 
napon belül kell írásba foglalni. A határozat teljes írásba foglalásának napját a határozat eredeti példányán fel 
kell jegyezni. 

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

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

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

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

szükség esetén meg kell magyarázni. 
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(4) Az ügyész, a vádlott, a védő, a pótmagánvádló és a sértett részére az ügydöntő határozat indokolást is 
tartalmazó kiadmányát akkor is kézbesíteni kell, ha velük a határozat rendelkező részét kihirdetés vagy 
kézbesítés útján már közölték, egyébként a határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát - ha a határozat ellen a 
felsoroltakon kívül más fellebbezett - a fellebbezőnek kell kézbesíteni. 

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

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

Kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

262/A. § (1) A vádlott, a védő és a magánfél a bíróság (2) bekezdésben meghatározott mulasztása miatt az 
ügyben eljáró bíróságnál írásban kifogást terjeszthet elő, kérve a mulasztás tényének megállapítását, valamint - 
megfelelő határidő tűzésével - a mulasztó bíróságnak a (2) bekezdés a) pontjában foglalt esetben az elmulasztott 
eljárási cselekmény elvégzésére vagy határozat meghozatalára, a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben pedig 
a megfelelő intézkedés megválasztására történő utasítását. 

(2) Kifogás akkor terjeszthető elő, ha 
a) a törvény a bíróság részére az eljárási cselekmény elvégzésére vagy valamely határozat meghozatalára 

határidőt állapított meg, azonban az eredménytelenül eltelt, 
b) a bíróság az ügyész, az eljárásban részt vevő személy, a megkeresett szerv vagy személy, a tanú vagy a 

szakértő részére az eljárási cselekmény elvégzésére határidőt tűzött ki, amely eredménytelenül eltelt, és a bíróság 
a mulasztóval szemben nem alkalmazta a törvény által lehetővé tett intézkedéseket. 

(3) Nincs helye kifogás előterjesztésének bizonyítási cselekmény elrendelése, valamint olyan határozat ellen, 
amellyel szemben külön jogorvoslatnak van helye. 

(4) A kifogást annak benyújtója mindaddig visszavonhatja, amíg a bíróság azt érdemben el nem bírálta. A 
visszavont kifogást újból előterjeszteni nem lehet. 

262/B. § (1) Az ügyben eljáró bíróság a kifogást - a (2) bekezdés esetét kivéve - nyolc napon belül közvetlenül 
felterjeszti a kifogás elbírálására hatáskörrel rendelkező bírósághoz. A felterjesztésben számot ad arról, hogy a 
hiányolt eljárási cselekmény elvégzése vagy határozat meghozatala - megítélése szerint - milyen okból nem volt 
lehetséges. 

(2) Ha az ügyben eljáró bíróság a kifogást alaposnak tartja, a kifogásnak a bírósághoz való érkezését követő 
harminc napon belül meghozza, illetőleg elrendeli a kifogásban sérelmezett helyzet megszüntetése érdekében 
szükséges intézkedést. A bíróság a kifogás elintézéséről a kifogás előterjesztőjét értesíti. 

(3) A helyi bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást a megyei bíróság három hivatásos bíróból álló 
tanácsa, a megyei bíróság mulasztásával szemben benyújtott kifogást az ítélőtábla, az ítélőtábla mulasztásával 
szemben benyújtott kifogást a Legfelsőbb Bíróság, a Legfelsőbb Bíróság mulasztásával szemben benyújtott 
kifogást a Legfelsőbb Bíróság másik tanácsa az iratok felterjesztésétől számított tizenöt napon belül tanácsülésen 
bírálja el. 

(4) Ha a kifogást elbíráló bíróság a kifogásban foglaltaknak helyt ad, a mulasztó bíróságot határidő tűzésével a 
262/A. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetekben az ügy továbbviteléhez szükséges intézkedés 
megtételére, a 262/A. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt esetben pedig a megfelelő intézkedés 
megválasztására hívja fel. A felhívásban - a 262/A. § (2) bekezdésének a) pontjában foglalt esetet kivéve - a 
kifogást elbíráló bíróság az eljáró bíróságot meghatározott eljárási cselekmény lefolytatására nem utasíthatja. A 
kifogás alaptalansága esetén azt indokolt határozattal elutasítja. A határozat ellen további jogorvoslatnak nincs 
helye. 

(5) A kifogás elintézésére a végzés elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően 
alkalmazni. 

XII. Fejezet 

A TÁRGYALÁS ELŐKÉSZÍTÉSE 

A vádirat közlése 

263. § (1) A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követően harminc napon belül 
megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271. §-ban, illetve az 543-547. §-ban foglalt rendelkezések 
alkalmazásának. 
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(2) Legkésőbb az (1) bekezdésben meghatározott határidő letelte után a tanács elnöke a vádiratot 
haladéktalanul megküldi a vádlottnak és a védőnek; a vádlottat és a védőt felhívja, hogy tizenöt napon belül 
jelölje meg bizonyítási eszközeit. 

(3) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejűleg közli a vádlottal és a védővel, ha az ügyész különösen 
védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni, figyelmezteti őket arra, hogy a különösen 
védett tanú vallomását tartalmazó jegyzőkönyvi kivonatot megtekinthetik, és írásban a különösen védett tanúhoz 
kérdések feltevését, továbbá a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését indítványozhatják. A 
különösen védett tanúhoz feltett kérdések közvetlenül nem irányulhatnak a különösen védett tanú személyének 
és tartózkodási helyének felfedésére. 

(4) Ha közvetítői eljárás lefolytatásának lehet helye, és az ügyész az eljárást a 221/A. § (4) bekezdése alapján 
nem függesztette fel, a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejűleg tájékoztatja a vádlottat, a védőt és a 
sértettet a közvetítői eljárás iránti indítvány megtételének lehetőségéről és a közvetítői eljárás 
következményeiről. 

Áttétel 

264. § Ha a bíróságnak az ügy elbírálására nincs hatásköre vagy illetékessége, az ügyet átteszi a hatáskörrel, 
illetőleg illetékességgel rendelkező bírósághoz. 

Egyesítés és elkülönítés 

265. § (1) A bíróság hivatalból vagy indítványra határoz az ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről (72. §). 
A különböző bíróságok előtt folyamatban lévő ügyek egyesítése, vagy annak mellőzése kérdésében az együttes 
elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt, ha több ilyen bíróság van, a megelőzés [17. § 
(2) bek.] az irányadó. A bíróság az előtte folyamatban lévő ügyet az egyesítés kérdésében határozathozatalra 
jogosult bíróságnak az egyesítés megfontolása végett megküldi. 

(2) Ha a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt a próbára bocsátott ellen újabb eljárás indul, vagy ha a 
próbára bocsátott ellen a próbaidő előtt elkövetett bűncselekmény miatt a próbaidő alatt indult eljárás, az ügyeket 
egyesíteni kell, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság jár el. Ha a 
vádlottat katonai büntetőeljárásban bocsátották próbára, az ügyeket az a bíróság egyesíti, amely a katonai 
büntetőeljárást lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetőeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 

(3) Az egyesítésnek nem akadálya, hogy a vádlottat korábban magánvádas ügyben bocsátották próbára, az 
újabb büntetőügyben azonban az ügyész, pótmagánvádló vagy másik magánvádló képviseli a vádat. Ha a 
vádlottat közvádas ügyben bocsátották próbára, és az újabb büntetőeljárás magánvádra indul ellene, az ügyeket 
akkor lehet egyesíteni, ha az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól átvette. Ebben az esetben a bíróság az 
iratokat a vádképviselet átvételének megfontolása végett az ügyésznek küldi meg. Ez a korlátozás nem 
érvényesül, ha az újabb ügyben a vádat pótmagánvádló képviseli. 

(4) Ha az újabb eljárásban a vádlott bűnösségét a bíróság nem állapítja meg, az egyesített ügyeket újból el kell 
különíteni. 

(5) A 175. § (7) bekezdése a bírósági eljárásban is irányadó. 
(6) Az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni abban az esetben is, ha a bíróság a 

gyanúsítottal szemben korábban indult büntetőeljárást a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette, azonban az 
ügyész a vádlott ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be [266. § (7) bek.]. 

Az eljárás felfüggesztése 

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

elbírálása során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kell alkalmazni, amelynek 
alkotmányellenességét észleli, 

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

(2) A bíróság az eljárást akkor is felfüggeszti, ha az eljárás megindításához szükséges feljelentés [Btk. 236. § 
(1) bek., 240. §] hiányzik. Az eljárás felfüggesztése legfeljebb az alapügy jogerős befejezéséig tart. 



314 
 

(3) A bíróság az eljárást felfüggesztheti, 
a) ha a vádlott huzamosabb ideig külföldön tartózkodik, 
b) ha az ügyész megkeresése a vádirat hiányosságainak pótlására, a bizonyítási eszköz felkutatására, 

biztosítására, megvizsgálására és arra irányult, hogy a bizonyítékok a tárgyaláson rendelkezésre álljanak [268. § 
(1) bek.], 

c) a közvetítői eljárás lefolytatása érdekében, legfeljebb hat hónapra. 
(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott intézkedést nem tartja indokoltnak, és a vádlott 

külföldi tartózkodási helye ismert, a bíróság nemzetközi, illetve európai elfogatóparancsot bocsát ki, és a vádlott 
kiadatása vagy európai elfogatóparancs alapján történő átadása iránti eljárást kezdeményez. Ha a vádlott 
kiadatását, illetve európai elfogatóparancs alapján történő átadását megtagadták, illetőleg a kiadatásra vagy 
átadásra nincs lehetőség, a bíróság - ha a feltételek fennállnak - a büntetőeljárás átadását kezdeményezheti. 

(5) Ha az eljárás felfüggesztésének oka megszűnt, illetve a 188. § (1) bekezdésének g) pontja alapján történt 
felfüggesztés esetén, ha a nemzetközi büntető bíróság alapokmányát kihirdető, illetve alapokmányából fakadó 
kötelezettségek végrehajtásáról szóló törvény azt előírja, a bíróság az eljárást folytatja. 

(6) Ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető okból az eljárás megszüntetésének lehet 
helye, és az ügyész a vádemelést a 222. § (2) bekezdése alapján nem halasztotta el, a bíróság az eljárást egyévi 
időtartamra felfüggeszti, feltéve, hogy a kábítószer-élvező vádlott vállalja a kábítószer-függőséget gyógyító 
kezelésen, kábítószer-használatot kezelő más ellátáson vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson való 
részvételt. 

(7) Az eljárást folytatni kell, ha a felfüggesztéstől számított egy éven belül a vádlott nem igazolja, hogy 
legalább hat hónapig tartó folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő 
más ellátásban részesült vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetőleg ha az ügyész a vádlott 
ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be. 

(8) A tartás elmulasztása (Btk. 196. §) miatt indított eljárást - ha az ügyész a vádemelést a 222. § (3) 
bekezdése alapján nem halasztotta el - a bíróság legfeljebb egy évre felfüggeszti, feltéve, hogy ettől az 
elmulasztott kötelezettség teljesítése várható. Az eljárást a határidő lejárta előtt folytatni kell, ha a vádlott a 
tartási kötelezettségének továbbra sem tesz eleget. 

(9) Az (1) bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésben felsorolt okok miatt az eljárást a bírósági titkár is 
felfüggesztheti. 

Az eljárás megszüntetése 

267. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, 
a) ha a vád tárgyává tett cselekmény nem bűncselekmény, 
b) ha a vádlott gyermekkorú, 
c) a vádlott halála, elévülés, kegyelem, vagy a törvényben meghatározott egyéb büntethetőséget megszüntető 

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

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

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

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

j) ha a vád nem törvényes [2. § (2) bek.], 
k) ha a vádirat nem felel meg a 217. § (3) bekezdésében foglaltaknak, és az ügyész nem tett eleget a 268. § (1) 

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

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

ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát, továbbá tájékoztatja a 229. § (3) bekezdésében foglaltakról. Ha a 
sértett hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az eljárást a bíróság megszünteti. Erre a sértettet 
figyelmeztetni kell. Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, a vádindítványt a bírósághoz nyújtja be. A 
pótmagánvádló jogi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve kötelező. 
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(4) Ha a sértett a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt kérelmet 
terjesztett elő, a (3) bekezdés szerinti határidőt a kérelem tárgyában hozott jogerős határozat közlésétől kell 
számítani. 

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

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

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

Intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt 

268. § (1) A bíróság hivatalból vagy az eljárásban részt vevő személyek indítványára intézkedik aziránt, hogy 
a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében - határidő tűzésével, szükség 
esetén az eljárás felfüggesztése mellett - megkeresheti az ügyészt, továbbá pártfogó felügyelői vélemény 
beszerzését rendelheti el. Az ügyész megkeresése a vádirat hiányosságainak pótlására, bizonyítási eszköz 
felkutatására, biztosítására, megvizsgálására és arra irányulhat, hogy a bizonyítékok a tárgyaláson rendelkezésre 
álljanak. 

(2) A bíróság a megkeresésre vonatkozó szabályok szerint okiratok, adatok rendelkezésre bocsátását, valamint 
felvilágosítás adását kérheti állami és helyi önkormányzati szervtől, hatóságtól, köztestülettől, gazdálkodó 
szervezettől, alapítványtól, közalapítványtól és társadalmi szervezettől. Ennek keretében a bizonyítás 
eredményessége érdekében adatok szolgáltatását igényelheti különösen az adóhatóságtól, az egészségügyi és a 
hozzá kapcsolódó adatot kezelő szervtől, a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak, egyéb üzleti 
titoknak minősülő adatot kezelő szervtől, a hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezettől, a közúti közlekedési 
nyilvántartásból, valamint az ingatlan-nyilvántartásból is. A bíróság beszerzi a vádlottra vonatkozó bűnügyi 
nyilvántartás és a központi szabálysértési nyilvántartás adatait is. 

(3) Ha az ügyész a különösen védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni, a tanács 
elnöke a nyomozási bírótól beszerzi a különösen védett tanú vallomásáról készült jegyzőkönyvet és a 207. § (2) 
bekezdésének d) pontja szerinti határozatot. A jegyzőkönyvet és a 207. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti 
határozatot csak a bíróság tagjai tekinthetik meg, és azokról másolat nem adható. 

(4) Ha a vádlott, a védője vagy az ügyész a különösen védett tanúhoz kérdés feltevését indítványozta [263. § 
(3) bek.], illetőleg a különösen védett tanúhoz a tanács elnöke tesz fel kérdést, a bíróság a különösen védett tanú 
vallomásáról készült jegyzőkönyv és a 207. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti határozat egyidejű 
visszaküldésével elrendeli, hogy a nyomozási bíró a vádlott, a védője vagy az ügyész által feltett kérdésekre 
ismételten kihallgassa a különösen védett tanút. A kihallgatásra a 213. § (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni. 

Határozat kényszerintézkedésekről 

269. § (1) A bíróság az ügyész indítványára [218. § (1) bek.] vagy hivatalból határoz a személyi szabadság 
elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés fenntartásáról, elrendeléséről vagy megszüntetéséről. 

(2) Az ügy áttételét elrendelő bíróság által fenntartott vagy elrendelt kényszerintézkedés annak a bíróságnak a 
tárgyalás előkészítése során hozott határozatáig tart, amelyhez az ügyet áttették. 

A vádtól eltérő minősítés lehetősége 

270. § (1) A bíróság megállapíthatja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény a vádirati minősítéstől eltérően 
hogyan minősülhet, ekkor határozhat a bíróság tanácsa elé utalásról, az áttételről, az egyesítésről, az 
elkülönítésről, az eljárás felfüggesztéséről és az eljárás megszüntetéséről. 

(2) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett cselekmény magánvádra üldözendő 
bűncselekmény, az ügyésznek a vád átvételére vonatkozó nyilatkozatát nem kell beszerezni. 

A bíróság tanácsa elé utalás 

270/A. § (1) A bíróság az ügyet a bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsa elé utalja, ha ezt a 
vádtól eltérő minősítés kérdésében hozott határozata szükségessé teszi. 

(2) A bíróság az (1) bekezdés szerint rendelkezhet, ha más okból azt szükségesnek tartja. 
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Öttagú tanács elé utalás 

271. § (1) A helyi bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanács 
tárgyalja, ha ezt a vádlottak nagy száma vagy az ügy különösen nagy terjedelme indokolja. 

(2) A megyei bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két hivatásos bíróból és három ülnökből álló tanács 
tárgyalja, ha 

a) ezt a vádlottak nagy száma vagy az ügy különösen nagy terjedelme indokolja, 
b) a bűncselekményre a törvény életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetővé teszi. 

Az előkészítő ülés 

272. § (1) Ha a tárgyalás előkészítése során vizsgált kérdésekben a határozat meghozatala előtt az ügyész, a 
vádlott vagy a sértett meghallgatása látszik szükségesnek, a bíróság a 263. § (1) bekezdésében meghatározott 
határidő letelte után harminc napon belül ülést tart. 

(2) Az előkészítő ülés kötelező, ha 
a) a bíróság a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés (129. §, 137. §, 138. §, 138/A. 

§, 140. §) elrendeléséről, illetőleg előzetes letartóztatás vagy házi őrizet fenntartásáról határoz, és az 
indítványban a korábbi határozathoz képest a fenntartás okaként új körülményre hivatkoztak, 

b) a vádirat közlésétől számított tizenöt napon belül a vádlott, a védő vagy a sértett közvetítői eljárás 
lefolytatását indítványozta, 

c) a vádlott vagy a védője a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését indítványozta. 
(3) A tanács elnöke az előkészítő ülés határnapjáról az ügyészt, a vádlottat és a védőt értesíti; a (2) bekezdés 

esetén, valamint ha a vádlott meghallgatása más okból szükséges, a vádlottat és - kötelező védelem esetén - a 
védőt, továbbá a (2) bekezdés b) pontja esetén a sértettet megidézi. 

(4) Az előkészítő ülés nem tartható meg az ügyész, valamint a megidézett vádlott és védő távollétében, 
kivéve, ha az előkészítő ülés tárgya előzetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi őrizet, távoltartás vagy 
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése. 

(5) Ha az előkészítő ülés tartása alapjául szolgáló indítványt előterjesztő az idézés ellenére nem jelenik meg, 
úgy kell tekinteni, mint aki az indítványát visszavonta. 

(6) Az előkészítő ülésen a tanács elnöke a szükséges terjedelemben ismerteti az ügyet, a tanács tagjai, az 
ügyész, a vádlott és a védő további iratok ismertetését indítványozhatják. 

(7) A tanács elnöke és tagjai az ügyészhez, a vádlotthoz, és - a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott 
körben - a sértetthez kérdést intézhetnek. A vádlotthoz az ügyész, a védő, és - a (2) bekezdés b) pontjában 
meghatározott körben - a sértett is intézhet kérdést, az ügyészhez intézendő kérdésre a vádlott és a védő 
indítványt tehet. 

(8) Ha a vádlott vagy a védő a különösen védetté nyilvánított tanút megnevezi, vagy a személyét más, kétséget 
kizáró módon azonosítja, a bíróság a tanú különösen védetté nyilvánítását megszünteti. Ebben az esetben a tanú 
idézésére és kihallgatására az általános szabályok irányadóak; a tanács elnöke szükség esetén hivatalból vagy 
indítványra a tanú védelmének más formáját kezdeményezi. 

(9) Előkészítő ülésnek akkor is helye van, ha az ügy különös bonyolultságára figyelemmel a bizonyítás 
keretének, terjedelmének, a bizonyítás felvétele sorrendjének meghatározása érdekében az ügyész, a vádlott és a 
védő meghallgatása látszik szükségesnek. 

A bíróság jogköre 

273. § (1) A tárgyalás előkészítése során a bíróság tanácsa vagy a tanács elnöke jár el. 
(2) A bíróság a tárgyalás előkészítése során vizsgált kérdésekben a 263. § (1) bekezdése szerinti határidő 

letelte előtt határoz, feltéve, hogy a 272. § szerinti meghallgatás nem látszik szükségesnek. 
(3) A bíróság tanácsa határoz az eljárás megszüntetéséről, valamint a személyi szabadság elvonásával vagy 

korlátozásával járó kényszerintézkedésekről. 
(4) A bíróság tanácsa minden olyan kérdésben határozhat, amely egyébként a tanács elnökének jogkörébe 

tartozik. 

A tanács elnökének jogköre 

274. § (1) A tanács elnöke határoz azokban a kérdésekben, amelyek a 273. § (3) bekezdése alapján nem 
tartoznak a bíróság tanácsának jogkörébe, illetőleg amelyről a 273. § (4) bekezdése alapján nem a bíróság 
tanácsa határozott. 
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(2) Ha a bíróság a vádlottat távollétében részesítette megrovásban (Btk. 71. §), ennek foganatosításáról a 
tanács elnöke gondoskodik. 

Határozat a tárgyalás előkészítése után 

275. § (1) A tárgyalás előkészítésének befejezése, illetőleg a tárgyalás kitűzése után - ha szükséges - a 267. és 
a 269. §-ban szabályozott kérdésekben a bíróság tanácsülésen, a 264., 265., 266., 268., 270., 270/A. és 271. §-
ban szabályozott kérdésekben a tanács elnöke határoz. 

(2) A tanács elnöke a kitűzött tárgyalást fontos okból elhalaszthatja. Ha a tárgyaláson védő részvétele 
kötelező, és a meghatalmazott védő a helyettesítéséről nem gondoskodik, illetve a vádlott más védőt nem 
hatalmaz meg, a bíróság helyettes védőt jelöl ki, illetve új védőt rendel ki. 

Jogorvoslat kizárása a tárgyalás előkészítése során 

276. § (1) Nincs helye fellebbezésnek 
a) a tárgyalás kitűzése és elhalasztása, 
b) az előkészítő ülésre és a tárgyalásra idézés és tárgyalásról szóló értesítés, 
c) az eljárásnak a 188. § (1) bekezdése a) pontja vagy a 266. § (1) bekezdése b) és c) pontja, valamint (3) 

bekezdésének a) és b) pontja alapján történt felfüggesztése, 
d) a vádtól eltérő minősítés lehetőségének megállapítása, 
e) a bíróság tanácsa elé utalás vagy ennek megtagadása, 
f) az öttagú tanács elé utalás vagy ennek megtagadása, 
g) az eljárásnak a 267. § (1) bekezdésének f) pontja alapján történt megszüntetése, 
h) a határozat tudomásul vételét követően tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása, 
i) a bíróságnak a 268. § (1)-(4) bekezdésében meghatározott intézkedése 

ellen. 
(2) Az (1) bekezdésben írt határozatok elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság 

mellőzheti. 
(3) A jogerős határozat elleni jogorvoslat iránti indítvány elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság 

mellőzheti. 
(4) Ha a bíróság a vádlottat megrovásban (Btk. 71. §) részesíti, ez ellen fellebbezésnek nincs helye, de az 

ügyész és a vádlott, valamint védője a végzés közlésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. A 
kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart. A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás előtt kell 
kézbesíteni. 

Az egyesbíró jogköre 

277. § Ha az ügyben a helyi bíróság egyesbíróként jár el, e fejezet rendelkezései szerint mind a bíróság 
tanácsának, mind a tanács elnökének jogkörébe tartozó kérdésekben az egyesbíró határoz. 

A tárgyalás kitűzése 

278. § (1) A tanács elnöke a vádirat közlése után megállapítja a tárgyalás határnapját, gondoskodik a tárgyalás 
megtartásának előkészítéséről, az idézésekről és értesítésekről. 

(2) A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helyiségében kell tartani. Ha a bíróság indokoltnak tartja, ettől 
eltérően rendelkezhet. 

(3) A tárgyalás határnapját az ügyek érkezési sorrendjének figyelembevételével és a soronkívüliségre 
vonatkozó rendelkezések szem előtt tartásával a lehető legközelebbi napra úgy kell kitűzni, hogy a bíróság az 
ügyet lehetőleg elnapolás nélkül, ésszerű határidőn belül be tudja fejezni. 

(4) Ha a lefolytatandó bizonyítási eljárás nagy terjedelme miatt nyilvánvaló, hogy az ügyet egy tárgyalási 
napon nem lehet befejezni, több vagy folytatólagos tárgyalási határnapot kell kitűzni, és törekedni kell arra, hogy 
a bizonyítási eljárást ésszerű határidőn belül be lehessen fejezni. 

Az idézés és az értesítés 

279. § (1) A kitűzött határnapra idézni kell a vádlottat, kötelező védelem esetén a védőt és mindazokat, 
akiknek a megjelenése a tárgyaláson kötelező. Értesíteni kell az ügyészt, továbbá - ha e törvény kivételt nem tesz 
- a szakértőt, illetőleg azokat a büntetőeljárásban részt vevő személyeket, akiknek a jelenlétét a tárgyaláson e 
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törvény lehetővé teszi. Ha az ügyész a vádlott szülői felügyeleti jogának megszüntetését indítványozza, a 
tárgyalásról értesíteni kell a másik szülőt és a gyámhivatalt. 

(2) Az idézésben vagy az értesítésben a büntetőeljárásban részt vevő személyeket fel kell hívni arra, hogy a 
bizonyítási indítványaikat késedelem nélkül, a tárgyalás előtt tegyék meg. A tanács elnöke intézkedik, hogy az 
ügy elbírálásához a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. 

(3) A vádlottnak az idézést legalább nyolc nappal a tárgyalás előtt kell kézbesíteni. Az idézéssel egyidejűleg a 
bíróság a vádlottat tájékoztathatja arról, hogy a tárgyalás a távollétében megtartható, és vele szemben az eljárás 
befejezhető, ha előzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni. 

(4) Ha a vádlott előzetesen bejelenti, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, és nincs védője, a bíróság a 
részére védőt rendel ki, és a védőt a kitűzött határnapra idézi. 

280. § (1) Ha a tanú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és a nyomozás során a bíróság kihallgatta [207. 
§ (4) bek.], a tárgyalásra nem idézhető. Ha az ilyen tanú a tárgyalás időpontjában a tizennegyedik életévét 
betöltötte, a tárgyalásra különösen indokolt esetben idézhető. 

(2) A tárgyalás időpontjában tizennegyedik életévét be nem töltött személyt, akit a nyomozás során a bíróság 
tanúként nem hallgatott ki, de tanúkénti kihallgatása szükségessé vált, kiküldött bíró vagy megkeresett bíróság 
útján kell kihallgatni. 

(3) A különösen védett tanú (97. §) a tárgyalásra nem idézhető. 

XIII. Fejezet 

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS 

I. Cím 

A TÁRGYALÁS MENETE 

A tárgyalás megnyitása 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(4) Ha a tárgyalás megtartásának akadálya van, a bíróság a tárgyalást elhalasztja. 
283. § (1) Az ügyész, a vádlott, a védő és a sértett a tárgyalás megkezdése előtt 
a) az ügy áttételét, egyesítését vagy elkülönítését, 
b) a tanács elnöke, tagja, illetve a jegyzőkönyvvezető kizárását indítványozhatja, 
c) más olyan körülményt jelölhet meg, amely a tárgyalás megtartását akadályozhatja, illetőleg, amelyet a 

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

A tárgyalás megkezdése 

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

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

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

c) a tanúként kihallgatandó sértett a tárgyalótermet elhagyja. 

A bizonyítás felvételének sorrendje 

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

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

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

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

286. § (1) A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdődik. 
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(2) A tanúk közül rendszerint a sértettet kell elsőként kihallgatni. 
(3) A vádlott és a tanú kihallgatását, illetőleg a szakértő meghallgatását követően hozzájuk a bíróság tagjain 

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

A tárgyalás folytonossága 

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

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

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

(4) Ha a hivatásos bíró vagy az ülnök személyében változás történt, a tárgyalás hat hónapon belül a tárgyalás 
anyagának ismertetésével is megismételhető. A tárgyalás anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell az 
ügyészt, a vádlottat és a védőt arra, hogy az ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. 
A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

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

A vádlott kihallgatása 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A vádlott korábbi vallomásának ismertetése és felolvasása 

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

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

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

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

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

A tanú kihallgatása 

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

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

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

(2) A tanú kihallgatására a 290. § (2) és (3) bekezdését megfelelően alkalmazni kell. 
294. § A különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki. Ha a tanú kihallgatására a 207. § (4) 

bekezdése alapján került sor, a tanú csak akkor hallgatható ki, ha a tárgyalás időpontjában tizennegyedik életévét 
betöltötte, és a tárgyaláson történő kihallgatása különösen indokolt. 

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

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

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

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

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

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

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

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

A tanú korábbi vallomásának ismertetése és felolvasása 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A szakértő meghallgatása 

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

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

A szakvélemény ismertetése és felolvasása 

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

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

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

Szakértő kirendelése a tárgyaláson 

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

Az okiratok, illetve más iratok ismertetése és felolvasása 

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

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

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



323 
 

Az eljárási cselekményről készített felvétel felhasználása 

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

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

Bírói szemle 

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

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

Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró útján 

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

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

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

(4) A kiküldött és a megkeresett bíróság eljárásáról felvett jegyzőkönyvet a tárgyaláson fel kell olvasni. 
(5) A vádlott, a védő és a sértett értesítését mellőzni kell, ha a megjelenésük következtében a tanúnak a 96. § 

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

A bizonyítás kiegészítése 

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

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

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

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

A bizonyítás mellőzése 

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

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

Az ügy áttétele, egyesítés, elkülönítés 

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

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

nincs helye. 

Határozatok tárgyaláson kívül 

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

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

A vád módosítása 

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

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

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

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

A vád elejtése 

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

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

A pótmagánvádló fellépése 

312. § (1) Ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság a tárgyalást elnapolja, és tizenöt 
napon belül kézbesíti a sértettnek az ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát, továbbá tájékoztatja a 229. § (3) 
bekezdésében foglaltakról. Ha a sértett hatvan napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az eljárást a bíróság 
megszünteti. Erre a sértettet figyelmeztetni kell. 

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

(3) Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, a vádindítványt az ügyben addig eljárt bírósághoz nyújtja 
be. A pótmagánvádló jogi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve kötelező. 
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(4) Ha a sértett a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt kérelmet 
terjesztett elő, az (1) bekezdés szerinti határidőt a kérelem tárgyában hozott jogerős határozat közlésétől kell 
számítani. 

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

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

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

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

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

A bizonyítási eljárás befejezése 

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

A perbeszédek és felszólalások 

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

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

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

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

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

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

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

317. § (1) A felszólalások után a védőbeszéd következik. A védő perbeszéde után a vádlott is szót emelhet 
saját védelmére. Ha a vádlottnak nincs védője, e felszólalásra a perbeszédre vonatkozó szabályok [314. § (3) és 
(4) bek.] az irányadóak. 

(2) Több vádlott esetén a védőbeszédek sorrendjét a tanács elnöke határozza meg. 
318. § (1) A perbeszédek és a felszólalások után, azok sorrendjében viszonválaszoknak van helye. A 

viszonválaszra további viszonválasz adható, utoljára a védő, illetőleg a vádlott szólhat. 
(2) A perbeszédek, felszólalások, illetve a viszonválaszok után, ha a vádlott hallássérült, kérésére lehetőséget 

kell biztosítani számára a jegyzőkönyv elolvasására. 

Az utolsó szó joga 

319. § Az ügydöntő határozat meghozatala előtt az utolsó szó joga a vádlottat illeti. 
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A bizonyítási eljárás újra megnyitása 

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

A határozathozatal és a határozat kihirdetése 

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

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

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

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

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

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

A jogorvoslati nyilatkozatok 

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

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

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

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

A fellebbezésre jogosultak 

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

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

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

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

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

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

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

Határozat a kényszerintézkedésről és az összbüntetésbe foglalásról 

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

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

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

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

A tárgyalás berekesztése 

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

II. Cím 

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÜGYDÖNTŐ HATÁROZATAI 

Az ítélet 

329. § A bíróság a vádról ítélettel határoz, ha a vádlottat bűnösnek mondja ki, vagy felmenti. 

A bűnösséget megállapító ítélet 

330. § (1) A bíróság a vádlottat bűnösnek mondja ki, ha megállapítja, hogy bűncselekményt követett el, és 
büntethető. 

(2) A bűnösséget megállapító ítéletben a bíróság 
a) büntetést szab ki, 
b) a vádlottat próbára bocsátja, vagy megrovásban részesíti, 
c) a büntetés kiszabását mellőzi. 
(3) Ha a bíróság a vádlottat pártfogó felügyelet alá helyezi, az ítélet rendelkező része a 258. § (2) 

bekezdésében írtakon kívül tartalmazza a bíróság által megállapított magatartási szabályokat. 
(4) Ha a vádlott bűnösségét a bíróság próbára bocsátás ideje alatt vagy a próbára bocsátás előtt elkövetett 

bűncselekmény miatt állapítja meg, a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül helyezi, és 
halmazati büntetést szab ki. 

A felmentő ítélet 
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331. § (1) A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a vádlott bűnössége nem állapítható meg, és az eljárást 
nem szünteti meg. 

(2) Ha a kóros elmeállapota miatt felmentett vádlott kényszergyógykezelésének feltételei megvannak, a 
bíróság elrendeli a vádlott kényszergyógykezelését. 

(3) Az ítélet indokolása a 258. § (3) bekezdésében írottakon kívül tartalmazza azoknak az okoknak a 
feltüntetését, amelyek a bíróságot az ítélet kialakításában vezették, különösen a bűncselekmény hiányára, a 
bűncselekmény bizonyítottságának hiányára, illetőleg a büntethetőséget kizáró vagy megszüntető okokra való 
utalást. 

(4) Ha a felmentés alapja büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok, a bíróság elkobzást, illetőleg 
vagyonelkobzást rendelhet el. 

Az eljárást megszüntető végzés 

332. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti 
a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt, 
b) ha az eljárás megindításához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy a kívánat hiányzik, és e hiányt 

nem pótolták, illetőleg az már nem pótolható, 
c) ha a cselekményt jogerősen elbírálták, 
d) ha a vád nem törvényes [2. § (2) bek.], 
e) ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye, 
f) tevékeny megbánás esetén [Btk. 36. § (1) bek.], 
g) a büntethetőséget megszüntető egyéb ok [Btk. 32. § e) pont] esetén. 
(2) A bíróság az eljárást megszünteti az olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentősebb 

súlyú bűncselekmény mellett a felelősségre vonás szempontjából nincs jelentősége. 
(3) A bíróság az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott ok észlelésekor az eljárást nyomban megszünteti. 
(4) Az eljárás megszüntetéséről a bíróság értesíti a magánfelet azzal a figyelmeztetéssel, hogy a polgári jogi 

igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. 
(5) Ha az ügydöntő határozat kihirdetését követően, annak jogerőre emelkedése előtt válik ismertté, hogy a 

vádlott meghalt vagy eljárási kegyelemben részesült, és a határozat ellen nem jelentettek be fellebbezést, a 
bíróság a nem jogerős ügydöntő határozatát, vagy határozatának e vádlottat érintő részét hatályon kívül helyezi, 
és az eljárást megszünteti. 

333. § Ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak lehet helye, az eljárás megszüntetésének nem 
akadálya, hogy a sértettnek azért nem lehetett az ügyész vádelejtését tartalmazó nyilatkozatát kézbesíteni, mert 
ismeretlen helyen tartózkodott. 

334. § Az eljárásnak a 332. § (1) bekezdése a)-b) és f)-g) pontja alapján történt megszüntetése esetén a bíróság 
elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást rendelhet el. Az eljárásnak a 332. § (5) bekezdése alapján történt 
megszüntetése esetén a bíróság a korábbi ügydöntő határozat elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást kimondó 
rendelkezését hatályában fenntartja. 

A polgári jogi igény elbírálása 

335. § (1) A polgári jogi igényt a bíróság az ítéletben lehetőleg érdemben bírálja el; annak helyt ad, vagy azt 
elutasítja. Ha ez jelentékenyen késleltetné az eljárás befejezését, valamint a vádlott felmentése esetén, vagy ha az 
indítványnak a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja, a bíróság a polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. 

(2) Ha a bíróság az ítéletében megállapítja a bűncselekménnyel okozott kár, vagyoni hátrány, adóbevétel-
csökkenés, vámbevétel-csökkenés összegét, illetve a bűncselekmény elkövetési értékét, ezen összeg mértékéig 
az előterjesztett polgári jogi igényt érdemben el kell bírálni. 

(3) Ha a polgári jogi igény érvényesítése során eltérő indítványt terjesztettek elő, a bíróság ezeket a magasabb 
összegű igény keretein belül bírálja el. 

A szülői felügyeleti jog megszüntetése 

336. § (1) A bíróság az ügyész indítványára a vádlott szülői felügyeleti jogát megszünteti, ha a vádlottat a 
gyermekének sérelmére elkövetett szándékos bűncselekményben bűnösnek mondja ki, és megállapítja a 
házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek fennállását. 

(2) A bíróság az (1) bekezdésben meghatározott feltételek hiányában az indítványt elutasítja. 
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(3) A bíróság a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, 
ha az indítvány elbírálása a büntetőeljárás befejezését jelentékenyen késleltetné, vagy az indítványnak a 
büntetőeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja. 

A szabálysértés elbírálása 

337. § (1) Ha a bíróság a tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény 
szabálysértés, és ezért a vádlottat felmenti, a szabálysértést elbírálja. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a bíróság elkobzást rendelhet el, és a polgári jogi igényt érdemben elbírálhatja. 
(3) Ha a vádlottal szemben több bűncselekmény miatt emeltek vádat, és valamely vád tárgyává tett 

cselekményről a bíróság megállapítja, hogy az szabálysértés, a bíróság e szabálysértés miatt az eljárást 
megszüntetheti, ha a vád tárgyává tett más bűncselekmény mellett e cselekménynek a felelősségre vonás 
szempontjából nincs jelentősége. 

A bűnügyi költség viselése 

338. § (1) A bíróság a vádlottat a bűnügyi költség viselésre kötelezi, ha őt bűnösnek mondja ki, vagy 
szabálysértés elkövetéséért a felelősségét megállapítja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a bűnügyi 
költségre, amelynek viselésére a törvény alapján mást kell kötelezni. 

(2) A vádlottat csak azzal a cselekménnyel, illetőleg a tényállásnak azzal a részével kapcsolatban felmerült 
bűnügyi költség viselésére lehet kötelezni, amelyre a bűnösségét vagy a felelősségét megállapították. Nem lehet 
kötelezni annak a bűnügyi költségnek a viselésére, amely - nem az ő mulasztása folytán - szükségtelenül merült 
fel. 

(3) A bíróság a bűnösnek kimondott vádlottakat külön-külön kötelezi a bűnügyi költség viselésére. Ha a 
bűnügyi költség, illetőleg annak meghatározott része a bűnösnek kimondott vádlottak szerint nem különíthető el, 
a bíróság a vádlottakat egyetemlegesen kötelezi a bűnügyi költség viselésére. 

(4) A bíróság a bűncselekmény súlyához képest aránytalanul nagy bűnügyi költség egy részének megfizetése 
alól a vádlottat mentesítheti. 

339. § (1) Az állam viseli a 74. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bűnügyi költségből azt a 
költséget, amelynek viselésére a vádlott a 338. § alapján nem kötelezhető, továbbá azt a költséget, amelyet a 
vádlottnak a 74. § (3) bekezdése alapján nem kell megtérítenie. 

(2) Az állam viseli azt a költséget is, amely annak kapcsán merült fel, hogy a vádlott hallássérült, 
beszédfogyatékos, vak, illetőleg a magyar nyelvet nem ismeri, vagy az eljárás során regionális vagy kisebbségi 
nyelvét használta. 

(3) Ha a vádat az ügyész képviselte, és a bíróság a vádlottat felmenti, vagy az eljárást az ügyész vádelejtése 
miatt megszünteti, az állam a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül - a külön 
jogszabályban meghatározott mértékben - megtéríti a vádlott költségét, továbbá védőjének az eljárás során nem 
előlegezett díját és költségét. 

(4) A vádlott felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén is kötelezni kell a vádlottat annak a költségnek 
a viselésére, amely az ő mulasztása folytán merült fel. 

(5) Azt a pártfogó ügyvédi díjat, amelynek viselésére a büntetőeljárásban részt vevő személy nem kötelezhető, 
az állam viseli. 

340. § (1) A magánfél és képviselője készkiadásának, valamint az utóbbi díjának megfizetésére a bíróság a 
vádlottat akkor kötelezi, ha a magánfél által érvényesített polgári jogi igénynek helyt ad. Részbeni helyt adás 
esetén a vádlottat az említett költség arányos részének megfizetésére kell kötelezni; egyébként e költséget a 
magánfél viseli. 

(2) A pótmagánvádló és képviselője készkiadásának, valamint ez utóbbi díjának megfizetésére a bíróság a 
vádlottat akkor kötelezi, ha a vádat a pótmagánvádló képviseli, és a bíróság a vádlott bűnösségét megállapítja. 

(3) A bíróság ügydöntő határozatában az összeg meghatározása nélkül, illetve a díj arányos részének 
meghatározásával megállapítja, hogy ki viseli a pártfogó ügyvédi díjat. A jogerős határozatot hozó bíróság a 
pártfogó ügyvédi díj viseléséről szóló jogerős határozatról a következő adatok nyolc napon belüli közlésével 
értesíti a jogi segítségnyújtás engedélyezése ügyében eljárt jogi segítségnyújtó szolgálatot: 

a) a pártfogó ügyvédi díj viselésére vonatkozó döntés, 
b) a pártfogó ügyvédi díj viselésére köteles személy megjelölése (név, lakóhely, anyja neve, születési 

időpontja, szervezet esetében elnevezés, székhely, nyilvántartó szerv megnevezése, nyilvántartási szám). 

III. Cím 



330 
 

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ TEENDŐI A 
FELLEBBEZÉST KÖVETŐEN 

341. § (1) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó vagy az elkésett fellebbezést az elsőfokú 
bíróság elutasítja. A törvényben kizárt, vagy az arra nem jogosulttól származó fellebbezést elutasító végzés ellen 
további jogorvoslatnak nincs helye. Az ilyen jogorvoslat elbírálását a bíróság mellőzi, és erről a jogorvoslat 
előterjesztőjét értesíti. 

(2) Ha a fellebbezési határidő valamennyi jogosultra lejárt, az elsőfokú bíróság tanácsának elnöke az iratokat - 
a másodfokú bíróság mellett működő ügyész útján - az ügydöntő határozat írásba foglalását követően 
haladéktalanul felterjeszti a másodfokú bírósághoz. 

(3) Ha olyan eljárási szabálysértésre alapítottak fellebbezést, amelynek a körülményei az iratokból nem tűnnek 
ki, a tanács elnöke erről a felterjesztésben felvilágosítást ad. 

(4) A másodfokú bíróság mellett működő ügyész az iratokat az indítványával tizenöt napon belül, különösen 
bonyolult vagy nagy terjedelmű ügyben harminc napon belül megküldi a másodfokú bíróságnak. 

IV. Cím 

342. § 

V. Cím 

A PÓTMAGÁNVÁDLÓRA VONATKOZÓ ELTÉRŐ 
RENDELKEZÉSEK 

343. § (1) A pótmagánvádló képviselője a tárgyaláson köteles részt venni. Ha a pótmagánvádló képviselője a 
tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal előzetesen haladéktalanul nem mentette ki, a bíróság a 
tárgyalást a képviselő költségére elhalasztja, és a képviselőt rendbírsággal sújthatja. 

(2) Ha a pótmagánvádló jogi képviselete az eljárás alatt megszűnik, a bíróság az erről való tudomásszerzést 
követő nyolc napon belül felhívja a pótmagánvádlót, hogy jogi képviseletéről tizenöt napon belül gondoskodjék, 
továbbá tájékoztatja arról, hogy ha jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán nem tud jogi képviseletéről 
gondoskodni, személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt a jogi 
segítségnyújtó szolgálathoz fordulhat. Ha a pótmagánvádló a kitűzött határidő alatt jogi képviselő 
meghatalmazásáról nem gondoskodik, az eljárást meg kell szüntetni. Erre a pótmagánvádlót figyelmeztetni kell. 

(3) A pótmagánvádló részére - ha annak a jogi segítségnyújtásról szóló törvényben foglalt feltételei fennállnak 
- a törvényben meghatározott szervezet személyes költségmentességet engedélyez. A személyes 
költségmentesség engedélyezése esetén 

a) a pótmagánvádló pártfogó ügyvédi képviseletre jogosult, 
b) a pótmagánvádlót és pártfogó ügyvédjét a büntetőügy iratairól kért másolat egyszeri kiadása során 

illetékfeljegyzési jog illeti meg, 
c) a pártfogó ügyvéd díját és igazolt készkiadását pedig az állam előlegezi. 
(4) Ha a pótmagánvádló a személyes költségmentesség és a pártfogó ügyvédi képviselet engedélyezése iránt 

kérelmet terjesztett elő, a (2) bekezdés szerinti tizenöt napos határidőt a kérelem tárgyában hozott jogerős 
határozat közlésétől kell számítani. 

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

(6) A pótmagánvádló a vádat nem terjesztheti ki. 
(7) A perbeszédet a pótmagánvádló képviselője tartja. 
(8) Ha a fellebbezés bejelentésekor a vádat a pótmagánvádló képviseli, az elsőfokú bíróság az iratokat 

közvetlenül terjeszti fel a másodfokú bírósághoz. 
(9) A pótmagánvád alapján lefolytatott eljárásban hozott jogerős ügydöntő határozatot a bíróság megküldi az 

ügyben korábban eljárt ügyésznek. 
344. § (1) Ha a vádlottat felmentették, vagy vele szemben az eljárást megszüntették, a pótmagánvádló viseli a 

74. § (1) bekezdésében meghatározott bűnügyi költségből azt a költséget, amely a pótmagánvádló fellépése után 
keletkezett. 

(2) A pótmagánvádlót csak azzal a cselekménnyel, illetőleg a tényállásnak azzal a részével kapcsolatban 
felmerült bűnügyi költség viselésére lehet kötelezni, amelyre a vádindítványt előterjesztette, és amelyre a bíróság 
felmentő ítéletet hozott vagy az eljárást megszüntette. A vádlott felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén 
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az ügyben fellépő pótmagánvádlókat külön-külön kell kötelezni a bűnügyi költség fizetésére. Ha a bűnügyi 
költség, illetőleg annak meghatározott része a pótmagánvádlók szerint nem különíthető el, a bíróság a 
pótmagánvádlókat egyetemlegesen kötelezi a bűnügyi költség fizetésére. 

(3) Ha a pótmagánvádlók bűnügyi költségben való marasztalásának van helye, a pótmagánvádat elejtő 
pótmagánvádlót a bűnügyi költség arányos részének megfizetésére kell kötelezni. 

XIV. Fejezet 

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 

I. Cím 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

A másodfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések 

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

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya 

346. § (1) Az elsőfokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a másodfokú bírósághoz. Az elsőfokú 
bíróság ügydöntő végzése elleni fellebbezésre az ítélet elleni fellebbezés szabályai irányadóak. 

(2) Az elsőfokú bíróság ítélete elleni fellebbezés az ítélet bármely rendelkezése vagy kizárólag az indokolás 
ellen is irányulhat. 

(3) Fellebbezésnek jogi és ténybeli okból van helye. 
(4) A fellebbezés az ítélet jogerőre emelkedését abban a részben függeszti fel, amelyet a másodfokú bíróság a 

fellebbezés folytán felülbírál. 
(5) Nincs helye fellebbezésnek 
a) az eljárás 332. § (1) bekezdésének e) pontja alapján történt megszüntetése, 
b) a polgári jogi igény érvényesítésének vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetésére irányuló indítvány 

egyéb törvényes útra utasítása, valamint 
c) az ítélet tudomásulvételét követően tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása 

ellen. 
(6) Amennyiben a szabályszerűen megidézett vádlott bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, 

azon a címen, hogy a bíróság a vádlott távollétében hozott ügydöntő határozatot, nincs helye fellebbezésnek. 

A végzés elleni fellebbezés 

347. § (1) Az elsőfokú bíróság nem ügydöntő végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha azt e törvény nem 
zárja ki. A végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni fellebbezés szabályai irányadók. 

(2) Az elsőfokú bíróság külön fellebbezéssel nem támadható végzését és a határozati formát nem igénylő bírói 
intézkedését az ügydöntő határozat elleni fellebbezésben lehet sérelmezni. 

(3) A végzés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, kivéve, ha a fellebbezés halasztó hatályát e törvény 
kimondja. Kivételesen indokolt esetben a végzés végrehajtását mind az elsőfokú, mind a másodfokú bíróság 
felfüggesztheti. 

(4) A másodfokú bíróság a végzés elleni fellebbezést bizonyítás felvétele esetén tárgyaláson, egyébként 
tanácsülésen intézi el. 

A felülbírálat terjedelme 

348. § (1) A másodfokú bíróság - ha e törvény kivételt nem tesz - a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt 
megelőző bírósági eljárással együtt felülbírálja. Az ítélet tényállásának megalapozottságára, 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. 
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(2) Ha a vádlott ellen több bűncselekmény miatt emeltek vádat, az ítéletnek csak az a felmentő vagy eljárást 
megszüntető rendelkezése bírálható felül, amely ellen fellebbeztek. 

(3) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a pártfogó felügyelet 
elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi 
költség viselésére vonatkozó rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak ezt a részét 
bírálja felül. 

(4) 
349. § (1) Ha az elsőfokú bíróság ítélete több vádlottról rendelkezik, a másodfokú bíróság az ítéletnek csak a 

fellebbezéssel érintett vádlottra vonatkozó részét bírálja felül. 
(2) A másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlottat felmenti, a bűncselekményének enyhébb 

minősítése folytán törvénysértően súlyos büntetését, illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott 
intézkedést enyhíti, vagy az elsőfokú bíróság ítéletének reá vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, és vele 
szemben az eljárást megszünteti, illetőleg az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a fellebbezéssel érintett 
vádlott tekintetében is ugyanígy határoz. 

(3) Ha a másodfokú bíróság az első fokú bíróság ítéletének a fellebbezéssel nem érintett vádlottra vonatkozó 
részét hatályon kívül helyezi, vagy a fellebbezéssel nem érintett vádlottat felmenti, és az első fokú bíróság által e 
vádlott tekintetében kiszabott büntetést összbüntetésbe foglalták, a másodfokú bíróság az összbüntetési ítéletet is 
hatályon kívül helyezi. 

350. § Az ítélet megalapozatlansága esetén az elsőfokú bíróságot a 349. § (2) bekezdésének alkalmazásával 
akkor lehet új eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentését, a bűncselekmény 
enyhébb minősítése folytán a törvénysértően súlyos büntetés enyhítését, vagy az eljárás megszüntetését 
eredményezheti. 

Kötöttség az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásához 

351. § (1) A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja, 
kivéve, ha az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, illetőleg a fellebbezésben új tényt állítottak vagy új 
bizonyítékra hivatkoztak [323. § (3) bek.], és ennek alapján a másodfokú bíróság bizonyítási eljárást folytat le. 

(2) Az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha 
a) a tényállás nincs felderítve, 
b) az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást, vagy a tényállást hiányosan állapította meg, 
c) a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával, 
d) az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből további tényre helytelenül következtetett. 
352. § (1) Megalapozatlanság [351. § (2) bek.] 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) az iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás alapján az elsőfokú bíróság által 

megállapított tényállástól eltérő tényállást állapíthat meg, ha a vádlott felmentésének (részbeni felmentésének) 
vagy az eljárás megszüntetésének (részbeni megszüntetésének) van helye. 

(2) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a helyesbített, kiegészített, illetve eltérő tényállás alapján 
bírálja felül. 

(3) A másodfokú bíróság csak azokkal a tényekkel kapcsolatban értékelheti az elsőfokú bíróságtól eltérően a 
bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel, kivéve, ha az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés alapján a 
vádlottat az (1) bekezdés b) pontja alapján felmenti vagy az eljárást megszünteti. 

Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban 

353. § (1) A másodfokú bírósági eljárásban bizonyításnak akkor van helye, ha az elsőfokú bíróság a tényállást 
nem derítette fel, vagy az hiányos, továbbá, ha a bizonyítás az elsőfokú bírósági eljárásban megvalósult 
szabálysértés orvoslását eredményezheti. 

(2) A bizonyítás felvételére - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - tárgyalást kell kitűzni. 
(3) Ha az ügyben a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében kizárólag a vádlott 

meghallgatása szükséges, a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart. 
(4) A másodfokú bíróság mellőzi a bizonyítás felvételét olyan tényre nézve, amely a bűnösség megállapítását, 

a felmentést, az eljárás megszüntetését, a bűncselekmény minősítését, a büntetés kiszabását, illetve az intézkedés 
alkalmazását nem befolyásolta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

a részben felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtandó részénél hosszabb tartamú végrehajtandó 
szabadságvesztést, 

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

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

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

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

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

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

II. Cím 

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE 

Észrevétel a fellebbezésre 

356. § A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig az elsőfokú bíróságnál, az iratok felterjesztése után 
a másodfokú bíróságnál a fellebbezésre észrevételt tehetnek. 

A fellebbezés visszavonása 

357. § (1) A fellebbező a fellebbezését a másodfokú bíróságnak határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig 
visszavonhatja. 

(2) Az ügyész fellebbezését az iratok felterjesztése után a másodfokú bíróság mellett működő ügyész vonhatja 
vissza. Ha az ügyész a fellebbezést visszavonja, és más nem fellebbezett, az iratokat a nyilatkozatával együtt 
visszaküldi az elsőfokú bíróságnak. 

(3) A vádlott javára más által bejelentett fellebbezést a fellebbező csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja 
vissza. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az ügyész fellebbezésére. 

(4) A visszavont fellebbezést nem lehet újból előterjeszteni. 
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A fellebbezés elintézésének előkészítése 

358. § (1) A másodfokú bíróság tanácsának elnöke 
a) intézkedik - szükség esetén - a hiányok pótlása, az iratok kiegészítése, új iratok beszerzése vagy az elsőfokú 

bíróságtól felvilágosítás megszerzése iránt, 
b) a fellebbezőt a fellebbezésnek nyolc napon belüli kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy 

az elsőfokú bíróság eljárását vagy az ítéletet miért tartja sérelmesnek, 
c) az iratokat visszaküldi az elsőfokú bíróságnak, ha a fellebbezéseket visszavonták, 
d) a vádlottnak és a védőnek kézbesíti a más által bejelentett fellebbezést és a másodfokú bíróság mellett 

működő ügyész indítványát, 
e) a vádlott vagy a védő fellebbezésének indokolását - ha azt a másodfokú bíróság előtt terjesztették elő - 

megküldi a másodfokú bíróság mellett működő ügyésznek, 
f) vizsgálja az eltérő minősítés lehetőségének megállapítását, 
g) vizsgálja, hogy a másodfokú eljárásban kötelező-e az ügyész és a védő részvétele, 
h) vizsgálja, szükséges-e kényszerintézkedéssel kapcsolatban határozni. 
(2) A tanács elnöke az ügy érkezésétől számított hatvan napon belül a lehető legközelebbi határnapra a 

fellebbezés elbírálására tanácsülést, nyilvános ülést vagy tárgyalást tűz ki. 
(3) A másodfokú bíróság a tárgyalás előtt bizonyítást rendelhet el, és a tanács elnöke az emiatt szükséges 

intézkedéseket megteheti. 

A fellebbezés elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése 

359. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést elutasítja, ha a 341. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben az 
elsőfokú bíróság elmulasztotta a fellebbezés elutasítását, vagy a fellebbezés kiegészítésére irányuló felhívás 
[358. § (1) bek. b) pont] nem vezetett eredményre. 

(2) Ha a másodfokú bíróságnak a fellebbezés elbírálására nincs hatásköre vagy illetékessége, az iratokat 
tanácsülésen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át. 

(3) A másodfokú bíróság az eljárást tanácsülésen felfüggeszti, ha megállapítja, hogy ennek a 266. § (1) 
bekezdése alapján helye van. A 188. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az eljárás akkor függeszthető fel, ha a 
tárgyalás a vádlott távollétében nem tartható meg. 

A tanácsülés 

360. § (1) A másodfokú bíróság tanácsülésen határoz 
a) a fellebbezés elutasításáról, az ügy áttételéről, az ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről, az eljárás 

felfüggesztéséről, 
b) ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek a lefoglalás megszüntetésére vagy a bűnügyi költségre vonatkozó 

rendelkezése ellen irányul, 
c) ha a vádlott felmentéséről, illetőleg az eljárás vele szemben történő megszüntetéséről határoz, 
d) ha a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentéséről, illetőleg 

az eljárás vele szemben történő megszüntetéséről határoz, feltéve, hogy e rendelkezéseket a fellebbezéssel 
érintett vádlott esetében is tanácsülésen hozza meg, 

e) ha az eljárást a 373. § (1) bekezdésének I. pontja alapján meg kell szüntetni, 
f) ha az elsőfokú bíróság az ítéletét a 373. § (1) bekezdésének II-IV. pontjában meghatározott eljárási 

szabálysértéssel hozta meg. 
(2) A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést, illetőleg tárgyalást tűzhet ki. 
(3) A tanács elnöke a fellebbezőket értesíti a tanácsülés kitűzéséről, és arról, hogy fellebbezésüket nyolc 

napon belül kiegészíthetik, vagy a más által bejelentett fellebbezésre (indítványra vagy nyilatkozatra) 
észrevételeket tehetnek. 

(4) Ha az első fokú ítélet ellen kizárólag a vádlott javára jelentettek be fellebbezést, és a tényállás 
megalapozott, a tanács elnöke tájékoztatja a vádlottat, a védőt, az ügyészt és azt, aki fellebbezett az ügyben 
eljáró tanács összetételéről és arról, hogy nyolc napon belül kérheti nyilvános ülés, vagy ha annak feltételei 
fennállnak, tárgyalás kitűzését. Ha nyilvános ülés vagy tárgyalás kitűzését senki sem kérte, a másodfokú bíróság 
az ügyet tanácsülésen intézheti el. 

(5) Ha a másodfokú bíróság tanácsülésen állapítja meg, hogy az ügy tanácsülésen nem intézhető el, az ügyet 
nyilvános ülésre vagy tárgyalásra tűzi ki. A másodfokú bíróság a tanácsülésen hozható határozatot nyilvános 
ülésen, illetőleg tárgyaláson is meghozhatja, ha az ennek alapjául szolgáló okot a nyilvános ülésen, illetőleg a 
tárgyaláson észleli. 
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A nyilvános ülés 

361. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezés elintézésére nyilvános ülést tart, kivéve, ha az ügy tanácsülésen 
intézhető el, vagy tárgyalást kell tartani. 

(2) A másodfokú bíróság a nyilvános ülésen 
a) az elsőfokú bíróság ítéletének megalapozatlansága esetén megállapíthatja a hiánytalan, illetőleg a helyes 

tényállást, ha az az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján lehetséges, 
b) az ügyben a vádlottat a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében meghallgathatja. 
(3) A másodfokú bíróság a vádlottat, valamint kötelező védelem esetén a védőt, valamint a pótmagánvádló 

jogi képviselőjét a nyilvános ülésre idézi, a fogva lévő vádlott előállítása iránt - idézésével egyidejűleg - 
intézkedik. 

(4) A másodfokú bíróság a nyilvános ülésről értesíti az ügyészt, továbbá a pótmagánvádlót, a kötelező 
védelem esetén kívül a védőt, a sértettet, valamint azokat, akik fellebbeztek. 

362. § (1) A nyilvános ülés előkészítésére és megtartására a tárgyalásra (366. §) vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni azzal, hogy az ügy előadása - ha azt a jelenlévők nem kérik - mellőzhető. 

(2) A nyilvános ülésen az ügyész részvétele nem kötelező. 
(3) A nyilvános ülést a szabályszerűen megidézett vádlott távollétében is meg lehet tartani, s ha a nyilvános 

ülés eredményeként megállapítható, hogy a meghallgatása nem szükséges, a fellebbezés elbírálható. 
(4) A nyilvános ülés elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

A tárgyalás 

363. § (1) A másodfokú bírósági tárgyalásra a XIII. Fejezet rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

(2) A másodfokú bíróság tárgyalást tart, ha 
a) az ügy tanácsülésen nem intézhető el, 
b) bizonyítás felvétele szükséges, és az nyilvános ülésen nem lehetséges [361. § (2) bek.], 
c) a tanácsülésre, illetve nyilvános ülésre tartozó ügyet a tanács elnöke tárgyalásra tűzte ki. 
364. § (1) A vádlottat, kötelező védelem esetén a védőt, valamint a pótmagánvádló jogi képviselőjét a 

tárgyalásra idézni kell. Ha a megidézett vádlott fogva van, a másodfokú bíróság az előállítása iránt intézkedik. A 
vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás előtt kell kézbesíteni. 

(2) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt, továbbá a pótmagánvádlót, a kötelező védelem esetén kívül a 
védőt, a sértettet, valamint azokat, akik fellebbeztek. Az értesítést olyan időben kell kiadni, hogy a kézbesítése 
legalább öt nappal a tárgyalás előtt megtörténjék. 

(3) 
365. § (1) A vádlott távollétében a tárgyalás megtartható, ha a vádlott előzetesen bejelentette, hogy azon nem 

kíván részt venni, illetőleg a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést. 
(2) A tárgyalás elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. 
366. § (1) A tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt bíró az ügyet előadja. Ismerteti az elsőfokú bíróság 

ítéletét, a fellebbezést és az arra tett észrevételeket, továbbá az iratokból azt, ami az ügy felülbírálásához 
szükséges. Az elsőfokú bíróság ítélete indokolásának ismertetése mellőzhető, ha azt a jelenlévők nem kérik, és 
azt a másodfokú bíróság sem tartja szükségesnek. 

(2) A bíróság tagjai, az ügyész, a vádlott, a védő és a sértett az ügy előadásának kiegészítését kérhetik. 
(3) Ezután a fellebbezésre jogosultaknak [324. § (1) bek.] lehetővé kell tenni, hogy az előterjesztéseiket, 

illetőleg indítványaikat megtehessék. 
(4) A bizonyítást az ügy előadása, illetve a (3) bekezdésben írt indítványok megtétele után kell felvenni. 
(5) 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. 

(6) Ha a másodfokú bíróság az ügydöntő határozat meghozatala előtt azt állapítja meg, hogy a cselekmény az 
elsőfokú bíróság által megállapított minősítéstől eltérően minősülhet, a 321. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelően jár el. 

A másodfokú határozat kézbesítése 

367. § (1) A másodfokú bíróság ügydöntő határozatát, valamint az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül 
helyező végzését az ügyésznek, a vádlottnak, a védőnek, a pótmagánvádlónak, a sértettnek, a fellebbezőnek és 
annak kell kézbesíteni, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. 
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(2) A másodfokú bíróság ügydöntő határozatát annak is kézbesíteni kell, aki a másodfokú bíróság határozata 
ellen fellebbezésre jogosult. 

A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezés bejelentése 

367/A. § (1) A másodfokú bíróság ügydöntő határozata ellen fellebbezésre jogosult a harmadfokú bírósághoz 
a) a vádlott, 
b) az ügyész, 
c) a pótmagánvádló, 
d) a védő, a vádlott hozzájárulása nélkül is, 
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a vádlott hozzájárulása nélkül is - a nagykorú vádlott törvényes 

képviselője, házastársa vagy élettársa. 
(2) Az ügyész a vádlott terhére és javára is, a pótmagánvádló kizárólag a vádlott terhére fellebbezhet. 
(3) A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezést a határozat kihirdetését követően a jelenlévő 

jogosultak szóban, a többi jogosult a kézbesítéstől számított nyolc napon belül írásban jelenthetik be a 
másodfokú bíróságnál. 

(4) A fellebbezést az ügyésznek és a védőnek írásban indokolnia kell. Az indokolást a fellebbezésre nyitva 
álló határidő alatt a másodfokú bíróságnál kell előterjeszteni. 

Határozat kényszerintézkedésről 

368. § Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése esetén az előzetes letartóztatásról, a 
lakhelyelhagyási tilalomról, a házi őrizetről, a távoltartásról és az ideiglenes kényszergyógykezelésről a 
másodfokú bíróság a hatályon kívül helyező végzésben határoz. 

Intézkedések a másodfokú bírósági eljárás befejezése után 

369. § (1) A másodfokú bírósági eljárás befejezése után a másodfokú bíróság a határozatainak kiadmányait 
kézbesíti, és ha a másodfokú határozat ellen nem jelentettek be fellebbezést, vagy azt a másodfokú bíróság 
elutasította, az ügy iratait a határozatának kiadmányaival és a tárgyalásról, illetve nyilvános ülésről készült 
jegyzőkönyvvel visszaküldi az elsőfokú bíróságnak. 

(2) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó vagy az elkésett, a másodfokú bíróság határozata 
elleni fellebbezést a másodfokú bíróság elutasítja. 

(3) Ha a másodfokú bíróság határozata ellen fellebbezést jelentettek be, és a fellebbezési határidő valamennyi 
jogosultra lejárt, a másodfokú bíróság tanácsának elnöke - a harmadfokú bíróság mellett működő ügyész útján, a 
pótmagánvádló fellebbezése esetén közvetlenül - a határozat írásba foglalását követően haladéktalanul 
felterjeszti az iratokat a harmadfokú bírósághoz. 

(4) Ha olyan eljárási szabálysértésre alapítottak fellebbezést, amelynek a körülményei az iratokból nem tűnnek 
ki, a tanács elnöke erről a felterjesztésben felvilágosítást ad. 

(5) A harmadfokú bíróság mellett működő ügyész az iratokat az indítványával tizenöt napon belül, különösen 
bonyolult vagy nagy terjedelmű ügyben harminc napon belül megküldi a harmadfokú bíróságnak. 

III. Cím 

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI 

370. § (1) A másodfokú bíróság - az e törvényben meghatározott esetekben - az elsőfokú bíróság ítéletét 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, illetőleg a fellebbezést elutasítja. 

(2) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként végzéssel 
határoz. 

(3) A határozat indokolása tartalmazza, hogy ki, miért fellebbezett, és kifejti a bíróság döntésének indokait. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása 

371. § (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, 
illetőleg egyébként az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, vagy nem kell, illetőleg - a súlyosítási tilalom 
vagy a (2) bekezdés rendelkezése folytán - nem lehet megváltoztatni. 
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(2) Ha a tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére [352. § (1) bek. a) pont] nem került sor, az elsőfokú 
bíróság ítéletében a törvényi büntetési tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs 
helye. 

(3) A másodfokú bíróságnak az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyó végzése ügydöntő határozat. 
(4) A határozat indokolásának a helybenhagyás indokait röviden kell tartalmaznia. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének megváltoztatása 

372. § (1) 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. 

(2) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztathatja akkor is, ha a 352., illetőleg 353. § 
alapján a másodfokú eljárásban az elsőfokú bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölésére került sor. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 

373. § (1) A másodfokú bíróság 
I. 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 az elsőfokú bíróság törvényes vád hiányában járt el, 
d) ha a cselekményt már jogerősen elbírálták; 
II. hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha 
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy a tárgyaláson a tanács tagjai nem voltak mindvégig jelen 

[240. § (1) bekezdés], 
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt bíró vett részt, 
c) a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó, vagy más bíróság kizárólagos 

illetékességébe tartozó ügyet bírált el, 
d) a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelező, 
e) a bíróság az I. pontban meghatározott valamely ok törvénysértő megállapítása miatt az eljárást 

megszüntette, 
f) a tárgyalásról a nyilvánosságot törvényes ok nélkül kizárták; 
III. hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a 

bűnösség megállapítása, a felmentés, az eljárás megszüntetése, a cselekmény jogi minősítése vagy a büntetés 
kiszabása, illetve az intézkedés alkalmazása tekintetében 

a) az elsőfokú bíróság az indokolási kötelezettségének oly mértékben nem tett eleget, hogy emiatt az ítélet 
felülbírálatra alkalmatlan, vagy 

b) az első fokú ítélet indokolása a rendelkező résszel teljes mértékben ellentétes; 
IV. hatályon kívül helyezi az elsőfokú bíróság ítéletét, és 
a) az iratokat az ügyésznek megküldi, ha az ügyész a XXVI. Fejezet szerinti eljárást a törvényi előfeltételek 

hiányában indítványozta, 
b) az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság a XXVI. Fejezet szerinti eljárást a törvényi 

előfeltételek hiányában folytatta le. 
(2) Az (1) bekezdés II. a) pontja alapján az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, ha a másodfokú bíróság a 

bűncselekmény minősítésének megváltoztatása folytán állapítja meg, hogy az ügyben az elsőfokú bíróság 
tanácsának kellett volna eljárnia. 

(3) Az (1) bekezdés II. d) pontja alapján, 
a) ha a másodfokú bíróság a bűncselekmény minősítésének megváltoztatása folytán állapítja meg, hogy az 

elsőfokú bírósági tárgyaláson védő részvétele kötelező lett volna [242. § (1) bek. b) pont], az ítéletet csak akkor 
kell hatályon kívül helyezni, ha az ügyész eredetileg is olyan bűncselekmény miatt emelt vádat, amelyre a 
törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, vagy a bíróság az első fokú eljárás során 
megállapította a vádtól eltérő súlyosabb minősítés lehetőségét, 

b) nincs helye az ítélet hatályon kívül helyezésének a védő részvételének hiánya miatt, ha az elsőfokú bíróság 
a cselekményt tévesen minősítette ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekménynek. 

374. § (1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a 373. § (1) bekezdésének I. a) pontja alapján szünteti meg, az 
elsőfokú bíróság ítéletének az elkobzásra, vagyonelkobzásra és a polgári jogi igény megállapítására vonatkozó 
rendelkezését 

a) hatályban tartja, ha ezekre nézve nem jelentettek be fellebbezést. 
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b) 
(2) 
(3) A felmentő ítéletet, illetőleg az ítélet felmentő rendelkezését a 373. § (1) bekezdésének II. d) pontja 

alapján nem kell hatályon kívül helyezni, ha az ítéletet a vádlott vagy a védő távollétében hozták meg. 
375. § (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új 

eljárásra utasítja, ha a 373. § (1) bekezdésének II. pontjában fel nem sorolt, és a másodfokú eljárásban nem 
orvosolható olyan eljárási szabálysértés történt, amely lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, illetőleg a 
bűnösség megállapítására, a bűncselekmény minősítésére, illetőleg a büntetés kiszabására vagy intézkedés 
alkalmazására. Ilyennek kell tekinteni különösen, ha a bizonyítás törvényességére vonatkozó szabályokat 
megsértették, az eljárásban részt vevő személyek a törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, vagy ezek 
gyakorlását korlátozták. 

(2) A felmentő ítéletet, illetőleg az ítélet felmentő rendelkezését nem kell hatályon kívül helyezni, ha az (1) 
bekezdés szerinti eljárási szabálysértés a vádlott vagy a védő törvényes jogainak gyakorlását korlátozta. 

(3) Az ítéletet az (1) bekezdés alapján nem kell hatályon kívül helyezni, ha a bíróság a törvény kötelező 
rendelkezése ellenére nem tartott előkészítő ülést. 

(4) Ha az elsőfokú bíróság a lefoglalt dologról, az elkobzásról, illetőleg a vagyonelkobzásról a törvény 
rendelkezése ellenére nem rendelkezett, és a döntéshez szükséges adatok a másodfokú eljárás során bizonyítás 
felvétele keretében nem tisztázhatóak, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróságot az 569. § (1) bekezdésében írt 
különleges eljárás lefolytatására utasítja. 

376. § (1) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja, ha a 352. § alapján ki nem küszöbölhető megalapozatlanság a bűnösség megállapítását vagy a 
büntetés kiszabását, illetőleg az intézkedés alkalmazását lényegesen befolyásolta. 

(2) Az ítélet felmentő rendelkezését nem kell hatályon kívül helyezni, ha az ítélet csupán egyéb részében 
megalapozatlan. 

377. § A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti az 
olyan bűncselekmény miatt, amelynek a vádlott felelősségre vonása szempontjából nincs jelentősége. 

378. § (1) A hatályon kívül helyező végzés indokolása tartalmazza a hatályon kívül helyezés okát, továbbá a 
másodfokú bíróságnak a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. 

(2) A másodfokú bíróság elrendelheti, hogy az ügyet az elsőfokú bíróság más tanácsa vagy - kivételesen - más 
bíróság tárgyalja. 

Az elsőfokú bíróság ítéletének korlátozott felülbírálata 

379. § (1) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a pártfogó felügyelet 
elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bűnügyi 
költség viselésére vonatkozó rendelkezése ellen irányul, és a másodfokú bíróság az ítéletnek csak ezt a részét 
bírálja felül, ha a fellebbezést alaposnak találja, az ítéletnek ezt a részét hatályon kívül helyezi vagy 
megváltoztatja, ha a fellebbezés alaptalan, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. 

(2) Ha az első fokú ítéletnek a büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó rendelkezése törvénysértő, 
ezért azt a másodfokú bíróság megváltoztatja, az (1) bekezdésben foglalt kérdésekben is a törvénynek megfelelő 
határozatot hoz. 

(3) Ha az egyéb érdekelt az elsőfokú bíróság ítéletének elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást elrendelő 
rendelkezése ellen fellebbezést jelentett be, és a másodfokú bíróság e fellebbezés vagy bármely más fellebbezés 
alapján az elsőfokú bíróságnak az - egyéb érdekelt tulajdonjogát érintő - elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást 
kimondó rendelkezését 

a) nem változtatta meg, és nem helyezte hatályon kívül, a másodfokú bíróság az iratokat az egyéb érdekelt 
tulajdonjogra vonatkozó igényének elbírálására első fokon hatáskörrel és illetékességgel rendelkező polgári 
ügyben eljáró bíróságnak küldi meg, 

b) megváltoztatta, de az elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást nem mellőzte, az elsőfokú bíróság a másodfokú 
bíróság határozatának az egyéb érdekelt részére történő közléséről az egyéb érdekeltnek az 55. § (3) 
bekezdésében írt jogára való tájékoztatással gondoskodik. 

(4) Ha az egyéb érdekelt tulajdonjogát érintő elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást a másodfokú bíróság rendeli 
el, a határozat rendelkező részének tartalmaznia kell az egyéb érdekeltnek az 55. § (3) bekezdésében írt jogára 
történő tájékoztatást. 

(5) Az (1) bekezdés esetén a polgári perben eljáró elsőfokú bíróság az egyéb érdekelt tulajdonjogi igényét az 
egyéb érdekeltnek a büntetőeljárás során bejelentett fellebbezése keretei között, a Polgári perrendtartás szerint 
bírálja el. 
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A polgári jogi igényre és a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó 
külön rendelkezések 

380. § Ha a polgári jogi igény érdemi elbírálása vagy a szülői felügyeleti jog megszüntetése kérdésében való 
döntés a büntetőeljárás befejezését jelentékenyen késleltetné, vagy a büntetőeljárásban való érdemi elbírálását 
más körülmény kizárja, a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének e kérdésben döntő rendelkezését 
hatályon kívül helyezi, és a polgári jogi igény, illetőleg a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti indítványt 
egyéb törvényes útra utasítja. 

A bűnügyi költség 

381. § (1) A másodfokú bíróság a határozatában megállapítja a másodfokú bírósági eljárásban felmerült 
bűnügyi költséget, és szükség esetén rendelkezik annak a viseléséről. 

(2) A másodfokú bíróság a bűnösnek kimondott vádlottat mentesítheti a másodfokú bírósági eljárásban 
felmerült bűnügyi költségnek vagy egy részének a megfizetése alól, ha a vádlott vagy a védő fellebbezése 
eredményes volt. 

IV. Cím 

A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM ÜGYDÖNTŐ 
VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS 

382. § A másodfokú bíróság eljárása során hozott olyan, nem ügydöntő végzés elleni jogorvoslatra, amely 
ellen az első fokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, a 326. §-t és az I-III. Címben foglaltakat az e címben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

383. § (1) A másodfokú bíróság eljárása során a kényszerintézkedés elrendeléséről, megszüntetéséről, a 
kényszerintézkedés tartamának egy évet meghaladó felülvizsgálatáról hozott végzés ellen, valamint a másodfokú 
eljárásban hozott, olyan nem ügydöntő végzés ellen, amely ellen az első fokú eljárásban fellebbezésnek lenne 
helye, ha a végzést 

a) a megyei bíróság hozta, az ítélőtáblához, 
b) az ítélőtábla hozta, a Legfelsőbb Bírósághoz 

fellebbezésnek van helye. 
384. § Az ítélőtábla, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság a fellebbezést tanácsülésen bírálja el. 

XV. Fejezet 

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS 

I. Cím 

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A harmadfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések 

385. § A harmadfokú bírósági eljárásban a másodfokú bírósági eljárásról szóló XIV. Fejezet rendelkezéseit az 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell értelemszerűen alkalmazni. 

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya 

386. § (1) 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) olyan cselekmény miatt állapította meg a vádlott bűnösségét, amelyről az első fokú bíróság nem 
rendelkezett, 
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c) az első fokon elítélt vádlottat felmentette, vagy vele szemben a büntetőeljárást megszüntette. 
(2) A fellebbezésben bizonyítást indítványozni, új tényt állítani vagy új bizonyítékra hivatkozni nem lehet. 
(3) Ha az ügyész, illetőleg a pótmagánvádló az elsőfokú bíróság ügydöntő határozata ellen a vádlott terhére 

nem jelentett be fellebbezést, a másodfokú bíróság ítélete ellen csak a vádlott felmentése vagy az eljárás 
megszüntetése miatt fellebbezhet. 

(4) A fellebbezés a másodfokú ítélet jogerőre emelkedését abban a részében függeszti fel, amelyet a 
harmadfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbírál. 

A felülbírálat terjedelme 

387. § (1) A harmadfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott másodfokú ítéletet és az azt megelőző első és 
másodfokú bírósági eljárást - függetlenül attól, hogy ki fellebbezett - felülbírálja abból a szempontból is, hogy az 
eljárási szabályokat az elsőfokú, illetőleg a másodfokú bírósági eljárásban megtartották-e, valamint, hogy a 
másodfokú ítélet megalapozott-e. 

(2) Ha a másodfokú bíróság ítélete több bűncselekményről rendelkezett, a fellebbezés folytán a harmadfokú 
bíróság az ítélet minden rendelkezését felülbírálja, kivéve a másodfokú bíróság által az elsőfokú bíróság 
ítéletének felmentő, vagy eljárást megszüntető rendelkezését helybenhagyó részét. 

(3) Ha a fellebbezés kizárólag a kényszergyógykezelés elrendelése vagy mellőzése ellen irányul, a felülbírálat 
az ítélet felmentő rendelkezésére is kiterjed. 

(4) A harmadfokú bíróság a megtámadott másodfokú ítéletnek az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, a pártfogó 
felügyelet elrendelésére, a lefoglalásra, a polgári jogi igényre, a szülői felügyeleti jog megszüntetésére vagy a 
bűnügyi költség viselésére vonatkozó rendelkezését hivatalból felülbírálja. 

(5) Ha a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének a fellebbezéssel nem érintett vádlottra vonatkozó 
részét hatályon kívül helyezi, vagy a fellebbezéssel nem érintett vádlottat felmenti, és a másodfokú bíróság által 
e vádlott tekintetében kiszabott büntetést összbüntetésbe foglalták, a harmadfokú bíróság az összbüntetési ítéletet 
is hatályon kívül helyezi. 

Kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához 

388. § (1) A harmadfokú bíróság a határozatát arra a tényállásra alapítja, amelynek alapján a másodfokú 
bíróság a megtámadott ítéletét meghozta, kivéve, ha ez a tényállás megalapozatlan. 

(2) A harmadfokú bírósági eljárásban nincs helye bizonyításnak. 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. 

II. Cím 

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE 

Általános rendelkezések 

389. § (1) A fellebbezéssel érintettek az iratok felterjesztéséig a másodfokú bíróságnál, az iratok felterjesztése 
után a harmadfokú bíróságnál a fellebbezésre észrevételt tehetnek. 

(2) A fellebbező a fellebbezését a harmadfokú bíróságnak határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig 
visszavonhatja. 

(3) Az ügyész fellebbezését az iratok felterjesztése után a harmadfokú bíróság mellett működő ügyész 
vonhatja vissza. Ha az ügyész a fellebbezést visszavonja, és más nem fellebbezett, az iratokat a nyilatkozatával 
együtt visszaküldi a másodfokú bíróságnak. 

(4) A harmadfokú bírósági eljárásban védő részvétele kötelező. Ha a vádlottnak nincs védője, a tanács elnöke 
a fellebbezésnek a harmadfokú bírósághoz érkezését követően haladéktalanul védőt rendel ki. 

A fellebbezés elintézésének előkészítése, a fellebbezés elutasítása, áttétel, az 
eljárás felfüggesztése 

390. § (1) A harmadfokú bíróság tanácsának elnöke 
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a) intézkedik - szükség esetén - a hiányok pótlása, az iratok kiegészítése, új iratok beszerzése vagy a 
másodfokú bíróságtól felvilágosítás megszerzése iránt, 

b) a fellebbezőt a fellebbezésnek nyolc napon belüli kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy 
a másodfokú bíróság határozatát miért tartja sérelmesnek, 

c) az iratokat visszaküldi a másodfokú bíróságnak, ha a fellebbezéseket visszavonták, 
d) a vádlottnak és a védőnek kézbesíti a harmadfokú bíróság mellett működő ügyész indítványát, 
e) a vádlott vagy a védő fellebbezésének indokolását megküldi a harmadfokú bíróság mellett működő 

ügyésznek, ha azt a harmadfokú bíróság előtt terjesztették elő, és közvetlenül még nem küldték meg neki, 
f) vizsgálja, szükséges-e kényszerintézkedéssel kapcsolatban határozni. 
(2) A harmadfokú bíróság a fellebbezést elutasítja, ha a 369. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben a 

másodfokú bíróság elmulasztotta a fellebbezés elutasítását. 
(3) Ha a harmadfokú bíróságnak a fellebbezés elbírálására nincs hatásköre vagy illetékessége, az iratokat a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át. 
(4) A harmadfokú bíróság az eljárást felfüggeszti, ha megállapítja, hogy ennek a 266. § (1) bekezdése alapján 

helye van. 

A tanácsülés vagy a nyilvános ülés kitűzése 

391. § (1) A tanács elnöke az ügy érkezésétől számított hatvan napon belül a lehető legközelebbi határnapra a 
fellebbezés elbírálására tanácsülést vagy nyilvános ülést tűz ki. 

(2) A harmadfokú bíróság a fellebbezést a 392. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben tanácsülésen, 
egyébként nyilvános ülésen bírálja el. 

A tanácsülés 

392. § (1) A harmadfokú bíróság tanácsülésen határoz 
a) a fellebbezés elutasításáról, az ügy áttételéről, az ügyek egyesítéséről vagy elkülönítéséről, az eljárás 

felfüggesztéséről, 
b) ha a vádlott felmentéséről, illetőleg az eljárás vele szemben történő megszüntetéséről határoz, 
c) ha a fellebbezés folytán a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentéséről, illetőleg az eljárás vele szemben 

történő megszüntetéséről határoz, feltéve, hogy e rendelkezéseket a fellebbezéssel érintett vádlott esetében is 
tanácsülésen hozza meg, 

d) ha a fellebbezést a megtámadott határozat megalapozatlansága miatt nem lehet elbírálni, 
e) ha az eljárást a 373. § (1) bekezdésének I. pontja alapján meg kell szüntetni, 
f) ha az elsőfokú, illetőleg a másodfokú bíróság az ítéletét a 373. § (1) bekezdésének II-IV. pontjában 

meghatározott eljárási szabálysértéssel hozta meg. 
(2) A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést tűzhet ki. 
(3) A tanács elnöke a fellebbezőket értesíti a tanácsülés kitűzéséről és arról, hogy fellebbezésüket nyolc napon 

belül kiegészíthetik, vagy a más által bejelentett fellebbezésre (indítványra vagy nyilatkozatra) észrevételeket 
tehetnek. 

(4) Ha a másodfokú ítélet ellen kizárólag a vádlott javára jelentettek be fellebbezést, erről, valamint az ügyben 
eljáró tanács összetételéről a tanács elnöke azzal értesíti a vádlottat, a védőt, az ügyészt és azt, aki fellebbezett, 
hogy nyolc napon belül kérheti nyilvános ülés kitűzését. Ha nyilvános ülés kitűzését senki sem kérte, a 
harmadfokú bíróság az ügyet tanácsülésen intézheti el. 

(5) Ha a harmadfokú bíróság tanácsülésen állapítja meg, hogy az ügy tanácsülésen nem intézhető el, az ügyet 
nyilvános ülésre tűzi ki. A harmadfokú bíróság a tanácsülésen hozható határozatot nyilvános ülésen is 
meghozhatja, ha az ennek alapjául szolgáló okot a nyilvános ülésen észleli. 

A nyilvános ülés 

393. § (1) A harmadfokú bíróság nyilvános ülésére a másodfokú bíróság nyilvános ülésére vonatkozó 
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni. 

(2) A harmadfokú bíróság a fellebbezés elintézésére nyilvános ülést tart, kivéve, ha az ügy tanácsülésen 
intézhető el. 

(3) A vádlottat, a védőt, valamint a pótmagánvádló jogi képviselőjét a nyilvános ülésre idézni kell. Ha a 
megidézett vádlott fogva van, a harmadfokú bíróság az előállítása iránt intézkedik. A vádlottnak az idézést 
legalább öt nappal a nyilvános ülés előtt kell kézbesíteni. 
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(4) A nyilvános ülésről értesíteni kell az ügyészt, továbbá a pótmagánvádlót, a sértettet, valamint azokat, akik 
fellebbeztek. Az értesítést olyan időben kell kiadni, hogy a kézbesítése legalább öt nappal a nyilvános ülés előtt 
megtörténjék. 

394. § (1) A nyilvános ülésen az ügyész részvétele kötelező. 
(2) A vádlott távollétében a nyilvános ülés megtartható, ha a vádlott előzetesen bejelentette, hogy azon nem 

kíván részt venni, illetőleg a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést. 
(3) A nyilvános ülés elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. 

A határozat közlése, határozat kényszerintézkedésről, intézkedések a fellebbezés 
elintézése után 

395. § (1) A harmadfokú bíróság határozatát az ügyésznek, a vádlottnak, a védőnek, a pótmagánvádlónak, a 
sértettnek, a fellebbezőnek és annak kell kézbesíteni, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. 

(2) A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése esetén az előzetes letartóztatásról, a 
lakhelyelhagyási tilalomról, a házi őrizetről, a távoltartásról és az ideiglenes kényszergyógykezelésről a 
harmadfokú bíróság a hatályon kívül helyező végzésben határoz. Ugyanígy jár el a harmadfokú bíróság, ha az 
elsőfokú bíróság ítéletét is hatályon kívül helyezi. 

(3) A fellebbezés elintézése után a harmadfokú bíróság a határozatának kiadmányait kézbesíti, és az ügy iratait 
határozatának kiadmányával és a harmadfokú eljárásban készült jegyzőkönyvvel együtt visszaküldi a másodfokú 
bíróságnak, illetve az új eljárás lefolytatására utasított bíróságnak. 

III. Cím 

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI 

396. § (1) A harmadfokú bíróság - az e törvényben meghatározott esetekben - a fellebbezéssel megtámadott 
másodfokú ítéletet helybenhagyja, megváltoztatja vagy hatályon kívül helyezi, illetőleg a fellebbezést elutasítja. 

(2) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként 
végzéssel határoz. 

(3) A határozat indokolása tartalmazza, hogy ki, miért fellebbezett, és kifejti a harmadfokú bíróság döntésének 
indokait. 

A másodfokú bíróság ítéletének helybenhagyása 

397. § A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, vagy az 
ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, illetőleg a súlyosítási tilalom vagy a felülbírálat terjedelmének korlátai 
miatt nem lehet megváltoztatni. 

A másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása 

398. § (1) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét megváltoztatja, és a törvénynek megfelelő 
határozatot hoz, ha a másodfokú bíróság a büntetőjog szabályainak megsértésével rendelkezett a vádlott 
bűnösségéről vagy felmentéséről, kényszergyógykezelése elrendeléséről, az eljárás megszüntetéséről, feltéve, 
hogy a másodfokú bíróság ítéletének alapjául szolgáló tényállás megalapozott, vagy a tényállás 
megalapozatlanságát a harmadfokú bírósági eljárásban ki lehetett küszöbölni. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a harmadfokú bíróság a törvénynek megfelelő határozatot hoz a 
cselekmény minősítését, a büntetés kiszabását vagy intézkedés alkalmazását, illetőleg büntetés vagy intézkedés 
mellőzését illetően is. 

(3) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén határoz az elkobzásról, a 
vagyonelkobzásról, a pártfogó felügyelet elrendeléséről, a lefoglalásról, a polgári jogi igényről, a szülői 
felügyeleti jog megszüntetéséről és a bűnügyi költség viseléséről is. 

A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 

399. § (1) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást 
megszünteti a 373. § (1) bekezdésének I. pontjában meghatározott esetekben. 
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(2) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és a másodfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja, ha a másodfokú ítélet meghozatalára 

a) a 373. § (1) bekezdésének II. vagy III. pontja valamelyikében meghatározott valamely eljárási 
szabálysértéssel, 

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

(3) A harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bíróság 
ítéletét is hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot utasítja új eljárásra, ha a (2) bekezdésében 
meghatározott eljárási szabálysértést az elsőfokú bíróság követte el, és a másodfokú bíróság azt nem észlelte. 

(4) A harmadfokú bíróság az elsőfokú bíróság és a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és 
a) az iratokat az ügyésznek megküldi, ha az ügyész a XXVI. Fejezet szerinti eljárást a törvényi előfeltételek 

hiányában indítványozta, 
b) az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság a XXVI. Fejezet szerinti eljárást a törvényi 

előfeltételek hiányában folytatta le. 
(5) Ha a harmadfokú bíróság a másodfokú ítélet megalapozatlanságát a 388. § (2) bekezdése alapján nem 

tudja kiküszöbölni, a másodfokú bíróság, illetőleg szükség szerint az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül 
helyezi, és a másodfokú bíróságot, illetőleg az elsőfokú bíróságot új eljárásra utasítja. 

IV. Cím 

A MÁSODFOKÚ, ILLETŐLEG A HARMADFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN 
HOZOTT NEM ÜGYDÖNTŐ VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS 

ELBÍRÁLÁSA 

400. § (1) A másodfokú bíróság eljárása során hozott olyan, nem ügydöntő végzés elleni jogorvoslatra, amely 
ellen - ha azt az első fokú eljárásban hozzák - fellebbezésnek van helye, a XIV. Fejezet IV. Címét és az I-III. 
Címben foglaltakat az e címben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A másodfokú bíróság eljárása során a kényszerintézkedés elrendeléséről, megszüntetéséről, a 
kényszerintézkedés tartamának egy évet meghaladó felülvizsgálatáról hozott végzés ellen, valamint a másodfokú 
eljárásban hozott, más, nem ügydöntő végzés ellen fellebbezésnek van helye a harmadfokú bírósághoz. 

(3) A harmadfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen bírálja el. 
401. § Ha a 400. § (2) bekezdésében meghatározott végzéseket a harmadfokú bírósági eljárásban hozták meg, 

a végzés elleni fellebbezést, ha a végzést az ítélőtábla hozta, a Legfelsőbb Bíróság bírálja el. 

XVI. Fejezet 

A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS 

402. § 

Általános rendelkezések 

403. § (1) A bíróság határozatának hatályon kívül helyezése folytán megismételt eljárásban a XII. és a XIII. 
Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A megismételt eljárásban a bíróság soron kívül jár el. 
(3) A megismételt eljárásban a bíróság az ügyet a hatályon kívül helyező határozat okainak és indokainak 

figyelembevételével bírálja el. 
(4) A megismételt eljárásban hozott ítélet felülbírálata során a másodfokú, illetőleg a harmadfokú bíróságot 

változatlan tényállás mellett sem kötik a hatályon kívül helyező határozatban kifejtett okok és indokok. 
(5) A vádlott nem kötelezhető annak a bűnügyi költségnek a viselésére, amely annak folytán merült fel, hogy 

az eljárást meg kellett ismételni. 

I. Cím 

AZ ELSŐFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE 
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404. § (1) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke ismerteti a másodfokú, illetőleg a harmadfokú bíróság 
hatályon kívül helyező határozatát, az elsőfokú bíróság, illetőleg a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezett 
határozatát, ha másodfokon bizonyítást vettek fel, a másodfokú bírósági tárgyalás jegyzőkönyvét, valamint a 
vádiratot. 

(2) Ha az ügyész a vádat az elsőfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezése után módosította, a 
módosított vádiratot az ügyész ismerteti. 

(3) Ha a vádlott nem tesz vallomást, a tanács elnöke a hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló 
tárgyaláson tett vallomását is ismertetheti vagy felolvashatja. 

(4) A tanú kihallgatása, illetve a szakértő meghallgatása helyett a tanúnak a hatályon kívül helyezett határozat 
alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról, illetve a szakértőnek az ott előterjesztett szakvéleményéről 
készült jegyzőkönyv ismertethető vagy felolvasható. 

(5) A (4) bekezdés nem alkalmazható, ha az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése azért történt, 
mert az ítélet megalapozatlanságát a másodfokú bírósági eljárásban nem lehetett kiküszöbölni. 

(6) Az (5) bekezdés nem zárja ki annak a tanúvallomásnak, illetve szakvéleménynek az ismertetését vagy 
felolvasását, amely nem az ítéleti tényállás megalapozatlan részére vonatkozik. 

405. § (1) Ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett 
vádlott bűnösségét megállapítani, illetőleg a hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb 
büntetést kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni. 

(2) Az (1) bekezdés nem irányadó, ha 
a) az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése a 373. § (1) bekezdésének II. a)-c) vagy e) 

pontjában vagy 376. §-ának (1) bekezdésében meghatározott ok miatt történt, 
b) a megismételt eljárásban felmerült új bizonyíték alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek 

folytán súlyosabb büntetést kell kiszabni, feltéve, hogy az ügyész ezt indítványozza, 
c) az ügyész vádkiterjesztése folytán a vádlott bűnösségét más bűncselekményben is meg kell állapítani, 
d) az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére a felülvizsgálati eljárásban a terhelt terhére 

bejelentett felülvizsgálati indítvány folytán került sor. 
(3) A (2) bekezdés esetében sem lehet a vádlott bűnösségét megállapítani, illetőleg súlyosabb büntetést 

kiszabni vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni, ha a másodfokú 
bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét a 349. § (2) bekezdése alapján helyezte hatályon kívül. 

II. Cím 

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE 

406. § Ha a harmadfokú bíróság vagy a Legfelsőbb Bíróság a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül 
helyezi, és a másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra, a másodfokú bíróság eljárására a XIV. Fejezet 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

III. Cím 

TÁRGYALÁS AZ ÜGYEK UTÓLAGOS EGYESÍTÉSEKOR 

407. § (1) Az 568. § (3) bekezdése alapján kitűzött tárgyalás lefolytatására az e §-ban foglalt rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

(2) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke ismerteti a bíróság utólagos egyesítést kimondó határozatát, 
valamint az alapügyekben hozott határozatokat. 

(3) A bíróság a tárgyalás alapján a próbára bocsátást kimondó rendelkezést, valamint a próbára bocsátás előtt, 
illetőleg alatt elkövetett bűncselekményt elbíráló határozat büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezését 
hatályon kívül helyezi, és halmazati büntetést szab ki. 

(4) Ha a bíróság a tárgyalás alapján megállapítja, hogy az ügyek utólagos egyesítésének nem volt helye, az 
egyesítést kimondó végzést hatályon kívül helyezi. 

NEGYEDIK RÉSZ 

XVII. Fejezet 

A PERÚJÍTÁS 
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A perújítás okai 

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

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

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

kell kiszabni, vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni; 
b) a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogerős ítéletet hoztak, vagy a terheltet nem a valódi 

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

ütköző módon megszegte; 
e) az alapügyben az ítéletet a XXV. Fejezet alapján a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták, 
f) a köztársasági elnök a terhelttel szemben indult büntetőeljárás kegyelemből történő megszüntetéséről 

határozott. 
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja esetében perújításnak csak akkor van helye, ha 
a) a perújítási okként megjelölt bűncselekmény elkövetését jogerős ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet 

meghozatalát nem bizonyítottság hiánya zárta ki, és 
b) e bűncselekmény a bíróság határozatát befolyásolta. 
(3) A perújításnak nem akadálya, ha a (2) bekezdés a) pontjában megjelölt bűncselekmény miatt a felelősségre 

vonás büntethetőséget kizáró vagy megszüntető ok miatt maradt el. 
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti új bizonyítéknak kell tekinteni az olyan személy tanúvallomását is, aki 

az alapügyben a mentességi jogával élve a vallomástételt megtagadta. 
(5) Perújításnak a terhelt terhére csak életében és csak az elévülési időn belül van helye. A perújítást nem zárja 

ki, hogy a terhelt büntetését végrehajtották, a terhelt javára szóló perújítást pedig az sem, hogy a terhelt 
büntethetősége megszűnt. 

(6) E fejezet rendelkezéseit akkor is megfelelően alkalmazni kell, ha a perújítási indítványt a bíróság eljárást 
megszüntető vagy tárgyalás mellőzésével hozott végzése ellen terjesztették elő. 

A perújítási indítvány 

409. § (1) A terhelt terhére perújítási indítványt terjeszthet elő 
a) az ügyész, 
b) a pótmagánvádló, a felmentett vádlott bűnösségének megállapítása érdekében. 
(2) A terhelt javára perújítási indítványt terjeszthet elő 
a) az ügyész, 
b) a terhelt, 
c) a védő, kivéve ha a terhelt ezt megtiltotta, 
d) a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője, 
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a terhelt hozzájárulása nélkül is - a terhelt törvényes 

képviselője, házastársa vagy élettársa, 
f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa. 
(3) A 408. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak abban az esetben lehet perújítást indítványozni, ha a 

terhelt a tartózkodási helyéről idézhető. Ebben az esetben a perújítás lefolytatása kötelező. Ha a terhelt 
távollétében csak a másodfokú, illetve csak a harmadfokú bírósági eljárást folytatták le, a perújítást csak a 
másodfokú, illetve csak a harmadfokú bírósági eljárásra vonatkozóan kell elrendelni. Ha a terhelt a perújítás 
elrendelése után ismételten ismeretlen helyre távozott, a perújítási eljárást meg kell szüntetni. 

(4) A 408. § (1) bekezdésének f) pontja esetén a perújítás lefolytatása kötelező. 
410. § (1) A nem jogosulttól származó perújítási indítványnak a bíróság részére történő megküldését az 

ügyész mellőzi, erről az indítvány előterjesztőjét írásban értesíti. 
(2) A perújítási indítványban meg kell jelölni az indítvány okát és bizonyítékait. Az ok nem szabatos 

megjelölése a perújításnak nem akadálya. 
(3) Ha bármely bíróság, más hatóság vagy hivatalos személy a hivatali hatáskörében olyan körülményről 

szerez tudomást, amelynek alapján perújítást lehet indítványozni, köteles erről a perújítás megengedhetőségének 
kérdésében döntésre jogosult bíróság területén működő ügyészt értesíteni. 

A perújítási eljárás 
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411. § (1) A perújítás megengedhetőségének kérdésében, ha az alapügyben a helyi bíróság járt el első fokon, a 
megyei bíróság, ha a megyei bíróság járt el első fokon, az ítélőtábla dönt. 

(2) A perújítási indítványt - ha azt nem az ügyész nyújtja be - a perújítás megengedhetőségének kérdésében 
döntésre jogosult bíróság területén működő ügyésznél kell írásban benyújtani vagy jegyzőkönyvbe mondani. Az 
ügyész az indítványt a nyilatkozatával együtt, harminc napon belül megküldi a bíróságnak. Ha a pótmagánvádló 
nyújt be perújítási indítványt, azt közvetlenül a döntésre jogosult bíróságnál kell előterjesztenie. 

(3) A perújítási indítvány megküldése előtt az ügyész nyomozást rendelhet el. Ha az ügyész nyomozást rendel 
el, a (2) bekezdésben írt határidő a nyomozás befejezésétől számít. 

(4) Ha a perújítási indítványt a 408. § (1) bekezdésének e) pontja alapján terjesztették elő, a perújítási eljárást 
soron kívül kell lefolytatni. 

412. § (1) A bíróság beszerzi az alapügy iratait, és ha a perújítás megengedhetőségében való döntéshez 
szükséges, az indítványozó által megjelölt bizonyítási eszközök felkutatása érdekében nyomozást rendel el, és az 
iratokat megküldi az ügyésznek. A nyomozásra a IX. Fejezet rendelkezései a perújítási eljárás jellegének 
megfelelően irányadók. Előzetes letartóztatás, ideiglenes kényszergyógykezelés, lakhelyelhagyási tilalom, házi 
őrizet és távoltartás nem rendelhető el. 

(2) A perújítási indítványt a bíróság másodfokú tanácsa tanácsülésen bírálja el. 
(3) A perújítási indítvány a (2) bekezdés szerinti tanácsülés megkezdéséig visszavonható. Ha a 409. § (2) 

bekezdésének b)-f) pontjában felsoroltak valamelyike a perújítási indítványt akkor vonta vissza, amikor az 
ügyész azt a nyilatkozatával együtt még nem küldte meg a bíróságnak, a perújítási indítványt nem kell 
megküldeni a bíróságnak. 

413. § (1) Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást elrendeli, és az ügyet a 
megismételt eljárás lefolytatása végett megküldi az alapügyben eljárt elsőfokú bíróságnak, illetőleg a 
megismételt eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz teszi át, egyidejűleg az 
alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja, vagy a szükséges 
kényszerintézkedést elrendelheti. A 408. § (1) bekezdésének b) pontja esetében a bíróság az alapeljárást a 332. § 
(1) bekezdésének c) pontja alapján maga is megszüntetheti. 

(2) Az alaptalan, az arra nem jogosulttól származó perújítási indítványt a bíróság elutasítja. A határozatot 
közli azzal, aki a perújítási indítványt előterjesztette, és ha az indítványt nem az ügyész terjesztette elő, az 
ügyésszel is. 

(3) Az ugyanazon jogosult által a korábbival azonos tartalommal ismételten előterjesztett vagy egyébként a 
korábbival azonos tartalommal ismételten előterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a 
bíróság mellőzheti. 

(4) A felmerült bűnügyi költséget a perújítási indítvány elutasítása esetén az indítványozó viseli, ha a 
perújítási indítványt az ügyész terjesztette elő, a bűnügyi költséget az állam viseli. 

414. § (1) A perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye, a perújítási indítvány elutasítása miatt az 
indítványt előterjesztő fellebbezhet. A jogerős határozat elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozat 
hozatalát a bíróság mellőzheti. 

(2) A megyei bíróság végzése elleni fellebbezést az ítélőtábla, az ítélőtábla végzése elleni fellebbezést a 
Legfelsőbb Bíróság tanácsülésen bírálja el. 

(3) A perújítás elrendelése esetén a perújítási eljárás lefolytatására a XI. és a XIII. Fejezet rendelkezéseit a 
perújítás jellegéből folyó eltérésekkel kell alkalmazni. A bíróság az alapügyben hozott bármely rendelkezés 
végrehajtását felfüggesztheti, illetőleg félbeszakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést elrendelheti. 

(4) A terheltnek a tárgyalásra szóló idézéssel együtt - ha ez korábban nem történt meg - a perújítást elrendelő 
végzést is kézbesíteni kell, a tárgyaláson a vádirat helyett a perújítással megtámadott ítéletet és a perújítást 
elrendelő végzést ismerteti a tanács elnöke. 

415. § (1) Ha a bíróság - a tárgyalás eredményétől függően - megállapítja, hogy a perújítás alapos, az 
alapügyben hozott ítéletet vagy az ítéletnek a perújítással megtámadott részét hatályon kívül helyezi, és új 
ítéletet hoz, ha pedig a perújítást alaptalannak találja, azt elutasítja. 

(2) Ha az alapügyben kiszabott büntetést összbüntetésbe foglalták, és a perújítás alapossága folytán az 
összbüntetési ítéletet is hatályon kívül kell helyezni, a bíróság az összbüntetési ítéletet is hatályon kívül helyezi, 
és - ha ennek feltételei fennállnak - lefolytatja az összbüntetési eljárást, feltéve, hogy ez az 574. § (1) bekezdése 
szerinti hatáskörét nem haladja meg; ellenkező esetben az iratokat az összbüntetési eljárás lefolytatására 
hatáskörrel rendelkező bíróságnak küldi meg. 

(3) Ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztették elő, az ítéletet a hátrányára nem lehet 
megváltoztatni. 

(4) A perújítás elrendelése után hozott határozatok ellen az általános szabályok szerint van helye 
jogorvoslatnak. 

(5) Perújítás esetében az érdemben elbírált polgári jogi igényt újból el kell bírálni, ha ezt az ügyész, a terhelt 
vagy a magánfél indítványozza. Az ügyész vagy a terhelt indítványára a szülői felügyeleti jog megszüntetése 
tárgyában újból határozni kell. Kizárólag a polgári jogi igény vagy a szülői felügyeleti jog kérdésében azonban 
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perújításnak (új eljárásnak) csak a polgári perben eljáró bíróságnál lehet helye az arra meghatározott feltételek 
alapján és eljárás szerint. 

XVIII. Fejezet 

A FELÜLVIZSGÁLAT 

A felülvizsgálat okai 

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

továbbá kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntető anyagi jog szabályainak megsértése miatt került sor, 
b) a bűncselekmény törvénysértő minősítése, a büntetőjog más szabályának megsértése miatt törvénysértő 

büntetést szabtak ki, vagy törvénysértő intézkedést alkalmaztak, illetőleg a büntetés végrehajtását a Btk. 91. § (1) 
bekezdésében foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel, 

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

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

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

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

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

(2) Az (1) bekezdés f) pontja alapján a felülvizsgálati indítványt az Alkotmánybíróság határozatának 
közlésétől számított hat hónapon belül lehet benyújtani. 

(3) Az (1) bekezdés g) pontja alapján felülvizsgálatnak akkor is helye van, ha a nemzetközi szerződéssel 
létrehozott emberi jogi szerv a nemzetközi szerződés azon rendelkezésének megsértését állapította meg, amely 
olyan eljárási szabálysértést valósított meg, amely e törvény szerint felülvizsgálattal nem, csak fellebbezéssel 
támadható. Az (1) bekezdés g) pontja alapján nincs helye felülvizsgálatnak, ha a nemzetközi emberi jogi szerv az 
ügy ésszerű időn belül történő elbírálása követelményének megsértését állapította meg. 

(4) Nincs helye felülvizsgálatnak 
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében, ha az ügyben harmadfokú bíróság hozott ügydöntő határozatot, 
b) a Legfelsőbb Bíróság jogegységi eljárása alapján, felülvizsgálat során vagy a törvényesség érdekében 

bejelentett jogorvoslat alapján hozott határozata ellen, 
c) ha a törvénysértés különleges eljárás (XXIX. Fejezet I-II. Cím) lefolytatásával orvosolható. 
(5) A büntetőügyben hozott jogerős határozatnak kizárólag a polgári jogi igény vagy a szülői felügyeleti jog 

megszüntetése kérdésében hozott rendelkezése ellen a Polgári perrendtartás szabályai szerint van helye 
felülvizsgálati kérelem előterjesztésének. 

A felülvizsgálati indítvány 

417. § (1) Felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosult 
I. a terhelt terhére: 
a) az ügyész, 
b) a felmentés vagy az eljárás megszüntetése esetén a magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló, 
II. a terhelt javára: 
a) az ügyész, 
b) a terhelt, 
c) a védő, kivéve, ha a terhelt ezt megtiltotta, 
d) a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője, 
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a terhelt hozzájárulása nélkül is - a nagykorú terhelt törvényes 

képviselője, házastársa vagy élettársa, 
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f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére, házastársa vagy élettársa. 
(2) A 416. § (1) bekezdésének e) és g) pontjában meghatározott esetekben a legfőbb ügyész hivatalból köteles 

a felülvizsgálati indítványt benyújtani. 
(3) Ha bármely bíróság, más hatóság vagy hivatalos személy a hivatali hatáskörében azt észleli, hogy 

büntetőügyben a terhelt sérelmére felülvizsgálati eljárás alapjául szolgáló törvénysértés történt, köteles erről a 
legfőbb ügyészt értesíteni. 

418. § (1) Felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogerős ügydöntő határozat közlésétől számított hat 
hónapon belül lehet előterjeszteni. 

(2) A terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása - a 416. § (2) bekezdésének esetén kívül - nincs 
határidőhöz kötve. Az indítvány benyújtását nem zárja ki, hogy a terhelt büntetését végrehajtották, vagy a terhelt 
büntethetősége megszűnt. 

(3) Minden jogosult csak egy ízben nyújthat be felülvizsgálati indítványt, kivéve, ha az újabb felülvizsgálati 
indítvány benyújtása a 416. § (1) bekezdésének e) vagy g) pontján alapul. 

A felülvizsgálati eljárás 

419. § (1) A felülvizsgálati eljárás lefolytatására a harmadfokú bírósági eljárás (XV. Fejezet) szabályait az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A felülvizsgálati indítványt a felülvizsgálat okának és céljának megjelölésével az alapügyben eljárt 
elsőfokú bíróságnál kell írásban benyújtani. A felülvizsgálati indítványt annál a bíróságnál is elő lehet 
terjeszteni, amelynek eljárását a felülvizsgálati indítvány sérelmezi. A legfőbb ügyész a felülvizsgálati 
indítványát - az alapügy irataival együtt - közvetlenül a Legfelsőbb Bíróságnál terjeszti elő. 

(3) A bíróság a felülvizsgálati indítványt az alapügy irataival együtt harminc napon belül felterjeszti a 
Legfelsőbb Bírósághoz. 

(4) A felülvizsgálati indítvány a Legfelsőbb Bíróság határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig 
visszavonható. 

(5) A védő az általa előterjesztett felülvizsgálati indítványt csak a terhelt hozzájárulásával vonhatja vissza. 
(6) A felülvizsgálati indítvány visszavonása esetén a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati eljárást megszünteti. 
420. § (1) A felülvizsgálati indítványt a Legfelsőbb Bíróság tanácsa, ha pedig az a Legfelsőbb Bíróság 

határozata ellen irányul, a Legfelsőbb Bíróság öt hivatásos bíróból álló tanácsa tanácsülésen vagy nyilvános 
ülésen bírálja el. 

(2) A felülvizsgálati eljárásban védő részvétele kötelező. A tanács elnöke védőt rendel ki, ha a terheltnek nincs 
védője, és szükség esetén a felülvizsgálati indítvány megfogalmazására hívja fel. 

(3) Ha a kirendelt védő az indítványt harminc napon belül nem vagy hiányosan nyújtja be, rendbírsággal 
sújtható. 

421. § (1) A tanács elnöke az indítvány előterjesztőjét az indítványnak harminc napon belüli kiegészítésére 
hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy a határozatot miért tartja sérelmesnek, vagy ha az indítványban nem 
felülvizsgálati okra hivatkozott. 

(2) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó, vagy az elkésett indítványt a Legfelsőbb Bíróság 
elutasítja. A 420. § (3) bekezdését kivéve ugyanígy jár el, ha a felülvizsgálati indítványt a felhívás ellenére nem, 
vagy hiányosan nyújtották be. 

(3) Az ugyanazon jogosult által ismételten előterjesztett, illetőleg a korábbival azonos tartalommal ismételten 
előterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a Legfelsőbb Bíróság mellőzheti. 

422. § (1) Ha a felülvizsgálati indítvány elutasításának nincs helye, és az alapügyben a vádat az ügyész 
képviselte, a tanács elnöke az indítványt az alapügy irataival együtt nyilatkozattétel végett megküldi a Legfőbb 
Ügyészségnek. 

(2) A magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott eljárásban hozott határozat ellen benyújtott 
felülvizsgálati indítványt a magánvádlónak, illetőleg a pótmagánvádlónak kell megküldeni. 

(3) Az ügyész az iratokat a nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül visszaküldi, a magánvádló, illetőleg a 
pótmagánvádló a nyilatkozatát tizenöt napon belül megküldi a Legfelsőbb Bíróságnak. 

(4) A tanács elnöke a felülvizsgálati indítványt és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot a felülvizsgálati 
indítvány előterjesztőjének és a jogosultnak azzal küldi meg, hogy arra a kézbesítéstől számított tizenöt napon 
belül észrevételt tehet. A terhelt és védője részére meg kell küldeni a más által benyújtott felülvizsgálati 
indítványt és az arra tett nyilatkozatot is. 

423. § (1) A felülvizsgálati eljárásban a jogerős határozatban megállapított tényállás az irányadó. A 
felülvizsgálati indítványban a jogerős határozat által megállapított tényállás nem támadható. 

(2) A felülvizsgálati indítványt - a 416. § (1) bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott esetek kivételével 
- a megtámadott határozat meghozatala idején hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. A 416. § (1) 
bekezdésének e) és f) pontjában meghatározott esetekben a felülvizsgálati indítványt az elbírálásakor hatályos 
jogszabályok alapján kell elbírálni. 
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(3) A 416. § (1) bekezdésének g) pontjában meghatározott esetben a felülvizsgálati indítványt a törvénnyel 
kihirdetett nemzetközi szerződéssel ellentétes jogszabály figyelmen kívül hagyásával, illetve a nemzetközi 
emberi jogi szerv döntésének alapulvételével kell elbírálni. 

(4) A Legfelsőbb Bíróság a megtámadott határozatot - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - csak a 
felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott részében és csak a felülvizsgálati indítványban meghatározott ok 
alapján bírálja felül, a terhelt terhére benyújtott felülvizsgálati indítvány esetén azonban a megtámadott 
határozatot a terhelt javára is megváltoztathatja. 

(5) A Legfelsőbb Bíróság a megtámadott határozatot a 416. § (1) bekezdésének c) pontja alapján akkor is 
felülbírálja, ha az indítványt nem ebből az okból nyújtották be. 

(6) A felülvizsgálati indítványnak nincs halasztó hatálya, a Legfelsőbb Bíróság azonban az indítvány 
elbírálásáig a megtámadott határozat végrehajtását felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja. 

424. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítványról tanácsülésen határoz, ha 
a) a felülvizsgálati eljárást meg kell szüntetni, vagy a felülvizsgálati indítvány elutasításának van helye, 
b) a megtámadott határozat végrehajtásának felfüggesztéséről vagy félbeszakításáról dönt, 
c) az indítvány alapján a megtámadott határozat hatályon kívül helyezéséről és az eljárás megszüntetéséről 

vagy a megtámadott határozatot hozó bíróság új eljárásra utasításáról kell rendelkezni. 
(2) A tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést tűzhet ki. 
425. § (1) A nyilvános ülésen a védő, valamint ha a vádat az ügyész képviselte, a legfőbb ügyész vagy 

képviselője részvétele kötelező. 
(2) A nyilvános ülésről a terheltet, a magánvádlót és a pótmagánvádlót, illetőleg a 417. § (1) bekezdésében 

felsorolt jogosultakat értesíteni kell. A fogva levő terheltet a nyilvános ülésre elő kell állítani. 
(3) Az értesítést olyan időben kell kiadni, hogy a kézbesítés legalább nyolc nappal a nyilvános ülés előtt 

megtörténjék. A nyilvános ülés megtartásának nem akadálya, ha az értesítést azért nem lehetett kézbesíteni, mert 
a címzett ismeretlen helyen tartózkodik. 

(4) A nyilvános ülés megnyitása után a tanács elnöke által kijelölt bíró ismerteti a felülvizsgálati indítványt, a 
megtámadott határozatot és az iratok tartalmából mindazt, ami a felülvizsgálati indítvány elbírálásához 
szükséges. 

(5) Az ügy előadása után a felülvizsgálati indítvány előterjesztője, az ügyész, a védő, valamint a 417. § (1) 
bekezdésében felsorolt egyéb jogosultak a felülvizsgálati indítvány keretei között felszólalhatnak. A 
felszólalások után válasznak van helye. A felszólalás joga utoljára a terheltet illeti meg. 

A felülvizsgálati eljárás során hozott határozat 

426. § Ha a felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság a felülvizsgálati indítványnak nem ad helyt, a 
megtámadott határozatot a hatályában fenntartja. 

427. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot megváltoztatja, és a 
törvénynek megfelelő határozatot hoz, ha 

a) a terhelt bűnösségének megállapítására, továbbá kényszergyógykezelésének elrendelésére a büntető anyagi 
jog szabályainak megsértése miatt került sor, 

b) a bűncselekmény törvénysértő minősítése, a büntetőjog más szabályának megsértése miatt törvénysértő 
büntetést szabtak ki, vagy törvénysértő intézkedést alkalmaztak, illetőleg a büntetés végrehajtását a Btk. 90. §-
ában foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel, 

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

(2) Ha a felülvizsgálati eljárás lefolytatására az Alkotmánybíróság határozata alapján [416. § (1) bek. e) és f) 
pontja] került sor, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot megváltoztatja, 
és a törvénynek megfelelő határozatot hoz, ha ez az iratok alapján lehetséges. 

(3) Ha a felülvizsgálati eljárás lefolytatására azért került sor, mert nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi 
jogi szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása vagy a bíróság jogerős határozata megsértette a törvényben 
kihirdetett nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, és a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződésnek 
megfelelő határozat meghozatalához nem szükséges az eljárás megismétlése, a Legfelsőbb Bíróság a határozatot 
maga is meghozhatja. 

428. § (1) A Legfelsőbb Bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, és a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróságot új eljárásra utasítja, ha a terhelt felmentésére vagy az eljárás megszüntetésére a büntető 
anyagi jog szabályainak megsértése miatt került sor, illetve, ha a 427. § (1) bekezdése szerinti határozat 
meghozatala az iratok alapján nem lehetséges. 

(2) Ha a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozat meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének I. b) 
vagy c) pontjában, illetve II-IV. pontjának valamelyikében meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor, a 
Legfelsőbb Bíróság a határozatot hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti, a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező bíróságot új eljárásra utasítja, illetve az iratokat az ügyésznek megküldi. 
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(3) Ha a felülvizsgálati eljárás lefolytatására az Alkotmánybíróság határozata alapján [416. § (1) bek. e) és f) 
pontja] került sor, és a törvénynek megfelelő határozat meghozatala az iratok alapján nem lehetséges, a 
Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a korábban 
eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. 

(4) Ha a felülvizsgálati indítványt azért nyújtották be, mert nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi 
szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása vagy a bíróság jogerős határozata megsértette a törvényben 
kihirdetett nemzetközi szerződés valamely rendelkezését, és a törvényben kihirdetett nemzetközi szerződésnek 
megfelelő határozat meghozatalához az eljárás megismétlése szükséges, a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati 
indítvánnyal megtámadott határozatot akkor is hatályon kívül helyezi, és az eljárt bíróságot új eljárásra utasítja, 
ha a nemzetközi emberi jogi szerv olyan jogsértést állapított meg, amely miatt a megtámadott ítéletet e törvény 
szerint egyébként nem kell hatályon kívül helyezni. 

(5) Ha a Legfelsőbb Bíróság a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és 
a terhelt fogva van, a fogva tartás kérdésében határoz. 

429. § (1) A felülvizsgálati eljárás során felmerült bűnügyi költséget, ideértve a felülvizsgálati indítvány 
megfogalmazására kirendelt védő díját is, a felülvizsgálati indítvány elutasítása esetén - az ügyész által 
kezdeményezett felülvizsgálat esetét kivéve - az indítvány előterjesztője viseli. Más esetekben a bűnügyi 
költséget az állam viseli. 

(2) A felülvizsgálati indítvány elintézése után a Legfelsőbb Bíróság a határozatának kiadmányait kézbesíti, és 
az ügy iratait a határozatának kiadmányával és az ülésről készült jegyzőkönyvvel együtt visszaküldi annak a 
bíróságnak, amely a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot hozta, vagy amelyet új eljárásra, 
illetőleg az eljárás lefolytatására utasított. 

XIX. Fejezet 

JOGORVOSLAT A TÖRVÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN 

430. § A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat esetén a XVIII. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat 

431. § A legfőbb ügyész a bíróság törvénysértő és jogerős határozata ellen a Legfelsőbb Bíróságnál a 
törvényesség érdekében jogorvoslatot jelenthet be, feltéve, hogy a jogerős határozat más jogorvoslattal nem 
támadható meg. 

432. § A jogorvoslat bejelentése nincs határidőhöz kötve, és a határozat végrehajtására nincs felfüggesztő 
hatálya. 

433. § Nincs helye törvényesség érdekében jogorvoslat bejelentésének, ha a határozatot a Legfelsőbb Bíróság 
hozta. 

Jogorvoslati eljárás a törvényesség érdekében 

434. § (1) A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot a Legfelsőbb Bíróság tanácsa nyilvános ülésen 
intézi el. 

(2) A nyilvános ülésről a legfőbb ügyészt, a terheltet és védőjét értesíteni kell. Ha az alapügyben a terheltnek 
nem volt védője, a Legfelsőbb Bíróság a terhelt részére védőt rendel ki. 

(3) A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítványra a terhelt és a védő észrevételeket tehet. 
435. § (1) A nyilvános ülés a legfőbb ügyésznek vagy képviselőjének a távollétében nem tartható meg. 
(2) A nyilvános ülés megtartására a XIV. Fejezet rendelkezései megfelelően irányadók. A nyilvános ülésen a 

legfőbb ügyész vagy képviselője, a terhelt és védője felszólalhat és - az eljárás jellegéhez képest - indítványokat 
tehet. 

A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján hozott határozat 

436. § Ha a Legfelsőbb Bíróság a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot alaposnak találja, 
ítéletében megállapítja, hogy a megtámadott határozat törvénysértő, ellenkező esetben a jogorvoslatot végzésével 
elutasítja. 

437. § A Legfelsőbb Bíróság törvénysértés megállapítása esetén a terheltet felmentheti, a 
kényszergyógykezelését mellőzheti, az eljárást megszüntetheti, enyhébb büntetést szabhat ki, vagy enyhébb 
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intézkedést alkalmazhat, illetőleg ilyen határozat meghozatala érdekében a megtámadott határozatot hatályon 
kívül helyezheti, és szükség esetén az eljárt bíróságot új eljárásra utasíthatja; egyéb esetekben a Legfelsőbb 
Bíróság határozata csak a törvénysértést állapíthatja meg. 

438. § A jogorvoslati eljárás során felmerült bűnügyi költséget az állam viseli. 

XX. Fejezet 

JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS 

439. § (1) Jogegységi eljárásnak van helye, ha 
a) a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében elvi kérdésben 

jogegységi határozat meghozatala szükséges, 
b) a Legfelsőbb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsőbb Bíróság másik ítélkező 

tanácsának határozatától. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi 

eljárásnak van helye különösen akkor, ha az ítélőtábla, a megyei bíróság vagy a helyi bíróság elvi kérdésben 
korábban hozott jogerős bírósági határozattól eltérő jogerős határozatot hozott, és a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
vagy a legfőbb ügyész az elvi kérdés eldöntését szükségesnek tartja. 

440. § (1) Jogegységi eljárást kell lefolytatni, 
a) ha azt a Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy a büntető kollégiumának vezetője, illetőleg a legfőbb ügyész 

indítványozza, továbbá 
b) az 439. § b) pontja esetén. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában írt ok miatt a Legfelsőbb Bíróság tanácsa indítványozza a jogegységi 

eljárást. 
(3) Ha a jogegységi eljárás eredménye a Legfelsőbb Bíróság előtt folyamatban lévő más rendkívüli 

jogorvoslati eljárásra kihatással lehet, a Legfelsőbb Bíróság a rendkívüli jogorvoslati eljárást a jogegységi 
határozat meghozataláig felfüggeszti. 

441. § (1) A jogegységi indítványban meg kell jelölni az elbírálandó elvi kérdést (jogkérdést) és az indítvány 
előterjesztőjének javaslatát annak mikénti eldöntésére. Az indítványhoz mellékelni kell az indítvánnyal érintett 
bírósági határozatok kiadmányát. 

(2) A jogegységi indítványt a Legfelsőbb Bíróság öt hivatásos bíróból álló jogegységi tanácsa bírálja el. 
(3) A jogegységi tanács elnöke a Legfelsőbb Bíróság elnöke vagy büntető kollégiumának vezetője. A 

jogegységi indítvány előterjesztője nem lehet a jogegységi tanács elnöke vagy tagja. 
(4) A jogegységi tanács tagja nem lehet az, aki a jogegységi indítvánnyal érintett bírósági határozat 

meghozatalában részt vett. 
442. § (1) A jogegységi eljárást a tanács elnöke készíti elő, és az ügyet tanácsülésre vagy nyilvános ülésre tűzi 

ki. 
(2) A jogegységi tanács tanácsülésen dönt, ha 
a) a törvényben kizárt vagy az arra nem jogosulttól származó indítványt érdemi elbírálás nélkül elutasítja, 
b) a jogegységi indítvány visszavonása miatt a jogegységi eljárást megszünteti. 
(3) Ha a jogegységi tanács az indítványt érdemben elbírálja, nyilvános ülésen határoz. A jogegységi határozat 

hozatalára irányuló indítványt - ha azt nem a legfőbb ügyész nyújtotta be - a tanács elnöke a jogegységi 
indítvánnyal érintett bírósági határozat kiadmányával együtt megküldi a legfőbb ügyésznek. A legfőbb ügyész az 
indítvány kézbesítésétől számított tizenöt napon belül megküldi a jogegységi indítványra tett nyilatkozatát a 
Legfelsőbb Bíróságnak. 

(4) A nyilvános ülést a tanács elnöke vezeti, az eljárásban egy vagy két előadó bírót jelölhet ki. 
(5) A nyilvános ülés megnyitása után az előadó bíró összefoglalja a jogegységi indítványt, illetve az 

elbírálandó elvi kérdés lényegét. Ezt követően az indítványozó felszólalhat. Ha nem a legfőbb ügyész a 
jogegységi indítvány előterjesztője, akkor a legfőbb ügyész az indítványozó felszólalását követően felszólalhat. 

(6) A felszólalásokat követően a jogegységi tanács határozat meghozatala céljából tanácsülésre visszavonul. A 
jogegységi tanács a határozatát tanácskozás után szavazással hozza meg. Ha a szavazás nem egyhangú, a 
határozatot a többségi szavazat dönti el. 

(7) A tanácskozás és a szavazás titkos. A tanácskozáson és a szavazásnál a jogegységi tanács elnökén és 
tagjain kívül csak jegyzőkönyvvezető lehet jelen. 

(8) A nyilvános ülést a jogegységi tanács fontos okból elnapolhatja. 
443. § (1) A jogegységi tanács a nyilvános ülésen határozatot hoz. A jogegységi tanács a jogegységi 

határozatot „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hozza, és azt nyilvánosan hirdeti ki. 
(2) A jogegységi indítványnak helyt adó határozat rendelkező része tartalmazza a jogegységi eljárás tárgyául 

szolgáló, illetve azzal szorosan összefüggő elvi kérdésben adott iránymutatást. 
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(3) Ha az elvi kérdésben adott iránymutatásból következően a jogegységi határozattal érintett jogerős bírósági 
határozatnak a terhelt büntetőjogi felelősségét megállapító rendelkezése törvénysértő, a jogegységi tanács a 
törvénysértő rendelkezést hatályon kívül helyezi, és a terheltet felmenti, illetve az eljárást megszünteti. Ha a 
terhelt fogva van, a fogvatartást is megszünteti. 

(4) A jogegységi határozat indokolása tartalmazza, hogy a jogegységi indítványt ki terjesztette elő, az 
indítvány mire irányul, és mely bírósági határozatokat érint. Ismerteti az elbírálandó elvi kérdésben kialakult 
eltérő álláspontokat, szükség esetén az indítvánnyal érintett bírósági határozatokban megállapított tényállás 
lényegét, számot ad a rendelkező részben adott iránymutatás indokairól. A határozat indokolása tartalmazza a 
terhelt felmentésének és az eljárás megszüntetésének indokait is. 

444. § A jogegységi tanács elutasítja a jogegységi indítványt, ha jogegységi határozat meghozatala nem 
szükséges. A határozat indokolása az elutasítás okát tartalmazza. 

445. § (1) A jogegységi tanács a határozatát nyomban kihirdeti, ezt követően tizenöt napon belül írásban közli 
az indítvány előterjesztőjével és - ha az előterjesztő nem a legfőbb ügyész volt - a legfőbb ügyésszel is. 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. 

(2) A tanács elnöke gondoskodik a jogegységi határozatnak a Magyar Közlönyben történő közzétételéről. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

XXI. Fejezet 

A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETŐELJÁRÁS 

446. § E törvény rendelkezéseit fiatalkorú [Btk. 107. § (1) bek.] elleni büntetőeljárásban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

Általános rendelkezések 

447. § (1) A fiatalkorúval szemben az eljárást az életkori sajátosságainak figyelembevételével, és úgy kell 
lefolytatni, hogy az elősegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti tiszteletét. 

(2) A büntetőeljárás során - szükség esetén, illetőleg külön jogszabály rendelkezése alapján - kezdeményezni 
kell a fiatalkorú érdekében gyámhatósági intézkedés elrendelését, valamint a fiatalkorú nevelését, gondozását 
vagy felügyeletét elmulasztó személlyel szembeni intézkedést. 

A fiatalkorúak bírósága 

448. § (1) A fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a megyei bíróság székhelyén lévő helyi 
bíróság, a Fővárosi Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el, e bíróságok illetékessége a 
fiatalkorúak ügyében a megye, illetőleg a főváros területére terjed ki. 

(2) Fiatalkorúak elleni bírósági eljárásban első fokon a tanács elnöke (egyesbíró), másodfokon és - a 
Legfelsőbb Bíróságot kivéve - harmadfokon a tanács egyik tagja az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által 
kijelölt bíró. 

(3) Az elsőfokú bíróságon a tanács egyik ülnöke pedagógus. 
(4) A fiatalkorúak bírósága a felnőtt korú terhelt ügyét is elbírálja, ha az a fiatalkorú ügyével összefügg. 

Az ügyész 

449. § (1) Az ügyész jogkörében a felettes ügyész által kijelölt ügyész (a fiatalkorúak ügyésze) jár el. 
(2) Fiatalkorúval szemben büntetőeljárásnak csak közvádra van helye. Fiatalkorúval szemben 

pótmagánvádnak nincs helye, a magánvádra üldözendő bűncselekmények esetében az ügyész jár el. 

A védő 

450. § A fiatalkorú elleni eljárásban védő részvétele kötelező. 

A törvényes képviselő 
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451. § A törvényes képviselő az ügy iratait a nyomozás befejezése után megtekintheti. A nyomozás során is 
megtekintheti az olyan eljárási cselekményekről készült iratokat, amelyeknél jelen lehetett. Egyébként a 
törvényes képviselő jelenléti, észrevételezési, felvilágosításkérési, indítványtételi, valamint jogorvoslati jogára a 
védő jogai irányadók. 

452. § (1) A gyámhatóság - a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság megkeresésére - eseti 
gondnokot rendel ki, ha 

a) a törvényes képviselő a bűncselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetőleg az érdekei a fiatalkorú 
érdekeivel egyébként ellentétesek, 

b) a törvényes képviselő a jogainak gyakorlásában akadályozva van, 
c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviselője, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviselője. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az eseti gondnok kirendeléséig a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt 

követően a bíróság a törvényes képviselőt kizárhatja az eljárásból. 
(3) Az eseti gondnok az eljárásban törvényes képviselőként jár el. 

A bizonyítási eszközök 

453. § (1) 
(2) A fiatalkorú életkorát közokirattal kell bizonyítani. Be kell szerezni a környezettanulmányt, amely 

tartalmazza a fiatalkorúról a közoktatásról szóló törvény felhatalmazása alapján az intézmény által nyilvántartott 
és kezelt adatokat, vagy a munkahely által adott tájékoztatást. A környezettanulmányt a pártfogó felügyelő 
készíti el. A környezettanulmány elkészítéséhez a pártfogó a rendőrség közreműködését igénybe veheti. 

(3) A fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható. 

Az előzetes letartóztatás 

454. § (1) A fiatalkorú előzetes letartóztatásának a 129. § (2) bekezdésében megállapított okok esetében is 
csak akkor van helye, ha az a bűncselekmény különös tárgyi súlya folytán szükséges. 

(2) A fiatalkorú előzetes letartóztatását 
a) javítóintézetben, 
b) büntetés-végrehajtási intézetben 

kell végrehajtani. 
(3) A bíróság dönt arról, hogy az előzetes letartóztatást - a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt 

bűncselekmény jellegére tekintettel - hol kell végrehajtani. 
(4) Az előzetes letartóztatás tartama alatt a bíróság az előzetes letartóztatás végrehajtásának helyét az ügyész, 

a terhelt vagy a védő indítványára megváltoztathatja. Erről - a tárgyalás előkészítése során hozott határozatig - az 
előzetes letartóztatást elrendelő bíróság, azt követően az a bíróság határoz, amelyik előtt a büntetőeljárás folyik. 

(5) Ha a fiatalkorú előzetes letartóztatását javítóintézetben hajtják végre, és a fiatalkorú büntetés-végrehajtási 
intézetben vagy rendőrségi fogdában történő ideiglenes elhelyezéséről a bíróság határoz, a bíróság hatáskörére és 
illetékességére a (4) bekezdést kell alkalmazni. 

(6) Az előzetes letartóztatás végrehajtása során a fiatalkorúakat a felnőttkorúaktól el kell különíteni. 
455. § Ha a fiatalkorúval szemben elrendelt előzetes letartóztatás végrehajtásának kezdetétől két év eltelt, 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. 

Kényszerintézkedés elrendelése a vádirat benyújtása előtt 

456. § (1) A vádirat benyújtása előtt a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásban (210-211. §) az ülés a 
védő távollétében nem tartható meg. 

(2) Az ülésről a törvényes képviselőt és a gondozót is értesíteni kell. 
457. § Az ülésen a törvényes képviselő és a gondozó felszólalhat. 

A határozat közlése 

458. § Az eljárás során hozott határozatot a törvényes képviselővel, az ügydöntő határozatot és a személyi 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedésről szóló határozatot a gondozóval is közölni kell. 

A vádemelés elhalasztása és a közvetítői eljárás 
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459. § (1) Az ügyész a vádemelés feltételeinek fennállása esetén ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb 
büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt - a fiatalkorú helyes irányú fejlődése érdekében - a vádemelést 
elhalaszthatja. 

(2) Az ügyész a vádemelés elhalasztása előtt pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el. Az ügyész a 
vádemelés elhalasztásáról szóló határozatában a fiatalkorút magatartási szabályok megtartására vagy más 
kötelezettségek teljesítésére kötelezheti. A fiatalkorú részére nem írható elő a 225. § (2) bekezdésének c) 
pontjában írt kötelezettség. 

(3) A közvetítői eljárásban a fiatalkorú törvényes képviselőjének részvétele kötelező. 
(4) Ha a közvetítői eljárás eredményes, a fiatalkorú a vállalt kötelezettségeinek eleget tett, és a Btk. 107/A. §-a 

alkalmazásának van helye, az ügyész az eljárást megszünteti. Ha a fiatalkorú a közvetítői eljárás eredményeként 
létrejött megállapodás teljesítését megkezdte, az ügyész az öt évet meg nem haladó szabadságvesztéssel 
büntetendő bűncselekmény miatt egy évtől két évig terjedő időre a vádemelést elhalaszthatja. 

A tárgyalás 

460. § (1) A tárgyalásról a nyilvánosságot a 237. § (3) bekezdésében meghatározott eseteken kívül is ki kell 
zárni, ha ez a fiatalkorú érdekében szükséges. 

(2) A bíróság elrendelheti, hogy a tárgyalásnak azt a részét, amely a fiatalkorú helyes irányú fejlődését 
károsan befolyásolhatja, a fiatalkorú távollétében tartsák meg. Az így lefolytatott tárgyalás lényegét a tanács 
elnöke a fiatalkorúval - legkésőbb a tárgyalás berekesztése előtt - ismerteti. 

(3) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelező. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ügyészségi fogalmazó 
és ügyészségi titkár a vádat nem képviselheti. 

461. § (1) A fiatalkorú vádlott távollétében a tárgyalás a XXV. Fejezet alapján nem tartható meg. 
(2) A fiatalkorú vádlottal szemben a Be. 279. § (3) bekezdése nem alkalmazható. 
462. § (1) A fiatalkorú vádlott elleni ügyben tartott tárgyaláson a vádlott és a tanú kihallgatását a tanács 

elnöke (egyesbíró) végzi. A vádlotthoz és a tanúhoz a kihallgatást követően az arra jogosultak kérdést 
intézhetnek. 

(2) A környezettanulmányt a tárgyaláson ismertetni kell. 
(3) Az ügyész a javítóintézeti nevelés intézkedés meghatározott mértékére nem tehet indítványt. 

Lemondás a tárgyalásról 

463. § A XXVI. Fejezet rendelkezései fiatalkorú esetén nem alkalmazhatók. 

A tárgyalás mellőzése 

464. § Az 548. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tárgyalás tartását kérheti a törvényes képviselő a 
fiatalkorú hozzájárulása nélkül is. 

Javítóintézeti nevelés elrendelése 

465. § A bíróság javítóintézeti nevelést bűnösséget megállapító ítéletben rendel el. 

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

466. § A pénzbüntetésnek szabadságvesztésre való átváltoztatásáról a bíróság hivatalból vagy az ügyész 
indítványára határoz, ha a fiatalkorú nem fizette meg, és az behajthatatlan. 

A javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetése 

467. § (1) Ha a javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetéséről a fiatalkorú ellen indult újabb 
büntetőeljárásban alkalmazott büntetés vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedés miatt kell határozni, erre az 
újabb ügyben eljáró bíróság jogosult. 

(2) Az (1) bekezdésben írt esetben a bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból utólag határoz a 
javítóintézetből való ideiglenes elbocsátás megszüntetéséről, ha ezt az ítéletében elmulasztotta. 

(3) A bűnügyi költséget az állam viseli, ha a bíróság az ideiglenes elbocsátást nem szünteti meg. 
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Egységes intézkedések elrendelése 

468. § Több javítóintézeti nevelés helyett egységes intézkedés kiszabására az 574. § és az 575. § 
rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni. 

XXII. Fejezet 

A KATONAI BÜNTETŐELJÁRÁS 

469. § E törvény rendelkezéseit a katonai büntetőeljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

A katonai büntetőeljárás hatálya 

470. § (1) Katonai büntetőeljárásnak van helye 
a) a katona [Btk. 122. § (1) bek.] által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai 

bűncselekmény (Btk. XX. Fejezet), 
b) a Magyar Honvédség tényleges állományú tagja által elkövetett bármely bűncselekmény, 
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú 

tagja által a szolgálati helyen, illetőleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett más bűncselekmény, 
d) a szövetséges fegyveres erő (Btk. 368. §) tagja által belföldön, valamint e személynek a Magyar 

Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi járművön elkövetett, magyar büntető 
joghatóság alá tartozó bűncselekménye 
esetén. 

(2) A katonai büntetőeljárás hatálya kiterjed a terhelt által elkövetett valamennyi bűncselekményre, ha ezek 
közül valamelyik miatt katonai büntetőeljárásnak van helye, és az elkülönítés nem lehetséges. 

(3) Több terhelt esetében akkor van helye katonai büntetőeljárásnak, ha a terheltek valamelyikének 
bűncselekménye katonai büntetőeljárásra tartozik, és az eljárás elkülönítése - tekintettel a tényállás szoros 
összefüggésére - nem lehetséges. Ez a rendelkezés az orgazdára és a bűnpártolóra is kiterjed. 

A bíróság 

471. § (1) A katonai büntetőeljárásra tartozó ügyben első fokon a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról 
szóló törvényben kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa jár el. 

(2) A katonai büntetőeljárásra tartozó ügyben másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla katonai tanácsa jár el. A 
perújítás megengedhetőségének kérdésében, valamint perújítás elrendelése esetén a perújítási eljárásban hozott 
ítélet felülbírálata során másodfokon a Fővárosi Ítélőtábla más tanácsa is eljárhat. 

(3) A katonai bíró a nem katonai büntetőeljárásra tartozó ügyekben is eljárhat. 

A bíróság összetétele 

472. § (1) A katonai büntetőeljárásban első fokon és másodfokon hivatásos bíróként katonai bíró, első fokon 
ülnökként katonai ülnök jár el. 

(2) Az elsőfokú bíróság a 14. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésének a)-h) pontjában 
meghatározott bűncselekmények esetén tanácsban, egyéb esetekben ülnökök közreműködése nélkül, 
egyesbíróként jár el. 

(3) Az elsőfokú bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökből álló tanácsban is eljárhat, ha megállapítja, hogy 
a vád tárgyává tett bűncselekmény a vádirati minősítéstől eltérően súlyosabban minősülhet. 

(4) A katonai büntetőeljárásban az ülnök a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú - az (5) bekezdés esetét 
kivéve - nem lehet. A tanácsot rendszerint annak a fegyveres szervnek az ülnökeiből kell megalakítani, amelynél 
a vádlott az elkövetés időpontjában szolgálatot teljesített. Igazságszolgáltatási érdekből ettől a szabálytól el lehet 
térni. 

(5) Tábornoki rendfokozatú vádlott elleni eljárásban, ha a bírósághoz a megválasztott katonai ülnökökből a 
tanácsot a (4) bekezdés alapján nem lehet megalakítani, a katonai büntetőeljárásra kijelölt illetékes megyei 
bíróság elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke útján a bírák jogállásáról és javadalmazásáról 
szóló törvényben meghatározott ülnökválasztási eljárást kezdeményez. Az ülnökválasztó állománygyűlést az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének kezdeményezését követő tizenöt napon belül meg kell tartani. 
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Ebben az esetben a tanácsot a tábornoki állománygyűlésen megválasztott tábornok rendfokozatú katonai 
ülnökökből kell megalakítani. 

Az elsőfokú bíróság illetékessége 

473. § (1) A katonai büntetőeljárásra kijelölt megyei bíróság katonai tanácsának illetékességi területét a 
bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény állapítja meg. 

(2) A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett bűncselekmény elbírálására a Fővárosi Bíróság katonai 
tanácsa illetékes. 

(3) A 17. § (3) bekezdésében írt illetékességi ok katonai büntetőeljárásban nem alkalmazható. 

A katonai ügyész 

474. § (1) A katonai büntetőeljárásban az ügyész feladatát a katonai ügyész látja el. A katonai ügyész a 
vádemelés feltételeinek megállapítása végett maga végez nyomozást, vagy nyomozást végeztet. 

(2) Kizárólag a katonai ügyész végzi a nyomozást a katona által elkövetett 
a) katonai bűntett miatt, 
b) katonai vétség miatt, ha azzal kapcsolatban más bűncselekményt is elkövetett, vagy ha több terhelt esetén 

az elkülönítés nem lehetséges, 
c) nem katonai bűncselekmény miatt. 
(3) A katonai ügyész végzi a nyomozást akkor is, ha a katona szolgálati viszonya időközben megszűnt. 
(4) A katonai ügyész végzi a nyomozást a szövetséges fegyveres erő (Btk. 137. § 20. pont) tagja által 

belföldön, valamint az e személynek a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar 
légi járművön elkövetett, magyar büntető joghatóság alá tartozó bűncselekménye miatt. 

(5) Katonai büntetőeljárásnak csak közvádra van helye, magánvádra üldözendő bűncselekmény esetében a 
katonai ügyész jár el. A katonai büntetőeljárásban viszonvád nem emelhető. Katonai bűncselekmény miatt 
folytatott eljárásban akkor van helye pótmagánvádnak, ha az ügy sértettje természetes személy. 

(6) A katonai büntetőeljárásban elbírált bűncselekménnyel a fegyveres szervnek okozott kár miatt a katonai 
ügyész polgári jogi igényt érvényesíthet. 

A katonai ügyészségek 

475. § (1) A katonai ügyészség a bíróság katonai tanácsa mellett működik, vezetője a főügyész jogkörében jár 
el. 

(2) Az ítélőtábla mellett a vádhatóság feladatát a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a Legfelsőbb Bíróság 
mellett a vádhatóság feladatát a Katonai Főügyészség látja el. Ahol e törvény az ítélőtábla mellett működő 
fellebbviteli főügyészségről, illetőleg fellebbviteli főügyészről rendelkezik, a katonai büntetőeljárásban a 
Katonai Fellebbviteli Ügyészséget, illetőleg a katonai fellebbviteli ügyészség vezetőjét, ahol a Legfőbb 
Ügyészségről, illetőleg a legfőbb ügyészről rendelkezik, ott a Katonai Főügyészséget, illetőleg a katonai 
főügyészt kell érteni. 

(3) A katonai ügyészi szerv illetékességét annak a bíróságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett 
működik. 

(4) A katonai főügyész rendelkezése alapján a katonai ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége 
egyébként nem terjed ki. 

Az eljáró ügyészség kijelölése 

476. § A katonai ügyészi szerv és más ügyészség közötti hatásköri összeütközés esetében az eljáró 
ügyészséget a legfőbb ügyész jelöli ki. 

A katonai nyomozó hatóság 

477. § (1) Ha a nyomozást nem a katonai ügyész végzi, nyomozó hatóságként az illetékes parancsnok (vezető) 
jár el. 

(2) Ha a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó bűncselekményt nem katonai nyomozó hatóság észleli, 
vagy nem katonai nyomozó hatóság szerez ilyen bűncselekményről tudomást, a 170. § (4) bekezdésében 
meghatározott cselekmények elvégzéséről a katonai ügyészt haladéktalanul értesíti. 
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(3) A nyomozásra illetékes parancsnokokat és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait a fegyveres 
szervet irányító miniszter az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével állapítja meg. 

A tanú védelme 

478. § (1) A katonai szolgálatot teljesítő tanú különösen indokolt esetben kérheti más szolgálati helyre történő 
vezénylését vagy áthelyezését. A kérelemről a vádirat benyújtásáig a katonai ügyész, azt követően a bíróság 
határoz. A kérelem elutasítása ellen a tanú jogorvoslattal élhet. 

(2) A vezénylést, illetve az áthelyezést az illetékes személyügyi szerv a határozat kézbesítésétől számított 
hetvenkét órán belül hajtja végre. 

Az őrizetbe vétel 

479. § Ha a katonai büntetőeljárás hatálya alá tartozó bűncselekmény miatt a katona őrizetbe vételét nem 
katonai nyomozó hatóság rendelte el, a terheltet huszonnégy órán belül át kell adni az illetékes katonai 
ügyésznek. 

Az előzetes letartóztatás 

480. § (1) Katonával szemben előzetes letartóztatást akkor is el lehet rendelni, ha ellene katonai 
bűncselekmény vagy a szolgálati helyen, illetőleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett, szabadságvesztéssel 
büntetendő más bűncselekmény miatt folyik az eljárás, és a terhelt szolgálati vagy fegyelmi okból nem hagyható 
szabadlábon. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okból elrendelt előzetes letartóztatás megszűnik a terhelt szolgálati 
viszonyának megszűnésével. 

Az előzetes letartóztatás végrehajtása 

481. § 

A védekezés jogának biztosítása 

482. § A terheltnek - tényleges szolgálati viszonya fennállása alatt - szolgálatmentességet kell biztosítani, ha 
olyan eljárási cselekményen vesz részt, amelyen a részvételét e törvény lehetővé, illetve kötelezővé teszi. 

Szoros felügyelet alá helyezés 

483. § 

Az óvadék megállapításának kizárása 

484. § Katona esetében tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt óvadék megállapításának nincs helye. 

A feljelentés elutasítása 

485. § A feljelentés elutasítására a Btk. 124. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt a 
katonai nyomozó hatóság is jogosult. 

A bűncselekmény elbírálása fegyelmi eljárásban 

485/A. § (1) A katonai ügyész a feljelentést elutasítja, illetőleg a nyomozást megszünteti, és az iratokat a 
fegyelmi eljárásra illetékes parancsnoknak megküldi, ha a katonai vétség miatt a büntetés célja fegyelmi 
fenyítéssel is elérhető. 

(2) Ha a katonai nyomozó hatóság lehetőséget lát a bűncselekmény fegyelmi eljárásban történő elbírálására, 
az iratokat az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatala céljából haladéktalanul felterjeszti az illetékes katonai 
ügyészhez; a katonai ügyész hetvenkét órán belül határoz. 



358 
 

(3) A nyomozást el kell rendelni, illetőleg az eljárást folytatni kell, ha a gyanúsított vagy a védője a 
feljelentést elutasító, illetőleg a nyomozást megszüntető határozat ellen panasszal élt, és a feljelentés 
elutasításának, illetőleg a nyomozás megszüntetésének más oka nincs. Erre a gyanúsítottat a határozatban 
figyelmeztetni kell. 

(4) Ha a katonai ügyész a bűncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra utalta, a fegyelmi eljárásra illetékes 
parancsnok a szolgálati viszonyt szabályozó külön törvények rendelkezései szerinti eljárásban, az ott 
meghatározott fegyelmi fenyítéseket szabhatja ki. 

(5) A fegyelmi fenyítést kiszabó határozatot a katonai ügyésznek is kézbesíteni kell. 
485/B. § (1) A megfenyített és védője - ha a külön törvényben meghatározott panaszjogát kimerítette - a 

jogerős parancsnoki döntést követő három napon belül a fegyelmi eljárásra utalt bűncselekmény miatt fenyítést 
kiszabó határozat vagy parancs bírósági felülvizsgálatát kérheti. A kérelem elbírálásáig a fenyítés nem hajtható 
végre. 

(2) A kérelmet a fenyítést kiszabó parancsnoknál kell előterjeszteni, aki azt az ügy irataival együtt huszonnégy 
órán belül megküldi a területileg illetékes megyei bíróság katonai tanácsának. A kérelem a tárgyalás 
megkezdéséig visszavonható. 

(3) A bíróság 
a) egyesbíróként jár el, 
b) a kérelmet három napon belül, tárgyaláson, a megfenyített meghallgatása és az iratok alapján bírálja el; 

szükség esetén további bizonyítást vesz fel, 
c) a tárgyalás időpontjáról értesíteni kell a fenyítést kiszabó parancsnokot és a katonai ügyészt. 
(4) A tárgyaláson a parancsnok és az ügyész felszólalhat. Ha írásban kívánnak nyilatkozni, a nyilatkozatot a 

tárgyalás megkezdése előtt kell a bíróságnak megküldeni. 
(5) A bíróság a kérelmet végzéssel bírálja el. 
(6) A törvényben kizárt, az elkésett vagy a nem jogosulttól származó kérelmet a bíróság elutasítja. A kérelem 

elutasításának a tárgyalás kitűzése előtt is helye van. 
(7) A bíróság 
a) a határozatot vagy a parancsot helybenhagyja, ha a kérelem alaptalan, 
b) a fenyítés mértékét csökkenti vagy enyhébb fenyítést alkalmaz, 
c) a fenyítést kiszabó határozatot vagy parancsot megsemmisíti, ha az ügy büntetőeljárás során történő 

elbírálása esetén felmentő vagy az eljárást megszüntető rendelkezést kellene hozni. 
(8) A bíróság (6)-(7) bekezdés szerinti végzése elleni fellebbezésre a 346. § (1) bekezdésében írt, az eljárást 

megszüntető végzés elleni fellebbezésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

A vádemelés elhalasztása és a közvetítői eljárás kizárása 

485/C. § (1) A katona tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai bűncselekménye, 
valamint a szolgálati helyen, illetőleg szolgálattal összefüggésben elkövetett más bűncselekménye miatt - ha a 
terhelt tényleges szolgálati viszonya a 216. § (1) bekezdése szerinti időpontban fennáll - a vádemelés nem 
halasztható el. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem alkalmazható, ha a vádemelés elhalasztásának a 222. § (2) 
bekezdésében meghatározott ok miatt van helye. 

(3) A katonai büntetőeljárásban közvetítői eljárás alkalmazásának a fegyveres szerv sérelmére elkövetett 
vagyon elleni bűncselekmény miatt nincs helye. 

A nyomozási bíró 

486. § A katonai büntetőeljárásban a nyomozási bíró feladatait a megyei bíróság katonai bírája látja el. A 
katonai bíró mint nyomozási bíró határozata elleni fellebbezést az ítélőtábla katonai tanácsa bírálja el. 

Az eljárás megszüntetése 

487. § A Btk. 124. §-ában meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt a vádemelésig a katonai 
ügyész, azt követően a bíróság az eljárást megszünteti. 

A tárgyaláson részt vevő személyek 

488. § A tárgyaláson a katonai ügyész részvétele kötelező. A katonai büntetőeljárásban ügyészségi fogalmazó 
és ügyészségi titkár a vádat nem képviselheti. 
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489. § A tárgyaláson a védő részvétele kötelező, 
a) ha a bűncselekményre a törvény öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) a 46. §-ban szabályozott esetekben, 
c) 
d) ha pótmagánvádló lép fel. 

A katonai tanács szavazásának rendje 

490. § A katonai tanácsban az alacsonyabb rendfokozatú bíró a magasabb rendfokozatút megelőzően szavaz. 
Azonos rendfokozat esetén az szavaz először, aki a rendfokozatba később lépett elő. A rendfokozatba történő 
előlépés időpontjának azonossága esetén az szavaz először, aki fiatalabb életkorú. A tanács elnöke utolsónak 
adja le szavazatát. 

A bűnügyi költség 

491. § 

A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kizárása 

492. § 

XXIII. Fejezet 

A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS 

493. § E törvény rendelkezéseit a magánvád alapján folytatott büntetőeljárásban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

A magánvádló 

494. § (1) A terhelt bűnösségének bizonyítása a magánvádlót terheli. 
(2) A magánvádlót a sértett jogain kívül a vád képviseletével járó jogok illetik meg. 
(3) Ha az ügyben több sértett van, a megegyezésüktől függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. 

Megegyezés hiányában a magánvádlót a bíróság jelöli ki. 
(4) Ha az ügyben több magánvádló van, a magánvádlók kijelölhetik, hogy közülük ki látja el a vád 

képviseletével járó jogokat. Megegyezés hiányában a bíróság jelöli ki azt a magánvádlót, aki a vád képviseletére 
az elsőfokú bírósági eljárásban jogosult. A kijelölés az elsőfokú bíróságnak az ügy érdemében hozott 
határozatának kihirdetéséig tart. Azt a határozatot, amely ellen e törvény szerint a magánvádló fellebbezésre 
jogosult, valamennyi magánvádlóval közölni kell. 

(5) A magánvádló viszonvád hiányában tanúként hallgatható meg. 
495. § (1) A magánvádlót a vád képviseletével járó jogok az általa emelt vád tekintetében illetik meg. Az 

ellene emelt vád (viszonvád) esetén a vádlott jogai illetik meg, és kötelezettségei terhelik. 
(2) A viszonvád tekintetében a magánvádló képviselőjét a védő jogállása, a vádlott védőjét a képviselő 

jogállása illeti meg, feltéve, hogy a meghatalmazásuk erre kiterjed. 

Az ügyész 

496. § 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. Az 
ügyész részére az ítéletet akkor kell kézbesíteni, ha a vád képviseletét átvette. 

Az eljárás megindításának alapja 

497. § (1) Az eljárás feljelentésre indul meg. A feljelentésben elő kell adni, hogy a feljelentő ki ellen, milyen 
cselekmény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a büntetőeljárás lefolytatását. A feljelentést a bíróságon 
kell írásban vagy szóban megtenni, a szóbeli feljelentést jegyzőkönyvbe kell foglalni. 
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(2) A nyomozó hatóság a hozzá érkezett feljelentést az illetékes bíróságnak küldi meg. Az ügyész a 
feljelentést akkor küldi meg a bíróságnak, ha a vád képviseletét nem veszi át. 

(3) Kölcsönösen elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás vagy becsületsértés esetén az egyik fél sérelmére 
elkövetett bűncselekmény miatt megindult eljárásban a 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig a másik fél 
abban az esetben is jogosult a magánindítvány előterjesztésére, ha ennek határideje lejárt, feltéve, hogy a 
büntethetőség nem évült el. Viszonvád emelését nem zárja ki, hogy az ügyész a magánvádlótól a vád 
képviseletét átvette. 

(4) A bíróság elbírálja a (3) bekezdésben felsorolt bűncselekményekkel kölcsönösen elkövetett becsületsértés 
szabálysértését is. 

498. § Ha a feljelentésből a feljelentett kiléte vagy a bűncselekmény nem állapítható meg, a bíróság 
felhívhatja a feljelentőt, hogy írásban pontosítsa a feljelentést, előkészítő ülést tarthat, nyomozást rendelhet el. 

Nyomozás a magánvádas eljárásban 

499. § (1) Nyomozást a bíróság vagy az ügyész rendelhet el. 
(2) A bíróság nyomozást rendel el, ha a feljelentett cselekmény elkövetőjének személye, személyi adatai vagy 

tartózkodási helye ismeretlen, továbbá ha bizonyítási eszközök felkutatása szükséges. A nyomozás határidejét 
legfeljebb két hónapban a bíróság határozza meg, és azt kétszer, egyenként legfeljebb két hónappal 
meghosszabbíthatja. A bíróság a nyomozást elrendelő végzést és az iratokat megküldi a nyomozó hatóságnak. A 
nyomozást a rendőrség végzi. 

(3) Az ügyész nyomozást rendelhet el, ha a vád képviseletét a személyes meghallgatásra idézés [502. § (1) 
bek.] kibocsátása előtt átveszi. 

500. § (1) A bíróság által elrendelt nyomozás elvégzése után az iratokat a bíróságnak vissza kell küldeni. 
(2) Ha az ismeretlen elkövető kiléte a nyomozás adatai alapján sem volt megállapítható, erről a nyomozást 

elrendelő bíróságot értesíteni kell. 
(3) Ha a bíróság által elrendelt nyomozás során a feljelentő a feljelentést visszavonta, az addig keletkezett 

iratokat és a feljelentés visszavonására vonatkozó nyilatkozatot a bíróságnak vissza kell küldeni. 
(4) A (2)-(3) bekezdés esetén a bíróság az eljárást megszünteti. 

Határozat személyes meghallgatás nélkül 

501. § (1) A bíróság az iratokat megküldi az ügyésznek, ha 
a) a feljelentés és az iratok alapján olyan bűncselekmény látszik megállapíthatónak, amely miatt a vádat az 

ügyész képviseli, 
b) szükségesnek tartja, hogy az ügyész a vád képviseletének átvételét megfontolja, 
c) az ügyész a vád képviseletét a személyes meghallgatásra idézés kibocsátása előtt átvette. 
(2) A bíróság, ha ez a feljelentés és az iratok tartalma alapján lehetséges, határoz az áttételről, az eljárás 

felfüggesztéséről és az eljárás megszüntetéséről. 
(3) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az ügyész a nyomozást elrendeli. Nem kell elrendelni a nyomozást, ha a 

174. § (1) bekezdésének c)-f) pontjában meghatározott körülmény áll fenn. 
(4) Ha az ügyész az (1) bekezdés a) pontja alapján elrendelt nyomozás eredményeként közvádra üldözendő 

bűncselekményt nem állapít meg, és a vád képviseletét nem veszi át, az iratokat visszaküldi a bírósághoz. A 
bíróság - ha ennek feltételei fennállnak - a sértettet értesíti, hogy pótmagánvádlóként felléphet. A sértett 
pótmagánvádlókénti fellépésére vonatkozó, a 312. § (1) bekezdése szerinti határidőt a bíróság értesítésének 
kézbesítésétől kell számítani. 

A személyes meghallgatás 

502. § (1) Ha a 498. és az 501. §-ban felsorolt intézkedéseknek nincs helye, a bíróság a feljelentettet és a 
feljelentőt személyes meghallgatásra idézi, és ülést tart. A védőt és a feljelentő képviselőjét erről értesíti. Ha az 
ügyben több sértett van, a személyes meghallgatásra valamennyi sértettet meg kell idézni. 

(2) Az idézésben a feljelentőt (sértettet) figyelmeztetni kell arra, hogy a kellően ki nem mentett elmaradását a 
bíróság a vád elejtésének tekinti. A feljelentettet a feljelentő nevére és a bűncselekmény lényegére utalással kell 
megidézni. 

(3) A személyes meghallgatáson, ha a feljelentett külföldi, az államának konzuli tisztviselője is jelen lehet. 
(4) A személyes meghallgatás megkezdésekor a bíróság megállapítja a feljelentő és a feljelentett 

személyazonosságát, ismerteti a feljelentés lényegét, és - ha annak feltételei fennállnak - figyelmezteti a 
feljelentettet a viszonvád lehetőségére. Ezt követően megkísérli a feljelentő és a feljelentett kibékítését. 
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(5) Ha a békítés eredménytelen, a bíróság felveszi a feljelentett személyi adatait, majd kérdést intéz hozzá, 
hogy a feljelentésben foglaltakat beismeri-e, és védekezésének alátámasztására milyen bizonyítási eszközöket 
jelöl meg. Szükség esetén megállapítja, hogy melyik sértett jár el magánvádlóként, illetőleg kijelöli a 
magánvádlót. 

(6) Ha a feljelentett viszonvádat emel, a bíróság a feljelentőt feljelentettként is meghallgathatja. 
(7) A bíróság felhívja a feljelentőt, továbbá viszonvád esetében a feljelentettet a bizonyítási eszközök és annak 

megjelölésére, hogy az egyes bizonyítási eszközök mely tények bizonyítására szolgálnak. Erre tizenöt napos 
határidőt adhat. 

503. § (1) A személyes meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 
(2) A bíróságnak az 501-502. §-ban meghatározott teendőit - a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel - ülnök 

vagy bírósági titkár is elláthatja, és jogosult az 504. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára is. 
(3) Az ülnök vagy bírósági titkár az eljárást 
a) a 266. § (9) bekezdésében meghatározott okokon kívül más okból nem függesztheti fel; 
b) a 267. § (1) bekezdésének a), g) és h) pontja alapján, valamint c) pontja szerinti, a törvényben 

meghatározott egyéb büntethetőséget megszüntető ok miatt nem szüntetheti meg. 

Határozat a személyes meghallgatás alapján 

504. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a feljelentő 
a) a személyes meghallgatáson nem jelent meg, és magát előzetesen, alapos okkal, haladéktalanul nem 

mentette ki, vagy azért nem volt idézhető, mert a lakcímének megváltozását nem jelentette be, 
b) a feljelentést visszavonta. 
(2) A bíróság a személyes meghallgatáson minden olyan kérdésben határozhat, amelyre a személyes 

meghallgatás előtt jogosult. 
(3) Az (1) bekezdés esetében a viszonvád alapján indult eljárást is meg kell szüntetni, feltéve, hogy a 

magánindítvány előterjesztésének határideje a személyes meghallgatás napjáig már lejárt. 

Fellebbezés a tárgyalás előkészítése során hozott határozatok és 
intézkedések ellen 

505. § Nincs helye fellebbezésnek 
a) a nyomozás elrendelése, 
b) a személyes meghallgatásra idézés, illetőleg az erről szóló értesítés, 
c) a magánvádló kijelölése miatt, 
d) az 501. § (1) bekezdése szerinti intézkedés ellen. 

A tárgyalás kitűzése 

506. § A magánvádlót az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy a kellően ki nem mentett elmaradását a 
bíróság a vád elejtésének tekinti, feltéve, hogy a képviseletéről nem gondoskodik. 

A tárgyaláson részt vevő személyek 

507. § Ha a magánvádló a tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul 
nem mentette ki, illetőleg őt azért nem lehetett megidézni, mert lakcímének megváltozását nem jelentette be, úgy 
kell tekinteni, hogy a vádat elejtette. 

A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása 

508. § Ha a magánvádlót a tárgyalásról rendzavarás miatt kiutasítják, illetőleg kivezetik, legkésőbb a 
bizonyítási eljárás befejezése előtt ismertetni kell vele a távollétében lefolytatott bizonyítást. A magánvádló 
képviselőjének kiutasítása esetén a tárgyalást a rendzavaró költségére el kell napolni, ha a magánvádló a 
tárgyaláson nincs jelen. 

A tárgyalás 
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509. § (1) A tárgyaláson a bíróság ismerteti a vád, illetőleg a viszonvád lényegét, ha a magánvádlónak nincs 
képviselője, illetve a vádlottnak nincs védője. 

(2) A tárgyaláson a bíróság hallgatja ki a vádlottat és a tanút, illetőleg hallgatja meg a szakértőt. A vádlottat a 
magánvádló távollétében kell kihallgatni. 

A vád elejtése és elállás a vád képviseletétől 

510. § (1) A magánvádló a vád elejtését nem köteles indokolni. Az 504. § (1) bekezdésének a) pontja a 
tárgyaláson is irányadó. A magánvádló a megismételt eljárásban is elejtheti a vádat. 

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

Az eljárást megszüntető végzés 

511. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a magánvádló a tárgyaláson a vádat elejtette, illetőleg a 
mulasztását vádelejtésnek kell tekinteni (507. §). Az 504. § (3) bekezdése ezekben az esetekben is irányadó. 

(2) A rövidített jegyzőkönyvnek [252. § (5) bek.] tartalmaznia kell a vádlottnak azt az esetleges nyilatkozatát, 
amely a magánvádlót a vád elejtésére indította, valamint a magánvádlónak a vád elejtésére vonatkozó 
kijelentését. 

A másodfokú bírósági eljárás 

512. § (1) Az elsőfokú bíróság határozata ellen a magánvádló a vádlott terhére jelenthet be fellebbezést. 
(2) Az elsőfokú bíróság az iratokat közvetlenül terjeszti fel a másodfokú bírósághoz. 
(3) A bíróság a magánvádlót a tárgyalásra idézi, ha jelenlétét szükségesnek tartja. Egyébként a magánvádlót a 

tárgyalásról értesíteni kell. 
(4) A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét tanácsülésen hatályon kívül helyezi, és az eljárást 

megszünteti, ha ezt a magánvádló a határozathozatal céljából tartandó tanácsülésig indítványozza. Az 504. § (3) 
bekezdése ez esetben is irányadó. 

(5) Ha az ügyben több magánvádló van, a 494. § (4) bekezdését a másodfokú bírósági eljárásban is 
megfelelően alkalmazni kell. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határozatának azt a részét bírálja felül, 
amelyet bármely magánvádló fellebbezése érint. 

A harmadfokú bírósági eljárás 

513. § (1) A másodfokú bíróság határozata ellen a magánvádló a vádlott terhére jelenthet be fellebbezést. 
(2) A másodfokú bíróság az iratokat közvetlenül terjeszti fel a harmadfokú bírósághoz. 
(3) A harmadfokú bíróság nyilvános ülésén a magánvádló részvétele kötelező. Ha a magánvádlónak nincs 

képviselője, a tanács elnöke képviselőt rendel ki részére. 

A bűnügyi költség viselése 

514. § (1) A 339. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a bűnügyi költséget a magánvádló viseli, ha 
azonban a büntetőeljárást a Btk. 32. §-ának a) vagy c) pontja szerinti büntethetőséget megszüntető okból 
szüntették meg, a 74. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bűnügyi költséget az állam viseli. A 339. § 
(2) bekezdése alkalmazásának akkor is helye van, ha a bíróság az eljárást az 504. § (1) bekezdésének b) pontja, 
az 510. § (1) bekezdésének első mondata, illetőleg az 512. § (4) bekezdése alapján szüntette meg. 

(2) A másodfokú bíróság a magánvádlót a másodfokú eljárásban felmerült bűnügyi költség viselésére kötelezi, 
ha az elsőfokú bíróság határozata ellen egyedül a magánvádló fellebbezett, és a másodfokú bíróság a határozatot 
helybenhagyja. 

(3) Viszonvád esetében a bíróság úgy is rendelkezhet, hogy a magánvádló és a viszonvádló az általa 
előlegezett bűnügyi költséget viseli. 

(4) Ha a másodfokú bíróság határozata ellen kizárólag a magánvádló jelentett be fellebbezést, és az nem 
vezetett eredményre, a harmadfokú eljárásban felmerült bűnügyi költséget a magánvádló viseli. 

(5) Ha a bűnügyi költséget a magánvádlók viselik, a vádat elejtő magánvádlót az eljárásban való részvételéhez 
igazodóan kell a bűnügyi költség arányos részének megfizetésére kötelezni. 
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A perújítási indítvány 

515. § (1) A magánvádló csak akkor terjeszthet elő perújítási indítványt, ha a terheltet felmentették, vagy az 
eljárást megszüntették. 

(2) A perújítási indítványt közvetlenül a bíróságnál kell előterjeszteni. Ha a perújítási indítvány olyan 
bűncselekmény megállapítására irányul, amely miatt a vádat az ügyész képviseli, az ügyész nyilatkozatát is be 
kell szerezni. 

XXIV. Fejezet 

A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS 

516. § A bíróság elé állítás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

A bíróság elé állítás feltételei 

517. § (1) Az ügyész a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított harminc napon belül bíróság elé 
állíthatja, ha 

a) a bűncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, 
b) az ügy megítélése egyszerű, 
c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak, 
d) a terheltet tetten érték, vagy a bűncselekmény elkövetését beismerte. 
(2) Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén 

az ügyész a terheltet a bűncselekmény elkövetésétől számított harminc napon belül bíróság elé állítja. 
(3) A magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló a terhelt bíróság elé állítását nem indítványozhatja. 

Nyomozás és vádemelés 

518. § (1) Ha a bíróság elé állítás feltételei fennállnak, és az ügyész a gyanúsítottat bíróság elé kívánja állítani, 
közli a gyanúsítottal, hogy mely bűncselekmény miatt, milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé. 

(2) Az ügyész haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a gyanúsított védőt hatalmazhasson meg, ha a 
gyanúsítottnak nincs védője, védőt rendel ki. Ha a terhelt őrizetben van, gondoskodik arról, hogy a védő a 
terhelttel a tárgyalás előtt beszélhessen. 

519. § (1) Az ügyész haladéktalanul értesíti a bíróságot, ha a vádlottat bíróság elé kívánja állítani, ebben az 
esetben a bíróság nyomban kitűzi a tárgyalás határnapját. 

(2) A bíróság elé állítás előtt elrendelt személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a 
bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. Ha az 517. § (1) bekezdésében meghatározott 
feltételek is fennállnak, az őrizetbe vétel bíróság elé állítás céljából is elrendelhető. Az őrizet legfeljebb 
hetvenkét óráig tarthat. Ha a bíróság az iratokat az ügyészhez visszaküldi, az ügyész indítványára az általános 
szabályok szerint határoz a személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedésekről. 

520. § Az ügyész a vádlottat a nyomozó hatóság közreműködésével vagy egyéb módon a bíróság elé állítja, a 
védőt rövid úton megidézi, és biztosítja, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. 
Gondoskodik továbbá arról, hogy a tárgyaláson jelen legyenek, akiknek a részvétele kötelező, illetve jelen 
lehessenek, akiknek a részvétele nem kötelező. 

Tárgyalás előkészítése 

521. § Bíróság elé állítás esetén a XII. Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók. 

Az elsőfokú bírósági tárgyalás 

522. § (1) A tárgyaláson a védő részvétele kötelező. 
(2) Az ügyész a tárgyalás megkezdése előtt - ha ez korábban nem történt meg - az iratokat és a tárgyi 

bizonyítási eszközöket a bíróságnak átadja, ezt követően a vádat szóban terjeszti elő. 
(3) A vád előterjesztése után a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, ha a bűncselekmény elkövetésétől 

a bíróság elé állításig több mint harminc nap telt el, a bűncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél 
súlyosabb büntetést rendel, vagy a bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre. 
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523. § (1) A vádlottat és a tanút a tanács elnöke hallgatja ki. 
(2) A bíróság a tárgyalást egy alkalommal, legfeljebb nyolc napra elnapolhatja. Ha a tárgyaláson felvett 

bizonyítás eredményének megfelelően - további bizonyítási eszközök felkutatása érdekében - az ügyész 
megkeresése szükséges, és ezért a tárgyalás nyolc napon belül nem folytatható, illetőleg újabb elnapolás 
szükséges, a bíróság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 

524. § A vád kiterjesztésének akkor van helye, ha a bíróság elé állítás feltételei a kiterjesztett vád szerinti 
bűncselekményre is fennállnak. Egyébként a bíróság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 

525. § Az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése miatt fellebbezésnek nincs helye. 

XXV. Fejezet 

ELJÁRÁS A TÁVOLLÉVŐ TERHELTTEL SZEMBEN 

526. § Távollévő terhelttel szembeni eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 

Nyomozás és vádemelés az ismeretlen helyen tartózkodó terhelttel szemben 

527. § (1) A nyomozásnak nem akadálya, hogy a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik; ebben az esetben a 
tartózkodási helyének felkutatása iránt kell intézkedni [73. § (1)-(3) bek.], és gondoskodni kell a bizonyítási 
eszközök felderítéséről és biztosításáról. 

(2) Szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult nyomozás során - ha a terhelt tartózkodási 
helyének felkutatása iránt tett más intézkedés nem vezetett eredményre - elfogatóparancsot kell kibocsátani, 
ezzel egyidejűleg a terhelt részére, ha nincs meghatalmazott védője, védőt kell kirendelni. 

(3) A szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indult nyomozást követően, ha 
a) az elfogatóparancs kibocsátása a nyomozás iratainak ügyészhez történő megküldéséig [193. § (5) bek.] nem 

vezetett eredményre, 
b) megalapozottan feltehető, hogy a gyanúsított megszökött, vagy a nyomozó hatóság, illetőleg az ügyész elől 

elrejtőzött, 
c) a nyomozás adatai alapján a vádemelésnek nincs akadálya, és 
d) azt a bűncselekmény súlya vagy az ügy megítélése indokolja, 

az ügyész vádat emel. 
(4) A vádiratnak a 217-218. §-ban meghatározottak mellett tartalmaznia kell a (3) bekezdésben felsorolt 

körülmények részletes leírását, és azt az indítványt, hogy a bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal 
szemben folytassa le az eljárást. 

(5) A terheltnek hirdetményi úton [70. § (5)-(6) bek.] kézbesített hivatalos iratot a védőjének is kézbesíteni 
kell. 

(6) Ha a (3) bekezdésben meghatározott körülmények nem állnak fenn, az ügyész a nyomozást felfüggeszti 
[188. § (1) bek. a) pont]. 

A bíróság eljárása az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben 

528. § (1) A bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben az erre irányuló ügyészi indítványra 
jár el. A magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben a bírósági 
eljárást nem indítványozhatja. 

(2) Ha az ügyész a tárgyalásnak a vádlott távollétében való megtartását indítványozta, és a vádlott tartózkodási 
helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté válik, a bíróság értesíti az ügyészt, és a vádlottal szemben szükség 
esetén személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedést rendel el. 

(3) A bíróság további eljárására a XII-XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 
529. § (1) Ha a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követően vált ismeretlenné, és megalapozottan 

feltehető, hogy a vádlott megszökött vagy elrejtőzött, a bíróság a szabadságvesztéssel büntetendő 
bűncselekmény miatt indult eljárásban az eljárás felfüggesztése nélkül elfogatóparancsot bocsát ki. 

(2) Ha az elfogatóparancs kibocsátása tizenöt napon belül nem vezetett eredményre, a bíróság erről az ügyészt 
tájékoztatja. Ha az ügyész indokoltnak tartja, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg, illetőleg 
folytassák, a bíróság tájékoztatásától számított tizenöt napon belül erre indítványt tesz. 

(3) Ha a vádlott érdekében korábban nem járt el védő, az ügyész a (2) bekezdés szerinti indítványában védő 
kirendelését is indítványozza. A tárgyalást a korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével kell folytatni. 
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(4) Ha az ügyész nem tesz indítványt arra, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében folytassák, a tanács elnöke 
az eljárást felfüggeszti. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a másodfokú és a harmadfokú bírósági 
eljárásban is. 

530. § (1) A vádlott távollétében tartott tárgyaláson a védő részvétele kötelező. 
(2) A vádlottnak hirdetményi úton kézbesített hivatalos iratot [70. § (5)-(6) bek.] a védőjének is kézbesíteni 

kell. 
531. § (1) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának 

meghozatala előtt eredményre vezettek, a bíróság a tárgyalást a korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével 
folytatja, szükség esetén a bizonyítási eljárást újra megnyitja (320. §). 

(2) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsőfokú bíróság ügydöntő határozatának meghozatala után 
vezettek eredményre, a vádlott a fellebbezésre nyitva álló határidőn belül, a fellebbezés bejelentése helyett az 
elsőfokú bíróságnál indítványozhatja a tárgyalás megismétlését. 

(3) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján hozott 
határozatát és a vádlottnak a tárgyalás megismétlésére irányuló indítványát. A megismételt tárgyaláson a tanú 
újabb kihallgatása, illetőleg a szakértő újabb meghallgatása helyett a bíróság előtt korábban tett vallomásról, 
illetőleg a korábban előterjesztett szakvéleményről készült jegyzőkönyvet fel lehet olvasni. A tárgyalásra 
egyébként a XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) A bíróság a megismételt tárgyalás eredményétől függően a vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján 
hozott határozatát hatályban tartja, vagy hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz. 

(5) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a másodfokú bírósági eljárásban vezettek eredményre, a 
másodfokú bíróság tárgyalást tűz ki, és azon a vádlottat kihallgatja, valamint - ha szükséges - a vádlott által 
indítványozott további bizonyítást vesz fel. A másodfokú bíróság az eljárás eredményétől függően az elsőfokú 
bíróság ítéletét helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárásra 
utasítja. 

(6) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések a harmadfokú bírósági eljárásban vezettek eredményre, a 
harmadfokú bíróság az első és a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új 
eljárásra utasítja. 

(7) Ha a terhelt tartózkodási helye a jogerős határozat meghozatala után válik ismertté, a javára perújítási 
indítványt lehet előterjeszteni. 

(8) Ha a szabadlábon lévő vádlott a megismételt első fokú tárgyalás [(2) bek.] során ismételten ismeretlen 
helyre távozik, a bíróság a vádlott távollétében tartott tárgyalás alapján hozott határozatát érdemi vizsgálat nélkül 
hatályában tartja. Erre a bíróság a vádlottat figyelmezteti. 

Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 

532. § (1) Ha a terhelt külföldön tartózkodik, és kiadatásának, vagy az európai elfogatóparancs alapján történő 
átadásának nincs helye, illetőleg kiadatását vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadását 
megtagadták, és a büntetőeljárás átadására sem került sor, az ügyész a vádiratban indítványozhatja, hogy a 
tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg. 

(2) Ha a bírósági eljárásban állapítják meg, hogy a külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának vagy az európai 
elfogatóparancs alapján történő átadásának nincs helye, illetőleg kiadatását vagy az európai elfogatóparancs 
alapján történő átadását megtagadták, és a bíróság a büntetőeljárás felajánlását nem tartja indokoltnak, 
felhívhatja az ügyészt, hogy kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történő folytatását. 

(3) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a 
külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadásának nincs 
helye, illetőleg a kiadatását vagy az európai elfogatóparancs alapján történő átadását megtagadták, és a bíróság a 
büntetőeljárás átadását nem tartja indokoltnak, a bíróság az ügyész felhívása nélkül folytatja a tárgyalást. 

(4) Ha az eljárást a külföldön tartózkodó terhelttel szemben folytatják, illetve, ha a terhelt hazatért, az 527-
531. § rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. 

XXVI. Fejezet 

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL 

533. § A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

534. § (1) A tárgyalásról lemondás során az ügyész és a terhelt közötti írásbeli megállapodás jön létre, amely 
tartalmazza a terhelt által beismert bűncselekmény leírását, a Btk. szerinti minősítését, az ügyész és a terhelt 
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nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen nemű és mértékű, illetőleg tartamú büntetést, illetőleg intézkedést 
vesz tudomásul. 

(2) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban - ha a megállapodás szerinti büntetés 
szabadságvesztés - a Btk. 85/A. §-ának, illetőleg a Btk. 87/C. §-ának alapulvételével meghatározott mértékű 
szabadságvesztésben lehet megállapodni. 

(3) A megállapodásban a büntetés, illetőleg intézkedés mértékének, tartamának alsó és felső határát kell 
rögzíteni. 

(4) Ha a terhelt a tárgyaláshoz való jogáról lemond, valamint bűnösségére is kiterjedő beismerő vallomást 
tesz, és a megállapodás tartalmával a bíróság egyetért, a bíróság az ügyész indítványára a nyolc évnél nem 
súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény miatt indított eljárásban nyilvános ülésen hozott 
ítélettel megállapíthatja a vádirattal egyező tényállás, valamint a vádirattal egyező minősítés miatt a vádlott 
bűnösségét, és büntetést szabhat ki, illetőleg intézkedést alkalmazhat. 

(5) A bíróság az ítéletben az ügyész által a vádiratban indítványozott nemű büntetést, illetőleg intézkedést 
szabhat ki, illetőleg alkalmazhat, amelynek tartamát, illetve mértékét a vádiratban indítványozott keretek között 
határozhatja meg. 

(6) A magánvádló, illetőleg a pótmagánvádló a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás lefolytatását 
nem indítványozhatja. 

535. § (1) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásra - az 536. § (1) bekezdése szerinti esetet kivéve - 
nem kerülhet sor, ha a terhelt 

a) a bűncselekményt bűnszervezetben követte el, 
b) bűncselekménye halált okozott. 
(2) A bíróság a polgári jogi igényt nem utasíthatja el. 

A tárgyalásról lemondás együttműködő terhelt esetén 

536. § (1) Azzal szemben, aki a bűncselekményt bűnszervezetben (Btk. 137. § 8. pont) követte el, és a 
nyomozás során az ügy, illetőleg más büntetőügy bizonyításához hozzájárulva az ügyésszel, illetőleg a nyomozó 
hatósággal jelentős mértékben együttműködött, de a nyomozás megszüntetésére bármely okból nem került sor, a 
tárgyalásról lemondásnak nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő bűncselekmény miatt is helye 
van. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy esetén a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban a 
Btk. 98. §-a, valamint a Btk. Általános Részében a bűnszervezetben elkövetett bűncselekményre előírt szigorúbb 
rendelkezések nem alkalmazhatóak. A büntetést a Btk. 85/A. §-ának, illetőleg a Btk. 87/C. §-ának az 
alapulvételével kell kiszabni. Ha a bűncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabb 
büntetést rendel, a büntetést e büntetési tételkeret között kell kiszabni. 

Ügyész eljárása 

537. § Az ügyész az ügy körülményeinek, így különösen a terhelt személye és az elkövetett bűncselekmény 
figyelembevételével a vádiratban indítványozhatja az ügy nyilvános ülésen való elbírálását, ha az ügyész és a 
terhelt írásban megállapodott a vádról, amely tartalmazza a terhelt által beismert bűncselekmény leírását, a Btk. 
szerinti minősítését, az ügyész és a terhelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen nemű, mértékű, tartamú 
büntetést, illetőleg intézkedést vesz tudomásul. 

538. § (1) Ha az ügyész a 193. § (1) bekezdése szerinti eljárási cselekményt maga végezte, ennek megtörténte 
után, ha pedig azt a nyomozó hatóság végezte, az iratok hozzá érkezését követő harminc napon belül az ügy 
iratait megvizsgálja, és ennek eredményéhez képest dönt arról, hogy a nyomozás során a bűnösségére is kiterjedő 
beismerő vallomást tevő terheltnek a tárgyalásról lemondásra irányuló kezdeményezését elfogadja-e. Ha az 
ügyész a kezdeményezéssel egyetért, erről határozatot hoz. A határozat ellen nincs helye panasznak. 

(2) Ha az ügyész a kezdeményezéssel nem ért egyet, erről a terheltet értesíti. 
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt határidő a 216. § (3) bekezdés szerint meghosszabbítható. 
(4) Ha az ügyész a terhelt kezdeményezését elfogadja, az eljárásban védő részvétele kötelező. Az ügyész a 

terhelt részére - ha nincs védője - védőt rendel ki, és gondoskodik arról, hogy a védő a nyomozás iratait 
megismerhesse. 

(5) Az ügyész a terhelt kezdeményezésének elfogadásáról szóló határozat meghozatalát követő harminc napon 
belül vádat emel. 

(6) Az ügyész a terheltet meghallgatja és közli 
a) a terhelt által beismert bűncselekmény leírását, 
b) a Btk. szerinti minősítését, 
c) továbbá azt, hogy milyen nemű, mértékű, tartamú büntetést, illetőleg intézkedést vesz tudomásul. 
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(7) Az ügyész a terheltet tájékoztatja a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás következményeiről, 
illetőleg arról, hogy a megállapodást a bíróság nem köteles elfogadni. A tájékoztatást és a terhelt nyilatkozatát 
jegyzőkönyvbe kell foglalni. 

(8) Ha a terhelt az ügyész (6) bekezdés szerinti közlését elfogadja, az ügyész és a terhelt írásban 
megállapodik. A megállapodás tartalmazza a terhelt által beismert bűncselekmény leírását, a Btk. szerinti 
minősítését, az ügyész és a terhelt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy milyen nemű, mértékű, tartamú 
büntetést, illetőleg intézkedést vesz tudomásul. 

(9) Az e fejezet szabályai szerint létrejött, írásba foglalt megállapodás a tárgyalásról lemondás alapján 
folytatott eljárás célján túlmenően joghatás kiváltására nem alkalmas. 

(10) Az ügyész a megállapodásban foglaltakkal azonos tényállás és minősítés miatt vádat emel, és indítványt 
tesz az ügy nyilvános ülésen történő elbírálására, a megállapodásban rögzített nemű, mértékű, tartamú büntetés, 
illetőleg intézkedés alkalmazására, annak alsó és felső határának megjelölésével. 

(11) Az ügyész a vádirattal és a nyomozás irataival együtt a megállapodást és az annak alapjául szolgáló 
jegyzőkönyvet is benyújtja a bíróságnak. 

539. § (1) Ha az ügyész és a terhelt között a megállapodás nem jön létre, az ügyész a terhelt 
kezdeményezéséről a bíróságot nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat nem nyújthatja 
be a bírósághoz. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben, továbbá ha a bíróság a megállapodás tartalmával nem ért 
egyet, vagy az e fejezet szerint az ügyet tárgyalásra utalja, a megállapodásban foglalt nyilatkozatok sem az 
ügyészt, sem a terheltet nem kötik. 

(3) Az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálására vonatkozó indítványát nem vonhatja vissza. Ha az 
ügyész az ülés eredményéhez képest úgy látja, hogy a vádlott súlyosabb bűncselekményben bűnös, vagy más 
bűncselekményben is bűnös, indítványozza az ügy tárgyalásra utalását. 

540. § (1) A nyomozás során beismerő vallomást nem tett terhelt a nyomozás befejezése után, de legkésőbb a 
vádirat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül az ügyésznél kezdeményezheti, hogy az ügyész 
indítványozza az ügy nyilvános ülésen való elbírálását. 

(2) Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, a meghallgatás során a terheltet részletesen meghallgatja a vád 
tárgyává tett cselekményről, és közli, hogy milyen nemű, mértékű, tartamú büntetést, illetőleg intézkedést vesz 
tudomásul. Az ügyész az 538. § (7) bekezdésében foglaltakat is közli a terhelttel. 

(3) Ha az ügyész és a terhelt között az 538. § (8) bekezdésében megjelölt megállapodás létrejön, az ügyész 
indítványt tesz az ügy nyilvános ülésen történő elbírálására, a megállapodásban rögzített nemű, mértékű, tartamú 
büntetés, illetőleg intézkedés alkalmazására. Az ügyész az indítványokkal kiegészített vádirattal együtt a 
megállapodást és az annak alapjául szolgáló jegyzőkönyvet is benyújtja a bíróságnak. 

(4) Ha az ügyész és a terhelt között a megállapodás nem jön létre, az ügyész a terhelt kezdeményezéséről a 
bíróságot nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz. 

A bíróság eljárása 

541. § (1) Ha a bíróság a vádiratban megjelölt tényállással, minősítéssel és az ügyész által indítványozott 
büntetés, illetőleg intézkedés nemével, mértékével, illetőleg tartamával egyetért, akkor az ügyet az ügy iratainak 
a bírósághoz érkezését követő hatvan napon belül nyilvános ülésre tűzi ki. 

(2) A tárgyalásról lemondás esetén a bíróság egyesbíróként jár el. A nyilvános ülésen az ügyész és a védő 
részvétele kötelező. 

(3) A nyilvános ülés előkészítésére a tárgyalás előkészítésének szabályai irányadók. 
542. § (1) A nyilvános ülésen az ügyész ismerteti a vádat, és az ügynek a nyilvános ülésen alapuló elbírálására 

vonatkozó indítványát, továbbá a büntetés, illetőleg intézkedés nemére, mértékére, tartamára vonatkozó 
indítványát. 

(2) A vád és az indítványok ismertetését követően a bíróság tájékoztatja a vádlottat a tárgyalásról lemondás és 
a bíróság előtt tett beismerése következményeiről, különösen az 542/A. § (5) bekezdésében és az 542/C. § (1) és 
(3) bekezdésében foglalt rendelkezésekről. 

(3) Ezt követően a bíróság a vádlottat felhívja, hogy nyilatkozzék lemond-e a tárgyalásról, illetőleg a 
bűnösségét elismeri-e. 

(4) A nyilatkozat megtétele előtt a bíróság lehetővé teszi, hogy a vádlott a védővel tanácskozzék. 
(5) Ha a vádlott a bűnösségét elismeri, a tárgyalásról lemond és a bíróság e tény, az eljárás iratai, valamint - 

szükség esetén - az ügyészhez, a vádlotthoz és a védőhöz intézett kérdésekre adott válaszok alapján nem látja 
akadályát az ügy nyilvános ülésen való elintézésének, a vádlottat kihallgatja a vád tárgyává tett cselekményről. 
Egyéb esetben a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

542/A. § (1) Ha a vádlott a vallomástételt megtagadja, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, e végzés ellen 
nincs helye fellebbezésnek. Erre a vádlottat a kihallgatás megkezdése előtt figyelmeztetni kell. 
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(2) Ha a vádlott kihallgatását követően a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, 
beismerésének önkéntessége vagy hitelt érdemlősége iránt ésszerű kétely mutatkozik, továbbá ha - az 540. § (1) 
bekezdése szerinti esetet kivéve - a vádlott vallomása a nyomozás során, valamint az ügyész előtt tett 
vallomásától lényegesen eltér, az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

(3) Ha a bíróság a tárgyalásra utalásra nem lát alapot, a vádlottat a büntetéskiszabási körülményekre is 
kihallgatja. 

(4) A vádlott kihallgatásának befejezése után az ügyész, ezt követően a védő felszólalhat. 
(5) A bíróság a vádlott bűnösségét a beismerő vallomására és a nyomozás irataira alapítja. 
(6) Ha a vádtól eltérő minősítés látszik megállapíthatónak, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E végzés ellen 

nincs helye fellebbezésnek. 
(7) A bűnösséget megállapító ítélet indokolásában a 258. § (3) bekezdés a)-c) pontjában foglaltakon kívül a 

büntetéskiszabási körülmények és az alkalmazott jogszabályok megjelölése mellett elegendő a tárgyalásról 
lemondás tényére utalni. 

542/B. § Ha az ügyész a nyilvános ülést az 538. § (10) bekezdése alapján indítványozta, és a bíróság a 
nyilvános ülésen az ügyet tárgyalásra utalta - feltéve, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya -, a bíróság 
a tárgyalást nyomban megtartja. A tárgyalásra a XIII. Fejezet rendelkezései az irányadók. 

A másodfokú bírósági eljárás 

542/C. § (1) A bűnösség megállapítása, az 542/A. § (5) bekezdés szerint megállapított, a váddal egyező 
tényállás, minősítés, valamint a vádirat keretei között meghatározott büntetés, illetőleg intézkedés neme, 
mértéke, tartama miatt nincs helye fellebbezésnek. 

(2) A fellebbezésben az (1) bekezdés korlátai között lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni. 
(3) A másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott ítélet tényállásának megalapozottságára, a bűnösség 

megállapítására és a bűncselekmény minősítésére vonatkozó rendelkezéseit felülbírálja, de a bűnösség 
megállapítása, az 542/A. § (5) bekezdés szerint megállapított, a váddal egyező tényállás, valamint a vádirati 
minősítéssel egyező minősítés esetén az első fokú ítéletet akkor változtathatja meg, ha a terhelt felmentésének 
vagy az eljárás megszüntetésének van helye. 

(4) A másodfokú eljárásban bizonyítás az 542/A. § (5) bekezdésében meghatározott keretek között vehető fel. 
(5) Ha az elsőfokú bíróság a nyilvános ülést a törvényi feltételek hiányában tartotta meg, a másodfokú bíróság 

az elsőfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. Az 
új eljárás során e fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók. 

XXVII. Fejezet 

A TÁRGYALÁS MELLŐZÉSE 

543. § E törvény rendelkezéseit a tárgyalás mellőzésével folytatott eljárásban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

544. § (1) A bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból a szabadlábon lévő vádlottal szemben tárgyalás 
mellőzésével végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést, 
foglalkozástól eltiltást, járművezetéstől eltiltást, kiutasítást - katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony 
megszüntetését is -, továbbá intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz az ötévi szabadságvesztésnél 
nem súlyosabban büntetendő bűncselekmény esetén, ha 

a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, a közérdekű munkát, a pénzbüntetést, a 
foglalkozástól eltiltást, a járművezetéstől eltiltást, a kiutasítást, a kitiltást - katonával szemben a lefokozást, a 
szolgálati viszony megszüntetését, a rendfokozatban visszavetést és a várakozási idő meghosszabbítását is - vagy 
a próbára bocsátás alkalmazását lehetővé teszi, 

b) a tényállás egyszerű, 
c) a vádlott a bűncselekmény elkövetését beismerte, 
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető. 
(2) Tárgyalás mellőzésével két évet meghaladó szabadságvesztés nem szabható ki. 
(3) A tárgyalás mellőzésével meghozott végzésre - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az ítéletre 

vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
545. § (1) Az 544. § (1) bekezdésében meghatározott végzés meghozatalának az ügynek a bíróságra 

érkezésétől számított harminc napon belül van helye. 
(2) Magánvádas ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidőt a személyes meghallgatás napjától kell 

számítani. 
546. § 
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547. § (1) A bíróság a végzésben 
a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, közérdekű munkát, pénzbüntetést, foglalkozástól eltiltást, 

járművezetéstől eltiltást, kiutasítást, kitiltást - katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését, 
rendfokozatban visszavetést és a várakozási idő meghosszabbítását is - alkalmazhat, 

b) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása vagy próbára bocsátás esetén pártfogó 
felügyeletet is alkalmazhat, 

c) elkobzást, illetőleg vagyonelkobzást is kimondhat, illetőleg a polgári jogi igénynek helyt adhat, vagy a 
polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja, 

d) a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül helyezheti, 
e) az ügyek egyesítéséről, elkülönítéséről, az eljárás felfüggesztéséről és az eljárás megszüntetéséről 

rendelkezhet. 
(2) A bűnügyi költség viselésére a 338-340. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) A tárgyalás mellőzésével hozott végzés rendelkező részének tartalmaznia kell 
a) a bűncselekmény megjelölését, 
b) a kiszabott büntetést, mellékbüntetést, az alkalmazott próbára bocsátást vagy megrovást, 
c) a jogszabályon alapuló egyéb rendelkezéseket, 
d) az 548. és az 550. §-ban foglaltakra való figyelmeztetést. 
(4) A végzés indokolása a megállapított tényállást, a végzés meghozatala törvényi előfeltételeinek fennállására 

való utalást, valamint az alkalmazott jogszabályok megjelölését tartalmazza. 
(5) Ha a tárgyalás mellőzését az ügyész indítványozta, a végzést bírósági titkár is meghozhatja. 
548. § (1) 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. 

(2) Ha a tárgyalás mellőzését az ügyész indítványozta, az ügyész nem kérheti a tárgyalás tartását azon az 
alapon, hogy a bíróság az 544. § (1) bekezdése alapján jár el. 

(3) A magánfél kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló rendelkezéssel, az egyéb érdekelt csak az elkobzással 
és a vagyonelkobzással kapcsolatban kérheti tárgyalás tartását. Ha a tárgyalás tartását kizárólag a magánfél kérte, 
a bíróság a tárgyaláson a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezést hatályon kívül helyezi, és az igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. 

(4) A tárgyalás tartására irányuló kérelemnek a végzés végrehajtására - az 549. § (2) bekezdésének esetét 
kivéve - halasztó hatálya van. 

(5) Ha a vádlott részére a tárgyalás mellőzésével hozott végzést nem lehetett kézbesíteni a bíróság az ügy 
tárgyalásának kitűzése iránt intézkedik. 

549. § (1) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a tárgyalás mellőzésével hozott végzést és a 
tárgyalás tartására irányuló kérelmet. 

(2) A tárgyalás tartása iránti kérelemnek az 548. § (3) bekezdésében meghatározott esetében, továbbá ha az 
ügyész, a vádlott vagy a védő kizárólag az elkobzásra, illetőleg vagyonelkobzásra, a polgári jogi igényre vagy a 
bűnügyi költségre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság a tárgyaláson csak ebben a kérdésben határoz. 

(3) A bíróság - a (2) bekezdés kivételével - a tárgyalás mellőzésével hozott végzését hatályon kívül helyezi, 
ezt követően a tárgyalást a XIII. Fejezet rendelkezései szerint folytatja le. 

(4) A bíróság a vádlott terhére szóló kérelem hiányában akkor szabhat ki súlyosabb büntetést, illetve 
alkalmazhat súlyosabb büntetés helyett alkalmazott intézkedést, ha a tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és 
ennek alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb minősítést kell alkalmazni, vagy 
jelentős mértékben súlyosabb büntetést kell kiszabni, illetőleg súlyosabb büntetés helyett alkalmazott intézkedést 
kell alkalmazni. 

(5) A (3) bekezdés alapján hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
550. § (1) A tárgyalás tartására irányuló kérelmet a kérelmező a tárgyalás megkezdéséig visszavonhatja. 
(2) A tárgyalást kérő személynek a tárgyaláson való részvétele kötelező. Ha a tárgyaláson nem jelenik meg, és 

magát alapos okkal, előzetesen, haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta, 
ez utóbbi rendelkezés az ügyészre nem vonatkozik. 

XXVIII. Fejezet 

ELJÁRÁS A MENTESSÉGET ÉLVEZŐ SZEMÉLYEK ÜGYÉBEN 

Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség 

551. § (1) A külön törvényben meghatározott közjogi tisztséget betöltő személyek ellen e tisztségük fennállása 
alatt csak a mentelmi jog felfüggesztése után indítható büntetőeljárás. 
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(2) Az (1) bekezdés szerinti személyek gyanúsítottkénti kihallgatására csak a mentelmi jog felfüggesztése után 
kerülhet sor, és ezt megelőzően az ilyen személlyel szemben - a tettenérés esetét kivéve - e törvény szerinti 
kényszerintézkedés nem alkalmazható. 

552. § (1) Ha a büntetőeljárás során adat merül fel arra, hogy a terhelt mentességet élvező személy, az eljárás 
felfüggesztése mellett indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztésére jogosult döntését. Az indítványt a 
vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, valamint magánvádas ügyben a bíróság terjeszti elő. 
Tettenérés esetén az indítványt haladéktalanul elő kell terjeszteni. 

(2) Ha az indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére jogosult elutasította, az eljárást meg kell szüntetni. Ha 
törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárás ilyen okból történő megszüntetése nem akadálya annak, hogy a 
személyes mentesség megszűnését követően a büntetőeljárást lefolytassák. 

(3) A mentelmi jog felfüggesztését követően az eljárást soron kívül, e törvény szerint kell lefolytatni. 

Nemzetközi jogon alapuló mentesség 

553. § (1) Az 551-552. § rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a diplomáciai vagy a 
nemzetközi jogon alapuló más mentességet (a továbbiakban együttesen: diplomáciai mentesség) élvező 
személyek ügyében. 

(2) A diplomáciai mentességet élvező személlyel szemben büntetőeljárási cselekmény a mentesség 
felfüggesztéséig nem végezhető. 

(3) A diplomáciai mentesség felfüggesztésére vonatkozó indítványt a bíróság az igazságügyért felelős 
miniszter útján, a legfőbb ügyész közvetlenül terjeszti elő a külpolitikáért felelős miniszternek. 

554. § (1) A bíróság a diplomáciai mentesség tárgyában hozott döntésig az eljárást akkor is felfüggeszti, ha a 
mentességet élvező személy magánvádlóként lép fel. Ha a bíróság a külpolitikáért felelős miniszter 
állásfoglalása alapján a mentességet megállapította, az eljárást megszünteti. 

(2) Ha az eljárás során a diplomáciai mentességet élvező személy tanúkénti kihallgatása válik szükségessé, 
vagy ilyen személy magánfélként lép fel, a vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően, illetve 
magánvádas ügyben a bíróság az igazságügyért felelős miniszter útján - az eljárás felfüggesztése nélkül - a 
külpolitikáért felelős miniszternek tesz előterjesztést állásfoglalás végett. 

(3) Ha a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása alapján a mentesség megállapítható, a mentességet 
élvező személy nem hallgatható ki, illetőleg polgári jogi igénye nem bírálható el. 

(4) Az 553. § (1) bekezdésében meghatározott mentességet élvező személy a büntetőeljárásban védőként és 
szakértőként nem járhat el, illetve hatósági tanúként nem vehető igénybe. 

HATODIK RÉSZ 

XXIX. Fejezet 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

I. Cím 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

555. § (1) E törvény rendelkezéseit a különleges eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

(2) A különleges eljárások során - eltérő rendelkezés hiányában - 
a) az eljárás hivatalból vagy az ügyész, a terhelt vagy a védő indítványára indul meg, 
b) az a bíróság jár el, amely a különleges eljárást megelőzően az ügyben (alapügy) első fokon ügydöntő 

határozatot hozott, 
c) a bíróság ülnökök közreműködése nélkül, egyesbíróként jár el, 
d) a bíróság az eljárást megszünteti, ha az ügyész az indítványát visszavonta, 
e) a bíróság az iratok alapján dönt, szükség esetén ülésen meghallgatja az ügyészt, a terheltet és a védőt; 

bizonyítás felvétele esetén tárgyalást tart, 
f) az ügyész, a terhelt és a védő meghallgatásáról jegyzőkönyvet kell készíteni, 
g) a bíróság határozata ellen az ügyész, a terhelt és a védő fellebbezhet, 
h) a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítélete elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el, 
i) harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye, 
j) a bűnügyi költséget a terhelt viseli, amennyiben az alapügyben a bűnügyi költség megfizetésére kötelezték. 
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(3) E fejezet alkalmazásában bűnügyi költség a különleges eljárás során felmerült, az állam által előlegezett 
költség, illetőleg készkiadás [74. § (1) bek.]. 

(4) A különleges eljárás során a tárgyalás vagy az ülés megtartása végett az ismeretlen helyen tartózkodó 
terhelttel szemben a 73. §-ban szabályozott intézkedéseknek van helye; elfogató parancs akkor bocsátható ki, ha 
a különleges eljárás folytán szabadságelvonásra kerülhet sor. Ha elfogató parancsot bocsátottak ki, a terhelt 
megtalálása esetén őrizetbe vehető. Az őrizet a tárgyalás, illetőleg az ülés befejezéséig - legfeljebb hat napig - 
tart. 

II. Cím 

AZ EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának utólagos megállapítása 

556. § A bíróság a szabadságvesztés végrehajtási fokozatáról [Btk. 41. § (1) bek., 111. § (2) bek.] utólag 
határoz, ha erről a jogerős ítélet nem vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. A Btk. 45. §-ának (2) 
bekezdésén alapuló rendelkezés nem pótolható, illetőleg nem vizsgálható felül. 

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása 

557. § (1) A bíróság utólag határoz, ha a jogerős ítélet a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban nem a 
törvénynek megfelelően rendelkezett. 

(2) Ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésből történő feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
időpontjáról határoz utólag, tárgyalást tart. 

A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi időpontjának elhalasztása 
életfogytig tartó szabadságvesztés esetén 

558. § A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz az életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja elhalasztásáról (Btk. 47/B. §). 

A feltételes szabadság megszüntetése 

559. § A bíróság a feltételes szabadság megszüntetéséről utólag határoz, ha erről a feltételes szabadság 
tartama alatt elkövetett bűncselekményt elbíráló bíróság nem rendelkezett. 

A feltételes szabadság megszüntetésére vonatkozó rendelkezés utólagos 
módosítása 

560. § A bíróság utólag határoz, ha a jogerős ítélet a feltételes szabadság megszüntetéséről nem a törvénynek 
megfelelően rendelkezett. 

Közérdekű munka utólagos meghatározása 

561. § A bíróság utólag határoz, ha a közérdekű munkát kiszabó jogerős ítéletében nem határozott meg 
közérdekű munkaként végzendő munkát. 

562. § 

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

563. § (1) A pénzbüntetésnek szabadságvesztésre való átváltoztatásáról a bíróság hivatalból vagy az ügyész 
indítványára határoz, ha az elítélt a pénzbüntetést nem fizette meg. 

(2) Az átváltoztatást kimondó végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

A járművezetéstől eltiltás utólagos beszámítása 
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564. § A bíróság utólag határoz, ha az elítélt vezetői engedélye visszavonásának a járművezetéstől eltiltás 
időtartamába való beszámításáról a jogerős ítélet nem, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. 

Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és járművezetéstől eltiltás, 
valamint a végleges hatályú kiutasítás alól 

565. § (1) A foglalkozástól, illetőleg a járművezetéstől végleges eltiltás alóli mentesítést az elítélt az 
alapügyben első fokon eljárt bíróságnál kérheti. 

(2) A bíróság a kérelem elbírálása előtt beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi előfeltételei 
hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja. 

(3) A végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítést az elítélt az alapügyben első fokon eljárt bíróságnál kérheti. 
A kérelmet a Magyar Köztársaság külképviseleténél is elő lehet terjeszteni. 

(4) A bíróság a kérelem elbírálása előtt beszerzi az ügyész, az idegenrendészeti hatóság, valamint - lehetőség 
szerint - az elítélt lakóhelye szerinti állam bűnügyi jogsegély teljesítésére feljogosított hatóságának nyilatkozatát. 
Ha a mentesítés törvényi előfeltételei hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja. 

A kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

566. § (1) A bíróság a kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról - ennek keretében fenntartásának 
szükségességéről, illetőleg megszüntetéséről - tanácsban, tárgyaláson, végzéssel határoz. A tárgyaláson az 
ügyészt, a védőt és - feltéve, hogy állapota miatt megjelenhet, és a jogainak gyakorlására képes - a 
kényszergyógykezelés alatt álló személyt meg kell hallgatni. Ha első fokon nem budapesti székhelyű helyi 
bíróság járt el, a felülvizsgálatra a Pesti Központi Kerületi Bíróság, ha pedig első fokon nem budapesti székhelyű 
megyei bíróság járt el, a felülvizsgálatra a Fővárosi Bíróság illetékes. 

(2) A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdésétől számított hat hónap eltelte előtt a kényszergyógykezelés 
szükségességét hivatalból felülvizsgálja. Ha a kényszergyógykezelést nem szünteti meg, a felülvizsgálatot hat 
hónaponként megismétli. Ha a kényszergyógykezelésre kötelezett személy a vele szemben hozott ítélet jogerőre 
emelkedése előtt ideiglenes kényszergyógykezelés hatálya alatt állt, a határidőt a kényszerintézkedés 
megkezdésének napjától kell számítani. 

(3) A kényszergyógykezelés felülvizsgálatának helye van az ügyésznek, a kényszergyógykezelés alatt állónak, 
házastársának, élettársának, törvényes képviselőjének vagy a védőnek az indítványára, továbbá a 
kényszergyógykezelést végrehajtó intézet vezetőjének előterjesztésére is. A bíróság a kényszergyógykezelésnek 
indítványra történő felülvizsgálatát mellőzheti, ha erre három hónapon belül már sor került. 

(4) A felülvizsgálat előtt elmeorvos szakértői véleményt kell beszerezni. Az eljárásban a 
kényszergyógykezelést végrehajtó intézet orvosa az elmeorvos-szakértői vélemény kialakításában egyik 
szakértőként közreműködhet. 

(5) A kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról hozott végzés ellen a kényszergyógykezelés alatt álló 
házastársa és törvényes képviselője is fellebbezhet. 

Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése 

567. § (1) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendeléséről utólag határoz, ha erről a jogerős ítélet nem 
rendelkezett; vagy a szabadságvesztés végrehajtását kegyelemből próbaidőre felfüggesztették, és az elítélt 
visszaeső [Btk. 82. § (2) bek.]. 

(2) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelése előtt beszerzi az ügyész indítványát. A bíróság tárgyalást tart, 
ha külön magatartási szabályok [Btk. 82. § (6) bek.] előírása látszik szükségesnek, illetőleg a külön magatartási 
szabályok előírását az ügyész indítványozza. 

Eljárás próbára bocsátás esetén 

568. § (1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz a 
próbaidő meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátást kimondó rendelkezés hatályon kívül helyezéséről [Btk. 
73. § (1) és (2) bek.], ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. A 
bíróság a pártfogó felügyelet szabályainak súlyos megszegése miatt büntetést szab ki, fiatalkorúval szemben 
javítóintézeti nevelést is elrendelhet. 

(2) A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügydöntő határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. 
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(3) Ha a próbaidő előtt vagy a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt a próbára bocsátott ellen újabb 
eljárás indul, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság az ügyeket nem 
egyesítette [265. § (2)-(3) bek.], erről a bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból határoz, és az ügyben 
tárgyalást tűz ki. A tárgyalást a XVI. Fejezet III. Címe alapján kell lefolytatni. Az egyesítést kimondó határozat 
ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, illetőleg a lefoglalt dologról történő 
rendelkezésre irányuló eljárás 

569. § (1) Az ügyész indítványára az elkobzásról, a vagyonelkobzásról, illetőleg arról, hogy a lefoglalt dolog 
az állam tulajdonába kerül, a bíróság határoz, ha büntetőeljárás senki ellen nem indult, vagy azt megszüntették, 
illetőleg a terhelt ismeretlen helyen tartózkodása vagy elmebetegsége miatt az eljárást felfüggesztették. 

(2) Az eljárást az a bíróság folytatja le, amely a bűncselekmény elbírálására hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezik, ha ez nem állapítható meg, az a bíróság, amelynél az ügyész indítványozza. 

(3) A bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész és az, akire a határozat rendelkezést 
tartalmaz, a végzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. 

(4) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt és az indítvány folytán érdekeltet. Ha az érdekelt ismeretlen, vagy 
ismeretlen helyen tartózkodik, illetőleg a magyar nyelvet nem ismeri, részére a bíróság képviselőt rendel ki. 

(5) A tárgyalásra a XXVII. Fejezet rendelkezései értelemszerűen irányadók. A bűnügyi költség viselésére az 
erre vonatkozó általános rendelkezéseket (338-340. §) megfelelően alkalmazni kell. A tárgyaláson hozott végzés 
ellen az érdekelt is fellebbezhet; a fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

(6) A bíróságnak az (1)-(2) bekezdésben meghatározott feladatát bírósági titkár is elláthatja, tárgyalás tartására 
azonban nem jogosult. 

Utólagos elkobzás 

570. § (1) Ha a bíróság a tárgyalás alapján hozott ügydöntő határozatában az elkobzásról, illetőleg a 
vagyonelkobzásról nem rendelkezett, erről az ügyész indítványára, illetőleg hivatalból utólag határoz. A bíróság 
eljárására az 569. § (3) bekezdése az irányadó. 

(2) Ha a bíróság tárgyalást tart, erről az ügyészt, a terheltet, a védőt és az indítvány folytán érdekeltet 
értesíteni kell. A tárgyalásra a XXVII. Fejezet rendelkezései értelemszerűen irányadók. 

(3) A tárgyaláson hozott végzés ellen az érdekelt is fellebbezhet, a fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

Utólagos rendelkezés a lefoglalt dologról 

571. § Ha a bíróság az ügydöntő határozatában a lefoglalt dolog kiadásáról, megsemmisítéséről, illetőleg arról, 
hogy az az állam tulajdonába kerül, nem, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett, erről az ügyész 
indítványára vagy hivatalból utólag az 570. § megfelelő alkalmazásával határoz. 

Próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának utólagos 
elrendelése és utólagos rendelkezés a próbaidőre felfüggesztett 

szabadságvesztésről 

572. § (1) A bíróság a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását az ügyész indítványára vagy 
hivatalból elrendeli, ha 

a) az elkövetőt a szabadságvesztés végrehajtandó része alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó 
szabadságvesztésre ítélték [Btk. 91/A. § b) pont], és az újabb bűncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás 
iránt nem intézkedett, 

b) az elítéltet a próbaidő alatt elkövetett bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték [Btk. 
91/A. § c) pont], és az újabb bűncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás iránt nem intézkedett, 

c) az elkövető a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a bíróság tárgyaláson határoz. 
(3) Ha a próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtását nem rendelik el, a bűnügyi költséget az állam viseli. 
(4) 
(5) A próbaidőre felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelő végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya 

van. 
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(6) A bíróság utólag határoz a próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének 
hatályon kívül helyezéséről, ha a szabadságvesztés végrehajtását törvénysértően rendelte el. 

Utólagos rendelkezés közkegyelemről 

573. § A bíróság utólag határoz a közkegyelem hatálya kérdésében, illetőleg az ezzel összefüggő 
jogkövetkezményekről, ha erről a jogerős határozat nem, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. 

Az összbüntetésbe foglalás 

574. § (1) Az összbüntetésbe foglalásra a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsőfokú bíróság illetékes, ha az 
eljárásokat azonos hatáskörű bíróságok folytatták; egyébként a magasabb hatáskörű elsőfokú bíróság jár el. 

(2) Ha az egyik ügyben katonai büntetőeljárás volt folyamatban, az összbüntetésbe foglalásról az a bíróság 
határoz, amely a katonai büntetőeljárást lefolytatta, kivéve, ha a legutóbb befejezett ügyben a katonai 
büntetőeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 

(3) Annak közlése végett, hogy az elítélt az összbüntetési ítélet alapjául szolgáló szabadságvesztés 
büntetésekből mennyi időt töltött ki, a bíróság megkeresi a büntetés-végrehajtási intézetet, és ha a kapott 
tájékoztatás alapján indokolt, az alapítéletek szerinti szabadságvesztések végrehajtását félbeszakítja. Az 
összbüntetési ítéletnek az összbüntetésbe foglalt szabadságvesztések végrehajtásának félbeszakításáról szóló 
rendelkezése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. 

(4) A bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel, az erre irányuló indítvány elutasítását végzéssel mondja ki. 
Az ítéletben a bíróság az 556. és 557. §-ban foglaltakról is rendelkezhet. 

(4a) Az ugyanazon jogosult által a korábbival azonos tartalommal ismételten előterjesztett vagy egyébként a 
korábbival azonos tartalommal ismételten előterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a 
bíróság mellőzheti. 

(5) Az összbüntetésbe foglalásra jogosult bíróság előtt folyamatban volt eljárásban a védő 
meghatalmazásának, illetőleg kirendelésének hatálya az összbüntetési eljárásra is kiterjed. 

(6) Ha az összbüntetésbe foglalást nem rendelték el, a bűnügyi költséget az állam viseli. 

Utólagos összbüntetésbe foglalás 

575. § A bíróság az összbüntetésbe foglalásról, illetve az összbüntetés tartamáról utólag határoz, ha erről a 
jogerős összbüntetési ítélet nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. 

Előzetes fogva tartás és házi őrizet utólagos beszámítása 

576. § (1) A bíróság az előzetes fogva tartás, illetőleg a házi őrizet beszámításáról utólag határoz, ha erről a 
jogerős ítélet nem, vagy nem a törvénynek megfelelően rendelkezett. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Btk. 99. §-ának (3) bekezdésén alapuló rendelkezés csak akkor 
vizsgálható felül, ha a jogerős ítélet e rendelkezése törvénysértő. 

Bírósági mentesítés 

577. § (1) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítést az elítélt, illetőleg 
törvényes képviselője az alapügyben első fokon eljárt bíróságnál kérheti. Több elítélés esetében a magasabb 
hatáskörű bíróság, ennek hiányában az a bíróság jár el, amely a legsúlyosabb büntetést szabta ki. Ha a büntetések 
azonos súlyúak, a bíróságok bármelyike eljárhat. 

(2) Ha az egyik ügyben katonai büntetőeljárás volt folyamatban, az a bíróság jár el, amely a katonai 
büntetőeljárást lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetőeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 

(3) A bíróság a kérelem elbírálása előtt beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi előfeltételei 
hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja. 

(4) A bíróság a mentesítést kimondó határozat hatályon kívül helyezéséről az ügyész indítványára vagy 
hivatalból utólag határoz, ha a mentesítés hatályát vesztette [Btk. 102. § (2) bek., 104. § (2) bek.], vagy utóbb 
megállapítják, hogy a mentesítésnek törvényi akadálya volt. 

A bűnügyi költségre vonatkozó utólagos rendelkezés 
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578. § (1) A bíróság utólag határoz a bűnügyi költség viseléséről, ha a jogerős határozat erről nem, vagy nem 
a törvénynek megfelelően rendelkezett. E végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

(2) A bíróság utólag határoz a vádlott költségének és a védőjét megillető, az eljárás során nem előlegezett díj 
és költség megtérítéséről [339. § (3) bek.], ha erről az ügydöntő határozat meghozatalakor nem volt lehetősége 
rendelkezni. 

Külföldi ítélet érvényének elismerése 

579. § 

III. Cím 

A KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSZATÉRÍTÉS 

A kártalanítás 

580. § (1) Kártalanítás jár az előzetes letartóztatásért, a házi őrizetért és az ideiglenes 
kényszergyógykezelésért, ha 

I. a nyomozást azért szüntették meg, mert 
a) a cselekmény nem bűncselekmény, 
b) a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható bűncselekmény elkövetése, 
c) nem a gyanúsított követte el bűncselekményt, illetve a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható, 

hogy a bűncselekményt a gyanúsított követte el, 
d) büntethetőséget kizáró ok állapítható meg, 
e) az eljárás elévülés miatt nem folytatható, 
f) a cselekményt már jogerősen elbírálták; 
II. a bíróság 
a) a terheltet felmentette, 
b) az eljárást a büntethetőség elévülése, az eljárás megindításához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy 

kívánat hiánya, a törvényes vád hiánya vagy vádelejtés miatt, illetőleg azért szüntette meg, mert a cselekményt 
már jogerősen elbírálták; 

III. a bíróság a terhelt bűnösségét jogerős határozatában megállapította, de nem szabott ki szabadságvesztést, 
közérdekű munkát, pénzbüntetést vagy kiutasítást. 

(2) Ha a bíróság a terhelt bűnösségét jogerős határozatában megállapította, kártalanítás jár az előzetes 
letartóztatásért és a házi őrizetért, ha annak tartama meghaladja a jogerősen kiszabott 

a) szabadságvesztés tartamát, 
b) közérdekű munka tartamát, 
c) pénzbüntetés napi tételeinek számát, 
d) javítóintézeti nevelés tartamát. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés esetén sincs helye kártalanításnak, ha a terhelt 
a) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elől elrejtőzött, megszökött, szökést kísérelt meg, 
b) a tényállás megállapításának meghiúsítása érdekében bűncselekményt követett el, és ezt jogerős ítélet 

megállapította, 
c) a bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság megtévesztésére törekedett, és ezzel neki felróhatóan okot 

szolgáltatott arra, hogy a bűncselekmény megalapozott gyanúja reá terelődjék és előzetes letartóztatását, házi 
őrizetét, illetőleg ideiglenes kényszergyógykezelését elrendeljék, meghosszabbítsák vagy fenntartsák, 

d) előzetes letartóztatását azért rendelték el, mert a lakhelyelhagyási tilalom, a házi őrizet, a távoltartás vagy 
az óvadék szabályait megszegte, 

e) felmentése esetén a kényszergyógykezelését rendelték el. 
581. § (1) A jogerős ítélet alapján kitöltött szabadságvesztésért, javítóintézeti nevelésért, illetőleg 

kényszergyógykezelésért a terheltnek kártalanítás jár, ha rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, enyhébb 
büntetésre ítélték, próbára bocsátották, megrovásban részesítették, illetőleg az eljárást vele szemben 
megszüntették vagy megállapították, hogy a kényszergyógykezelést törvényes ok nélkül rendelték el. 

(2) Nincs helye a kártalanításnak, ha a terhelt 
a) az alapügyben elhallgatta azokat a tényeket vagy bizonyítékokat, amelyeken a perújítás során hozott ítélet 

alapul, 
b) 
c) felmentése esetén kényszergyógykezelését rendelték el. 
(3) 
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582. § (1) A kártalanítás módjára és mértékére a Polgári Törvénykönyvnek a szerződésen kívül okozott kárért 
való felelősségére vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A kártalanítás az annak alapjául szolgáló nyomozást megszüntető határozat kézbesítésével, illetőleg a 
felmentő ítélet, az eljárást megszüntető végzés, valamint a rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott 
határozat jogerőre emelkedésével válik esedékessé. 

583. § (1) A terhelt a nyomozást megszüntető határozat, a jogerős felmentő ítélet, a jogerős megszüntető 
végzés, a rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott jogerős határozat vele történő közlésétől számított hat 
hónapon belül terjeszthet elő kártalanítási igényt. E határidő elmulasztása jogvesztő. 

(2) A kérelemben meg kell jelölni a kártalanítási igény összegét, az igényt megalapozó bizonyítékokat, és 
csatolni kell az igényt alátámasztó okiratokat. 

(3) Ha a nyomozást megszüntették, a kártalanítási igényt annál a bíróságnál kell előterjeszteni, amely az 
előzetes letartóztatást, illetőleg az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte. 

(4) Ha a terhelt a kártalanítási eljárás lefolytatása előtt meghal, vagy a határidő eltelte előtt meghal anélkül, 
hogy igényét előterjesztette volna, örököse az eljárás folytatását kérheti, illetőleg a határidőn belül kártalanítási 
igényt terjeszthet elő. 

(5) A terheltet kártalanítási igényének jogalapjáról, az igény érvényesítésének határidejéről, és a határidő 
kezdő időpontjáról a nyomozást megszüntető határozat, a felmentő ítélet, a megszüntető végzés, illetve a 
rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott határozat közlésével egyidejűleg tájékoztatni kell. 

584. § (1) A bíróság a kérelmet a büntetőügy irataival együtt az eljárás lefolytatása végett a kártérítés 
elbírálására a Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnak küldi meg. Az 
iratok megküldését elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

(2) A kártalanítási igény elbírálása során az (1) bekezdés szerinti bíróság az e törvényben foglalt eltérésekkel a 
Polgári perrendtartás szabályai szerint jár el. A perben felperesként a terhelt (örökös), alperesként a Magyar 
Állam képviseletében az igazságügyért felelős miniszter vesz részt. 

(3) Az 580. § (1) bekezdésének I. pontjának valamely rendelkezésére alapított kártalanítási igény elbírálása 
előtt - szükség esetén - a bíróság beszerzi az alapügyben eljárt ügyészség nyilatkozatát. Az alperes indítványára 
az ügyészség nyilatkozatát be kell szerezni. 

(4) A kártalanítást az állam köteles megfizetni. 

A visszatérítés 

585. § (1) A pénzbüntetés és a bűnügyi költség címén befizetett összeget a befizetéstől a visszatérítés 
időpontjáig eltelt időre számított mindenkori törvényes kamatával együtt a terheltnek vissza kell téríteni, ha 
rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, vele szemben az eljárást megszüntették, illetőleg az ennek folytán 
hozott határozat ilyen kötelezést nem, vagy alacsonyabb mértékben tartalmaz. 

(2) Vagyonelkobzás és elkobzás esetén az (1) bekezdés akként irányadó, hogy az elkobzott dolgot 
természetben kell visszaadni, ha pedig ez nem lehetséges, a vagyonelkobzáskor, illetve az elkobzáskor 
megállapított forgalmi értéket alapul véve, annak a visszatérítés időpontjáig eltelt időre számított mindenkori 
törvényes kamatával növelt összegét kell visszatéríteni. 

(3) A visszatérítést a felmentő, illetve az eljárást megszüntető rendelkezést meghozó vagy a kötelezést 
mellőző, illetőleg alacsonyabb mértékben megállapító bíróság rendeli el. A visszatérítést külön jogszabályban 
meghatározottak szerint kell teljesíteni. 

IV. Cím 

BIZTOSÍTÉK 

586. § (1) Ha a terhelt külföldön él, kérelmére nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő 
bűncselekmény esetén, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság engedélyezheti biztosíték letétbe 
helyezését. Ebben az esetben az eljárás a terhelt távollétében lefolytatható. Nem engedélyezhető biztosíték 
letétbe helyezése, ha a bűncselekmény halált okozott. 

(2) A biztosíték összegét az ügyész, illetőleg a bíróság határozza meg, a terhelttel szemben előreláthatóan 
kiszabásra kerülő pénzbüntetés, alkalmazandó vagyonelkobzás, illetőleg a felmerülő bűnügyi költség 
végrehajtásához szükséges mértékben. 

(3) A terheltnek a biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése iránti kérelmében a védőt kell felhatalmaznia 
arra, hogy a részére szóló hivatalos iratokat átvegye (kézbesítési megbízott), a kérelemben továbbá nyilatkoznia 
kell arról, hogy - ha az a büntetés-végrehajtás érdekében szükséges - a Magyar Köztársaság területére visszatér. 

(4) A biztosíték letétbe helyezését követően a terheltnek szóló iratokat a kézbesítési megbízott részére kell 
kézbesíteni. A kézbesítési megbízott köteles a terheltet haladéktalanul értesíteni a részére kézbesített iratról. Ha a 



377 
 

terhelt a Magyar Köztársaság területét elhagyta, és a kézbesítési megbízottnak kézbesített idézés ellenére nem 
jelenik meg, nincs helye 

a) az elővezetés elrendelésének, 
b) az eljárás felfüggesztésének, 
c) hirdetményi idézésnek, 

és a tárgyalást a terhelt távollétében is meg kell tartani. 
(5) Ha az ügyész vagy a bíróság biztosíték letétbe helyezését engedélyezte, és a terhelt a Magyar Köztársaság 

területét elhagyta, az eljárásban a XXV. Fejezet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 
(6) Védő részvétele az eljárásban kötelező. 
587. § (1) Ha a bíróság a terheltet bűnösnek mondja ki, vagy tárgyalás mellőzésével büntetést szab ki, a 

biztosíték a határozat jogerőre emelkedésével az államra száll. 
(2) Ha a bíróság pénzbüntetést szab ki, vagyonelkobzást alkalmaz, illetőleg a terheltet a bűnügyi költség 

megfizetésére kötelezi, az államra szállt biztosítékot ezek végrehajtására kell fordítani. 
(3) Végrehajtandó, illetve részben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a büntetés végrehajtásának 

befejezése után a biztosítékot az elítéltnek vissza kell fizetni. Más büntetés végrehajtása iránt nem lehet 
intézkedni. 

(4) A biztosíték a terheltnek egészében vagy több bűncselekmény esetén részben, arányosan visszajár, 
a) a nyomozás részbeni megszüntetése esetén, 
b) ha a bíróság a terheltet részben felmentette, illetőleg vele szemben az eljárást részben megszüntette. 
(5) A biztosíték a terheltnek arányosan visszajár, ha a kiszabott pénzbüntetés, alkalmazott vagyonelkobzás 

vagy a megállapított bűnügyi költség összegét a biztosíték összege meghaladja. 

XXX. Fejezet 

A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA 

I. Cím 

A VÉGREHAJTHATÓSÁG 

Az ítélet végrehajthatósága 

588. § (1) Az ítélet a jogerőre emelkedése után hajtható végre. 
(2) Az elsőfokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen 
a) azt kihirdették, feltéve, hogy ellene e törvény a fellebbezést kizárja, 
b) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak fellebbezni, illetőleg a fellebbezést 

visszavonták, 
c) a fellebbezési határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el, 
d) a másodfokú bíróság a fellebbezést elutasította, vagy az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta, feltéve, 

hogy harmadfokú bírósági eljárásnak nincs helye. 
(3) A másodfokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen 
a) azt meghozták, feltéve, hogy ellene a törvény a fellebbezést kizárja, 
b) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak fellebbezni, illetőleg a fellebbezést 

visszavonták, 
c) a fellebbezésre nyitva álló határidő fellebbezés bejelentése nélkül telt el, 
d) a harmadfokú bíróság a fellebbezést elutasította, vagy a másodfokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 
(4) A harmadfokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik jogerőre, amelyen azt meghozták. 
(5) Az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése után a jogerőt és a határozat végrehajthatóságát a tanács 

elnöke a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja, amelyben feltünteti mind a jogerő, mind a 
végrehajthatóság napját. 

(6) A határozat részleges jogerőre emelkedése esetén a záradékban fel kell tüntetni azt a napot, amelyen a 
határozat részlegesen jogerőre emelkedett, valamint azt, hogy az mely részében lett jogerős, és mely 
rendelkezése hajtható végre. 

(7) A jogerő és a végrehajthatóság megállapításáról szükség esetén a vádlottat és a védőt értesíteni kell. 

A végzés végrehajthatósága 

589. § (1) A végzés végrehajthatóságára a 347. § (3) bekezdése irányadó. 
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(2) Ha a tárgyaláson kívül hozott végzés esetén tárgyalás tartására irányuló kérelemnek van helye, a végzés 
azon a napon válik végrehajthatóvá, amikor a kérelemre nyitva álló határidő anélkül telt el, hogy a jogosultak 
tárgyalás tartását kérték volna, illetőleg a tárgyalás tartását kérő a kérelmét visszavonta, vagy a tárgyaláson nem 
jelent meg. Ez irányadó az 549. § (2) bekezdése esetében a tárgyalás mellőzésével hozott végzésnek azokra a 
rendelkezéseire is, amelyek miatt tárgyalás tartását nem kérték. 

II. Cím 

A BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ FELADATAI A VÉGREHAJTÁS SORÁN 

Általános rendelkezések 

590. § (1) A büntetések és az intézkedések végrehajtása, valamint a rendbírság, a rendbírság helyébe lépő 
elzárás és az államot illető bűnügyi költség behajtása végett az a bíróság intézkedik, amelynek eljárásában az 
végrehajthatóvá válik. Az ügyész által kiszabott rendbírság, megállapított bűnügyi költség, valamint a vádemelés 
elhalasztása során elrendelt pártfogó felügyelet, továbbá az ügyész által alkalmazott megrovás végrehajtása 
végett az ügyész intézkedik. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket a tanács elnöke teszi meg. 
(3) Ha a büntetést vagy a büntetés hátralévő részét ismeretlen helyen tartózkodó elítélten kell foganatba venni, 

a büntetés-végrehajtási bíró az elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt intézkedik, szabadságvesztés esetén 
elfogatóparancsot bocsát ki. 

A szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása 

591. § (1) A tanács elnöke a két évnél nem súlyosabb szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére az 
elítélt kérelmére fontos okból, különösen az elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel, 
legfeljebb három hónapra halasztást engedélyezhet. 

(2) Ha az elítélt betegsége az elítélt életét közvetlenül veszélyezteti, a tanács elnöke 
a) az (1) bekezdésben szabályozott tartamú halasztást meghaladó, határozott ideig tartó halasztást is 

engedélyezhet, 
b) az (1) bekezdés alapján engedélyezett halasztást meghosszabbíthatja, 
c) a két évet meghaladó szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére is halasztást engedélyezhet. 
(3) El kell halasztani - kérelem nélkül, hivatalból is - a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdését annak 

a nőnek az esetében, aki 
a) a negyedik hónapot meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követő hatodik hónap végéig, 
b) hat hónaposnál fiatalabb gyermekét gondozza. 
(4) A (2) bekezdés és a (3) bekezdés a) pontja esetében a tanács elnöke igazságügyi orvos-szakértői 

szakvélemény alapján állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás 
Országos Parancsnoksága egészségügyi szolgálata vezetőjének - az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-
végrehajtás keretei között való kezelhetőségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe véve határoz a kérelemről. 

(5) 
(6) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az súlyosan 

veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet, illetve ha az elítélt szökésétől vagy elrejtőzésétől kell tartani. 
(7) Ha a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan időben terjesztik elő, hogy annak 

elintézésére a végrehajtás megkezdésére kitűzött határnap előtt már nincs lehetőség, a tanács elnöke a kérelem 
elbírálását mellőzi és erről a kérelmezőt értesíti. Ha a szabadságvesztést már foganatba vették, a kérelmet a 
szabadságvesztés végrehajtásának esetleges félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási 
intézetnek megküldi. 

Halasztás és részletfizetés engedélyezése pénzbüntetés esetén 

592. § (1) Ha az elítélt valószínűsíti, hogy a pénzbüntetés azonnali vagy egy összegben való megfizetése 
magának vagy tartásra szoruló hozzátartozóinak a büntetés célján túlmenő jelentős anyagi nehézséget okozna, és 
megalapozottan feltehető, hogy az elítélt a meghosszabbított határidőben fizetési kötelezettségének pontosan 
eleget tesz, részére a bíróság legfeljebb három hónapi halasztást, illetőleg azt engedélyezheti, hogy a 
pénzbüntetést két éven belül, részletekben fizesse meg. 

(2) A pénzbüntetés megfizetésére adott halasztás fontos okból egy alkalommal, legfeljebb további három 
hónappal meghosszabbítható. 
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(3) A részletfizetés olyan, havonta fizetendő összegben engedélyezhető, amely osztható a pénzbüntetés esetén 
az ítéletben megállapított napi tétel összegével. 

(4) A szabadságvesztésre átváltoztatás után a pénzbüntetés megfizetésére halasztás vagy részletfizetés nem 
engedélyezhető. 

Halasztás és részletfizetés engedélyezése rendbírság és az államot illető bűnügyi 
költség esetén 

593. § (1) A tízezer forintot meghaladó rendbírság és az államot illető bűnügyi költség megfizetésére 
halasztás, illetőleg részletfizetés az 592. §-ban meghatározott feltételek mellett és keretek között, a bírósági 
végrehajtó által foganatosított foglalás után engedélyezhető, ha a foglalási jegyzőkönyvet a végrehajtó a 
bírósághoz beterjesztette. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár alatti rendbírság és bűnügyi költség megfizetésére 
kötelezés esetén a tanács elnöke foglalási cselekmény bevárása nélkül, a rendelkezésre álló adatok alapján 
legfeljebb két hónapi halasztást, illetőleg három hónapi részletfizetést engedélyezhet. 

Halasztás javítóintézeti nevelés esetén 

594. § A fiatalkorúval szemben jogerős ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a tanács elnöke 
az 591. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett és keretek között elhalaszthatja. 

A halasztás és a részletfizetés engedélyezésének eljárási szabályai 

595. § (1) A halasztás és a részletfizetés iránti kérelemnek nincs halasztó hatálya. 
(2) A kérelemről, ha azt a terhelt az ügydöntő határozat jogerőre emelkedését követően nyomban 

előterjesztette, az ügydöntő határozatot hozó bíróság dönt, a határozatát indokolni köteles. 
(3) A terhelt később előterjesztett kérelmének elbírálására a különleges eljárások szabályait (XXIX. Fejezet) 

kell alkalmazni. 
(4) A pénzbüntetés, a rendbírság és az államot illető bűnügyi költség tekintetében a halasztás, illetőleg a 

részletfizetés engedélyezése tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 
(5) A szabadságvesztés és a javítóintézeti nevelés végrehajtásának elhalasztása tárgyában hozott határozat 

ellen az ügyész, az elítélt és a védő fellebbezhet. Ha a halasztást a (2) bekezdés alapján a másodfokú bíróság 
engedélyezte, a fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfelelően irányadó. 

Intézkedés a büntetés végrehajtásának biztosítására 

596. § (1) A bíróság a szabadlábon lévő terhelttel szemben az öt évi vagy ezt meghaladó, jogerősen kiszabott 
szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el. A bíróság a jogerősen kiszabott szabadságvesztés 
azonnali foganatba vételét rendeli el, ha azt a szabadlábon lévő terhelttel szemben bűnszervezetben elkövetett 
bűncselekmény miatt szabta ki. 

(2) Az (1) bekezdés esetén a bíróság a székhelyén működő büntetés-végrehajtási intézet parancsnokától rövid 
úton büntetés-végrehajtási őr kirendelését kéri, és az elítéltet az őrnek adja át. Ha a bíróság székhelyén nincs 
büntetés-végrehajtási intézet, vagy a büntetés-végrehajtási őr kirendelésének akadálya van, a bíróság az 
elítéltnek a büntetés-végrehajtási intézetbe kísérése végett rövid úton a rendőrséget keresi meg. 

(3) Ha a bíróság szabadságvesztést kiszabó határozatának jogerőre emelkedésekor a terhelt nincs előzetes 
letartóztatásban, és a bíróság a szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatba vételét nem rendeli el, de a 
kiszabott szabadságvesztésre tekintettel vagy egyéb okból alaposan feltehető, hogy a szökésével vagy az 
elrejtőzésével a büntetés végrehajtása alól kivonná magát, az elítélttel szemben - a büntetés-végrehajtási 
intézetbe történő befogadásáig - a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés rendelhető 
el. 

(4) A szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedést el kell rendelni, ha a bíróság a két 
évet meghaladó szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére halasztást engedélyezett [591. § (2) bek. c) 
pont]. 

(5) A szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés elrendeléséről a bíróság határoz. Az 
intézkedés hatálya alatt álló elítélt a bíróság határozatában meghatározott területet, körzetet engedély nélkül nem 
hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illetőleg a lakóhelyét nem változtathatja meg. A határozatban előírható, hogy 
a terhelt meghatározott időközönként a rendőrségen jelentkezzék. 
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(6) A szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés előírásainak megtartását a - 
lakhelyelhagyási tilalom megtartásának ellenőrzésére vonatkozó szabályok szerint - a rendőrség ellenőrzi. Ha a 
szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés előírásait az elítélt megszegte, a rendőrség 
haladéktalanul értesíti az intézkedést elrendelő bíróságot, és az elítéltet a bíróság határozatának meghozataláig - 
legfeljebb hat napig - őrizetbe veheti. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló 
intézkedés előírásainak megszegése esetén a szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el, és 
megteheti az 590. § (3) bekezdésében szabályozott intézkedéseket. 

(7) A szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedést meg kell szüntetni, ha a büntetés 
végrehajthatósága megszűnt. 

(8) Ha a bíróság a terhelttel szemben nem végrehajtandó szabadságvesztés mellett alkalmazott kiutasítást, és 
az ügydöntő határozat a kihirdetésekor jogerőre emelkedik, a bíróság a kiutasítás  végrehajtása érdekében 
elrendeli a terheltnek az illetékes idegenrendészeti hatósághoz történő előállítását. Az előállítás végrehajtása 
érdekében a tanács elnöke a rendőrséget keresi meg. 

III. Cím 

KEGYELMI ELJÁRÁS 

A kegyelmi kérelem 

597. § (1) Kegyelem iránti előterjesztést - hivatalból vagy kérelemre - a büntetőeljárás megszüntetésére a 
vádirat benyújtásáig a legfőbb ügyész, azt követően az igazságügyért felelős miniszter, a még végre nem hajtott 
büntetés, a próbára bocsátás és a javítóintézeti nevelés elengedésére vagy mérséklésére, illetőleg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítésre az igazságügyért felelős miniszter tehet a köztársasági elnökhöz. 

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt intézkedés mérséklése vagy elengedése, valamint a már végrehajtott 
büntetés vagy intézkedés utólagos elengedése iránt kegyelmi kérelem nem nyújtható be. 

(3) Kegyelmi kérelmet a terhelt, a védő, a fiatalkorú törvényes képviselője, valamint a terhelt hozzátartozója 
nyújthat be. 

(4) A büntetőeljárás megszüntetése iránt kegyelmi kérelmet annál az ügyésznél, illetőleg bíróságnál kell 
benyújtani, amely előtt az eljárás folyik. A még végre nem hajtott büntetés, az (1) bekezdés szerinti intézkedés 
elengedése vagy mérséklése, illetőleg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés iránt a kegyelmi 
kérelmet az első fokon eljárt bíróságnál kell benyújtani. 

(5) Az ügyész, illetőleg a bíróság a kegyelmi eljárás során a terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges 
személyes adatait beszerzi és kezeli. 

A kegyelmi kérelem elintézése 

598. § (1) A döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratokat, valamint a kegyelmi kérelmet 
a) a vádirat benyújtásáig az ügyész a legfőbb ügyészhez, 
b) a vádirat benyújtása után a bíróság az igazságügyért felelős miniszterhez 

felterjeszti. A kegyelmi kérelemnek az eljárás folytatására nincs halasztó hatálya. 
(2) A büntetés elengedése vagy mérséklése iránti kérelem, illetőleg előterjesztés esetén az igazságügyért 

felelős miniszter elrendelheti a büntetés, illetőleg az 597. § (1) bekezdése szerinti intézkedés végrehajtásának a 
köztársasági elnök döntéséig történő elhalasztását vagy félbeszakítását. Az igazságügyért felelős miniszter az 
előterjesztés előkészítése során - a büntetés végrehajtásának megkezdésére halasztó hatállyal - elrendelheti az 
elítéltnek a büntetés-végrehajtás központi kórházában történő szakorvosi vizsgálatát. 

(3) A legfőbb ügyész, illetőleg az igazságügyért felelős miniszter a kegyelmi kérelmet a köztársasági elnökhöz 
akkor is felterjeszti, ha a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz előterjesztést. 

(4) A kegyelmi döntésről szóló határozatot a terheltnek és a kegyelmi kérelem előterjesztőjének az a bíróság, 
illetőleg ügyész kézbesíti, amely előtt az eljárás folyik. Ha a kegyelmi kérelmet a határozat jogerőre emelkedését 
követően terjesztették elő, a kegyelmi döntésről szóló határozatot az ügyben első fokon eljárt bíróság kézbesíti 
az elítéltnek, és a kegyelmi kérelem előterjesztőjének. Ha az elítélt a szabadságvesztését, illetve a javítóintézeti 
nevelését tölti, részére a kegyelmi döntésről szóló határozatot az igazságügyért felelős miniszter közvetlenül a 
büntetés-végrehajtási intézet, illetve a javítóintézet útján kézbesíti, egyben értesíti az első fokon eljárt bíróságot. 

(5) A (4) bekezdés szerinti értesítés tartalmazza a kegyelmi határozat számát, a határozathozatal idejét, az 
igazságügyért felelős miniszter ellenjegyzésének keltét, a kegyelmi döntéssel érintett határozatokat hozó bíróság 
vagy ügyész megnevezését, az érintett határozatok számát és azok meghozatalának idejét, és a kegyelmi döntés 
tartalmát. Ha a köztársasági elnök kegyelmet gyakorolt, az értesítés tartalmazza a kegyelemhez fűződő 
jogkövetkezményekről szóló tájékoztatást is. 
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(6) Ha a büntetőeljárás kegyelemből történő megszüntetését a bíróság vagy az ügyész hivatalból 
kezdeményezte, a terhelt az eljárást megszüntető határozat kézbesítésétől számított nyolc napon belül kérheti az 
eljárás folytatását. 

A bűnügyi költség vagy a rendbírság elengedése 

599. § (1) Az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetését az igazságügyért felelős miniszter 
különös méltánylást érdemlő okból egészben vagy részben elengedheti. 

(2) Az első fokú bíróság az államot illető bűnügyi költség és a rendbírság megfizetésének elengedésére 
irányuló kérelmet a szükséges adatok, így különösen a környezettanulmány, az intézeti munkáltatói vélemény 
beszerzése után az addigi befizetés adatairól szóló igazolással és a büntetőügy irataival (részirattal), az 
esetlegesen rendelkezésre álló bírósági foglalási jegyzőkönyvvel felterjeszti az igazságügyért felelős 
miniszterhez. 

(3) A bíróság a felterjesztés előtt a bűnügyi költség megfizetésére kötelezettnek, illetve a rendbírsággal 
sújtottnak a döntéshez szükséges személyes adatait is beszerzi, ideértve a vagyoni és jövedelmi helyzetére 
vonatkozó adatokat is, és erről a bűnügyi költség megfizetésére kötelezettet, illetve a rendbírsággal sújtottat 
értesíti. 

XXXI. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

600. § A bírósági titkár is teljesítheti a más bíróságoktól származó megkereséseket, valamint lefolytathatja - az 
557. § (2) bekezdése, az 558. §, az 565. §, az 566. §, az 567. § (2) bekezdése, az 568. §, az 572-577. §, az 579. §, 
az 586. § és az 587. § szerinti eljárások kivételével - a XXIX. Fejezet II. és III. Címe szerinti eljárásokat. 

Értelmező rendelkezések 

601. § (1) Ahol e törvény megyei bíróságról, illetőleg helyi bíróságról rendelkezik, ezen a Fővárosi Bíróságot, 
illetőleg a kerületi és a városi bíróságot is érteni kell. 

(2) Ahol e törvény büntetés helyett alkalmazott intézkedésről rendelkezik, ezen a megrovást (Btk. 71. §), a 
próbára bocsátást (Btk. 72. §) és a javítóintézeti nevelést (Btk. 118. §) kell érteni. 

(3) Ahol e törvény hozzátartozóról rendelkezik, a Btk. 137. §-ának 6. pontja az irányadó, ahol e törvény állami 
szervről rendelkezik, ezen költségvetési szervet kell érteni. 

(4) Ahol e törvény gazdálkodó szervezetről rendelkezik, ezen a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. § c) pontjában felsoroltakat kell érteni. 

(5) Ahol e törvény a jogkövetkezményeket a törvényben meghatározott büntetéshez fűzi, ezen a Btk. Különös 
Részében meghatározott büntetési tételkeret felső határát kell érteni. 

Átmeneti rendelkezések 

602. § (1) Ha e törvény hatálybalépésének időpontjában az ügyben a korábbi jogszabály alapján elrendelt 
feljelentés kiegészítése során a nyomozó hatóság eljárási cselekményeket végez, a nyomozó hatóság a 
hatálybalépéstől számított három napon belül jelentést készít, és e törvény rendelkezései szerint a feljelentést 
elutasítja, vagy a nyomozást elrendeli. 

(2) Ha korábbi jogszabály alapján a nyomozás során panasszal éltek, a panaszt el kell bírálni. Ha e törvény a 
panasz elutasítását követően a sértett számára pótmagánvádlókénti fellépést enged meg, erről a panaszt tevőt 
értesíteni kell. 

(3) Ha a korábbi jogszabály alapján az ügyben pótnyomozást rendeltek el, a pótnyomozást e törvény 
rendelkezései szerint kell lefolytatni. 

(4) Ha magánvádas ügyben vagy perújítás folytán a bíróság nyomozást rendelt el, a nyomozást e törvény 
alapján kell lefolytatni. 

603. § (1) Ha a Legfelsőbb Bíróság a bíróságnak e törvény hatálybalépése előtt hozott határozatát rendkívüli 
jogorvoslati eljárás folytán hatályon kívül helyezi, és a bíróságot új eljárásra utasítja, a megismételt eljárást az e 
törvény szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság folytatja le. 

(2) A 416. § (4) bekezdésének b) pontja és a 421. § (2) bekezdése alapján a törvényben kizártnak kell tekinteni 
azt az indítványt, amelyet a korábbi törvény alapján benyújtott felülvizsgálati indítvány és törvényesség 
érdekében emelt jogorvoslat elbírálása során hozott határozat ellen nyújtottak be. A 416. § (1) bekezdésének f) 
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pontja alapján felülvizsgálati indítványt csak az Alkotmánybíróság e törvény hatálybalépését követően közzétett 
határozata alapján lehet előterjeszteni. 

(3) Ha a bíróság elé állítás során a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, a további eljárást e törvény 
rendelkezései szerint kell lefolytatni. 

(4) Ha a bíróságnak az e törvény hatálybalépése előtt, a tárgyalás mellőzésével hozott végzésével 
kapcsolatban tárgyalás tartását kérték, az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni. 

(5) Ha a bíróság az eljárást felfüggeszti, a felfüggesztést követően az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni. 
(6) A korábbi törvény szerinti felülvizsgálati eljárást és a törvényesség érdekében emelt jogorvoslati eljárást a 

korábbi törvény szerint kell lefolytatni, ha az indítvány e törvény hatálybalépése előtt a Legfelsőbb Bíróságra 
érkezett. 

Felhatalmazó rendelkezések 

604. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza 
a) a büntetőeljárásban részt vevők, valamint az eljárást folytató bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve a 

büntetés-végrehajtási szervezet tagjainak személyi védelmére vonatkozó szabályokat, 
b) a hírközlési szolgáltatást, valamint a küldemények továbbítását végzők titkos adatszerzéssel kapcsolatos 

kötelezettségeit és hatóságokkal történő együttműködésük részletes szabályait, 
c) a bírósági ügyintéző által a büntető ügyekben ellátható feladatokat. 
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy 
a) az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható 

ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetőleg személyazonossága megállapításának 
és körözése elrendelésének részletes szabályait az érintett miniszterekkel egyetértésben, 

b) büntetőeljárás során kirendelt védő, a büntetőeljárásban részt vevő személyek költségeit, e személyek 
képviselőinek - ide nem értve a pártfogó ügyvédek - díját és költségeit, valamint a terhelt személyes 
költségmentességével kapcsolatos részletes szabályokat a rendészetért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter egyetértésével kiadott, 

c) a bűnügyi költségek előlegezésének és az államot illető bűnügyi költségek behajtásának és elszámolásának, 
valamint a vádlott és a védő készkiadása, illetőleg a védő díja állam általi megtérítésének szabályait az 
államháztartásért felelős miniszter és a rendészetért felelős miniszter egyetértésével kiadott, 

d) a szaktanácsadó díjazására, illetve a tanú által felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat az 
államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben, 

e) 
f) az elmeállapot megfigyelésére kijelölt egészségügyi intézményeket, a pszichiátriai fekvőbeteg-intézetben az 

elmeállapot megfigyelésével kapcsolatos költségeket és ezek elszámolását az egészségügyért felelős miniszter 
egyetértésével kiadott, 

g) a tolmácsra és a fordítóra vonatkozó rendelkezéseket, a tolmács és a fordító díjazására és az általuk 
felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat az érintett miniszterek egyetértésével kiadott, 

h) a házi őrizet végrehajtási szabályait, valamint a lakhelyelhagyási tilalommal összefüggésben a terhelt 
mozgását nyomon követő eszköz alkalmazásának szabályait a rendészetért felelős miniszter egyetértésével 
kiadott, 

i) az óvadék letétele esetén a bírósági letét szabályait, 
j) a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes 

értékesítésének és megsemmisítésének szabályait a rendészetért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével kiadott, 

k) a bírósági eljárásban az eljárási cselekmény jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait, 
valamint a tárgyalás zártcélú távközlő hálózat útján történő megtartásának részletes szabályait, 

l) a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra háruló feladatokat az érintett 
miniszterek egyetértésével kiadott, 

m) a büntetőeljárás során keletkezett iratokból másolat adását a rendészetért felelős miniszter és a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal felügyeletét ellátó miniszter egyetértésével kiadott, 

n) a büntetőeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történő értesítés szabályait a rendészetért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott, 

o) a bírósági ügyvitel szabályait, 
p) a fogva tartásban lévő terhelt elmeállapota megfigyelésének és az ideiglenes kényszergyógykezelés 

végrehajtásának szabályait, 
q) 
r) az ügyészség és a Rendőrség szerveinek az ügyészségi nyomozásban való együttműködése, és az ennek 

kapcsán felmerült költségek viselése részletes szabályait 
rendeletben szabályozza. 



383 
 

(3) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felügyeletét 
ellátó miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza az 
irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályait, köztük a nyomozási cselekmények 
jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait, a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a 
sajtónak adandó tájékoztatás részletes szabályait. 

(4) Felhatalmazást kap 
a) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az érintett miniszterek egyetértésével a katonával szemben 

elrendelt lakhelyelhagyási tilalom ellenőrzésének szabályait, 
b) a fegyveres szervet irányító miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter egyetértésével a nyomozásra 

illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait, 
c) a rendészetért felelős miniszter, hogy az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai 

rendszer szabályait, valamint az adatgyűjtés és feldolgozás részletes szabályait 
rendeletben megállapítsa. 

(5) Felhatalmazást kap 
a) a nyomozó hatóság országos parancsnoka (vezetője), hogy a legfőbb ügyésszel együttesen a nyomozással 

kapcsolatban utasításban, 
b) a legfőbb ügyész, hogy a büntetőeljárással összefüggő ügyészi feladatok ellátása során utasításban, 
c) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, hogy a bírósági eljárással kapcsolatban szabályzatban, 
d) az igazságügyért felelős miniszter, hogy a bíróság büntetés-végrehajtási feladataival kapcsolatban 

rendeletben 
az idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzőkönyvekre és az eljárás során gyakrabban használt más iratokra 
nyomtatvány rendszeresítését rendelje el. 

(6) Felhatalmazást kap az egészségügyért felelős miniszter, hogy a kábítószer-megelőzésért és a 
kábítószerügyi koordinációs feladatokért felelős miniszter, a rendészetért felelős miniszter, az igazságügyért 
felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben meghatározza a kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, 
kábítószer-használatot kezelő más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályait. 

(7) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben szabályozza a büntetőeljárásban elrendelt 
elővezetés végrehajtásával, valamint a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, 
illetőleg nyomozó hatóság elé állításával felmerült költség megtérítésének részletes szabályait. 

(8) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az igazságügyért felelős miniszterrel 
egyetértésben rendeletben szabályozza az irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét. 

Hatálybalépés 

605. § (1) Ez a törvény - a 607. § kivételével - 2003. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 
folyamatban lévő büntetőeljárásokban is alkalmazni kell. A 607. § hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik. 

(2) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő büntetőeljárásban az ezt megelőzően, a korábbi 
jogszabály szerint végzett eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt e törvény másként szabályozza. 

(3) Az eljárást a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság folytatja le, ha az 
ügy iratai e törvény hatálybalépése előtt a bírósághoz érkeztek. A Legfelsőbb Bíróságon folyamatban maradt 
olyan ügyeket, amelyek elbírálása e törvény rendelkezései szerint az ítélőtábla hatáskörébe tartozik, 2003. július 
1. napjáig át kell tenni az ítélőtáblára. 

(4) Ha a másodfokú bíróság, illetőleg az ítélőtábla vagy a Legfelsőbb Bíróság az elsőfokú bíróságnak e 
törvény hatálybalépése előtt hozott határozatát hatályon kívül helyezi, a megismételt eljárást - az (5) 
bekezdésben szabályozott kivétellel - az e törvény szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság folytatja le. 

(5) Az e törvény hatálybalépése előtt történt hatályon kívül helyezés esetén a megismételt eljárást a korábbi 
jogszabály szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság folytatja le, ha az ügy iratai a megismételt eljárás 
lefolytatására e törvény hatálybalépése előtt érkeztek a bírósághoz. 

(6) A perújítási indítványt a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróság bírálja el, ha 
az indítvány e törvény hatálybalépése előtt érkezett a bírósághoz. 

(7) 
(8) 
(9)-(10) 
(11) 
(12) 
606. § (1) Ha jogszabály az e törvénnyel hatályon kívül helyezett 1973. évi I. törvényre utal, azon e törvény 

megfelelő rendelkezését kell érteni. 
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(2) E törvény tanúvédelemről szóló és a tanúvédelemmel összefüggő, valamint a fedett nyomozóról szóló és a 
fedett nyomozóval összefüggő rendelkezéseinek a 605. § (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépést 
megelőző hatálybalépéséről - az 1973. évi I. törvény megfelelő módosításával - külön törvény rendelkezik. 

(3) A (2) bekezdés szerinti külön törvény rendelkezik a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
módosításával kapcsolatos rendelkezéseknek [605. § (8)-(12) bek.] a 605. § (1) bekezdésben meghatározott 
hatálybalépést megelőző hatálybalépéséről is. 

607. § 

Az Európai Unió jogának való megfelelés 

608. § (1) E törvény 36. § (5) bekezdése a közös nyomozócsoportokról szóló, 2002. június 13-i 2002/465/IB 
tanácsi kerethatározatnak való megfelelést szolgálja. 

(2) E törvény 28. § (7) bekezdése, 114/A. § (1) bekezdése, 190. § (3) bekezdése, 216. §-a, 221/A. §-a, 224. § 
(4) bekezdése, 226. § (2) bekezdése, 263. § (4) bekezdése, 266. § (3) bekezdés c) pontja, 272. § (2) bekezdés b) 
pontja, 287. § (1) bekezdése, 459. § (2)-(4) bekezdése és 485/C. § (3) bekezdése a Büntető Törvénykönyvről 
szóló 1978. évi IV. törvény 32. § d) pontjával, 36. §-ával, 107/A. §-ával, valamint a Magyar Köztársaság 
ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 7. § (2) bekezdésével együtt a büntetőeljárásban a sértett jogállásáról 
szóló, 2001. március 15-i 2001/220/IB tanácsi kerethatározat 2. cikk (1) bekezdésének, 9. cikk (2) bekezdésének 
és 10. cikkének való megfelelést szolgálja. 
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1991. évi XLI. törvény 

a közjegyzőkről 

ELSŐ RÉSZ 

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK 

I. fejezet 

Általános szabályok 

Általános elvek 

1. § (1) A törvény közhitelességgel ruházza fel a közjegyzőket, hogy a jogviták megelőzése érdekében a 
feleknek pártatlan jogi szolgáltatást nyújtsanak. 

(2) A közjegyző a jogügyletekről és jogi jelentőségű tényekről közokiratot állít ki, okiratokat őriz meg, a felek 
megbízásából pénzt, értéktárgyat és értékpapírt vesz át a jogosult részére történő átadás végett, a feleket a 
hatáskörébe utalt eljárásokkal kapcsolatban - a felek esélyegyenlőségének biztosításával - kioktatással segíti 
jogaik gyakorlásában és kötelességeik teljesítésében. 

(3) A közjegyző folytatja le a hatáskörébe utalt hagyatéki eljárást és egyéb nemperes eljárásokat. 
(4) A közjegyző a jogszabály által meghatározott hatáskörében az állam igazságszolgáltató tevékenysége 

részeként jogszolgáltató hatósági tevékenységet végez. 
2. § (1) A közjegyző az eljárása során csak a törvénynek van alávetve, és nem utasítható. 
(2) A közjegyző az ügyekben részrehajlás nélkül, hivatását személyesen gyakorolva köteles eljárni. 
3. § (1) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködését, ha az kötelességeivel nem egyeztethető össze, így 

különösen ha közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály 
megkerülésére irányul, illetőleg amelynek célja tiltott vagy tisztességtelen. 

(2) Ha a közjegyző az eljárása során aggályos körülményt észlel, de a közreműködés megtagadására nincs ok, 
köteles e körülményre a fél figyelmét felhívni és ezt az iratban feltüntetni. Ha a fél ez ellen tiltakozik, a 
közjegyző a közreműködését megtagadja. 

4. § A közjegyző nem járhat el abban az ügyben, amelyben mint bíró a Polgári perrendtartásnak (a 
továbbiakban: Pp.) a bíró kizárására vonatkozó szabálya szerint nem járhatna el. 

5. § (1) A közjegyző a közreműködését e törvényben említetteken kívül más okból nem tagadhatja meg. A 
közjegyző közreműködését végzéssel tagadja meg, a végzést írásban kell közölni azzal a féllel, aki a közjegyzőt 
a közreműködésre felkérte. 

(2) A közreműködést kérő fél a végzés felülvizsgálatát kérheti a közjegyző székhelye szerinti megyei 
bíróságtól. A bíróság a végzést a közigazgatási nemperes eljárás szabályai szerint vizsgálja felül azzal, hogy 
végzésében a kérelmet elutasítja, vagy a végzést hatályon kívül helyezi és a közjegyzőt az eljárás lefolytatására 
utasítja. A bíróság határozata ellen felülvizsgálatnak nincs helye. 

6. § A közjegyzőt a tevékenységéért jogszabályban meghatározott díj és költségtérítés illeti meg. 
7. § (1) A közjegyző tisztsége ellátásán kívül csak tudományos, művészi, irodalmi, oktató és műszaki alkotó 

munkát, továbbá sporttevékenységet végezhet keresőtevékenységként. A közjegyző e kereső tevékenységét 
köteles bejelenteni a területi kamara elnökségének. 

(2) A közjegyző nem végezhet sem személyes közreműködéssel, sem korlátlan anyagi felelősséggel járó 
vállalkozási tevékenységet, ingatlant vagy kölcsönügyletet nem közvetíthet, a közjegyzői tevékenységgel 
összefüggésben kezességet vagy szerződést biztosító más kötelezettséget nem vállalhat. 

(3) A 24/A. §-ban foglaltakon kívül nem esik az (1) bekezdés tilalma alá 
a) a választottbírói tevékenység, 
b) a területi kamara elnökségének előzetes engedélyével létesített kuratóriumi tagság és tisztségviselés, 
c) külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység, 
d) a közjegyzői kamarában végzett tevékenység. 
(4) A közjegyző a fél részére nem készíthet magánokiratot, kivéve az aláírási címpéldány tervezetet. 
(5) 
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8. § A közjegyző sem hivatalában, sem hivatalán kívül nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a feladatainak 
ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja. 

9. § (1) A közjegyzőt - ha törvény kivételt nem tesz - az eljárása során tudomására jutott adat és tény 
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli; e kötelezettsége a közjegyzői működésének megszűnése után is 
fennmarad. 

(2) A fél, jogutódja és törvényes képviselőjük a titoktartási kötelezettség alól felmentést adhat. 
10. § (1) A közjegyző - a közjegyzői működése körében - okozott kár megtérítéséért a Polgári Törvénykönyv 

szabályai szerint felel. 
(2) A károk megtérítésének fedezésére a közjegyző köteles legalább ötvenmillió forint értékű 

felelősségbiztosítást kötni, és azt közjegyzői működésének tartama alatt fenntartani. 
(3) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara választmányának felhatalmazása alapján a közjegyző javára és 

érdekében a felelősségbiztosítás kötelező értékéig a Magyar Országos Közjegyzői Kamara köti meg a 
felelősségbiztosítást; a kiegészítő felelősségbiztosítás megkötésére ebben az esetben is a közjegyző jogosult. 

11. § A közjegyző a hivatalos iratain, névtábláján és bélyegzőjén jogosult az állami címer használatára. 
11/A. § (1) A területi közjegyzői kamara elnöksége hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyek a 

következők: 
a) bejegyzés a közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek kamarai névjegyzékébe, törlés e névjegyzékekből, 

kivéve, ha a törlésre a közjegyzői fegyelmi bíróságnak a 72. § (2) bekezdésnek e) pontja szerinti jogerős 
határozata alapján kerül sor, 

b) a közjegyzői iroda alapítási engedélyének megadása iránti eljárás, 
c) felvétel a közjegyzői irodák kamarai nyilvántartásába, törlés a nyilvántartásból - kivéve, ha a törlésre a 

cégbíróságnak a közjegyzői irodát a cégjegyzékből törlő jogerős határozata alapján kerül sor - (a továbbiakban 
együtt: kamarai hatósági eljárás). 

(2) A kamarai hatósági eljárásban ügyfélnek minősül a közjegyzőjelölt, a közjegyzőhelyettes, illetőleg az őket 
foglalkoztató vagy foglalkoztatni kívánó közjegyző, valamint a közjegyzői iroda tagja és volt tagja. 

(3) A kamarai hatósági eljárás lefolytatása iránti kérelmet csak a területi kamaránál, szóbeli kérelmet pedig 
csak személyesen lehet előterjeszteni. Kamarai hatósági eljárásban a kérelem telefaxon nem nyújtható be. 

(4) A kamarai hatósági eljárást első fokon a területi kamara elnöksége folytatja le, az elnökség döntése elleni 
fellebbezést az országos kamara bírálja el. A kamarai hatósági eljárásban az ügyfél nem jogosult elektronikus 
úton írásban kapcsolatot tartani a hatósággal. 

(5) 
(6) A közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény kizárásra vonatkozó szabályait e 

törvény kizárási szabályaival együtt kell alkalmazni. 
(7) A kamarai nyilvántartásból történő törlés iránti eljárást hivatalból meg kell indítani, ha a kamara a törlési 

okról tudomást szerez. A kamara a törlési eljárás során az ügyfelet nyilatkozattételre és adatszolgáltatásra 
kötelezheti. 

(8) Az eljárásban a hiánypótlásra való felhívást a területi kamarának a kérelem beérkezését követő első ülésén, 
de legkésőbb tizenöt napon belül kell kibocsátania. 

(9) Ha a kamara a névjegyzékbe történő bejegyzés vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek helyt ad, az 
erről szóló határozatnak kell tekinteni a nyilvántartásba vételről kiállított okiratot. Az okiratnak tartalmaznia kell 

a) a kamara nevét, a kamarai hatósági ügy számát, a kiadmányozó nevét és cégszerű aláírását, az okirat 
kiállításának helyét és időpontját, 

b) a névjegyékbe vétel, illetve a nyilvántartásba történő bejegyzés napját, 
c) közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt névjegyzékbe vétele esetén nevét, születési helyét és időpontját, 

anyja nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját, az alkalmazó közjegyző nevét és székhelyét, 
d) szükség esetén a közjegyzői iroda nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, tagjainak nevét és 

személyazonosító adatait. 
(10) 

A közjegyző illetékességi területe 

12. § (1) A közjegyző illetékességi területe általában annak a helyi bíróságnak az illetékességi területével 
egyezik meg, amely a közjegyző székhelyén működik. 

(2) A Budapesten működő közjegyzők illetékessége a főváros egész területére kiterjed. 
(3) Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendelettel állapítja meg annak a 

közjegyzőnek az illetékességi területét, akinek a székhelyén nem működik bíróság. 
(4) A közjegyző helyszíni eljárást az illetékességi területén folytathat. 

A közjegyzői önkormányzat 
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13. § A közjegyzők önkormányzattal rendelkeznek. Az önkormányzati szervek: 
a) a területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara), 
b) a területi kamara elnöksége, 
c) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara. 
14. § (1) Az önkormányzati szervek jogi személyek, jogosultak az állami címer használatára. 
(2) A közjegyző a kinevezésével a területi kamara tagjává válik. A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes a 

kamarai névjegyzékbe történő bejegyzésével válik a területi kamara tagjává. 
15. § (1) A közjegyzői önkormányzat a törvényben ráruházott jogok gyakorlásával és kötelességek 

teljesítésével képviseli és védi a közjegyzői kar érdekét és tekintélyét. Közreműködik a közjegyzőkre vonatkozó 
jogszabályok előkészítésében. 

(2) A közjegyzői önkormányzat működésével felmerülő kiadásokat a közjegyzők által fizetett kamarai 
hozzájárulás fedezi. 

(3) A közjegyző és a közjegyzőhelyettes az önkormányzati tisztségekre választhat és választható. 
15/A. § A miniszter törvényességi felügyeletet gyakorol a közjegyzői önkormányzati szervek működése felett. 

A törvényességi felügyelet nem terjed ki olyan ügyre, amelyben bírósági eljárásnak van helye. 

MÁSODIK RÉSZ 

A KÖZJEGYZŐI SZERVEZET 

II. fejezet 

A közjegyzői szolgálat keletkezése és megszűnése 

A közjegyzői szolgálat keletkezése 

16. § (1) A közjegyzőt a miniszter nevezi ki határozatlan időre. 
(2) A kinevezés tartalmazza a közjegyző székhelyét. 
(3) Egy székhelyre több közjegyzőt is ki lehet nevezni. 
(4) 
17. § (1) Közjegyzővé - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az nevezhető ki, aki 
a) magyar állampolgár, 
b) 
c) választójoggal rendelkezik, 
d) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, 
e) a jogi szakvizsgát letette, 
f) legalább 3 évi közjegyzőhelyettesi gyakorlatot igazol, 
g) 
(2) Az (1) bekezdés f) pontjában említett gyakorlatnak megfelel a legalább 3 éves bírói, ügyészi, ügyvédi, 

jogtanácsosi vagy közjegyzői gyakorlat. 
(3) Nem nevezhető ki közjegyzővé az, 
a) aki büntetett előéletű, 
b) aki jogi képesítéshez kötött foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, 
c) akinek a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ítéletben megállapította, 

függetlenül attól, hogy mentesült-e az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, 
ca) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés 

büntetés esetén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig, 
cb) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a 

mentesítés beálltától számított tíz évig, 
cc) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés esetén a 

mentesítés beálltától számított nyolc évig, 
cd) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka esetén a mentesítés beálltától számított öt 

évig, 
ce) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés 

beálltától számított nyolc évig, 
d) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a kényszergyógykezelést megszüntető 

végzés jogerőre emelkedésétől számított három évig, 
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e) akit a közjegyzői fegyelmi bíróság jogerős határozattal hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel sújtott, a 
határozat jogerőre emelkedésétől számított 10 évig, 

f) aki egészségi állapota miatt vagy más okból a hivatás ellátására alkalmatlan, 
g) aki életmódja vagy magatartása miatt a közjegyzői hivatás gyakorlásához szükséges közbizalomra 

érdemtelen, 
h) akivel szemben a 7. §-ban meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn és nem vállalja, hogy kinevezése 

esetén azt az eskütétel időpontjáig megszünteti. 
(4) 
17/A. § (1) A közjegyzői kinevezésre pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg 
a) igazolja a kinevezéshez szükséges adatokat és tényeket, valamint 
b) hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény vele 

szemben nem áll fenn, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a 
területi kamara elnöksége részére - annak a közjegyzői kinevezés feltételeinek vizsgálata céljából benyújtott 
adatigénylése alapján - továbbítsa. 

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a 
közjegyzői kinevezésre pályázó személy tekintetében a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 
körülmény fennáll-e. 

18. § (1) A közjegyzői állást pályázat útján kell betölteni. 
(2) Annak a területi kamarának az elnöksége, amelynek területén a megüresedett közjegyzői állás van, a 

pályázatot meghirdeti, és a pályázók közül javaslatot tesz a kinevezésre. 
19. § Olyan közjegyzői székhely esetén, ahol jelentős számban élnek nemzeti kisebbséghez tartozók, a 

nemzetiség nyelvét ismerő pályázót előnyben kell részesíteni. 
20. § (1) Közjegyzőt a beleegyezése nélkül nem lehet más székhelyre áthelyezni. 
(2) Az érintett egy vagy több területi kamara elnökségének javaslatára a miniszter a közjegyzőket - 

beleegyezésükkel - pályázat kiírása nélkül kölcsönösen áthelyezheti. 
(3) Ha a közjegyzői álláshelyet a miniszter - a 18. §-ban foglaltak szerint - más székhelyre kinevezett 

közjegyző személyével tölti be, a közjegyzőt e székhelyre helyezi át. 
(4) Az áthelyezéssel a közjegyző szolgálata folyamatos marad, de megváltozik az álláshelye, székhelye és 

illetékességi területe, továbbá - a kölcsönös áthelyezés esetét kivéve - eredeti álláshelye megüresedik. A 
közjegyző áthelyezése nem érinti a korábbi székhelyén lefolytatott eljárásokkal kapcsolatos felelősségét. Az 
áthelyezésre megfelelően alkalmazni kell a kinevezésre vonatkozó szabályokat. 

21. § (1) A közjegyző a kinevezését követő 3 hónapon belül a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke 
előtt esküt tesz. Ezt megelőzően bemutatja a bélyegzőjét, aláírásmintáját és a hivatali helyiségének a hivatás 
gyakorlására való alkalmasságát megállapító kamarai igazolást, igazolja továbbá, hogy kötelező 
felelősségbiztosítást kötött és megszüntette az összeférhetetlenséget [17. § (3) bekezdés h) pont]. 

(2) Az eskü szövege a következő: „Becsületemre és lelkiismeretemre esküszöm, hogy a Magyar 
Köztársasághoz hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom, a hivatali és 
magántitkot megőrzöm, és közjegyzői kötelességeimet lelkiismeretesen teljesítem.” 

21/A. § (1) A közjegyző és a közjegyzőhelyettes hivatali aláírása a közjegyző vagy közjegyzőhelyettes 
névaláírásának, valamint a közjegyző hivatali bélyegzője lenyomatának együttes alkalmazása. A közjegyző és a 
közjegyzőhelyettes hivatali aláírásával látja el a hatáskörébe tartozó ügyben általa készített közokiratot. 

(2) A közjegyző és a közjegyzőhelyettes hivatali elektronikus aláírása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
által részükre rendszeresített minősített elektronikus aláírás. A közjegyző és a közjegyzőhelyettes minősített 
elektronikus aláírásával látja el a hatáskörébe tartozó ügyben általa készített elektronikus közokiratot. 

(3) A hivatali elektronikus aláírásként olyan minősített elektronikus aláírás használható, amely megfelel a 
következő feltételeknek: 

a) az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítványban a hitelesítés-szolgáltató feltüntette annak a tényét is, hogy 
az aláíró közjegyző vagy közjegyzőhelyettes; 

b) a hitelesítés-szolgáltató biztosítja, hogy a tanúsítvánnyal kapcsolatos érvényes visszavonási kérelem alapján 
a módosított visszavonási állapotot legfeljebb 3 percen belül közzéteszi a nyilvántartásában, és a tanúsítvány 
ellenőrzését kérő felhasználóknak a tanúsítvány visszavonási állapotáról folyamatos tájékoztatást ad. 

(4) A hivatali elektronikus aláírás nem használható, ha 
a) az aláíró közjegyzői szolgálata megszűnt vagy az aláírót törölték a közjegyző-helyettesi névjegyzékből, 
b) az aláírót szolgálata alól felfüggesztették, vagy vele szemben határozott időre szóló, hivatalból való 

felfüggesztés fegyelmi büntetést szabtak ki, 
c) az aláíró közjegyzői szolgálatát szünetelteti, 
d) az aláíró az aláírás-létrehozó adat elvesztéséről vagy arról szerzett tudomást, hogy az aláírás létrehozására 

illetéktelen személy vált képessé. 
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(5) A kamara a (4) bekezdés a)-c) pontjában, az aláíró a d) pontjában foglalt esetben kezdeményezi a 
hitelesítés-szolgáltatónál az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényességének felfüggesztését, illetve 
visszavonását. 

(6) A hitelesítés-szolgáltató az elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényességét a kamara 
megkeresésére haladéktalanul felfüggeszti, illetve a tanúsítványt visszavonja. 

A közjegyzői szolgálat megszűnése 

22. § (1) A közjegyzői szolgálat megszűnik: 
a) a közjegyző felmentéséről szóló határozat jogerőre emelkedésének, 
b) a közjegyzői szolgálat megszűnését megállapító határozat jogerőre emelkedésének, 
c) a közjegyzői fegyelmi bíróság hivatalvesztést, a közjegyző alkalmatlanságát vagy érdemtelenségét 

megállapító határozata jogerőre emelkedésének, 
d) a közjegyző 70. életéve betöltésének vagy 
e) a közjegyző halálának 

napján. 
(2) A miniszter a közjegyzőt felmenti, ha a közjegyző a szolgálatáról a miniszterhez intézett írásbeli 

nyilatkozatában lemondott. 
(3) A miniszter a közjegyzői szolgálat megszűnését állapítja meg, ha 
a) a közjegyző magyar állampolgárságát vagy választójogát elvesztette, 
b) a közjegyzővel szemben a 17. § (3) bekezdés b), c) vagy d) pontjában meghatározott körülmény 

következett be, 
c) a közjegyző a 21. §-ban meghatározott esküt nem tette le, vagy 
d) a közjegyző a kinevezését követően keletkezett összeférhetetlenséget nem szüntette meg. 
(4) A miniszter a közjegyzői kinevezés érvénytelenségét állapítja meg, ha a közjegyző kinevezését követően 

jut tudomására, hogy a kinevezés 17. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott feltételei a kinevezés időpontjában 
nem álltak fenn, vagy a közjegyzővel szemben a kinevezés időpontjában a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában 
meghatározott körülmény állt fenn. 

22/A. § (1) A területi kamara elnöksége a közjegyzői tevékenység gyakorlásának időtartama alatt lefolytatott 
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a közjegyzővel szemben nem áll fenn a 17. § (3) bekezdés a)-
d) pontjában meghatározott körülmény. 

(2) A hatósági ellenőrzés céljából a területi kamara elnöksége adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási 
rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a közjegyzővel szemben fennáll-e a 17. § 
(3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény. 

(3) A területi kamara elnöksége, valamint a miniszter a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 
körülmény vizsgálata céljából kezeli 

a) a közjegyzői kinevezésre pályázó személy, 
b) a közjegyző 

azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által e célból kiállított hatósági bizonyítvány 
tartalmaz. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés, valamint a 17/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján megismert személyes adatokat a 
területi kamara elnöksége, valamint a miniszter 

a) a közjegyzői pályázat elbírálásáig, 
b) a közjegyzői kinevezés esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a közjegyzői szolgálat 

megszűnésének megállapítására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig 
kezeli. 

23. § (1) Ha a területi kamara elnöksége a 22. § (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt, a közjegyzői szolgálat 
megszűnésére okot adó körülményről szerzett tudomást, köteles azt a miniszternek haladéktalanul bejelenteni. 

(2) A közjegyző felmentéséről, a közjegyzői szolgálat megszűnésének és a közjegyzői kinevezés 
érvénytelenségének megállapításáról a miniszter a kamara véleményének beszerzését követően dönt, és e 
döntéséről - a határozat megküldésével - értesíti a területi kamara elnökségét. 

(3) A miniszter a közjegyző kölcsönös áthelyezése, felmentése, továbbá szolgálata megszűnése és 
szünetelésének megállapítása, valamint a közjegyzői kinevezés érvénytelenségének megállapítása ügyében a 
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései szerint jár el. 

24. § (1) A közjegyző nem gyakorolhatja a hivatását 
a) a 22. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában meghatározott esetekben a közjegyzői szolgálat megszűnésének 

időpontjától kezdődően, 
b) a magyar állampolgárság vagy a választójog elvesztésének időpontjától kezdődően, 
c) a 17. § (3) bekezdés b), c) vagy d) pontjában meghatározott körülmény bekövetkezését megállapító bírósági 

ítélet jogerőre emelkedésének napjától kezdődően, 
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d) az azt követő naptól kezdődően, amelyen az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló kötelezettségét 
még - a mulasztás jogkövetkezményeinek alkalmazása nélkül - teljesíthette volna és 

e) a 21. §-ban meghatározott eskütételt megelőzően. 
(2) Ha a közjegyző szolgálata megszűnik, a közjegyző, illetve az iratokat, eszközöket birtokló személy az (1) 

bekezdésben meghatározott időponttól számított 30 napon belül köteles a közjegyzői levéltár részére átadni 
a) a közjegyző okiratait és nyilvántartó könyveit, 
b) minden olyan hagyatéki ügyét és iratot, amelyre a közjegyzői titoktartás kiterjed, 
c) a közjegyző igazolványát, 
d) a közjegyző elektronikus aláírását létrehozó eszközt és a bélyegzőjét, valamint 
e) a közjegyző által használt, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és a közjegyzői levéltár tulajdonában 

lévő eszközöket. 
(3) A közjegyzői levéltár az iratok, eszközök átvételét igazolja, az átvett iratokra és eszközökre vonatkozó 

adatokat pedig törli a közjegyző irodájában található, a közjegyző által használt számítástechnikai eszközökből. 
(4) A (2) bekezdésben meghatározott személy köteles lehetővé tenni a közjegyzői levéltár alkalmazottja 

számára azt, hogy az átadás céljából a közjegyző irodájába belépjen, iratait és nyilvántartásait megvizsgálja, a 
számítástechnikai eszközökből az adatokat törölje. 

(5) A (2)-(4) bekezdésben foglalt rendelkezéseket a közjegyző másik székhelyre történő áthelyezése esetén is 
alkalmazni kell azzal, hogy az iratok, nyilvántartások és eszközök leadásának kötelezettsége nem vonatkozik a 
hivatali elektronikus aláírást létrehozó eszközre és a kamara tulajdonában álló azon egyéb eszközökre, melyek 
áthelyezés utáni további használatáról a közjegyző és a kamara megállapodott. 

A közjegyzői szolgálat szünetelése 

24/A. § (1) Ha a közjegyzőt országgyűlési, helyi önkormányzati képviselőjelöltként, illetőleg 
polgármesterjelöltként nyilvántartásba vették, ettől az időponttól a választás befejezéséig, illetőleg 
megválasztása esetén mandátuma megszűnéséig közjegyzői szolgálata szünetel. A közjegyző a szünetelés 
időtartama alatt közjegyzői tevékenységet nem végezhet, részére tartós helyettest kell kirendelni. 

(2) A közjegyzői szolgálat szünetelése alatt a közjegyző kamarai tagsága fennmarad, de nem gyakorolhatja a 
kamarai tagságból eredő jogokat, és nem terhelik a kamarai tagságból fakadó kötelezettségek. 

III. fejezet 

A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes 

25. § (1) A közjegyzői kar utánpótlását a közjegyzőjelöltek és a közjegyzőhelyettesek biztosítják. 
(2) A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes a közjegyzővel áll munkaviszonyban. 
26. § (1) Közjegyzőjelöltként kérelemre a területi kamara névjegyzékébe a területi kamara elnöksége azt 

veheti fel, aki: 
a) magyar állampolgár, 
b) büntetlen előéletű, 
c) egyetemi jogi végzettséggel rendelkezik, 
d) igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel közjegyzőjelölti munkakör betöltésére 

munkaszerződést kötött. 
(2) A 17. § (3) bekezdésének rendelkezéseit a közjegyzőjelölt névjegyzékbe történő felvételénél is alkalmazni 

kell. 
27. § Közjegyzőhelyettesként a közjegyzői kamara névjegyzékébe azt a kérelmezőt lehet felvenni, aki a 26. § 

(1) bekezdésének a)-c) pontjában és (2) bekezdésében írt feltételeknek megfelel, jogi szakvizsgával rendelkezik, 
és igazolja, hogy a kamara területén működő közjegyzővel közjegyzőhelyettesi munkakör betöltésére 
munkaszerződést kötött. 

27/A. § (1) A közjegyzőjelölt, valamint a közjegyzőhelyettes nyilvántartásába vétel iránti eljárás, valamint a 
nyilvántartásból való törlés iránti eljárás során a közjegyzőjelölt, valamint a közjegyzőhelyettes tekintetében a 
17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában foglalt körülmény vizsgálata során a 17/A. §, valamint a 22/A. § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

28. § A közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes munkabérét a bírósági fogalmazó, illetve a bírósági titkár 
illetményére is figyelemmel kell megállapítani. 

29. § (1) A közjegyzőjelöltet és a közjegyzőhelyettest a közjegyző valamennyi közjegyzői ügykörben köteles 
foglalkoztatni és a gyakorlati képzéséről gondoskodni. 
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(2) A közjegyzőhelyettes a közjegyző utasítása és felelőssége mellett önállóan intézhet közjegyzői ügyeket; a 
tanúsítvány kivételével az általa készített közjegyzői okirat érvényességéhez, közjegyzői okiratról kiadmány 
vagy másolat kiadásához a közjegyzőnek az okiratra vezetett ellenjegyzése szükséges. 

(3) A titoktartás (9. §) és az összeférhetetlenség (7. §) szabályai a közjegyzőjelöltre és a közjegyzőhelyettesre, 
a kizárás szabályai (4. §) pedig a közjegyzőhelyettesre is irányadóak, azzal, hogy a közjegyzőhelyettes az ügy 
elintézéséből a 32-37. § szerinti helyettesítést kivéve akkor is ki van zárva, ha az őt alkalmazó közjegyzővel 
szemben áll fenn kizárási ok. 

(4) Ha a közjegyző a (2) bekezdés szerinti ellenjegyzésben tartósan akadályoztatva van, vagy az ellenjegyzés a 
közjegyző halála vagy más ok miatt lehetetlenné válik, az ellenjegyzést a közjegyző székhelye szerinti területi 
kamara elnöksége által az ellenjegyzés teljesítésére kirendelt közjegyző is teljesítheti. A kirendelt közjegyző az 
ellenjegyzést a (2) bekezdésben meghatározott közjegyző (annak halála esetén jogutódai) felelősségére és 
veszélyére teljesíti. 

IV. fejezet 

A közjegyzői irodák 

30. § A közjegyző köteles a tevékenységét a székhelyén levő irodában végezni; az irodán kívül akkor járhat el, 
ha az ügy természete vagy sürgőssége indokolja. 

31. § (1) Az azonos székhelyre kinevezett 2 vagy több közjegyző a területi kamara elnökségének engedélyével 
közös irodát tarthat fenn. 

(2) A közös irodában működő közjegyzők az önálló felelősségüket és hivatásuk személyes gyakorlását nem 
zárhatják ki és nem korlátozhatják. 

(3) Közjegyző közös irodát csak közjegyzővel tarthat fenn. 
31/A. § (1) A közjegyző egyénileg vagy közjegyzői iroda keretében folytathatja tevékenységét. 
(2) A közjegyzői iroda a közjegyzői tevékenység végzésének elősegítésére határozatlan időre alapított, jogi 

személyiséggel rendelkező szervezet. 
(3) A közjegyzői iroda alapítására, nyilvántartására, működésére, ellenőrzésére, megszűnésére és tagjainak 

felelősségére - e törvényben foglalt eltérésekkel - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvénynek a 
korlátolt felelősségű társaságra vonatkozó szabályait kell alkalmazni. 

(4) A közjegyzői iroda tagja a közjegyzői irodában őt megillető vagyoni hányadot csak olyan személyre 
ruházhatja át, aki megfelel az e törvényben a közjegyzői iroda tagjára előírt feltételeknek és a területi kamara 
elnökségétől az irodai tagság létesítésére az engedélyt megkapta. 

(5) A közjegyző az egyénileg folytatott tevékenysége helyett a közjegyzői iroda alapító okiratának 
elfogadásával - az átalakulási eljárás lefolytatása nélkül - egyszemélyes vagy többtagú közjegyzői irodát 
alapíthat. 

31/B. § (1) Közjegyzői irodát természetes személyek alapíthatnak olyan módon, hogy a szavazati jog több 
mint 50%-át közjegyző tag (e címben a továbbiakban: közjegyző tag), a (3) bekezdésben foglalt esetben a 
közjegyző tagok együttesen gyakorolják, és vezető tisztségviselő is csak közjegyző tag lehet. 

(2) Nem lehet a közjegyzői iroda tagja az a közjegyző, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt, akivel szemben 
a közjegyzői fegyelmi bíróság hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabott ki, a határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 10 évig. Ha az alapítási engedély megadása iránti eljárás időpontjában a közjegyző, a 
közjegyzőhelyettes vagy a közjegyzőjelölt ellen fegyelmi eljárás van folyamatban, az engedélyezési eljárást a 
fegyelmi vétség elbírálásáig fel kell függeszteni. 

(3) Két vagy több közjegyző csak akkor lehet ugyanannak a közjegyzői irodának a tagja, ha őket azonos 
székhelyre nevezték ki. 

(4) A közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt csak az őt alkalmazó közjegyző tagságával működő jogi 
személyiségű közjegyzői irodának lehet tagja. 

(5) A nem közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy akkor válhat közjegyzői 
iroda tagjává, ha 

a) magyar állampolgár, 
b) vele szemben nem áll fenn a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény, 
c) választójoggal rendelkezik 
d) 
(6) A nem közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy a közjegyzői irodai 

tagság létesítésének engedélyezése iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg a területi kamara elnöksége részére 
hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott 
körülmény vele szemben nem áll fenn, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi 
nyilvántartó szerv a területi kamara elnöksége részére - annak a közjegyzői irodai tagság létesítésének 
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engedélyezése iránti kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa. Az adatigénylés 
kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a közjegyzői irodai tagság létesítése engedélyezését kérelmező, nem 
közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személlyel szemben fennáll-e a 17. § (3) 
bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény. 

(7) A területi kamara elnöksége a nem közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes 
személy közjegyzői irodai tagsági jogviszonyának időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében 
ellenőrzi azt is, hogy a nem közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy taggal 
szemben fennáll-e a 17. § (3) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott körülmény. A hatósági ellenőrzés céljából 
a területi kamara elnöksége adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. 

(8) A (7) bekezdésben meghatározott adatigénylés kizárólag azon adatra irányulhat, hogy a nem közjegyző, 
közjegyzőhelyettes vagy közjegyzőjelölt természetes személy taggal szemben fennáll-e a 17. § (3) bekezdés a)-
d) pontjában meghatározott körülmény. 

(9) A (6)-(8) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a területi kamara elnöksége 
a) a közjegyzői irodai tagság engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig, 
b) a közjegyzői irodai tagság engedélyezése esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a közjegyzői irodai 

tagsági engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig 
kezeli. 

31/C. § (1) Közjegyzői irodaként a cégjegyzékbe bejegyzett iroda működhet. A közjegyzői iroda az 
előtársaságra vonatkozó szabályok alapján nem kezdheti meg működését. 

(2) A közjegyzői iroda alapító okiratában meg kell határozni 
a) a közjegyzői iroda nevét és székhelyét, 
b) a közjegyzői iroda tagjait nevük és lakóhelyük feltüntetésével; a közjegyző tag esetében székhelyét és 

hivatali helyiségének (a 30. §-a szerinti irodájának) címét is, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt tag esetében 
az őt alkalmazó közjegyző nevét és székhelyét is, 

c) az irodavezető közjegyző tag nevét és székhelyét, több irodavezető esetén az irodavezetés és képviselet 
szabályait, 

d) a tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának módját és idejét, 
e) a szavazati jog terjedelmét és gyakorlásának módját, 
f) a taggyűlés és a megismételt taggyűlés működésének szabályait, ideértve az összehívás módját, a 

határozatképesség szabályait és a határozathozatal módját, a taggyűlésen kívüli határozathozatal szabályait, 
g) annak az értékhatárnak a megjelölését, amelytől függően a döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 

tartozik, 
h) az eredmény felosztásának szabályait, 
i) a közjegyzői iroda megszűnése esetére a tagok közötti elszámolás szabályait. 
(3) A közjegyzői iroda neve a következő lehet: 
a) az egyetlen közjegyző tag neve és a „közjegyzői irodája” kifejezés, 
b) több közjegyző tagságával működő iroda esetén mindegyik közjegyző teljes neve, vagy mindegyik 

közjegyző családi neve és a „közjegyzői iroda” kifejezés. 
(4) A közjegyzői iroda székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. A közjegyzői iroda 

székhelyét a területi kamara elnöksége az alapítási engedélyben jóváhagyja. 
31/D. § (1) A közjegyzői iroda alapításához a területi kamara elnökségének az engedélye szükséges (alapítási 

engedély), az engedélyezés iránti kérelmet az alapító okirat elfogadásától számított 8 napon belül kell a területi 
kamara elnökségéhez előterjeszteni. Így kell eljárni a közjegyzői irodai tagság létesítése esetén is. 

(2) A területi kamara elnöksége a közjegyzői iroda részére az alapítási engedélyt két hónapon belül megadja, 
ha 

a) alapító okirata megfelel az irányadó jogszabályoknak, 
b) tagja megfelel a közjegyzői irodai tagságra e törvényben meghatározott követelményeknek. 
(3) A területi kamara elnöksége a (2) bekezdésben foglalt eljárása során megvizsgálja az alapító okiratban 

foglaltakat - szükség esetén a helyszínen - ellenőrzi az alapító okiratban foglalt adatok valódiságát. 
(4) A közjegyzői iroda köteles az alapítási engedély kézhezvételétől számított 30 napon belül az iroda 

alapítását bejegyzés és közzététel végett bejelenteni a cégjegyzéket vezető megyei bíróságnak, mint 
cégbíróságnak; a közjegyzői iroda a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napján jön létre. 

(5) Ha a területi kamara elnöksége a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a közjegyzői iroda nem felel 
meg az e törvényben meghatározott alapítási engedély kiadása vagy a közjegyzői irodai tagság létesítése 
feltételeinek, az alapítási engedélyt, illetve a tagság létesítése iránti engedélyt visszavonja, és a cégbíróságnál 
kérelmezi a közjegyzői irodával szemben törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. 

31/E. § (1) A közjegyzői iroda alapítása és működése nem érinti a közjegyző (a közjegyzőhelyettes és a 
közjegyzőjelölt) e törvény szerinti jogállását, így a hivatás személyes gyakorlására vonatkozó kötelezettségét, 
valamint a fegyelmi és anyagi felelősségét sem. 
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(2) A közjegyzői iroda vagy tagja (a tag ebben a minőségében) a jogszolgáltató hatósági tevékenységet 
illetően (1. §) utasítást sem a közjegyzőnek, sem a közjegyzőhelyettesnek, sem a közjegyzőjelöltnek nem adhat. 

(3) A közjegyzői iroda üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a közjegyzői tevékenység elősegítésére 
folytathat. 

(4) A közjegyzői iroda tagjának a közjegyzői (közjegyzőhelyettesi, közjegyzőjelölti) minőségére tekintettel 
rendelkezésre álló adatok csak a közjegyzői hatáskörbe tartozó eljárás során és annak céljára használhatók fel, az 
adatokhoz egyéb célból történő hozzáférés tilos. 

31/F. § (1) A közjegyzői irodai tagsági jogviszony megszűnik: 
a) a közjegyző tag szolgálatának megszűnésével, kivéve a (2) bekezdésben foglalt esetet, 
b) a tag halálával, 
c) a közjegyzői irodai tagsághoz e törvényben előírt valamelyik követelmény megszűnésének 

bekövetkezésével, 
d) a tagot megillető vagyoni hányad átruházásával, 
e) a közjegyző tag rendes vagy rendkívüli felmondásával, 
f) a nem közjegyző tag kizárásával. 
(2) Ha a közjegyző tag szolgálata nem hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása miatt szűnik meg, és a 

közjegyző tag (ha a tagság a közjegyzői szolgálatnak a közjegyző tag halála miatti megszűnésével szűnt meg, 
akkor a közjegyző tag örököse) egyébként megfelel a nem közjegyző taggal szemben támasztott 
követelményeknek, a tagság - kérelmére - a taggyűlés határozatával nem közjegyzői tagságként fennmaradhat. 

(3) A volt taggal (örökösével) - ha a tagsága nem az őt megillető vagyoni hányad átruházásával szűnt meg - a 
tagsági jogviszony megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. A tagot megillető 
vagyonrészt - eltérő megállapodás hiányában - a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 3 hónapon belül 
pénzben kell kifizetni. 

(4) A közjegyzői iroda megszűnik akkor is, ha 
a) 
b) az egyetlen közjegyző tag tagsági jogviszonya vagy közjegyzői szolgálata megszűnt, továbbá ha a 

közjegyző tag (közjegyző tagok) szavazati joga nem több, mint 50%. 
(5) A közjegyzői iroda csak másik közjegyzői irodával egyesülhet, vagy közjegyzői irodákká válhat szét, és 

kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a közjegyzői irodától megváló tag a vagyon egy részével más, már működő 
közjegyzői irodához mint átvevő közjegyzői irodához csatlakozik. A közjegyzői iroda gazdasági társasággá vagy 
más gazdálkodó szervezetté nem alakulhat át. 

(6) A közjegyzői iroda átalakulásához a területi kamara elnökségének előzetes engedélye szükséges. 

V. fejezet 

A közjegyző helyettesítése 

32. § (1) A közjegyző 5 munkanapot meghaladó távolléte esetén részére a területi kamara elnöke helyettest 
rendel. 

(2) Helyettesként a távollevő közjegyzőével azonos területi kamaránál működő közjegyzőt, 
közjegyzőhelyettest, kivételesen nyugalmazott közjegyzőt vagy nyugalmazott bírót lehet kirendelni. 

(3) A helyettes személyére a közjegyző, akadályoztatása esetén a területi kamara elnöksége tesz javaslatot. 
33. § A területi kamara elnöke a közjegyző által javasolt személyt az egy naptári évben előforduló valamennyi 

távolléte esetére előre állandó helyettesként rendelheti ki. 
34. § Tartós helyettest lehet kirendelni, ha 
a) a közjegyzői állás megüresedett, 
b) a közjegyzőt hivatalából felfüggesztették, 
c) a közjegyző tartósan távol van. 
35. § A helyettesített közjegyző a helyettesítés tartama alatt közjegyzőként nem járhat el. 
36. § (1) A területi kamara elnöke a helyettes részére a kirendeléséről okiratot állít ki, és ebben megjelöli a 

helyettesítés tartamát is. 
(2) Az a helyettes, aki nem közjegyző, működésének megkezdésekor a területi kamara elnöke előtt köteles 

esküt tenni és aláírásmintáját bemutatni. Igazolnia kell a 10. § (2) bekezdése szerinti felelősségbiztosítás 
fennállását is. 

37. § (1) A helyettes minden ügyet ellát, aláírásához a helyettesítésre utaló toldatot fűz. 
(2) A közjegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a helyettesre megfelelően alkalmazni kell. 
(3) A helyettest a tényleges helyettesítés tartamára a helyettesített közjegyzőtől díjazás, a tartós helyettest a 

közjegyzői iroda tiszta bevétele illeti meg. 
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VI. fejezet 

A közjegyzői önkormányzat szervei 

A területi közjegyzői kamara 

38. § A területi közjegyzői kamara köztestület, amelyet az ugyanazon területi kamara illetékességi területére 
kinevezett közjegyzők, illetve a kamarai névjegyzékbe bejegyzett közjegyzőhelyettesek és -jelöltek alkotnak. 

39. § A Magyar Köztársaság területén 5 területi kamara működik: 
a) a Budapesti Közjegyzői Kamara: a Fővárosi, a Komárom-Esztergom, a Nógrád és a Pest Megyei Bíróság, 
b) a Győri Közjegyzői Kamara: a Győr-Moson-Sopron, a Vas, a Veszprém és a Zala Megyei Bíróság, 
c) a Miskolci Közjegyzői Kamara: a Borsod-Abaúj-Zemplén, a Hajdú-Bihar, a Heves és a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Bíróság, 
d) a Pécsi Közjegyzői Kamara: a Baranya, a Fejér, a Somogy és a Tolna Megyei Bíróság, 
e) a Szegedi Közjegyzői Kamara: a Bács-Kiskun, a Békés, a Csongrád és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Bíróság  
illetékességi területén. 

40. § A területi kamara székhelye a megnevezésében szereplő város. 
41. § A területi kamara jogai és feladatai különösen: 
a) megválasztja és visszahívja a területi kamara elnökségét és elnökét, 
b) meghatározza a kamarai hozzájárulást, 
c) meghatározza a területi kamara éves költségvetését, ellenőrzi és elfogadja a költségvetési beszámolót, 
d) jelentést, javaslatot készít, véleményt nyilvánít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara számára a 

közjegyzők helyzetéről, szervezetéről és az őket érintő jogszabályok tervezetéről, 
e) megállapítja a területi kamara szervezeti és működési szabályzatát, és azt 30 napon belül bemutatja a 

miniszternek, 
f) szociális és jótékonysági alapokat hozhat létre. 
42. § (1) A területi kamara a szükséghez képest, de évente legalább egyszer tart ülést. 
(2) Az ülést a tagok egyharmadának kérelmére vagy a területi kamara elnökségének határozata alapján egy 

hónapon belüli időpontra kell összehívni. 
(3) A területi kamara ülését a területi kamara elnöke hívja össze és vezeti. 
43. § (1) A területi kamara minden tagja jogosult és köteles a területi kamara ülésén részt venni. A hivatalából 

felfüggesztett közjegyző a területi kamara ülésén nem vehet részt. 
(2) A területi kamara üléséről alapos ok nélkül távolmaradó és mulasztását ki nem mentő közjegyző, 

közjegyzőjelölt és közjegyzőhelyettes ellen fegyelmi eljárás kezdeményezhető. 
(3) A területi kamara tagja nem vehet részt az olyan határozat meghozatalában, amelynek tárgya a saját 

személyét, hozzátartozóját [Pp. 13. § (2) bekezdés], a nála szolgálatot teljesítő közjegyzőjelöltet vagy 
közjegyzőhelyettest, továbbá a vele közös irodában működő közjegyzőt érinti. E körülményt a területi kamara 
tagja az ülés megnyitásakor az elnöknek köteles bejelenteni. 

44. § (1) A területi kamara ülése akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. Ha a szervezeti 
és működési szabályzat szerint összehívott ülés határozatképtelen, változatlan napirendi javaslattal 15 napon 
belüli időpontra az ülést ismételten össze kell hívni. Ez az ülés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes. 

(2) A területi kamara a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 

A területi közjegyzői kamara elnöksége 

45. § (1) A területi kamara elnöksége (a továbbiakban: területi elnökség) a területi kamara elnökéből és 10 
tagból áll. Az elnök közjegyző, a tagok közül 7 közjegyző, 3 közjegyzőhelyettes. Ha a területi kamara tagjainak 
száma a 80 főt meghaladja, a területi elnökség az elnökből, 11 közjegyző és 3 közjegyzőhelyettes tagból áll 

(2) A területi kamara elnökét és a területi elnökség tagjait a területi kamara titkosan választja. 
(3) A megválasztáshoz a szavazatoknak több, mint a fele szükséges. A szavazatok összeszámlálásánál az 

érvénytelen szavazatot figyelmen kívül kell hagyni. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. 
Újabb szavazategyenlőség esetén sorshúzással kell dönteni. 

46. § A területi elnökség a közjegyző tagjai közül megválasztja a területi kamara elnökhelyettesét, aki az 
elnököt akadályoztatása esetén helyettesíti. 

47. § (1) Az elnök, az elnökhelyettes és a közjegyző tagok megbízatása négy évre, a közjegyzőhelyettes 
tagoké két évre szól. 
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(2) Az elnök megbízatásának időközi megszűnése esetén új elnököt kell választani. 
48. § A területi elnökség kizárólagos feladatkörébe tartozik különösen az, hogy 
a) felügyeletet gyakorol a területi kamarához tartozó közjegyzők, közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek 

ügyvitele, hivatali működése és magatartása felett, 
b) dönt a területi kamara ülésének összehívásáról, 
c) megválasztja a közjegyzői fegyelmi bíróságok közjegyző tagjait, 
d) fegyelmi eljárást kezdeményez a közjegyző ellen, 
e) 
f) közreműködik a közjegyzői állások betöltésében, 
g) javaslatokat és véleményeket készít a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére, 
h) jóváhagyja a területi kamara elnökének intézkedését. 
49. § A területi elnökség ellátja a következő feladatokat is: 
a) engedélyezi és nyilvántartja a közjegyző távollétét, részére helyettest rendel, 
b) egyeztetést végez a felek és a közjegyző, továbbá a területi kamara tagjai között, 
c) intézi a panaszügyeket, 
d) szervezi és igazolja a közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek gyakorlatát, elkészíti a minősítésüket, 
e) ellátja a területi kamara gazdasági ügyeit, beszedi a kamarai hozzájárulást, 
f) gyakorolja a kinevezés jogát és az egyéb munkáltatói jogokat az ügyvezetővel (68. §) kapcsolatban, 
g) 
h) megválasztja a vizsgálóbiztosokat, 
i) meghatározza a közjegyzők helyettesítésének rendjét, illetve a közjegyző akadályoztatása esetén kijelöli a 

tartós helyettest, 
j) kirendeli a közjegyzőhelyettest. 
49/A. § (1) A területi elnökség a területén működő közjegyzőkről, közjegyzőjelöltekről és 

közjegyzőhelyettesekről, továbbá a közjegyzői irodákról külön-külön nyilvántartást vezet. A nyilvántartásból 
történő törlés időpontját követően a személyek és a közjegyzői irodák adatait a kamara 50 évig köteles 
megőrizni, 50 év elteltével a területi kamara gondoskodik a nyilvántartásban lévő adatok törléséről. 

(2) A közjegyzők névjegyzéke a következő adatokat tartalmazza: 
a) természetes személyazonosító adatok, 
b) 
c) székhely, illetékességi terület, 
d) az állam- és jogtudományi egyetemi oklevél kelte, minősítése, 
e) a jogi szakvizsga kelte, minősítése, 
f) a kinevezést megelőző joggyakorlat, 
g) a kinevezési javaslathoz készített minősítés adatai, 
h) a közjegyzői kinevezés napja, 
i) az eskütétel napja, 
j) a hivatalba lépés időpontja, 
k) az áthelyezés időpontja, 
l) a közjegyzői szolgálat megszűnésének időpontja, oka, 
m) rendelkezés a közjegyzői iratokról (a közjegyzői irattárba helyezés napja), 
n) a hivatalvizsgálatok időpontja, 
o) a fegyelmi büntetések, 
p) a közjegyző aláírásmintája. 
(3) A közjegyzők távollétéről külön nyilvántartást kell vezetni, és abban fel kell tüntetni a kirendelt helyettes 

nevét, a helyettesítés kezdő és befejező napját. 
(4) A közjegyzőjelöltek, illetőleg a közjegyzőhelyettesek névjegyzékében a (2) bekezdés a)-e) pontjában 

foglaltakon kívül fel kell tüntetni a következőket: 
a) a joggyakorlat teljesítésének helye, ideje, az esetleges megszakításra vonatkozó adatok, 
b) az első helyettesi kirendelés, az eskütétel időpontja, 
c) a minősítés eredménye, 
d) a fegyelmi büntetések, 
e) az alkalmazó közjegyző neve, székhelye, 
f) az alkalmazás megszűnésének időpontja, módja, 
g) a közjegyzőhelyettes aláírásmintája. 
(5) A cégjegyzékbe bejegyzett közjegyzői iroda köteles a működésének megkezdését tizenöt napon belül a 

kamaránál bejelenteni, a kamara pedig a közjegyzői irodát a következő adattartalommal hivatalból 
nyilvántartásba venni: 

a) a közjegyzői iroda neve, 
b) a közjegyzői iroda székhelye, 
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c) a közjegyzői iroda tagjainak adatai (név, születési hely és idő, anyja neve, székhelye), 
d) az alapítási engedély megadásának időpontja, 
e) a cégjegyzékbe történő bejegyzés időpontja, cégjegyzékszám, 
f) a nyilvántartásba történő bejegyzés időpontja, 
g) a nyilvántartásból történő törlés időpontja. 
(6) A területi elnökség a közjegyzőjelöltet, illetve a közjegyzőhelyettest törli a kamarai névjegyzékből, ha 
a) a közjegyzőnél fennálló munkaviszonya megszűnt, 
b) magyar állampolgárságát vagy választójogát elveszítette, 
c) a jogi képesítéshez kötött foglalkozás gyakorlásától a bíróság jogerős ítélettel eltiltotta, 
d) vele szemben a 17. § (3) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott körülmény fennáll, 
e) a hivatás gyakorlására érdemtelenné vagy alkalmatlanná nyilvánították, 
f) a névjegyzékbe történő bejegyzés időpontjától számított 30 napon belül az összeférhetetlenséget nem 

szüntette meg, illetőleg ha a bejegyzést követően vele kapcsolatban összeférhetetlenségi ok keletkezett, 
g) a területi elnökség megállapítja, hogy a névjegyzékbe való felvétel jogszabályi feltételei - a 17. §-a (3) 

bekezdésének f) és g) pontja kivételével - már a bejegyzéskor sem álltak fenn, 
h) a közjegyző működésének vizsgálata során a területi elnökség megállapítja, hogy foglalkoztatása nem felel 

meg a jogszabályoknak vagy az országos kamara iránymutatásának. 
(7) A közjegyző, a közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes az (5) bekezdés a)-g) pontjaiban írt körülményeket 

köteles haladéktalanul bejelenteni a területi elnökségnek. 
(8) Ha a közjegyzői iroda a (2) bekezdés szerinti adatokat a bejelentésben nem közli, a kamara az adatok 

közlése iránt megkeresi a közjegyzői iroda bejegyzését végző cégbíróságot. 
49/B. § A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a közjegyzőt, a közjegyzőhelyettest és a közjegyzőjelöltet 

külön jogszabály szerinti arcképes igazolvánnyal látja el. 
49/C. § (1) A területi kamara a közjegyzőkről és közjegyzőhelyettesekről vezetett nyilvántartásának a (2) 

bekezdésben foglalt adatait - a h) és i) pontban foglaltak kivételével - a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
részére átadja, amely az adatokat a külön törvény rendelkezései szerint nyilvántartja és kezeli. A (2) bekezdésben 
foglalt adatoknak a területi kamara nyilvántartásából történő törlését követően azokat haladéktalanul törölni kell 
a Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartásából. 

(2) A Magyar Országos Közjegyzői Kamara nyilvántartása a következő adatokat tartalmazza: 
a) a közjegyző és a közjegyzőhelyettes családi és utóneve, születési neve, 
b) a közjegyző székhelye, illetékességi területe, 
c) a közjegyzői kinevezés napja, 
d) a hivatalba lépés időpontja, 
e) az áthelyezés időpontja, 
f) a közjegyző szolgálati viszonya szünetelésének vagy felfüggesztésének ténye, 
g) a közjegyzőhelyettest alkalmazó közjegyző neve, székhelye, 
h) a közjegyző bélyegzőjének szövege, sorszáma, 
i) a bélyegző és a hivatali elektronikus aláírás tanúsítvány érvényességének kezdete és lejárta, 
j) a közjegyző és a közjegyzőhelyettes aláírásmintája. 
(3) A területi kamara a közjegyző tevékenységének ellenőrzése során a tényállás megállapítása céljából 

jogosult a közjegyző adatigényléséről vezetett adatszolgáltatási, adattovábbítási nyilvántartásokból adatot 
igényelni. 

50. § (1) A területi elnökség a szükséghez képest, de legalább havonta egyszer tart ülést. 
(2) A területi elnökség ülését a területi kamara elnöke hívja össze és vezeti. 
51. § (1) A területi elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen az elnök és legalább az elnökségi tagok fele 

jelen van. 
(2) A területi elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 

dönt. 
(3) A közjegyző elleni fegyelmi eljárás kezdeményezése vagy a közjegyző tevékenységének vizsgálata 

tárgyában a határozathozatalhoz az elnökön kívül 5 közjegyző részvétele szükséges. A területi elnökség 
közjegyzőhelyettes tagjai jelen lehetnek, de a határozathozatalban nem vesznek részt. 

52. § (1) A területi kamara elnöke képviseli a területi kamarát és elnökségét, gondoskodik a területi kamara és 
a területi elnökség határozatainak előkészítéséről és végrehajtásáról. 

(2) A területi kamara elnöke a 49. §-ban felsorolt ügyekben önállóan intézkedhet, az ilyen döntéséről a területi 
elnökség következő ülésén köteles beszámolni. 

A Magyar Országos Közjegyzői Kamara  

53. § (1) A Magyar Országos Közjegyzői Kamarát (a továbbiakban: országos kamara) a Magyar Köztársaság 
területi kamarái alkotják. 
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(2) Az országos kamara köztestület, amely mint legfőbb önkormányzati szerv képviseli a közjegyzői kart és 
szervezeteit. 

(3) Az országos kamara székhelye: Budapest. 
54. § (1) Az országos kamara jogai és feladatai különösen: 
a) jogszabályokat kezdeményez, és közreműködik az előkészítésükben, különösen a közjegyzőket érintő 

kérdésekben, 
b) meghatározza a területi kamarák anyagi hozzájárulását, 
c) meghatározza az országos kamara éves költségvetését, ellenőrzi és elfogadja a költségvetési beszámolót, 
d) szociális és jótékonysági intézményeket hoz létre és tart fenn, 
e) központi nyilvántartásokat hozhat létre, így különösen a végintézkedések országos nyilvántartását és a 

zálogjogi nyilvántartást, 
f) ellátja a közjegyzők képviseletét a belföldi és külföldi szakmai szervezetekkel való kapcsolatokban, 
g) egyeztetést végez a különböző területi kamarákhoz tartozó közjegyzők és a területi kamarák közötti vitás 

ügyekben, 
h) felkérésre szakvéleményt ad konkrét ügyben, 
i) statisztikai adatszolgáltatást végez, 
j) működteti a közjegyzői levéltárat és az elektronikus levéltárat, 
k) nyilvántartást vezet a jogerős fegyelmi határozatokról, 
l) pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzésére, vagy a letétkezelésre vonatkozó szabályok megsértése miatt 

keletkezett és a közjegyző vagyonából nem fedezhető károk legalább részbeni megtérítésének fedezésére alapot 
képez vagy felelősségbiztosítást köt, 

m) e törvényben vagy más jogszabályban hatáskörébe utalt feladatok ellátásához közjegyzői hozzájárulás 
fizetésére kötelezi a közjegyzőt, 

n) a területi kamara tagjai részére szakmai oktatást, szakmai továbbképzést szervez, 
o) kiállítja és nyilvántartja a közjegyzők által készített, illetve hitelesített okiratok tekintetében a külföldi 

felhasználáshoz szükséges tanúsítványt [1973. évi 11. tvr. 3. § (1) bekezdés b) pont], 
p) vezeti az elektronikus letéti tárat. 
(2) Az országos kamara a feladatainak ellátása körében jogosult az ehhez szükséges személyes adatnak nem 

minősülő adatok kezelésére és nyilvántartására. 
(3) Az (1) bekezdés o) pontjában meghatározott közigazgatási hatósági eljárásokban az eljárást elektronikus 

úton történő írásbeli kapcsolattartással nem lehet lefolytatni. 
55. § Az országos kamara iránymutatást ad ki különösen: 
a) a közjegyzők, közjegyzőhelyettesek és közjegyzőjelöltek magatartási szabályairól, 
b) a közjegyzői önkormányzatok működéséről, 
c) a közjegyzői közös irodák működésének feltételeiről, 
d) a közjegyzői nyilvántartásokról, 
e) a statisztikai adatszolgáltatásról, 
f) a közjegyzői díjszabás alkalmazásáról, 
g) a közjegyző őrzésében levő pénz, értéktárgy és értékpapír kezeléséről és nyilvántartásáról, 
h) a közjegyzők működésének vizsgálatáról, 
i) a közjegyzőjelöltek és közjegyzőhelyettesek szakmai képzéséről, foglalkoztatásáról és anyagi ösztönzéséről, 
j) a közjegyzőkkel, közjegyzőhelyettesekkel és közjegyzőjelöltekkel szemben támasztott 

követelményrendszerről, továbbképzésükről, 
k) a közjegyző hivatali elektronikus aláírása hitelesítése céljából kibocsátott tanúsítvány közjegyző általi 

alkalmazásának rendjéről, valamint kibocsátásának és bevonásának részletes eljárási szabályairól. 
56. § Az országos kamara szervei: 
a) a választmány, 
b) az elnökség (a továbbiakban: országos elnökség), 
c) az elnök (a továbbiakban: országos elnök), 
d) a számvizsgálók. 
57. § (1) A választmány a területi elnökségek tagjai közül a területi kamara által választott, területi 

kamaránként 4-4 közjegyzőből és egy-egy közjegyzőhelyettesből, valamint a területi kamarák elnökeiből áll. 
(2) A választmány közjegyző tagjainak megbízatása négy, a közjegyzőhelyettes tagoké két évre szól. 
58. § (1) A választmány országos elnököt, 2 országos elnökhelyettest, pénztárost és 3 országos elnökségi tagot 

választ. 
(2) A területi kamarák elnökei és az (1) bekezdés szerint megválasztottak alkotják az országos elnökséget. 
59. § A választmány szakbizottságokat hozhat létre; a szakbizottságban való részvételre bármely közjegyzőt 

és közjegyzőhelyettest felkérhet. 
60. § (1) A választmány ülését az országos elnök évente legalább egyszer köteles összehívni. 
(2) Legalább 7 választmányi tag írásbeli indokolt kérelmére az országos elnök az ülést köteles összehívni. 
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(3) Az ülés helyszínét az országos elnök határozza meg. 
61. § (1) A választmány minden olyan kérdésben határozhat, amely más szerv részére nincs fenntartva. 
(2) A választmány a határozatait szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az országos elnök szavazata dönt. 
(3) A választmány akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 területi kamarából 10 tag - közöttük 7 

közjegyző - jelen van. 
(4) Egyszerű vagy sürgős ügyben az országos elnök a választmány összehívása nélkül írásbeli szavazást 

rendelhet el. 
62. § (1) Az országos elnökség intézi azokat az ügyeket, amelyekben az országos elnök önállóan nem 

intézkedhet, valamint elbírálja a területi elnökség határozata ellen benyújtott jogorvoslati kérelmeket. 
(2) Az országos elnökség a határozatait szótöbbséggel hozza; határozatképességéhez a tagok felének jelenléte 

szükséges. Szavazategyenlőség esetén az országos elnök szavazata dönt. 
63. § Az országos elnök 
a) képviseli az országos kamarát, annak választmányát és elnökségét, 
b) vezeti az országos elnökség és a választmány üléseit, gondoskodik határozataik előkészítéséről és 

végrehajtásáról, 
c) irányítja az országos kamara gazdálkodását, 
d) önállóan intézi azokat az ügyeket, amelyek egyszerűek vagy sürgősek; az ilyen intézkedéséről a 

választmányt, illetőleg az országos elnökséget a soron következő ülésen köteles tájékoztatni. 
64. § (1) A választmány a tagjai közül egy közjegyzőt és egy közjegyzőhelyettest számvizsgálóvá választ. 
(2) A számvizsgálók feladata az országos kamara gazdálkodásának, pénzügyi nyilvántartásának és 

költségvetési beszámolójának ellenőrzése. 
(3) A számvizsgálók a megállapításaikról tájékoztatják a választmányt. 
65. § (1) Az országos kamara szervezeti és működési szabályzatot készít, amelyben rögzíti saját szervezetét, 

működési rendjét és gazdálkodását, a területi kamarákkal és a területi elnökségekkel összefüggő jogait, valamint 
kapcsolattartásuk rendjét. 

(2) Az országos kamara köteles az iránymutatását, továbbá a szervezeti és működési szabályzatát a 
meghozatalától számított 30 napon belül bemutatni a miniszternek. 

66. § (1) Ha az iránymutatás, illetőleg a szervezeti és működési szabályzat, továbbá az önkormányzati szerv 
határozata jogszabályba ütközik, a miniszter - határidő kitűzésével - felhívja az önkormányzati szervet a 
jogszabálysértés megszüntetésére. 

(2) Az önkormányzati szerv a felhívásban foglaltakat köteles megvizsgálni, és a megadott határidőn belül 
annak megfelelően az iránymutatást, a szervezeti és működési szabályzatot, továbbá a határozatot módosítani 
vagy egyet nem értéséről a minisztert tájékoztatni. 

(3) Ha az önkormányzati szerv a megadott határidőn belül nem intézkedett a jogszabálysértés 
megszüntetésére, a miniszter kérheti a vitatott iránymutatás, a szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a 
határozat bírósági felülvizsgálatát. A pert az önkormányzati szerv ellen a megadott határidő lejártától számított 
30 napon belül lehet megindítani és a Pp. általános szabályai szerint kell lefolytatni; a per a megyei (fővárosi) 
bíróság hatáskörébe tartozik. 

(4) A miniszter által indított perben fél lehet az az önkormányzati szerv is, amelynek egyébként nincs perbeli 
jogképessége. 

(5) Ha a bíróság a (3) bekezdés alapján indított eljárás eredményeként a jogszabálysértést megállapítja, 
a) az iránymutatást, szervezeti és működési szabályzatot, illetőleg az önkormányzati szerv határozatát 

megsemmisítheti, 
b) a törvényes működés helyreállítása érdekében elrendelheti a jogszabálysértően működő önkormányzati 

szerv választására jogosult önkormányzati szerv, illetve a kamarai tagok összehívását, 
c) a jogszabálysértő önkormányzati szerv működését felfüggesztheti, és ellenőrzésére - a kamarai tagok közül 

- felügyelőbiztost rendelhet ki, feltéve, hogy a kamara működésének törvényessége másképpen nem biztosítható. 
(6) A felügyelőbiztos köteles haladéktalanul összehívni a területi kamara ülését, illetőleg az önkormányzati 

szerv ülését a törvényes működés helyreállítása céljából. Ha a területi kamara, illetve az önkormányzati szerv a 
működés törvényességét helyreállította, a felfüggesztést meg kell szüntetni. 

(7) Nem rendelhető ki felügyelőbiztosként az, aki a kamarában tisztséget nem viselhet. 
(8) A felügyelőbiztos a tevékenységéről és annak eredményéről tájékoztatja a bíróságot, valamint a minisztert. 
(9) A felügyelőbiztos díjazását és költségtérítését a bíróság állapítja meg, és azt az érintett kamara viseli. 

Egyéb rendelkezések 

67. § Az elnöki, az elnökhelyettesi és a pénztárosi tisztség ellátója részére tiszteletdíj állapítható meg. A 
kamara valamennyi tagja számára az országos, illetve a területi kamara megtéríti a kamarai közéleti 
tevékenységükkel felmerülő költségeket. 
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68. § (1) A területi kamara és az országos kamara az elnöke munkájának segítésére egy vagy több ügyvezetőt 
alkalmazhat. 

(2) Az ügyvezető közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy nyugalmazott közjegyző lehet. 
(3) Az ügyvezető a feladatait az elnök utasítása szerint látja el. 

VII. fejezet 

A közjegyzők működésének felügyelete 

69. § (1) 
(2) A közjegyző eljárásának törvényességét a közjegyző székhelye szerint illetékes fővárosi, megyei bíróság 

elnöke felügyeli, ennek keretében elrendelheti a közjegyző tevékenységének kamarai vizsgálatát, fegyelmi 
eljárást kezdeményezhet. 

(3) A közjegyzők ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése a területi 
elnökség feladata. 

(4) A területi elnökség a közjegyző hivatalba lépését követő egy év elteltével, majd legalább négyévenként 
megvizsgálja a közjegyző működését. 

(5) A megyei bíróság elnöke vagy a területi elnökség a közjegyző működésének vizsgálatát indokolt esetben 
bármikor elrendelheti. 

69/A. § (1) A területi elnökség a működési vizsgálatot hivatalból indítja meg és kijelöli a vizsgálatot lefolytató 
kamarai tagokat. 

(2) A területi elnökség a vizsgálat keretében a közjegyző irodájába beléphet, iratait, nyilvántartásait 
megtekintheti, azokról másolatot készíthet. 

(3) A közjegyző köteles a vizsgálat lefolytatását elősegíteni, a kamara felhívásában, határozatában foglaltakat 
teljesíteni, a helyszíni vizsgálat lefolytatását lehetővé tenni. 

(4) A területi elnökség a vizsgálat eredményét határozattal állapítja meg. 
(5) Ha a vizsgálat eredményeként a területi elnökség a határozatban azt állapítja meg, hogy a közjegyző 

megszegte a jogszabályban vagy a kamarai iránymutatásban szereplő kötelezettségeit 
a) felhívja a közjegyzőt a jogszabályoknak megfelelő eljárásra, az elmulasztott intézkedések megtételére, 
b) fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén feljelentést tesz a fegyelmi bíróság elnökénél. 
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. 

VIII. fejezet 

Fegyelmi felelősség 

Fegyelmi vétség 

70. § Fegyelmi vétséget követ el az a közjegyző, az a közjegyzőhelyettes vagy az a közjegyzőjelölt (e 
fejezetben a továbbiakban együtt: eljárás alá vont személy), 

a) aki e törvényben vagy más jogszabályban meghatározott kötelességét vétkesen megszegi, vagy elmulasztja, 
illetve 

b) akinek vétkes magatartása a Magyar Országos Közjegyzői Kamara iránymutatásába ütközik - annak súlyára 
való tekintettel -, vagy egyébként alkalmas a közjegyzői kar tekintélyének csorbítására. 

71. § Ha az eljárás alá vont személy vétkessége enyhébb fokú, és a kötelességszegés nem jár, vagy csekély 
mértékben jár következménnyel, a fegyelmi eljárás lefolytatása és a fegyelmi büntetés kiszabása mellőzhető, de 
a felmerült költségek viselésére kötelezhető. 

Fegyelmi büntetések 

72. § (1) A fegyelmi vétséget elkövető közjegyzővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések a következők: 
a) figyelmeztetés, 
b) írásbeli megrovás, 
c) a kamarai tisztségtől való megfosztás, 
d) pénzbírság, 
e) határozott időre szóló hivatalból való felfüggesztés, 
f) hivatalvesztés. 
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(2) A fegyelmi vétséget elkövető közjegyzőhelyettessel és közjegyzőjelölttel szemben kiszabható fegyelmi 
büntetések a következők: 

a) figyelmeztetés, 
b) írásbeli megrovás, 
c) a kamarai tisztségtől való megfosztás, 
d) pénzbírság, 
e) törlés a kamarai névjegyzékből. 
73. § (1) A pénzbírság és a kamarai tisztségtől való megfosztás más fegyelmi büntetéssel együtt is kiszabható. 

A pénzbírság összege közjegyzővel szemben kétmillió forintig, közjegyzőhelyettessel és közjegyzőjelölttel 
szemben ötszázezer forintig terjedhet. 

(2) Pénzbírság kiszabásánál figyelembe kell venni az eljárás alá vont személy jövedelmi viszonyait. A 
pénzbírság azt a területi kamarát illeti meg, amelyhez az eljárás alá vont személy a fegyelmi eljárás 
megindításakor tartozott. 

(3) A hivatalból való felfüggesztés 6 hónaptól 2 évig terjedhet. A fegyelmi bíróság a felfüggesztés tartamára 
az eljárás alá vont személyt a területi, illetve az országos kamara által szervezett továbbképzésre kötelezheti. 

(4) A felfüggesztés büntetéssel sújtott közjegyző a felfüggesztés tartama alatt közjegyzői tevékenységet nem 
végezhet, munkaviszonyt, szolgálati viszonyt, munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyt azonban 
létesíthet, illetve vállalkozást tarthat fenn. 

74. § (1) A fegyelmi büntetés kiszabásánál figyelembe kell venni az enyhítő és súlyosbító körülményeket, így 
különösen a kötelességszegés súlyát és ismételtségét, a szándékosság, illetőleg a gondatlanság fokát, valamint az 
okozott kárt. 

(2) A fegyelmi bíróságot a fegyelmi büntetés nemére és mértékére tett indítvány nem köti. A fegyelmi bíróság 
szabadon felhasználhatja és értékelheti a rendelkezésre álló bizonyítékokat, bizonyítást hivatalból is elrendelhet. 

Elévülés 

75. § (1) Nem folytatható le a fegyelmi eljárás, ha azt a közjegyzői fegyelmi bíróság a cselekmény tudomásra 
jutásától számított 6 hónap alatt nem indítja meg, vagy a cselekmény befejezése óta 5 év eltelt. 

(2) Az a fegyelmi vétség, amely bűncselekmény törvényi tényállását valósítja meg, a bűncselekménnyel 
együtt évül el. 

Eljáró szervek 

76. § (1) Az eljárás alá vont személyek fegyelmi ügyeit a közjegyzői fegyelmi bíróság (a továbbiakban: 
fegyelmi bíróság) bírálja el. 

(2) Fegyelmi bíróság a megyei bíróságon és a Legfelsőbb Bíróságon működik. 
(3) A fegyelmi ügyben annak a területi kamarának a székhelye szerinti fegyelmi bíróság jár el, amelyik 

területi kamarának az eljárás alá vont személy a tagja. 
77. § (1) A területi elnökség a területi kamara tagjai közül 3 évre a fegyelmi bíróságba a megyei bírósághoz 6 

közjegyzőt, a Legfelsőbb Bírósághoz 2 közjegyzőt választ fegyelmi bírónak.  
(2) A területi elnökség a kamara tagjai közül 3 évre a megyei fegyelmi bírósághoz két közjegyzőt választ 

vizsgálóbiztosnak. 
(3) Fegyelmi bírónak és vizsgálóbiztosnak azt a közjegyzőt lehet megválasztani, akinek legalább 5 éves 

közjegyzői gyakorlata van, és vele szemben nincs kizáró ok. 
78. § (1) A fegyelmi bíróság 5 bíró tagját 3 évre a megyei bíróság elnöke, illetőleg a Legfelsőbb Bíróság 

elnöke nevezi ki. 
(2) A fegyelmi bíróság elnökét és elnökhelyettesét a tagok maguk közül választják a bírói képesítésű tagok 

sorából. 
79. § A fegyelmi bíróság tagjai és a vizsgálóbiztosok működésük megkezdése előtt a megyei bíróság elnöke 

előtt esküt tesznek kötelességük lelkiismeretes és pártatlan teljesítésére. 
80. § (1) Az eljárás alá vont személyek fegyelmi ügyeiben elsőfokon a megyei bíróságnak, másodfokon a 

Legfelsőbb Bíróságnak a közjegyzői fegyelmi tanácsa (a továbbiakban: fegyelmi tanács) jár el. 
(2) A fegyelmi tanács 5 tagú, elnöke bíró, 1 tagja bíró, 3 tagja közjegyző. 
(3) A fegyelmi tanács munkájának előkészítését, a vizsgálat lefolytatását vizsgálóbiztos végezheti. 
81. § Fegyelmi bíróként vagy vizsgálóbiztosként nem járhat el 
a) a közjegyző, ha ellene fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, ennek jogerős befejezéséig, ha pedig 

az említett eljárás során a közjegyzőt elmarasztalják, fegyelmi bírói vagy vizsgálóbiztosi tisztsége megszűnik, 
b) az a közjegyző, akire nézve a 4. §-ban vagy a 43. § (3) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn, 
c) az a közjegyző, akinek tanúkénti meghallgatása szükségessé válhat, 
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d) az eljárás alá vont személy képviselője, 
e) a vizsgálóbiztos fegyelmi bíróként, 
f) a fegyelmi bíró vizsgálóbiztosként, 
g) aki a 69/A. § szerinti vizsgálat lefolytatásában részt vett. 
82. § (1) Ha olyan körülmény merül fel, amely a vizsgálóbiztosnak, a fegyelmi bíróság elnökének, illetőleg a 

fegyelmi tanács elnökének vagy tagjának elfogulatlanságát kétségessé teszi, a fegyelmi eljárás alá vont személy 
elfogultsági kifogást terjeszthet elő. Ezenkívül joga van a fegyelmi tanács egy tagját az ok megjelölése nélkül 
kifogásolni. 

(2) Az elfogultságról a fegyelmi tanács határoz. 
(3) Ha a fegyelmi bíróság elfogultság vagy kizáró ok miatt határozatképtelenné válik, a Legfelsőbb Bíróság 

jelöli ki az eljáró fegyelmi tanácsot. 
83. § (1) A fegyelmi ügyben az igazságszolgáltatási érdeket a miniszter, a szolgálati érdeket a vizsgálóbiztos 

képviseli. 
(2) Ha a miniszter és a vizsgálóbiztos nyilatkozatai, indítványai egymástól eltérnek, a bíróság azokat az ügy 

egyéb adatait is figyelembe véve bírálja el. 
(3) A fegyelmi tanács a határozathozatal előtt a miniszter képviselőjét és a vizsgálóbiztost meghallgatja, 

részükre az iratokat kézbesíti. 
84. § (1) A fegyelmi eljárás alá vont személynek az eljárás minden szakaszában joga van képviseletre. 
(2) A képviseletet közjegyző, közjegyzőhelyettes vagy ügyvéd láthatja el. 

A fegyelmi eljárás megindítása 

85. § Fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén a megyei bíróság elnöke, illetőleg a területi elnökség feljelentést 
tesz a fegyelmi bíróság elnökénél. 

86. § (1) A fegyelmi feljelentést az eljárás alá vont személlyel a fegyelmi tanács elnöke haladéktalanul közli, 
és kijelöli az ügyben eljáró vizsgálóbiztost. 

(2) A fegyelmi tanács határozattal dönt arról, hogy a fegyelmi eljárást megindítja-e. 
(3) Fegyelmi eljárást kimondó határozatában a fegyelmi tanács fegyelmi vizsgálatot rendel el. 
(4) Egyszerű ügyben a tanács elnöke - a fegyelmi vizsgálat elrendelését mellőzve - azonnal tárgyalást tűz ki 

vagy fegyelmi intézkedést hoz (103. §). 
87. § A fegyelmi eljárást a nyilvánosság kizárásával kell lefolytatni. 

Fegyelmi vizsgálat 

88. § A fegyelmi vizsgálatot az ügyben kijelölt vizsgálóbiztos folytatja le. 
89. § (1) A vizsgálóbiztos köteles a tényállás megállapításához szükséges körülményeket tisztázni. Ennek 

érdekében meghallgathatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt és - szükség esetén - a tanúkat, szakértő 
közreműködését veheti igénybe, és egyéb bizonyítást végezhet. Az eljárási cselekményről köteles jegyzőkönyvet 
felvenni. 

(2) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy a meghallgatáson nem jelenik meg vagy nem nyilatkozik, ez az 
eljárás lefolytatását nem akadályozza. 

90. § (1) A vizsgálóbiztos az eljárása eredményéről írásban jelentést készít a fegyelmi tanács részére, és ezt a 
miniszternek is megküldi. 

(2) A fegyelmi eljárás alá vont személy és a képviselője az iratokba bármikor betekinthet és azokról másolatot 
készíthet. 

Az elsőfokú fegyelmi tanács eljárása 

91. § A fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos jelentésének beérkezése után a következő intézkedések valamelyikét 
teszi meg: 

a) a vizsgálat kiegészítését rendeli el, és az iratokat visszaküldi a vizsgálóbiztosnak, 
b) kitűzi a fegyelmi tárgyalást, 
c) tárgyalás mellőzésével fegyelmi intézkedést hoz, 
d) az eljárást megszünteti. 
92. § (1) A tárgyalásra a fegyelmi eljárás alá vont személyt és a képviselőjét meg kell idézni, a miniszter 

képviselőjét és a vizsgálóbiztost a tárgyalás időpontjáról értesíteni kell. 
(2) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy a szabályszerű idézés ellenére nem jelent meg a tárgyaláson, azt a 

távollétében is meg lehet tartani. 
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(3) A fegyelmi eljárás alá vont személy kérheti, hogy a tárgyaláson a képviselőjén kívül a bizalmát élvező - 
legfeljebb 3 - közjegyző legyen jelen. 

93. § (1) A fegyelmi tanács elnöke vezeti a tárgyalást, gondoskodik a tárgyalás rendjének fenntartásáról, 
foganatosítja a kihallgatásokat, és kihirdeti a határozatokat. 

(2) A fegyelmi tanácsban az előadó bíró teendőit a közjegyzők közül választott fegyelmi bíró látja el. 
94. § (1) A tárgyalás megnyitása után az előadó bíró ismerteti a fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

határozatot és indokait. Ezután a fegyelmi tanács elnöke meghallgatja a fegyelmi eljárás alá vont személyt. 
(2) A bizonyítási eljárás során a fegyelmi tanács az erre vonatkozó indítványra vagy hivatalból tanút és 

szakértőt hallgathat meg, okiratokat és a vizsgálat során felvett jegyzőkönyveket ismertethet, továbbá egyéb 
bizonyítási eszközöket használhat fel, kényszerintézkedést azonban nem alkalmazhat. 

(3) A fegyelmi eljárás alá vont személy és képviselője, valamint a vizsgálóbiztos és a miniszter képviselője a 
bizonyítékokra nyilatkozatot tehet, a tanúhoz és a szakértőhöz kérdést intézhet. 

(4) A bizonyítási eljárás befejezése után sorrendben a vizsgálóbiztos, a miniszter képviselője, majd a fegyelmi 
eljárás alá vont személy és a képviselője kap szót; legvégül a fegyelmi eljárás alá vont személy nyilatkozhat. 

Fegyelmi határozat 

95. § A fegyelmi tanács a tényállást az általa lefolytatott bizonyítási eljárás során felmerült bizonyítékok 
egybevetése alapján állapítja meg. Határozatát befolyástól mentesen, a bizonyítékok szabad mérlegeléséből nyert 
meggyőződése alapján hozza meg. 

96. § (1) A tanácskozás és a szavazás zárt ülésen történik. 
(2) A fegyelmi tanács a határozatait szótöbbséggel hozza. 
(3) Elsőként az előadó bíró szavaz, utolsóként a fegyelmi tanács elnöke. 
(4) A hivatalvesztés fegyelmi büntetés kimondásához a fegyelmi tanács legalább 4 tagjának ilyen értelmű 

szavazata szükséges. 
97. § (1) A fegyelmi tanács határozata a fegyelmi eljárás alá vont személyt a fegyelmi vétség alól felmenti, 

vagy vétkesnek nyilvánítja, és dönt az eljárási költség viseléséről. 
(2) Ha a határozatban az eljárás alá vont személy vétkességét mondják ki, és a fegyelmi bíróság nem mellőzi a 

fegyelmi büntetés kiszabását (71. §), a határozatnak a fegyelmi büntetést is tartalmaznia kell. 
98. § (1) A fegyelmi határozatot és indokait a tárgyalás befejezése után ki kell hirdetni, és 15 napon belül a 

fegyelmi eljárás alá vont személy, valamint a miniszter képviselője és a vizsgálóbiztos részére kézbesíteni kell. 
(2) A fegyelmi határozatot a fegyelmi tanács elnöke és tagjai írják alá. 

Jegyzőkönyv 

99. § (1) A fegyelmi tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni; ez a résztvevőket és az eljárás lefolyását 
tartalmazza. 

(2) A tanácskozásról és a szavazásról külön jegyzőkönyv készül, amelyet zárt borítékban, az iratok között kell 
őrizni. 

(3) A jegyzőkönyvet a fegyelmi tanács elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

Fellebbezés 

100. § (1) A megyei bíróság fegyelmi tanácsának határozata ellen a fegyelmi eljárás alá vont személy, 
valamint a miniszter képviselője és a vizsgálóbiztos fellebbezést terjeszthet elő a Legfelsőbb Bíróságon működő 
közjegyzői fegyelmi bírósághoz (a továbbiakban: másodfokú fegyelmi tanács). 

(2) A fellebbezést az elsőfokú fegyelmi határozat kézbesítésétől számított 15 napon belül kell az elsőfokú 
fegyelmi tanácsnál benyújtani, és elő kell terjeszteni a fellebbezés indokait is. 

(3) A fellebbezés halasztó hatályú. 
(4) Az elsőfokú fegyelmi tanács a fellebbezési határidő lejártával a fellebbezést és a fegyelmi ügy iratait a 

másodfokú fegyelmi tanácshoz felterjeszti. 

A másodfokú fegyelmi tanács eljárása 

101. § (1) A másodfokú fegyelmi tanács elnöke megvizsgálja, hogy a fellebbezés a jogosulttól származik-e, és 
határidőben nyújtották-e be. 

(2) A másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezést tárgyaláson bírálja el. A fellebbezési tárgyalásra a másodfokú 
fegyelmi tanács elnöke határnapot tűz. 



403 
 

(3) A tárgyaláson az előadó bíró ismerteti az ügyet, majd a fellebbező előadja a fellebbezésben foglaltakat, és 
az ellenérdekű fél kap szót. Legvégül a fegyelmi eljárás alá vont személy nyilatkozhat. 

(4) Ha a bizonyítás kiegészítése szükséges, azt a másodfokú fegyelmi tanács az elsőfokú fegyelmi tanács útján 
is foganatosíthatja. 

102. § (1) A másodfokú fegyelmi tanács határozatát és annak indokait a tárgyalás befejezése után kihirdeti. 
(2) Ha az eljárás hiánya nem pótolható, a másodfokú fegyelmi tanács az elsőfokú fegyelmi határozatot 

hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú fegyelmi tanácsot új eljárásra utasítja. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott eseten kívül a másodfokú fegyelmi tanács a fellebbezések keretei között 

az ügy érdemében határoz. Határozata jogerős. 
(4) A másodfokú fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás alá vont személy számára kedvezőbb döntést akkor is 

hozhat, ha nem fellebbezett az elsőfokú határozat vagy annak bármely rendelkezése ellen. 
(5) A másodfokú fegyelmi eljárásban az elsőfokú fegyelmi eljárás szabályait megfelelően alkalmazni kell. 

Fegyelmi intézkedés 

103. § (1) Egyszerű ügyben vagy ha a fegyelmi eljárás alá vont személy a terhére rótt cselekményben a 
vétkességét elismerte, az elsőfokú fegyelmi tanács tárgyalás nélkül fegyelmi intézkedést hoz. 

(2) A fegyelmi intézkedésről szóló határozatban e törvénynek megfelelően bármely fegyelmi büntetés 
kiszabható. 

(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy a fegyelmi intézkedésről szóló határozat kézbesítésétől számított 15 
napon belül tárgyalás tartását kéri, a fegyelmi intézkedés hatályát veszti, és az első fokú fegyelmi tanács elnöke a 
tárgyalást kitűzi, vagy szükség esetén fegyelmi vizsgálat lefolytatását rendeli el. 

Felfüggesztés 

104. § (1) Az első fokú fegyelmi tanács ideiglenes intézkedésként az eljárás alá vont személyt szolgálatából 
felfüggeszti, ha 

a) a büntetőeljárás során az eljárás alá vont személyt letartóztatták, 
b) az eljárás alá vont személy ellen a cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezés iránt 

eljárás indult. 
c) 
(2) A felfüggesztés elrendelésére a vizsgálóbiztos és a miniszter képviselője indítványt tehet. 
(3) Az első fokú fegyelmi tanácsnak a felfüggesztésről hozott határozata ellen a kézbesítéstől számított 15 

napon belül az eljárás alá vont személy, a vizsgálóbiztos és a miniszter képviselője a másodfokú fegyelmi 
tanácshoz fellebbezhet; a fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 

(4) A felfüggesztés alatt az eljárás alá vont személyre a munkaviszony, szolgálati viszony, munkavégzési 
kötelezettséggel járó egyéb jogviszony létesítésének és vállalkozás fenntartásának tilalma nem vonatkozik. 

A büntetőeljárással kapcsolatos rendelkezések 

105. § (1) A fegyelmi bíróságot bűncselekmény alapos gyanúja esetén feljelentési kötelezettség terheli. 
(2) A büntetőeljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. 
(3) A büntető ügyben eljáró hatóság a közjegyző, a közjegyzőjelölt és a közjegyzőhelyettes ellen indított 

büntetőeljárásról és letartóztatásukról a területi elnökséget és a megyei bíróság elnökét értesíti. Az eljárást 
befejező jogerős határozatot kézbesíteni kell a területi elnökség, a megyei bíróság elnöke, a vizsgálóbiztos és a 
miniszter képviselője részére. 

Új eljárás kezdeményezése 

106. § (1) A jogerős fegyelmi határozat meghozatalát követően a megyei bíróság elnöke, a területi elnökség, 
vagy az eljárás alá vont személy új eljárást kezdeményezhet, ha olyan tényre vagy bizonyítékra, illetőleg olyan 
jogerős bírói vagy más hatósági határozatra hivatkozik, amelyet a fegyelmi bíróság nem bírált el, feltéve, hogy 
az - elbírálás esetén - a fegyelmi határozatra lényeges kihatással lett volna. Új eljárásnak van helye akkor is, ha 
az alapügyben a fegyelmi bíróság valamely tagja kötelességét a büntető törvénybe ütköző módon megszegte. 

(2) Új eljárás kezdeményezésének az eljárás alá vont személy terhére csak a közjegyző életében és csak az 
elévülési időn belül van helye. 

Költség 
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107. § (1) A fegyelmi eljárás költségét az állam előlegezi. 
(2) Ha a fegyelmi eljárás során az eljárás alá vont személy felelősségét megállapították, köteles az eljárási 

költséget egészben vagy részben megtéríteni. 

A fegyelmi büntetés nyilvántartása 

108. § (1) A fegyelmi bíróság a jogerős határozatát megküldi a területi elnökségnek, valamint a Magyar 
Országos Közjegyzői Kamarának. Az országos kamara a fegyelmi bíróság határozatairól nyilvántartást vezet. 

(2) A jogerős fegyelmi büntetést a közjegyzők, a közjegyzőjelöltek, illetőleg a közjegyzőhelyettesek 
névjegyzékében fel kell tüntetni. 

A fegyelmi büntetés törlése 

109. § (1) A fegyelmi büntetés akkor törölhető, ha a kiszabása óta figyelmeztetés esetén egy év, más fegyelmi 
büntetés esetén 5 év eltelt. 

(2) A fegyelmi büntetés törléséről a közjegyző székhelye, közjegyzőhelyettes és közjegyzőjelölt esetében 
pedig a munkáltató közjegyző székhelye szerint illetékes területi elnökség kérelmére az első fokon eljárt 
fegyelmi bíróság dönt, és erről a területi elnökséget, valamint az országos kamarát értesíti. 

Alkalmatlanság 

110. § (1) A területi elnökség javaslatára a miniszter a 17. § (3) bekezdésének f) és g) pontjában említett 
körülmények fennállása esetén felszólítja a közjegyzőt, hogy meghatározott idő alatt mondjon le közjegyzői 
szolgálatáról. 

(2) Ha a közjegyző a felszólításnak nem tesz eleget, a miniszter értesíti az első fokú fegyelmi bíróságot. Az 
első fokú fegyelmi tanács a fegyelmi eljárás szabályainak megfelelő alkalmazásával határoz a közjegyző 
alkalmatlanságáról, illetve érdemtelenségéről, és ha őt alkalmatlanná vagy érdemtelenné nyilvánítja, 
határozatában a közjegyzői szolgálatának megszűnését állapítja meg. 

(3) Az alkalmatlanságról és az érdemtelenségről hozott határozat ellen a fegyelmi határozatra vonatkozó 
szabályok szerint van helye fellebbezésnek és másodfokú eljárásnak. 

(4) A közjegyzőhelyettes és a közjegyzőjelölt esetén a miniszternek az (1)-(2) bekezdésben írt jogköre az 
illetékes területi kamara elnökét illeti meg. 

HARMADIK RÉSZ 

A KÖZJEGYZŐI TEVÉKENYSÉG ÉS ELJÁRÁS 

IX. fejezet 

A közjegyzői okiratok általános szabályai 

Közös rendelkezések 

111. § (1) A közjegyzői okiratok az ügyleti okirat és a ténytanúsító okirat (közjegyzői tanúsítvány). Az ügyleti 
okirat közhitelesen tanúsítja a jogügyletre vonatkozó akaratnyilvánítás tényét, a ténytanúsító okiratban a 
közjegyző a jogi jelentőségű tényeket közhitelesen tanúsítja jegyzőkönyvi vagy záradéki formában. 

(2) A közjegyző által e törvényben előírt alakszerűségek megtartásával elkészített közjegyzői okirat, ennek 
hiteles kiadmánya és hiteles másolata: közokirat. 

(3) A közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és hiteles másolata - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - 
elektronikus úton is elkészíthető. A közjegyző által e törvényben előírt alakszerűségek megtartásával készített, a 
közjegyző minősített elektronikus aláírásával ellátott közjegyzői okirat, ennek hiteles kiadmánya és hiteles 
másolata: közokirat (elektronikus közokirat). 

112. § (1) A közjegyző végrehajtási záradékkal látja el a közjegyzői okiratot, ha az tartalmazza 
a) a szolgáltatásra és ellenszolgáltatásra irányuló vagy egyoldalú kötelezettségvállalást, 
b) a jogosult és a kötelezett nevét, 
c) a kötelezettség tárgyát, mennyiségét (összegét) és jogcímét, 
d) a teljesítés módját és határidejét. 
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(2) Ha a kötelezettség feltételnek vagy időpontnak a bekövetkezésétől függ, a végrehajthatósághoz az is 
szükséges, hogy a feltétel vagy időpont bekövetkezését közokirat tanúsítsa. 

(3) E § alapján akkor van helye végrehajtásnak, ha a közjegyzői okiratba foglalt követelés bírósági 
végrehajtási útra tartozik, és ha a követelés teljesítési határideje letelt [1994. évi LIII. törvény (Vht.) 21. §]. 

113. § A közjegyző felel azért, hogy a közjegyzői okirat a valóságnak megfelelően tartalmazza a közjegyző 
jelenlétében történt tényeket. 

114. § (1) A közjegyzőt és a közjegyzőhelyettest az országos elnök feljogosíthatja, hogy idegen nyelven 
készítsen közjegyzői okiratot, ennek igazolására nyelvi jogosítványt ad ki. Az országos elnök és az 
alkalmazásában álló közjegyzőhelyettes nyelvi jogosítványát - az országos kamara kérelmére - az igazságügyért 
felelős miniszter adja ki. A nyelvi jogosítvány számának a közjegyzői okiratból ki kell tűnnie. 

(2) A nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyző az okiratot a felek választása szerint egy - a nyelvi 
jogosítványban szereplő vagy magyar - nyelven készíti el és adja ki. 

(3) Az országos elnök a nyelvi jogosítványt akkor adja ki, ha a közjegyző és a közjegyzőhelyettes a 
nyelvismeretét a nyelvi meghallgatáson megfelelően igazolta, és közjegyzőhelyettes esetén az alkalmazó 
közjegyző az adott nyelvre nyelvi jogosítvánnyal rendelkezik. 

(4) A nyelvi jogosítvány iránti kérelmet a közjegyző vagy közjegyzőhelyettes székhelye szerinti területi 
kamara terjeszti fel az országos elnökhöz, aki a meghallgatást követően dönt a nyelvi jogosítvány kiadásáról. 

(5) Ha a nyelvi jogosítvánnyal rendelkező közjegyzőhelyettes közjegyzői kinevezést kap, részére az adott 
nyelvre a nyelvi jogosítványt ki kell adni. 

(6) Az országos elnök a nyelvi jogosítványt visszavonja, ha 
a) a közjegyző szolgálati viszonya megszűnik, vagy a közjegyzőhelyettest törölték a névjegyzékből, 
b) a közjegyzőhelyettes olyan közjegyzővel létesít munkaviszonyt, aki nem rendelkezik az adott nyelvre 

nyelvi jogosítvánnyal. 
115. § (1) A közjegyzői okiratot világosan és rövidítések nélkül kell szövegezni; a leírásnál az üresen maradó 

sorokat vízszintes vonallal kell kitölteni. 
(2) A közjegyzői okiratban a határidőt, határnapot, a pénzkötelezettség végösszegét, az okirat keltét és más 

fontos számadatot számmal és betűvel is ki kell írni. 
116. § (1) A közjegyzői okiratban törölni, átütni vagy a sorok közé írni nem szabad. Ha a szó törlése 

szükséges, a javítást úgy kell elvégezni, hogy az áthúzott szó olvasható maradjon. A törölt szavak számát a 
lapszélen vagy az okirat végén fel kell tüntetni, és a közjegyző, valamint a felek aláírásával kell ellátni. 

(2) Ha a közjegyzői okiratban más változtatás vagy kiegészítés szükséges, ezt az okirat megfelelő sorában 
utaló jellel kell jelölni. A változtatást vagy kiegészítést - az érintett szavak számának feltüntetésével - a lapszélen 
vagy az okirat végén kell elhelyezni, és a közjegyző, valamint a felek aláírásával kell ellátni. 

(3) A közjegyző névcsere, hibás névírás, szám- vagy számítási hiba vagy más hasonló elírás esetén az 
okiratban szereplő ügyfelek közös kérelmére vagy hivatalból a közjegyzői okirat kijavítását végzéssel bármikor 
elrendelheti. 

(4) A közjegyzői okirat kijavítását elrendelő végzést a kijavított okiratra és lehetőleg annak kiadmányaira is 
fel kell jegyezni. Ha a kiadmányokat már kibocsátották, a közjegyző új, a kijavított szöveget tartalmazó 
kiadmányokat bocsáthat ki. A kijavítás tárgyában hozott végzés felülvizsgálatát csak akkor lehet kérni a 
közjegyző székhelye szerinti megyei bíróságtól, ha a közjegyző a kijavítás iránti kérelmet elutasította, vagy az 
hivatalból történt. A bíróság eljárására az 5. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

117. § (1) A közjegyzői okiratot ügyszámmal, oldalait folyamatos sorszámmal kell ellátni. 
(2) A közjegyző a közjegyzői okiratot a végén aláírásával, közjegyzői minőségének feltüntetésével és 

bélyegzőjével látja el. 
(3) A fél és más érdekelt a közjegyzői okiratot a végén aláírja, vagy kézjegyével látja el. Ha erre nem képes, 

az aláírást a közjegyző aláírása pótolja. 
(4) A közjegyző az okirat készítéséhez e törvényben meghatározott esetben segédszemélyek közreműködését 

veszi igénybe. Segédszemély az ügyleti tanú, az azonossági tanú és a tolmács. A segédszemélyek azonosításánál 
az ügyfélre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

118. § Ha a közjegyzői okirat több lapból áll, ezeket zsinórral össze kell fűzni, és a közjegyző bélyegzőjével 
kell megerősíteni. A közjegyzői okirat mellékleteit, melyek az okirat részét képezik, ugyanígy kell az okirathoz 
fűzni. Ha a melléklet erre nem alkalmas, azt a közjegyzői okirat ügyszámával ellátva az okirathoz csatolva kell 
őrizni. 

119. § (1) A közjegyzői okirat eredeti példányát az a közjegyző őrzi, aki készítette. A felek az okirat hiteles 
kiadmányát kapják meg. 

(2) Az eredeti közjegyzői okirat csak a bíróságnak és a területi elnökségnek adható ki. Ilyenkor az eredeti 
közjegyzői okirat helyére annak a közjegyző által e célra készített hiteles kiadmányát kell elhelyezni. Ezt a 
kiadmányt a közjegyzői okirat visszaérkezése után is a közjegyzői okirat mellett kell őrizni. 

(3) A közjegyzői okirat visszaérkezéséig - ha a területi elnökség másképpen nem rendelkezett - a közjegyző a 
(2) bekezdésben említett kiadmány alapján adhat ki hiteles kiadmányt. 
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(4) Az elektronikus úton készített közjegyzői okiratot a felek részére elektronikus úton vagy adathordozón 
elektronikus okirat formájában, illetve papíralapú hiteles kiadmány, hiteles másolat formájában lehet kiadni. A 
papíralapú közjegyzői okiratról elektronikus úton vagy adathordozón is lehet hiteles kiadmányt, hiteles másolatot 
kiadni. 

A közjegyzői okirat elkészítése 

120. § (1) A közjegyzői okirat elkészítése alkalmával a közjegyző kötelessége, hogy 
a) meggyőződjék a fél ügyleti képességéről és jogosultságáról, továbbá valódi szándékáról, 
b) tájékoztassa a felet a jogügylet lényegéről és jogi következményeiről, 
c) világosan és egyértelműen írásba foglalja a fél nyilatkozatait, 
d) felolvassa a közjegyzői okiratot a fél előtt; a közjegyzői tanúsítványt csak akkor kell felolvasni, ha e 

törvény kifejezetten így rendelkezik, 
e) meggyőződjék arról, hogy a közjegyzői okiratban foglaltak megfelelnek a fél akaratának, 
f) előzetesen tájékoztassa a személyazonosság ellenőrzésével érintett felet az ellenőrzés céljáról, módjáról és 

tartalmáról, a közjegyzői közreműködés megtagadásának kötelezettségéről és a 122. § (8) bekezdésében 
megjelölt bejelentési kötelezettségéről, valamint az ellenőrzés során megismert adatok kezeléséről. 

(2) A tervezeten eszközölt változtatás és kiegészítés szövegének kivételével mellőzhető a felek által 
rendelkezésre bocsátott írásbeli tervezet felhasználásával készített közjegyzői okirat felolvasása, ha a jogi 
képviselővel eljáró jogi személy felek, vagy a lakáscélú állami támogatásokról szóló külön jogszabály szerinti 
állami kamattámogatással érintett hitelszerződést (jelzáloghitel szerződést) kötő felek a közjegyző előtt 
együttesen kijelentik, hogy az okirat tervezetét megismerték és ezért kérik az okirat felolvasásának mellőzését. A 
felolvasás mellőzése nem érinti a közjegyzői okirat készítésével kapcsolatban előírt egyéb kötelezettségek 
teljesítését. Nincs lehetőség a felolvasás mellőzésére, ha a felek bármelyike a 124. § a)-c) pontjában megjelölt 
személy. 

121. § A közjegyzői okirat elkészítésénél aggályos körülménynek kell tekinteni különösen, ha a fél a 
közjegyzői okiratba olyan rendelkezés felvételét kéri, amely jogvita keletkezéséhez vezethet, vagy amelynek 
nincs joghatása. 

122. § (1) Ha a közjegyző a felet személyesen nem ismeri, személyazonosságáról és szükség esetén a személyi 
adatairól köteles meggyőződni 

a) saját kezű aláírással és fényképpel ellátott hivatalos igazolványból, 
b) a közjegyző által személyesen ismert vagy személyazonosságát az a) pont szerint igazoló két azonossági 

tanú közreműködésével. 
(2) A közjegyző a fél 
a) személyazonosságának és lakcímének igazolása érdekében a rendelkezésére bocsátott adatai nyilvántartási 

adatokkal való egyezőségének és 
b) személyazonosságának igazolására alkalmas, bemutatott hatósági igazolványa, és tartózkodásra jogosító 

okmánya (a továbbiakban együtt: igazolvány) nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és érvényességének 
ellenőrzése céljából megkeresi a személyiadat- és lakcímnyilvántartást, a járművezetőiengedély-nyilvántartást, 
az útiokmány-nyilvántartást vezető vagy a központi idegenrendészeti nyilvántartás (a továbbiakban együtt: 
nyilvántartás) adatait feldolgozó hatóságot. 

(3) Az ellenőrzés elektronikus úton történő adatigényléssel valósul meg; az adatigénylés iránti megkeresését a 
közjegyző hivatali elektronikus aláírásával látja el. 

(4) A nyilvántartást vezető hatóság az adatigénylés iránti megkeresés teljesítése előtt ellenőrzi a hivatali 
elektronikus aláíráshoz tartozó tanúsítvány érvényességét; a megkeresés teljesítését megtagadja, ha a tanúsítvány 
érvényességét a hitelesítés-szolgáltató felfüggesztette vagy a tanúsítványt visszavonta. 

(5) Az ellenőrzés céljából a közjegyző a nyilvántartásokból a fél alábbi adatait ellenőrizheti: 
a) természetes személyazonosító adatait, 
b) állampolgárságát, hontalanságát, menekült, bevándorolt, letelepedett vagy EGT-állampolgár jogállását, 
c) lakcímét, 
d) arcképmását, 
e) aláírását és 
f) az igazolványának, valamint a személyazonosítóról és a lakcímről szóló hatósági igazolványának 

okmányazonosítóját és az okmányazonosító alapján nyilvántartott következő tényeket: 
fa) a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 17. §-ának 

(4) bekezdése szerinti tények, 
fb) a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 24. §-ának f) pontja szerinti tények és az okmány 

érvényességi ideje, 
fc) a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 8. §-ának i)-j) pontjai szerinti 

tények, 
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fd) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. 
évi I. törvény 76. §-ának d) pontja, 80. §-ának b) és c) pontja, valamint a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 95. §-a (1) bekezdésének g) pontja, 96. §-a (1) 
bekezdésének g) pontja, továbbá 100. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti tények. 

(6) A közjegyző köteles megtagadni a közreműködést, ha 
a) a fél személyazonosság megállapításához adatot nem szolgáltatott, 
b) ha a nyilvántartás adatai nem egyeznek meg a rendelkezésre bocsátott adatokkal vagy az igazolvány 

érvénytelen és a személyazonosság igazolása az (1) bekezdésben írt más módon sem lehetséges. 
(7) A közjegyző az ellenőrzés során megismert adatok papír alapú másolatát megőrizheti. A közjegyző a 

másolatot vagy külön jogszabály szerint őrzi meg, vagy az iratokhoz csatolja és elkülönítve zártan kezeli; a 
másolatot az ügy irattárba helyezésétől számított 5 évig tárolhatja, ezt követően megsemmisíti. Az adatokat a 
közjegyző csak a bíróság, az ügyész, a büntetőügyben eljáró hatóság és a közjegyző tevékenységét ellenőrző 
területi kamara részére adhatja ki, és részükre teheti lehetővé az adatokba történő betekintést. 

(8) Ha az ellenőrzés során a közjegyző azt állapítja meg, hogy az igazolvány elvesztését, ellopását vagy 
megsemmisülését bejelentették és megtalálásának vagy megkerülésének ténye nincs nyilvántartva, az igazolvány 
jogosulatlan felhasználásának megakadályozása céljából haladéktalanul értesíti az illetékes rendőrkapitányságot. 
A közjegyző bejelentési kötelezettségének teljesítése nem tekinthető a titoktartási kötelezettsége megsértésének. 

(9) A közjegyző a hivatalos eljárása során tudomására jutott adatokat csak e törvényben meghatározott 
eljárása során használhatja fel, az adatokat köteles megvédeni a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, 
és azok törvényellenes módon vagy ilyen célból történő felhasználása ellen. 

(10) Ha a nyilvántartás adatainak elektronikus úton történő lekérdezése az okirat elkészítésének alkalmával 
technikai okokból nem lehetséges, az a jognyilatkozat okiratba foglalásának nem akadálya; a közjegyző azonban 
köteles az ellenőrzést utólag, az akadály megszűnését követően haladéktalanul elvégezni, s az okiratról hiteles 
kiadmányt, másolatot vagy bizonyítványt csak ezt követően, és ennek eredményétől függően adhat ki. Ha az 
utólagos ellenőrzés alapján a közreműködés megtagadásának van helye, az erről szóló végzést csak annak a 
félnek kell kézbesíteni, akinek a személyazonossága egyértelműen megállapítható. 

123. § Nem lehet azonossági tanú az, aki 
a) a 18. évét nem töltötte be, 
b) az ügyletben félként vagy kedvezményezettként szerepel, 
c) testi vagy szellemi fogyatkozása miatt a személyazonosság tanúsítására alkalmatlan. 
124. § A közjegyzői okirat elkészítésénél két ügyleti tanú közreműködése szükséges, ha a fél 
a) írástudatlan, illetőleg olvasásra vagy nevének aláírására képtelen, 
b) nem ért azon a nyelven, amelyen a közjegyzői okirat készül, 
c) vak, 
d) az ügyleti tanúk bevonását kéri. 
125. § Nem lehet ügyleti tanú az, aki 
a) nem lehet azonossági tanú (123. §), 
b) írástudatlan, 
c) nem ért azon a nyelven, amelyen a közjegyzői okirat készül, 
d) a közjegyző hozzátartozója. 
126. § (1) Az ügyleti tanúk általában a közjegyzői okirat felolvasásánál és aláírásánál vannak jelen. 
(2) A fél kérheti, hogy az ügyleti tanúk csak a közjegyzői okirat aláírásánál legyenek jelen; ilyenkor a fél a 

tanúk előtt kijelenti, hogy a közjegyzői okirat felolvasása megtörtént, illetőleg kérte a közokirat felolvasásának 
mellőzését, az okirat tartalma az akaratával megegyező, és az okiratot a tanúk jelenlétében aláírja. Mindezeknek 
az okiratból ki kell tűnniük. 

(3) Ha a fél vak, az ügyleti tanúk jelenléte a közjegyzői okirat készítésének teljes ideje alatt kötelező. 
127. § A közjegyzői okirat készítésekor 
a) a hallássérült személy kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével vagy írásban; 
b) a siketvak személy kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével; 
c) a beszédfogyatékos személy kérésére írásban 

kommunikálhat. 
128. § Ha a közjegyzőnek a fél által beszélt nyelvből nincs nyelvi jogosítványa, a közjegyzői okiratot magyar 

nyelven tolmács közreműködésével készíti el. 
128/A. § A fél által a cég létesítését (módosítását) tartalmazó közjegyzői okiratban a cég székhelyeként, 

telephelyeként vagy fióktelepeként megjelölt ingatlannal kapcsolatban a közjegyző az okirat elkészítése során az 
ingatlan-nyilvántartási adatok és a tulajdonjogra vonatkozó, használatra feljogosító okiratok alapján ellenőrzi azt, 
hogy az a cég tulajdonát képezi-e vagy használatára a cég jogosult-e, és hogy az más cég székhelyeként, 
telephelyeként vagy fióktelepeként be van-e jegyezve a cégjegyzékbe. Ha ezen ellenőrzés eredményeként a 
közjegyző azt állapítja meg, hogy az ingatlan cég székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként való 
megjelölése jogszabállyal ellentétes, köteles a közreműködést megtagadni. 
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A közjegyzői okirat tartalma 

129. § A közjegyzői okiratnak tartalmaznia kell: 
a) az eljárás helyét, évét, hónapját és napját, 
b) a közjegyző családi és utónevét, továbbá székhelyét, 
c) a felek, az azonossági és az ügyleti tanúk, a bizalmi személy, valamint a tolmács családi és utónevét, 
d) a jogügylet tartalmát, utalva az esetleges meghatalmazásra vagy más mellékletre, feltéve hogy ezek a 

közjegyzői okirathoz nincsenek hozzáfűzve, 
e) a közjegyzői okirat felolvasásának, illetve az ezt helyettesítő eljárásnak a megtörténtét, vagy a felolvasás 

mellőzésének tényét és a feleknek ezt indítványozó nyilatkozatát, 
f) azt, hogy a fél a közjegyzői okiratban foglaltakat az akaratával megegyezőnek találta, 
g) a felek az azonossági és az ügyleti tanúk, a bizalmi személy, valamint a tolmács aláírását vagy kézjegyét, 
h) a közjegyző aláírását és bélyegző lenyomatát. 
130. § A közjegyzői okiratban fel kell tüntetni a felek, az azonossági és az ügyleti tanúk, a bizalmi személy, 

valamint a tolmács lakóhelyét, születési helyét és idejét, lehetőség szerint anyja nevét, szükség esetén a felek 
egyéb személyi adatait, és azt, hogy ezekről a közjegyző hogyan győződött meg. 

131. § (1) Nem tekinthető közokiratnak az az okirat, amelyet a közjegyző a 120-129. §-ban foglaltak 
megsértésével vagy elmulasztásával készített. 

(2) A 130. §-ban foglalt adatok hiánya nem vonja maga után a közjegyzői okirat közokirati jellegének 
elvesztését. 

132. § (1) Ha a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, a meghatalmazást 
közjegyzői okiratba vagy olyan magánokiratba kell foglalni, amelyben a fél aláírását közjegyző, bíróság, más 
hatóság vagy magyar külképviseleti szerv hitelesítette. 

(2) A meghatalmazást eredetiben, hiteles kiadmányban vagy hiteles másolatban a közjegyzői okirathoz kell 
fűzni. 

X. fejezet 

Egyes közjegyzői okiratok 

Végrendelet 

133. § (1) A közjegyzői okiratba foglalt végrendelet és más végintézkedés (a továbbiakban: végrendelet) 
érvényességéhez a 117-132. §-ban foglalt érvényességi kellékeken kívül az szükséges, hogy a végrendelkező 
személyesen jelentse ki végakaratát a közjegyző előtt, és ez magából a közjegyzői okiratból kitűnjék. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezést a végrendelet visszavonására megfelelően alkalmazni kell. 
134. § (1) A végrendelkező a magánvégrendeletét nyíltan vagy borítékba zárva letétbe helyezheti a 

közjegyzőnél azzal a kijelentéssel, hogy az okirat a végrendeletét tartalmazza. A letétbe helyezésről 
jegyzőkönyvet kell készíteni. Az átvett végrendeletet a jegyzőkönyvhöz kell fűzni. 

(2) A közjegyző a végrendelet átvételéről a félnek elismervényt ad, és a végrendeletet elzárva őrzi. 
135. § (1) A közjegyző a letevőnek vagy az erre a célra adott meghatalmazással (132. §) ellátott 

meghatalmazottjának - kívánságára - a nála letett végrendeletet visszaadja. 
(2) A közjegyző a végrendelet visszaadásáról jegyzőkönyvet készít, amelyet a végrendelet letétbe helyezéséről 

szóló eredeti jegyzőkönyvre folytatólag vezet rá. 
(3) A közjegyző a felet tájékoztatja arról, hogy a végrendeletre visszaadása után a Polgári Törvénykönyv 629. 

§-a (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat nem lehet alkalmazni, és ezt a jegyzőkönyvben feltünteti. 
(4) A közjegyzői okiratba foglalt végintézkedést, az egyéb, halál esetére szóló rendelkezést tartalmazó 

közjegyzői okiratot, valamint a végrendelet közjegyzőnél történő letételének tényét a közjegyző köteles 
bevezetni a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába az okirat elkészítését vagy a letétbe helyezést követő 72 
órán belül. A hagyatéki ügyben eljáró közjegyző az örökhagyó esetleges végrendelete iránti tudakozódás 
céljából köteles megkeresni a Végrendeletek Országos Nyilvántartását. 

(5) A Végrendeletek Országos Nyilvántartása tartalmazza a végintézkedő nevét, születési nevét, születési 
helyét és idejét, anyja születési nevét, valamint a végintézkedés egyedi azonosításához szükséges adatokat. 

Tanúsítvány 

136. § (1) A közjegyző tanúsítványt állít ki 
a) arról, hogy a másolat az előtte felmutatott okirattal megegyező, 
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b) a fordítás helyességéről, 
c) az aláírás és kézjegy valódiságáról, 
d) az okirat felmutatásának időpontjáról, 
e) a nyilatkozat vagy értesítés közléséről, 
f) a tanácskozásról és határozatról, 
g) egyéb jogi jelentőségű tényről, 
h) váltó, csekk és más értékpapír óvásáról, 
i) a közhitelességű nyilvántartás tartalmáról. 
(2) A tanúsítvány kiállítása esetén a törvénynek a közjegyzői okiratokra vonatkozó általános szabályait kell 

megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közjegyző felelőssége a tanúsítvány, mint közokirat alakiságának 
megtartásáért és a tanúsítvány tartalmi valódiságáért áll fenn. A közjegyző a tanúsítvány készítésénél nem 
köteles segédszemélyeket igénybe venni. 

137. § (1) A közjegyző akkor hitelesítheti az okirat másolatát, ha jól olvasható az az okirat, amelyről a másolat 
készült. A közjegyző a másolatot összehasonlítja az okirattal és a másolatnak az okirattal való megegyezését a 
másolaton hitelesítési záradékkal tanúsítja. 

(2) A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy 
a) a másolat eredeti okiratról vagy annak a kiadmányáról, másolatáról készült, 
b) a felmutatott okiraton volt-e illetékbélyeg, 
c) a másolat az eredetinek csak egy része, 
d) az eredeti okiraton változtatás, sérülés vagy aggályt keltő más körülmény észlelhető. 
(3) A másolatok hitelesítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az okiratról, illetve az 

elektronikus úton vezetett adatbázisból a közjegyző felügyelete mellett, elektronikus úton előállított másolat és 
kivonat hitelesítésére, továbbá az elektronikus okiratról készített papíralapú másolat és kivonat hitelesítésére. A 
közjegyző az elektronikus úton készített másolatot és kivonatot minősített elektronikus aláírással látja el. 

(4) Nem kell hitelesítési záradékkal ellátni az elektronikus okiratról készített kiadmányt és másolatot, ha az 
sérülésmentes papír alapú okiratról készült és tartalmazza a teljes okiratot, továbbá a közjegyző elektronikus 
aláírását és az időbélyegzőt. 

138. § (1) Az a közjegyző, aki idegen nyelven okirat készítésére jogosult, ezen a nyelven a közjegyzői 
hatáskörbe tartozó ügyekben keletkezett okiratról hiteles fordítást készíthet, vagy a fordítás helyességét 
tanúsíthatja. 

(2) A fordítást az eredeti okiratra kell írni, vagy hozzá kell fűzni. 
(3) A fordításnak az eredetivel való megegyezését a közjegyző a fordítás végén záradékkal tanúsítja. 
139. § (1) A közjegyző névaláírás vagy kézjegy valódiságát akkor tanúsítja, ha a fél az okiratot a közjegyző 

előtt írja alá, vagy az okiraton levő aláírást a közjegyző előtt a sajátjának ismeri el. 
(2) A fél személyazonosságáról a közjegyző a tanúsítvány kiadása előtt meggyőződik. 
(3) Ha a fél vak vagy írástudatlan, illetőleg olvasásra képtelen, a hitelesítés előtt az okiratot előtte fel kell 

olvasni. 
(4) A tanúsítványt záradék formájában kell kiállítani, amely tartalmazza az ügyszámot, a fél családi és 

utónevét, születési helyét és idejét, lehetőség szerint anyja nevét, kérésére egyéb személyi adatait. 
140. § (1) Okirat felmutatásának időpontját a közjegyző úgy tanúsítja, hogy a felmutató fél megnevezése 

mellett a felmutatás helyét, évét, hónapját, napját - kívánságára óráját is - feljegyzi az okiratra. 
(2) Az okiratot felmutató fél kívánságára a közjegyző e fél személyazonosságát is tanúsítja, ha megvan ennek 

a feltétele. 
141. § (1) A közjegyző akkor adhat ki személy életben létéről tanúsítványt, ha a fél előtte személyesen 

megjelent, és személyazonosságát igazolta. 
(2) A közjegyző az (1) bekezdés szerinti tanúsítványt jegyzőkönyvbe foglalja, amelyben tanúsítja, hogy a fél 

előtte személyesen megjelent. A megjelenés évét, hónapját, napját - a fél kívánságára óráját is -, továbbá a 
személyazonosság igazolásának módját az okiratban fel kell tüntetni. 

142. § (1) Nyilatkozat vagy értesítés közlését a közjegyző akkor tanúsíthatja, ha a közlés vagy elmaradása 
jogkövetkezménnyel járhat. 

(2) A közjegyző a nyilatkozat vagy értesítés szövegét szó szerint jegyzőkönyvbe foglalja, és az okiratot postán 
ajánlott vagy tértivevényes küldeményként a másik fél lakására továbbítja. A közjegyző erről a megbízó félnek 
tanúsítványt ad, amelyben feltünteti a nyilatkozat vagy értesítés szó szerinti szövegét, a felek nevét, lakóhelyét, a 
feladás helyét, évét, hónapját, napját, a megbízó fél kívánságára óráját is. 

(3) A másik fél írásbeli válaszát a közjegyző a jegyzőkönyvhöz csatolja, szóbeli válaszát jegyzőkönyvbe 
foglalja, és minderről értesíti a megbízó felet. 

143. § (1) Testületi ülés és az azon hozott határozat tanúsítása úgy történik, hogy a közjegyző a tanácskozás 
helyét és idejét, az azon hozott határozatokat és előterjesztett nyilatkozatokat - különösen azokat, amelyek az 
eljárás szabályszerűsége szempontjából jelentősek - jegyzőkönyvbe foglalja. 

(2) A jegyzőkönyvet kérelemre az ülés elnöke, ha ilyen nincs, valamennyi résztvevője aláírhatja. 
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(3) Az ülés résztvevőinek személyazonosságát a közjegyző az ülés elnökének kívánságára tanúsítja. 
144. § (1) A 137-143. §-okban nem említett egyéb tények és körülmények, különösen versenytárgyalás, 

sorsolás tanúsítására a közjegyző akkor jogosult, ha ennek megtörténte vagy elmaradása jogkövetkezménnyel 
jár, és a tanúsítani kért eljárást a közjegyző jelenlétében folytatták le. A közjegyző az eljárásról jegyzőkönyvet 
készít. 

(2) A közjegyző tényeknek információhordozóra (mikrofilm, mágnesszalag stb.) való felvételét az (1) 
bekezdés szerint tanúsítja, azzal az eltéréssel, hogy a felvétel után az információhordozót az őrizetébe veszi, és a 
visszajátszás alkalmával tanúsítja, hogy az információhordozó tartalma a felvett ténnyel megegyező. 

145. § (1) Az óvás felvételekor a váltó vagy csekk birtokosa a közjegyző jelenlétében hívja fel fizetésre a 
csekken vagy váltón megjelölt fizetési helyen vagy a fizetésre kötelezett székhelyén a fizetésre kötelezettet. Ha a 
fizetés meghiúsul, a közjegyző ezt hitelesen írásban - az óvás felvételével - tanúsítja. 

(2) Ha a jogszabály lehetővé teszi, a váltóóvás szabályait megfelelően alkalmazni kell más értékpapír óvására 
is. 

(3) Az óvás felvételéről készített okirat tartalmazza: 
a) a váltó, illetve a csekk pontos szövegét, a rajta lévő forgatmányokkal, nyilatkozatokkal és megjegyzésekkel 

vagy a tanúsítvány mellékletében ezek fénymásolatát, 
b) az óvást kérőnek és annak megnevezését, aki ellen az óvást felveszik (óvatolt), 
c) az óvatolt személyhez intézett felszólítást, az arra adott választ, avagy annak a megjegyzését, hogy az 

óvatolt nem válaszolt, vagy nem volt fellelhető, 
d) ki, miért, milyen módon ajánlotta vagy teljesítette a közbenjáró elfogadást, fizetést, 
e) a megkísérelt, illetve megtörtént felszólítás helyét, évét, hónapját, napját és - ha szükséges - óráját, 
f) a közjegyző aláírását, pecsétjét. 
(4) A közjegyző az óvatolt váltót az óvatolásra utaló záradékkal látja el, melyet a váltóhoz fűz. 
(5) A közraktári jegy zálogjegy része óvásának szabályait a közraktározásról szóló törvény határozza meg. 
146. § (1) A közjegyző tanúsíthatja, hogy a közhitelességű nyilvántartás adataival megegyezik a kivonat vagy 

a másolat, továbbá olyan tényeket tanúsíthat, amelyek közhitelességű nyilvántartásba való bejegyzésen 
alapulnak. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti tanúsítvány a nyilvántartást vezető szerv által kiállított kivonattal, másolattal vagy 
bizonyítvánnyal azonos hatályú. 

(3) A közjegyző a tanúsítványban feltünteti a közhitelességű nyilvántartásba történt betekintés napját, vagy ha 
a tanúsítványt a nyilvántartást vezető szerv által kiállított hiteles kivonat vagy másolat alapján állítja ki, annak 
keltét. 

147. § Az a közjegyző, aki idegen nyelven okirat készítésére jogosult, ezen a nyelven tanúsítványt is kiállíthat. 

Hiteles kiadmány, másolat, kivonat és bizonyítvány kiadása 

148. § A közjegyző az általa készített közjegyzői okiratról hiteles kiadmányt és bizonyítványt, más közjegyző 
által készített okiratról hiteles másolatot adhat ki. 

149. § Ha a közjegyzői okiratról hiteles kiadmány vagy másolat adható ki, a közjegyző bizonyítványban 
tanúsíthatja, hogy a közjegyzői okirat az őrizetében van. 

150. § Közjegyzői okiratról - ha e törvényben vagy az okiratban másképpen nem rendelkeztek - csak az abban 
félként szereplő személy, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére adható ki hiteles kiadmány. 

151. § (1) Hiteles másolat - ha a felek másképpen nem rendelkeztek - a közjegyzői okiratban félként szereplő 
személy, törvényes képviselője vagy meghatalmazottja részére korlátlan számban adható ki. Ez irányadó az 
egyszerű másolat kiadására és a betekintés engedélyezésére is. 

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt személy részére másolat kiadása és betekintés engedélyezése az erre 
jogosult személy hozzájárulásával lehetséges, ennek hiányában pedig akkor, ha a kérelmező a másolat 
kiadásához fűződő jogi érdekét valószínűsíti, és kérelmének teljesítése aggályra nem ad okot. 

152. § (1) A végrendeletet tartalmazó közjegyzői okiratról az örökhagyó életében csak az örökhagyó részére 
vagy kifejezetten e célra adott meghatalmazással (132. §) ellátott meghatalmazottja részére adható ki hiteles 
kiadmány, másolat vagy bizonyítvány. 

(2) Az örökhagyó halálát követően kiadmány, másolat vagy bizonyítvány - a végrendelet kihirdetése után, a 
kihirdetés napjának feltüntetésével - a 150-155. § szerint adható ki. 

153. § A közjegyzői okiratról hiteles kiadmányt a közjegyző ismételten és bárkinek kiadhat, aki az ahhoz 
fűződő jogi érdekét valószínűsíti. 

154. § (1) A hiteles kiadmányt az eredeti okirattal szó szerint megegyezően kell elkészíteni, azzal az 
eltéréssel, hogy az eredeti okiratban végzett javításokat és kiegészítéseket közvetlenül arra a helyre kell írni, 
ahová a szövegösszefüggés szerint tartoznak, és a javítás, kiegészítés tényét a kiadmányon nem kell feltüntetni. 

(2) A hiteles kiadmányban a meghatalmazás és egyéb melléklet szövegét az általános hitelesítési záradék előtt 
kell feltüntetni. 
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(3) A hiteles kiadmányt a közjegyző a szöveg végén záradékkal hitelesíti; amely tartalmazza a kiadmány 
keltét, a közjegyző aláírását és bélyegzőjének lenyomatát. 

(4) A hiteles kiadmány kiadását és azt, hogy kinek adták ki, az eredeti okiraton vagy a hozzá fűzött íven fel 
kell tüntetni. 

(5) A hiteles másolat kiadására az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni; az a hiteles kiadmány, 
hiteles másolat, amely e §-ban foglaltaknak nem felel meg, nem tekinthető közokiratnak. 

155. § Közjegyzői okirat létéről szóló bizonyítványt a közjegyző annak adhat ki, aki hiteles másolatra lenne 
jogosult. 

156. § (1) Ha a közjegyzői okirat több önálló jogügyletet foglal magában, a közjegyző az egyes jogügyletekről 
a közjegyzői okiratból kivonatot adhat ki. 

(2) A kivonatot a közjegyző záradékkal hitelesíti; ez azt tartalmazza, hogy a kivonat az okirat meghatározott 
része, és a kivonat alapján nincs helye bírósági végrehajtásnak. 

157. § A magyar külképviseleti hatóság okirat elkészítésénél és tanúsítvány kiállításánál e törvény szerint jár 
el. A közreműködés megtagadása, továbbá a kijavítás tárgyában hozott végzés felülvizsgálatát megyei bíróságtól 
(Fővárosi Bíróságtól) kell kérni; a bíróság eljárására az 5. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

XI. fejezet 

Okirat, pénz és érték megőrzése 

Okirat megőrzése 

158. § A közjegyző - ha jogszabály kivételt nem tesz - bármely okiratot átvehet megőrzés céljából. 
159. § A közjegyző az okirat átvétele alkalmával jegyzőkönyvet készít, amelynek tartalmaznia kell 
a) az átvétel helyét és idejét, 
b) az átadó családi és utónevét, lakóhelyét, szükség esetén egyéb személyi adatait, 
c) az átvett okirat megjelölését, 
d) annak a személynek a megnevezését, akinek a részére az okiratot ki kell adni, 
e) az okirat őrzésének idejét. 
160. § (1) A közjegyző az átvett okiratról a félnek átvételi elismervényt ad. 
(2) Az okirat kiadásakor a közjegyző - miután az átvevő személyazonosságáról meggyőződött - az átvételt a 

159. §-ban említett jegyzőkönyvön vagy külön jegyzőkönyvben ismerteti el. 
161. § A 158-160. §-okat megfelelően alkalmazni kell a váltó, továbbá az információhordozók átvételére és 

visszaadására is. 

Pénz, értéktárgy és értékpapír bizalmi őrzése 

162. § (1) Pénz, értéktárgy és közforgalomban levő értékpapír bizalmi őrzés céljából történő átvételére a 
közjegyző akkor jogosult, ha a fél közjegyzői okirat készítése során és azzal összefüggésben megbízta a 
közjegyzőt a felsorolt értékeknek a másik fél vagy a feleken kívül álló (harmadik) személy részére történő 
átadásával, illetőleg bíróságnál vagy más hatóságnál való letétbe helyezésével. 

(2) Értéktárgy átvételéhez a közjegyző szakértői vélemény csatolását kérheti. 
163. § A közjegyző a pénz, értéktárgy és értékpapír átvételéről jegyzőkönyvet készít, amelyben feltünteti: 
a) az átvétel alapjául szolgáló közjegyzői okirat ügyszámát, 
b) az átvétel helyét és idejét, 
c) az átvett pénz, értéktárgy és értékpapír leírását, 
d) az átadó nevét, továbbá nyilatkozatát az átadott pénz, értéktárgy és értékpapír rendeltetéséről, 
e) a bizalmi őrzés idejét. 
164. § A közjegyző az átvett pénzről, értéktárgyról és értékpapírról az átadónak átvételi elismervényt ad. 
165. § (1) Ha a fél rendelkezése szerint a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt a másik fél vagy harmadik személy 

részére kell átadni, a fél eltérő rendelkezése hiányában a közjegyző azt 15 napon belül köteles teljesíteni. Ha ez 
nem lehetséges, a közjegyző a félnek a pénzt, értéktárgyat és értékpapírt visszaadja, vagy bírósági (hatósági) 
letétbe helyezi. 

(2) Ha nem az (1) bekezdés szerint kell eljárni, a közjegyző az átvett pénzt, értéktárgyat és értékpapírt 
haladéktalanul köteles a bíróságnál vagy más hatóságnál letétbe helyezni. 

(3) A bírósági (hatósági) letétbe helyezés alkalmával kapott elismervényt a jegyzőkönyvhöz kell fűzni. 
(4) Az átadót értesíteni kell a megbízás teljesítéséről. 
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XII. fejezet 

Közjegyzői levéltár és elektronikus letéti tár 

166. § (1) A közjegyzői levéltárban kell elhelyezni 
a) az 1992. január 1-jén, illetve ezt követően hivatalba lépett közjegyző okiratait, nyilvántartásait és hivatali 

bélyegzőjét, ha a közjegyző szolgálata megszűnt vagy áthelyezték; 
b) a 2009. január 1-jét követően érkezett közjegyzői nemperes eljárásban keletkezett iratokat az eljárás jogerős 

befejezését követő két év elteltével; 
c) az elektronikus úton vezetett levéltárban elhelyezett, 2004. július 1-jét követően létrejött okiratok eredeti 

példányait, ha elkészítésük óta öt év eltelt. 
(2) A közjegyzői levéltár a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által fenntartott köztestületi levéltár. 
(3) A közjegyzői levéltár fenntartásának költsége a Magyar Országos Közjegyzői Kamarát terheli. 
166/A. § (1) A közjegyző köteles az általa készített közjegyzői okirat hiteles kiadmányát - a záradéki 

tanúsítvány kivételével -, valamint a külön jogszabályban meghatározott, a nemperes eljárásban hozott jogerős 
határozatot a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elektronikus úton vezetett levéltárában elhelyezni. Az 
archiválás alkalmával a közjegyző elkészíti a közokirat digitalizált másolatát, és azt a hivatali elektronikus 
aláírásával hitelesíti, továbbá az okirat kísérő lapján feltünteti annak jellemző adatait. Az elektronikus levéltárra 
vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg. 

(2) Az elektronikus levéltárban elhelyezett okiratról a közjegyző hiteles kiadmányt, másolatot, illetve 
bizonyítványt; a közjegyzői levéltár vezetője másolatot, illetve bizonyítványt ad ki. 

167. § (1) A közjegyzői levéltárban egy vagy több közjegyzői levéltárost és ügykezelői feladatokat ellátó más 
személyeket kell alkalmazni. 

(2) A közjegyzői levéltárost a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke nevezi ki. A közjegyzői levéltáros 
és a levéltárban foglalkoztatott, ügykezelői feladatokat ellátó személy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
alkalmazásában áll. 

(3)-(4) 
168. § (1) A közjegyzői levéltárak által kezelt okiratokról a közjegyzői levéltáros adhat ki hiteles vagy 

egyszerű másolatot, kivonatot, bizonyítványt, értesítést, adhat át őrizetben levő okiratot, és engedélyezheti az 
iratokba való betekintést. 

(2) Az (1) bekezdésben felsorolt okiratokat a közjegyzői levéltáros írja alá, és látja el a közjegyzői levéltár 
bélyegzőlenyomatával. 

(3) A közjegyzői levéltár által kiadott okirat elkészítéséért és hitelesítéséért járó díjakat a közjegyzői díjszabás 
szerint kell felszámítani, a díjak a közjegyzői kamarát illetik. 

169. § (1) Az 1992. január 1-je előtt keletkezett közjegyzői iratok, okiratok, nyilvántartások és hivatali 
bélyegzők elhelyezésére és kezelésére a bírósági ügyek nyilvántartására és kezelésére vonatkozó szabályok 
szerint a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróságok irattárai kötelesek. 

(2) A bírósági irattárban őrzött közjegyzői okiratról a bíróság elnöke által kijelölt bíró vagy bírósági titkár 
adhat ki hiteles vagy egyszerű másolatot, kivonatot, bizonyítványt, értesítést, adhat át őrizetben lévő okiratot, és 
engedélyezheti az iratokba való betekintést. 

(3) A (2) bekezdésben felsorolt okiratokat a bíróság elnöke által kijelölt bíró vagy bírósági titkár írja alá, és 
látja el a bíróság bélyegzőlenyomatával. 

(4) A (2) bekezdés szerinti okirat elkészítéséért és hitelesítéséért járó díjakat a közjegyzői díjszabás szerint 
kell felszámítani, és a Fővárosi, megyei bíróság előirányzat-felhasználási keret számlájára kell befizetni. 

170. § (1) A közjegyzői levéltáros jegyzőkönyvet készít 
a) a közjegyző szolgálatának megszűnése miatt átvett iratokról, nyilvántartásokról, eszközökről, 
b) a közjegyzői levéltárban elhelyezendő iratokról, nyilvántartásokról és eszközökről, 
c) az átvett iratokban tapasztalt hiányosságokról. 
(2) A közjegyzői levéltáros megküldi a jegyzőkönyvet a területi kamarának és átadja részére a kamara 

tulajdonában lévő eszközöket, a folyamatban lévő ügyek iratait, valamint a közjegyzőnél bizalmi őrzésben lévő 
okiratot, pénzt (értéktárgyat, értékpapírt), vagy letéti tárgyat és az ezekhez tartozó iratokat és nyilvántartásokat. 

(3) A folyamatban lévő ügyek iratait, valamint a közjegyzőnél bizalmi őrzésben lévő okiratot, pénzt 
(értéktárgyat, értékpapírt) és az ezekhez tartozó iratokat, nyilvántartásokat a területi elnökség a közjegyző 
utódjának, ha ilyen nincs, a területi elnökség által kijelölt közjegyzőnek adja át. Az őrzési megbízást ilyenkor 
úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő közjegyzőnek adták volna. 

(4) A letétbe helyezett okiratokat a közjegyzői levéltár őrzi; ha a letétet ki kell adni, azt - megkeresésére - az 
eljáró közjegyzőnek átadja. 

171. § (1) Ha az átadás-átvétel során hiányosság derül ki, az átadásra kötelezett közjegyzőt vagy örökösét a 
közjegyzői levéltár határidő kitűzésével felszólítja a hiány pótlására. Ha a felszólítás eredménytelen, a felet jogai 
védelme érdekében a közjegyzői levéltár haladéktalanul értesíti. 
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(2) Ha a hiányzó okirat kiadmánya a feleknél, a bíróságnál vagy bármely hatóságnál fellelhető, a közjegyzői 
levéltár ezt bevonja, ennek alapján hiteles másolatot készít, amelyet a területi kamara elnöke és a közjegyzői 
levéltáros ír alá. 

(3) A pótlásról jegyzőkönyvet kell készíteni, és a bevont kiadmányt a pótlás után vissza kell adni. 
(4) A pótlás költsége a közjegyzőt vagy örökösét terheli. 
171/A. § (1) A fél kérelmére a közjegyző az elektronikus letéti tárban helyezi el a kérelemben megjelölt okirat 

elektronikus hiteles másolatát. Az elektronikus letéti tárban az elektronikus okiratot három évig kell őrizni. Az 
őrzési idő a lejáratot megelőzően külön kérelemre - legfeljebb hároméves időtartammal - többször 
meghosszabbítható, a hosszabbításra irányuló kérelem hiányában az elektronikus másolatot törölni kell. 

(2) A letéti tárból csak a letevő fél vagy a 132. § szerinti meghatalmazottja részére adható ki papír alapú vagy 
elektronikus másolat. A másolatot bármely közjegyző kiadhatja. 

XIII. fejezet 

Közjegyzői nemperes és egyéb eljárások 

172. § (1) A közjegyzőnek a nemperes eljárás során hozott határozata a jogorvoslat szempontjából a helyi 
bíróság végzésével azonos hatályú. 

(2) A közjegyző határozata elleni fellebbezést a határozatot hozó közjegyzőnél kell előterjeszteni. 
172/A-173. § 
174-174/A. § 
175. § (1) Ha a közjegyzői okirat elkészítéséhez vagy a közjegyző által közokiratba foglalt jognyilatkozat 

joghatásának kiváltásához bíróság vagy más hatóság eljárása szükséges, a közjegyző azt az eljárás lefolytatása 
végett hivatalból megkeresi. A közjegyző megkeresésére indult eljárásban a közjegyzőt a közokiratban szereplő 
fél vagy felek képviselőjének jogállása illeti meg. 

(2) A közjegyző az (1) bekezdésben rögzítetten túlmenően jogi képviseletet nem láthat el. 

NEGYEDIK RÉSZ 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

XIV. fejezet 

A törvény hatálybalépése és végrehajtása 

Hatálybalépés 

176. § Ez a törvény 1991. november 1-jén, a 184-187. §-okban foglalt rendelkezések 1992. január 1-jén 
lépnek hatályba. 

Átmeneti rendelkezések 

177-182. § 

Felhatalmazás 

183. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - a 12. § (3) bekezdésében foglaltakon túl - rendelettel állapítsa 
meg: 

a) a közjegyzők működésének folyamatosságához szükséges átmeneti intézkedéseket, 
b) a közjegyzői állások számát és székhelyét a Magyar Országos Közjegyzői Kamara és az Országos 

Igazságszolgáltatási Tanács véleményének ismeretében, továbbá a közjegyzői állások betöltésének részletes 
feltételeit, 

c) a közjegyzői, közjegyzőjelölti és közjegyzőhelyettesi névjegyzék vezetésével, továbbá a felsoroltak 
igazolványának a névjegyzék adatai alapján történő kiállításával, az igazolvány tartalmi és formai 
követelményeivel, valamint nyilvántartásával kapcsolatos rendelkezéseket, 

d) a közjegyzők ügyvitelének szabályait, 
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e) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben a közjegyzői díjszabást, 
f) az e törvény végrehajtásához szükséges részletes eljárási szabályokat, 
g) a Végrendeletek Országos Nyilvántartása vezetésére vonatkozó szabályokat és a nyilvántartásban szereplő 

adatok körét, 
h) a Magyar Országos Közjegyzői Kamaránál vezetett zálogjogi nyilvántartás részletes szabályait, valamint az 

igénybevételi díjat, 
i) a közjegyzői levéltár anyagának nyilvántartásával, szakszerű, biztonságos őrzésével, feldolgozásával és 

használatának biztosításával összefüggő szakmai követelményeket, valamint a levéltári anyagban végezhető 
selejtezés rendjét. 

184. § 
185-187. § 
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2008. évi XLV. törvény 

az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 

I. Fejezet 

KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

Általános rendelkezések 

1. § (1) Az e törvényben szabályozott, a közjegyző hatáskörébe tartozó eljárásokban (a továbbiakban: eljárás) 
azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket ez a törvény nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 
III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályai - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - 
megfelelően irányadók. 

(2) A közjegyző eljárása - mint polgári nemperes eljárás - a bíróság eljárásával azonos hatályú. 

Tárgyi hatály 

2. § E fejezet rendelkezéseit az e törvényben szabályozott eljárásokon kívül - jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában - azokban az egyéb közjegyzői eljárásokban is alkalmazni kell, melyeket az adott eljárást szabályozó 
jogszabály közjegyzői nemperes eljárásnak minősít. 

Kizárás 

3. § (1) A közjegyző nem járhat el abban az ügyben, amelyben mint bíró a Pp.-nek a bíró kizárására vonatkozó 
szabályai szerint nem járhatna el. 

(2) Ha a közjegyző az eljárásban a vele szemben fennálló kizárási okot maga jelentette be, vagy egyébként a 
mellőzéséhez hozzájárult, a kizárásról és az eljáró közjegyző kijelöléséről a közjegyző székhelye szerint illetékes 
területi közjegyzői kamara (a továbbiakban: területi kamara) elnöke dönt, feltéve, hogy az eljárás lefolytatására a 
területi kamara illetékességi területén székhellyel rendelkező közjegyzők közül másik közjegyző kijelölhető. 

(3) Ha a területi kamara illetékességi területére kinevezett közjegyzők közül másik közjegyző nem jelölhető 
ki, a kizárásról és az eljáró közjegyző kijelöléséről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: 
országos kamara) elnöke dönt. 

(4) Ha 
a) a területi kamara vagy az országos kamara elnökének döntése szerint a kizárási ok nem áll fenn, vagy 
b) a kizárási okot nem a közjegyző jelentette be, és a kizárásához a közjegyző nem járult hozzá, 

a kizárásról a Pp. szabályainak megfelelő alkalmazásával az érintett közjegyző székhelye szerint illetékes helyi 
bíróság nemperes eljárásban határoz. 

(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti esetben a területi vagy az országos kamara elnöke a döntését - a kizárási 
ügyben keletkezett iratokkal együtt - megküldi a kizárásról való döntés végett a bíróságnak. 

(6) A bíróság kizárás tárgyában hozott végzése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 
(7) Ha a bíróság az eljárásból a közjegyzőt kizárta, az erről szóló végzést az eljáró közjegyző kijelölése végett 

megküldi a területi vagy az országos kamara elnökének; az eljáró közjegyzőt - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak 
megfelelő alkalmazásával - a területi, illetve az országos kamara elnöke jelöli ki. 

(8) A területi, illetve az országos kamara elnökének e § szerinti döntése ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

Illetékesség 

4. § (1) Az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmező 
lakóhelye vagy tartózkodási helye van. 

(2) Belföldi lakóhely, tartózkodási hely hiányában az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes. 
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(3) Ha a kérelmező jogi személy, az eljárás lefolytatására az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi 
területén a jogi személy székhelye vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye van. Székhelynek kétség 
esetében a központi ügyintézés helyét kell tekinteni. 

(4) Ha a kérelmező jogi személy székhelye vagy az annak képviseletére hivatott szerv székhelye és a központi 
ügyintézés helye is külföldön van, az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes. 

(5) Ha a kérelmező jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy olyan, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet, amelyet törvény jogképesnek nyilvánít, a közjegyző illetékességének megállapítására 
a (3) és (4) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

A közjegyző eljárása illetékességi területén kívül 

5. § (1) A közjegyző csak a saját illetékességi területén elvégezhető eljárási cselekményeket foganatosíthatja 
közvetlenül. 

(2) A közjegyző az illetékességi területén kívül elvégezendő eljárási cselekményeket megkeresés útján 
foganatosítja. 

(3) A közjegyzőnek az (1) bekezdés megsértésével végzett eljárási cselekménye érvénytelen. 

A közjegyzői eljárás lefolytatására irányuló kérelem 

6. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell 
a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, 
b) a kérelem előterjesztésének indokait, 
c) a rövid tényállást, 
d) az illetékes közjegyző megjelölését, a közjegyző illetékességének megállapításához szükséges adatokat, 
e) a kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét). 
(2) A kérelmet írásban lehet előterjeszteni, vagy az illetékes közjegyzőnél jegyzőkönyvbe lehet mondani. 
7. § (1) A közjegyző - a kérelem érkezésétől számított 8 munkanapon belül - felhívja a kérelmezőt, hogy az 

eljárás lefolytatásának külön jogszabályban meghatározott közjegyzői munkadíját és a költségtérítését, valamint 
a bizonyítási eljárás költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget előlegként fizesse meg. 

(2) A kérelem jegyzőkönyvbe mondása esetén a kérelmezőnek az (1) bekezdés szerinti költséget a kérelem 
előterjesztésével egyidejűleg kell megfizetnie. 

(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti költség megfizetését elmulasztja, a közjegyző - a hiányok 
pótlására való felhívás kibocsátása nélkül - a kérelmet indokolt végzéssel elutasítja. 

8. § (1) Az eljárásban költségmentességnek és költségfeljegyzésnek nincs helye. 
(2) A közjegyző az általa felszámított munkadíját és költségtérítését a külön jogszabály szerinti díjjegyzékben 

állapítja meg. 
(3) A fél a közjegyző által a díjjegyzékben feltüntetett munkadíj és költségtérítés összegét külön 

jogszabályban meghatározott módon kifogásolhatja. 

Bizonyítás 

9. § (1) Nincs helye az eljárásban bizonyításnak, ha 
a) elvégzéséhez személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés foganatosítása lenne szükséges; 
b) lefolytatása a kérelmezőtől eltérő személy számára orvosszakértői vizsgálat vagy más, személyi 

szabadságát korlátozó, illetve testi épségének sérelmével járó vizsgálat tűrését tenné szükségessé, és a kérelmező 
nem rendelkezik e személy arra irányuló - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - 
nyilatkozatával, hogy vállalta e kötelezettség teljesítését; 

c) lefolytatásához a kérelmezőtől eltérő személy jogszabályon alapuló hozzájárulása szükséges, és ezzel a - 
közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - hozzájárulással a kérelmező nem rendelkezik; 

d) lefolytatásához a kérelmezőtől eltérő személy birtokában lévő okirat vagy dolog (a továbbiakban: 
szemletárgy) megfigyelése, vizsgálata szükséges, és a kérelmező nem rendelkezik a szemletárgy birtokosának 
arra irányuló - közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt - nyilatkozatával, hogy vállalta a 
szemletárgy felmutatását, megfigyelésének, vizsgálatának lehetővé tételét. 

(2) A közjegyző kérelemre felhívhatja a kérelmezőtől eltérő személyt az (1) bekezdés b)-d) pontjában foglalt 
nyilatkozat megtételére. 

(3) Ha a kérelmezőtől eltérő személy az (1) bekezdés b)-d) pontja szerinti nyilatkozatot nem tette meg, vagy a 
közjegyző felhívására nem nyilatkozott, vagy a nyilatkozat beszerzését a közjegyző eredménytelenül kísérelte 
meg, és az eljárás más módon nem folytatható le, a közjegyző a bizonyítás lefolytatására irányuló kérelmet 
elutasítja. 
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(4) Ha a bizonyítás lefolytatásához elegendő a szemletárgynak a közjegyző előtti felmutatása, a közjegyző az 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott hozzájárulás hiányában is maga elé idézheti a szemletárgy birtokosát, 
ebben az esetben azonban az idézésre meg nem jelenő, vagy engedély nélkül eltávozó szemletárgy birtokosával 
szemben kényszerintézkedés foganatosításának nincs helye, és úgy kell eljárni, mintha a szemletárgy birtokosa a 
hozzájárulását kifejezetten megtagadta volna. 

Hiánypótlás, kérelem elutasítása hiánypótlás nélkül 

10. § A közjegyző a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül 
a) a kérelmet a hiányok pótlására való felhívás kibocsátása nélkül végzéssel elutasítja, ha a kérelemből 

megállapítható, hogy az eljárás lefolytatásának nincs helye, 
b) felhívja a feleket a hiányok pótlására, ha a kérelem hiányos. 

Az eljárás megszüntetése 

11. § (1) A közjegyző az eljárást megszünteti akkor is, ha 
a) a bizonyítást nem lehetett lefolytatni, 
b) a kérelmezőtől eltérő személy a kötelezettségvállaló nyilatkozata ellenére utóbb a bizonyítás lefolytatásával 

kapcsolatos kötelezettségét nem teljesíti, vagy 
c) a kérelmezőtől eltérő személy a bizonyítás lefolytatásához adott hozzájárulását visszavonta, 

és e nélkül az eljárás eredményes lefolytatása nem lehetséges. 
(2) A közjegyző az eljárást megszünteti akkor is, ha a kérelmező a 7. § szerinti előlegezési kötelezettségét az 

eljárás folyamán mulasztja el, vagy a közjegyzőnek kérelmet már a 7. § (3) bekezdése szerint el kellett volna 
utasítania. 

Egyéb eljárási szabályok 

12. § (1) Az eljárásban felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye. 
(2) Ha a közjegyző az eljárás során pénzt vesz át, annak kezelésére a bizalmi őrzés szabályait kell megfelelően 

alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy ezen pénzösszegeket azonos számlán kezeli, és a pénzösszeg után annak 
átadója, illetve átvevője kamatra, a közjegyző pedig a pénzösszeg kezelésével járó költségekre nem tarthat 
igényt. 

(3) Ha a fél a bizonyítási eljárás költségeinek fedezésére előreláthatóan szükséges összeget helyezi bizalmi 
őrzésbe, annak kifizetésére - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a Pp. szabályait kell alkalmazni. 

(4) Az eljárás lefolytatásának hivatalból is helye lehet. 

A közjegyző határozata 

13. § (1) A közjegyzőnek az eljárás során hozott határozata (a továbbiakban: határozat) a jogorvoslat 
szempontjából a helyi bíróság végzésével azonos hatályú. 

(2) A határozat elleni fellebbezést a határozatot hozó közjegyzőnél kell előterjeszteni és a megyei bírósághoz 
kell címezni. 

14. § Ha a határozat több személyt vagy vagyontárgyat, illetve ügyet érint, és a határozatban foglalt egyes 
rendelkezések alapján történő intézkedésekhez a határozat rendelkező részét az abban foglaltak teljesítése 
céljából valamely hatóságnak, intézménynek (pl. ingatlanügyi hatóság, pénzügyi intézmény) vagy egyéb 
érdekeltnek meg kell küldeni, a közjegyző a határozatnak csak az adott személyre, és vagyontárgyra vonatkozó 
azon rendelkezését küldi meg, amely az intézkedés foganatosításához szükséges. 

Az adatok védelme, iratkezelési szabályok 

15. § (1) Az eljárásban az adatok, az iratok és a tények nyilvántartása, kezelése, az adatokba történő betekintés 
engedélyezése és az adatok kiadása tekintetében a bíróságokra vonatkozó jogszabályok megfelelően irányadóak. 

(2) A közjegyző nem sérti a titoktartási kötelezettséget, ha a jogszabályban előírt adatszolgáltatási vagy 
tájékoztatási kötelezettségének tesz eleget. 

II. Fejezet 
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EGYES ELJÁRÁSOK 

Utaló rendelkezés 

16. § E törvény rendelkezéseit az e fejezetben szabályozott eljárásokban az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 

A közjegyző előtti előzetes bizonyítás 

17. § (1) Előzetes bizonyításnak van helye 
a) a Pp. 207. §-ában szabályozott esetekben, továbbá akkor 
b) ha a kérelmezőnek bizonyíték beszerzéséhez - különösen jelentős tény vagy állapot megállapításához - jogi 

érdeke fűződik. 
(2) Nincs helye előzetes bizonyításnak, ha az ügyben polgári per vagy büntetőeljárás van folyamatban. 
(3) Ha az előzetes bizonyítás eredményes lefolytatásához igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, a 24-

27/A. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy amennyiben az eljárásban ellenfél is részt vesz, a 
27. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 27/A. §-ban a kérelmező alatt az ellenfelet is érteni kell. 

18. § Az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén a bizonyítás helye van. 
19. § (1) Az előzetes bizonyítás iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket is: 
a) a bizonyítani kívánt tényeket és az azokra vonatkozó bizonyítékokat, 
b) azokat a körülményeket, amelyeknek alapján előzetes bizonyításnak helye van, 
c) az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelmet, ha a kérelmező szerint az eljárás lefolytatásához 

igazságügyi szakértő kirendelése szükséges, 
d) a 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az ellenfél nevét és lakóhelyét (székhelyét), ha pedig az 

ellenfél ismeretlen, ennek okát. 
(2) Azt, hogy az előzetes bizonyítás előfeltételei fennállnak, valószínűsíteni kell. 
(3) A 17. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben az ellenfélnek a 9. § (1) bekezdésének c) és d) 

pontjában meghatározott nyilatkozatára a bizonyítás lefolytatásához nincs szükség; ha pedig a kérelmező arra 
hivatkozik, hogy az ellenfél ismeretlen, ezt valószínűsítenie kell. 

(4) A kérelmező által megjelölt ellenfelet az előzetes bizonyítás elrendelése tárgyában nem kell meghallgatni, 
ha a kérelmező valószínűsíti, hogy a meghallgatás az előzetes bizonyítás eredményes lefolytatását 
veszélyeztetné. Ha a közjegyző az ellenfél meghallgatását mellőzi, határozatát az ellenféllel csak az előzetes 
bizonyítás elrendelése esetében, és legkésőbb az előzetes bizonyítás foganatosításának a megkezdésekor kell 
közölnie; ha a közlés akadályba ütközik, ez az előzetes bizonyítás foganatosítását nem akadályozza. 

20. § (1) Ha az előzetes bizonyítást - a bizonyítani kívánt tény vagy állapot jellege miatt - haladéktalanul el 
kell végezni, de ez a közjegyző hivatali idejében, az egyéb ügyek intézése miatti akadályoztatása folytán nem 
lehetséges, a közjegyző erről haladéktalanul értesíti a területi kamarát. 

(2) A területi kamara a közjegyző értesítését követően haladéktalanul másik közjegyzőt rendel ki az eljárás 
lefolytatására. 

Az igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzői eljárásban 

21. § (1) Ha a kérelmező számára jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához vagy megítéléséhez 
különleges szakértelem szükséges, a közjegyzőtől igazságügyi szakértő (e címben a továbbiakban: szakértő) 
kirendelése kérhető. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a közjegyző elutasítja, ha abban a kérdésben, amelyre a szakértői 
véleményt a kérelmező be kívánja szerezni, a kérelmező által vagy ellene indított más bírósági eljárás, vagy a 
kérelmező ellen indított büntetőeljárás van folyamatban. Az e rendelkezés ellenére készült szakvélemény a 
kérelmező által vagy ellene indított bírósági eljárásban, illetve a kérelmező ellen indított büntetőeljárásban nem 
használható fel. 

(3) A szakértő kirendelésére irányuló eljárásban - a szakértő kirendelése tárgyában - bizonyításnak nincs 
helye. 

(4) Ha a szakvélemény elkészítéséhez a kérelmezőtől eltérő személynek a 9. § (1) bekezdésének b)-d) pontja 
szerinti nyilatkozata szükséges, a közjegyző kérelemre felhívhatja a harmadik személyt e nyilatkozat 
megtételére. 

22. § Az eljárásra az a közjegyző is illetékes, akinek az illetékességi területén a szakértői vizsgálat tárgyát 
képező ingatlan fekszik vagy dolog található. 

23. § (1) Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemnek tartalmaznia kell a következőket is: 
a) a szakértői vizsgálat tárgyát és annak helyét, 
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b) azokat a kérdéseket, amelyekre vonatkozóan a szakértőnek véleményt kell nyilvánítania. 
(2) Az igazságügyi szakértő kirendelése iránti kérelemben ellenfelet megjelölni nem kell. 
24. § A közjegyző a 7. § megfelelő alkalmazásával felhívja a kérelmezőt, hogy a szakértői díj fedezésére 

előreláthatólag szükséges összeget helyezze bizalmi őrzésbe. Ha a kérelmező a felhívásnak nem tesz eleget, a 
közjegyző a 7. § (3) bekezdése, valamint a 11. § (2) bekezdése megfelelő alkalmazásával a kérelmet elutasítja, 
illetve az eljárást megszünteti. 

25. § (1) A közjegyző a szakértői névjegyzékben szereplő igazságügyi szakértőt, szakvélemény adására 
feljogosított gazdasági társaságot, szakértői intézményt vagy külön jogszabályban meghatározott állami szervet, 
intézményt, szervezetet rendelhet ki szakértőként. Más szakértő csak ezek hiányában, kivételesen alkalmazható. 

(2) A kirendelésre kerülő szakértő személyéről - a fél meghallgatása nélkül - a közjegyző dönt. 
26. § (1) A szakértő a szakvéleményt a szakértőt kirendelő végzés kézhezvételétől számított 30 napon belül 

köteles előterjeszteni. A közjegyző a szakértő - határidő lejárta előtt előterjesztett - kérelmére a határidőt egy 
alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbíthatja. 

(2) A szakértő kirendelésének költségeit a kérelmező viseli, ideértve azt az esetet is, ha a szakértő a 
szakvélemény elkészítéséhez szükséges vizsgálatot nem tudta lefolytatni. 

27. § (1) A közjegyző a szakértő díját - a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével - a szakvélemény 
beérkeztét követően, legkésőbb 15 napon belül végzéssel megállapítja. 

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti végzéssel megállapított összeget a kérelmező által bizalmi őrzésbe helyezett 
összeg nem fedezi, a közjegyző az (1) bekezdés szerinti végzésben kötelezi a kérelmezőt a még szükséges összeg 
bizalmi őrzésbe helyezésére. 

(3) A közjegyző a szakvéleményt a kérelmezőnek csak a szakértő költségeinek fedezésére szükséges teljes 
összeg bizalmi őrzésbe helyezését követően küldi meg. 

(4) A szakértő díját megállapító végzés ellen a kérelmező és a szakértő fellebbezéssel élhet. A fellebbezésnek 
csak a kifogásolt összeg erejéig van halasztó hatálya. 

(5) A közjegyző a végzés jogerőre emelkedését követően intézkedik a szakértői díjnak a szakértő részére 
történő kifizetése iránt. A szakértői díj kifizetésére a szakértői díj kifizetését szabályozó jogszabály 
rendelkezései megfelelően irányadóak. 

27/A. § A közjegyző a szakértői véleményt a kérelmezőn kívül kizárólag bíróság, ügyészség, közjegyző, 
bírósági végrehajtó, nyomozó hatóság vagy közigazgatási hatóság megkeresésére küldheti meg, ha a megkereső 
törvényi rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve 
kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére és megjelölte annak az eljárásának az 
ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére törvény alapján jogosult. Ezek a szabályok 
alkalmazandók a szakértői véleménybe való betekintés engedélyezésére is. 

Értékpapír és okirat semmissé nyilvánítása 

28. § (1) Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült értékpapír semmissé nyilvánítását a közjegyzőtől 
annak utolsó birtokosa, és az kérheti, akit az értékpapír alapján valamely jog illet meg, vagy valamely 
kötelezettség terhel. 

(2) Ezen alcímben értékpapír: a nyomdai úton előállított olyan értékpapír, amely kiállítójának 
(kibocsátójának) székhelye Magyarországon van. 

29. § Az eljárásra bármelyik közjegyző illetékes. 
30. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell a következőket is: 
a) az értékpapír kiállítójának (kibocsátójának) nevét, székhelyét, 
b) az értékpapír lényeges tartalmát (megnevezését, az általa megtestesített jogot, követelést, és ha 

rendelkezésére áll, az értékpapír ISIN-azonosítóját, sorozatszámát, sorszámát). 
(2) A kérelemhez csatolni kell az értékpapír másolatát, amennyiben az rendelkezésre áll. 
31. § (1) Ha nincs helye hiánypótlásra való felhívás kibocsátásának vagy a kérelem elutasításának, a 

közjegyző hirdetményt tesz közzé. 
(2) A hirdetmény tartalmazza 
a) az értékpapírra vonatkozó adatokat [a kiállító (kibocsátó) nevét, az értékpapír megnevezését, az általa 

megtestesített jogot vagy követelést, továbbá ha rendelkezésre áll, az értékpapír ISIN-azonosítóját, 
sorozatszámát, sorszámát], 

b) a felhívást az értékpapír birtokosának arról, hogy az értékpapírt a hirdetmény közzétételétől számított 6 
hónap alatt mutassa be a közjegyzőnél, vagy az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelentse be a közjegyzőnek, 
mert ellenkező esetben az értékpapírt a közjegyző semmissé fogja nyilvánítani, 

c) a hirdetményt közzétevő közjegyző nevét, székhelyét és irodájának címét, valamint a közjegyzői ügy 
számát. 

(3) A hirdetményt 6 hónapra közzé kell tenni. A közjegyző a hirdetményt megküldi az országos kamarának, 
amely gondoskodik a hirdetmény közzétételéről. 
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(4) Az országos kamara a hirdetmények közzétételére az interneten folyamatosan elérhető, nyilvános, 
díjmentesen megtekinthető elektronikus nyilvántartást működtet, melyben a hirdetmény a közzététele 
időpontjának megjelölésével együtt jelenik meg. 

(5) A közjegyző a hirdetmény közzétételéről a kérelmezőt, az értékpapír kiállítóját (kibocsátóját), a központi 
értéktárat és az eljárásban fellépett egyéb érdekeltet is értesíti. 

32. § A közjegyző a kérelmet a hirdetmény közzététele nélkül elutasítja, ha 
a) az értékpapír semmissé nyilvánítása iránt már eljárás van folyamatban, 
b) az értékpapír semmissé nyilvánítása nem tartozik közjegyzői hatáskörbe, 
c) a kérelem nem tartalmazza a semmissé nyilvánítani kért értékpapírnak az egyedi azonosításra alkalmas 

megjelöléséhez szükséges adatait, 
d) a kérelmező ilyen kérelem előterjesztésére nem jogosult, vagy 
e) az eljárás lefolytatásának egyéb, el nem hárítható akadálya van. 
33. § Ha az értékpapír semmissé nyilvánítására irányuló kérelemmel együttesen vagy utóbb kérik, a közjegyző 

felhívja az értékpapír alapján kifizetésre kötelezett személyt vagy szervezetet, hogy további rendelkezésig az 
értékpapír alapján kifizetést ne teljesítsen, illetőleg, hogy az időközben esedékessé váló összeget helyezze bírói 
letétbe. 

34. § (1) Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt bemutatják, vagy a magát az értékpapír 
birtokosaként megjelölő személy az értékpapír hollétére vonatkozó adatot jelent be, a közjegyző az eljárást 
megszünteti, a kifizetés tilalmáról és a bírói letétbe helyezésről szóló felhívását - a körülményekhez képest 
azonnali hatállyal vagy legfeljebb harminc napi határidővel - visszavonja. 

(2) Ha a hirdetmény közzétételének ideje alatt az értékpapírt nem mutatták be, és annak hollétére vonatkozó 
adatot sem jelentettek be, a közjegyző az értékpapírt semmissé nyilvánítja. 

(3) Az értékpapír hollétére vonatkozó adat bejelentésének minősül az is, ha 
a) a kiállító írásban nyilatkozik arról, hogy az értékpapírt az őrizetében tartja, 
b) a letétkezelő, a letéti őrző, és a befektetési szolgáltatásra jogosult írásban nyilatkozik arról, hogy az 

értékpapírt a tevékenysége körében az őrizetében tartja. 
(4) A közjegyző az e § alapján hozott végzéseit közli a kérelmezővel, az értékpapír kiállítójával, a központi 

értéktárral és az egyéb érdekelttel. 
(5) A közjegyző értékpapírt semmissé nyilvánító jogerős végzésének ugyanaz a hatálya, mint a jogerős 

ítéletnek. 
35. § A semmissé nyilvánított értékpapírral a benne foglalt jogot gyakorolni, követelést érvényesíteni nem 

lehet. 
36. § Ezen alcím rendelkezéseit 
a) a váltó és csekk semmissé nyilvánítására is megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a 

hirdetményi határidőt egy hónapra le kell szállítani, 
b) az okiratok semmissé nyilvánítására is megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményi 

határidő egy hónapra leszállítható, 
c) az állam által kibocsátott, névre szóló, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény 338/B. § (7) bekezdése 

szerinti negatív rendeleti záradékkal ellátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír semmissé nyilvánítására is 
megfelelően alkalmazni kell azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményi határidőt egy hónapra le kell szállítani abban 
az esetben, amennyiben az eljárást az értékpapír első tulajdonosa, továbbá engedményezés esetén az első 
tulajdonos és az engedményes közösen kezdeményezi. 

A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetése 

36/A. § (1) A bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének akkor van helye, ha 
a) azt a bejegyzett élettársak befolyásmentesen, közösen kérik, 
b) egyik bejegyzett élettársnak sincs olyan gyermeke, akinek tartására a bejegyzett élettársak közösen 

kötelezettek, és 
c) a bejegyzett élettársak az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartás, a közös lakás 

használata, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - a bejegyzett élettársi 
közös vagyon megosztása kérdésében közjegyzői okiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba 
foglaltan megegyeztek. 

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti közokirat elkészítésére az a közjegyző is jogosult, aki a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot nemperes eljárásban megszünteti. 

(3) Nincs helye a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző általi megszüntetésének, ha 
a) a bejegyzett élettársak bármelyike cselekvőképtelen, korlátozottan cselekvőképes, vagy 
b) a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenné nyilvánításának vagy nemlétezése megállapításának lenne 

helye. 
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(4) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére a házasság felbontására vonatkozó szabályokat - az e 
törvényben meghatározott eltérésekkel - megfelelően alkalmazni kell. 

(5) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárásban bizonyításnak és igazolásnak nincs 
helye. 

(6) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárás lefolytatására - a felek választása szerint - 
az a közjegyző illetékes, akinek az illetékességi területén a kérelmezők utolsó közös lakóhelye volt, vagy akinek 
az illetékességi területén a felek valamelyikének lakóhelye van. Ha a kérelem előterjesztésekor a feleknek nincs 
belföldi lakóhelye, az eljárást a bejegyzett élettársi kapcsolatot az anyakönyvi nyilvántartásba bejegyző 
anyakönyvvezető illetékességi területe szerint illetékes közjegyző folytatja le. 

36/B. § (1) A közjegyző a feleket a kérelem beérkezésétől vagy a hiányok pótlásától számított 30 napon belül 
személyesen meghallgatja, kivéve, ha a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának van helye. 

(2) A közjegyző a személyesen megjelent feleket a kérelmükről, megállapodásukról és a bejegyzett élettársi 
kapcsolat megszüntetése feltételeinek fennállásáról meghallgatja. 

(3) A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló, ugyanazon okiratba foglalt közös kérelemben a 
feleknek nyilatkozniuk kell a 36/A. § (1) bekezdésben meghatározott kérdésekről, a közjegyző illetékességét 
megalapozó okról, és csatolni kell a kérelemhez a 36/A. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kérdésekről szóló 
megállapodásukat. 

(4) Ha a bejegyzett élettársi közös vagyont képező ingóságok megosztása a kérelem előterjesztésének 
időpontjában már megtörtént, a kérelemben elegendő ennek tényéről nyilatkozni. 

(5) A meghallgatás egy alkalommal legfeljebb 60 napra elhalasztható, ha bármelyik fél azt legkésőbb a 
meghallgatáson kéri. 

(6) Ha a meghallgatáson - a halasztás esetét kivéve - bármelyik fél személyesen nem jelenik meg, a közjegyző 
az eljárást megszünteti. 

36/C. § (1) Ha a közjegyző a feleknek az őket egymással szemben terhelő, jogszabályon alapuló tartásról, a 
közös lakás használatáról, valamint - az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése kivételével - az 
élettársi közös vagyon megosztásáról szóló egyezségét jóváhagyta, a felek bejegyzett élettársi kapcsolatát 
végzéssel megszünteti. 

(2) Ha az egyezség nem hagyható jóvá, a közjegyző az egyezség jóváhagyását megtagadja, és a kérelmet 
elutasítja. A kérelmet akkor is el kell utasítani, ha megállapítható, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat 
közjegyző által történő megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. 

36/D. § (1) A felek - eltérő megállapodás hiányában - egyenlő arányban viselik az eljárás költségeit, a jogi 
képviselettel kapcsolatos költségeket pedig mindegyik fél maga viseli. 

(2) A közjegyző a felek kérelmére az eljárást befejező végzésében rendelkezik az eljárásért fizetendő - a 
közjegyzői díjon és költségtérítésen kívüli egyéb - eljárási költségekről. 

(3) A felek egyezségét jóváhagyó végzés a bíróság által jóváhagyott egyezséggel, a bejegyzett élettársi 
kapcsolatot megszüntető végzés pedig a bíróság ítéletével azonos hatályú. A végzések ellen nincs helye 
felülvizsgálati kérelemnek. 

(4) A közjegyző a bejegyzett élettársi kapcsolatot megszüntető végzést öt munkanapon belül megküldi az 
illetékes anyakönyvvezetőnek. 

Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése 

36/E. § (1) Az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása (a továbbiakban: élettársi nyilvántartás) az élettársi 
kapcsolat fennállása bizonyításának megkönnyítése céljából tartalmazza 

a) két, nem cselekvőképtelen nagykorú kérelmező által közjegyző előtt közösen tett azon nyilatkozatot, hogy 
egymással a Polgári Törvénykönyv szerinti élettársi kapcsolatban (a továbbiakban: élettársi kapcsolat) élnek, és 

b) legalább az egyik kérelmezőnek a közjegyző előtt tett azon nyilatkozatát, hogy már nem áll fenn élettársi 
kapcsolata a vele együtt korábban nyilvántartásba vett személlyel. 

(2) Az élettársi nyilvántartás igazolja, hogy egymással élettársi kapcsolata áll fenn azoknak, akiknek az 
élettársi kapcsolat fennállásáról szóló közösen tett nyilatkozata az élettársi nyilvántartásban szerepel. Az élettársi 
nyilvántartás nem igazolja az élettársi kapcsolat fennállását, ha 

a) az élettárs utóbb tett, az élettársi kapcsolat fenn nem állásáról szóló nyilatkozatát az élettársi nyilvántartásba 
bejegyezték, 

b) az élettársak egyike meghalt vagy 
c) az élettársak bármelyike utóbb házasságot köt vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít. 
(3) Az élettársi nyilvántartásba újabb, az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilatkozat nem jegyezhető be, amíg a 

korábban nyilvántartásba vett élettársi kapcsolat fennállását az élettársi nyilvántartás igazolja. 
(4) Az élettársi nyilvántartás tartalma: 
a) a kérelmezők 
aa) családi és utóneve, 
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ab) születési családi és utóneve, 
ac) születési helye és ideje, 
ad) anyjának születési családi és utóneve, 
ae) állampolgársága, 
b) az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat, 
c) nyilatkozat arról, hogy az élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettársi kapcsolat már nem áll fenn, 
d) az az időpont, amikor az anyakönyvi bejegyzés szerint a nyilvántartásba bejegyzett élettársi kapcsolat a 

kérelmezők bármelyikének házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata vagy halála miatt megszűnt, 
e) a nyilatkozatot a nyilvántartásba bejegyző közjegyző neve, székhelye és a bejegyzésről szóló végzés 

ügyszáma. 
(5) 
(6) Az élettársi nyilvántartás közhitelesen tartalmazza az élettársaknak a (4) bekezdés b)-e) pontjaiban foglalt 

adatait. 
(7) Az élettársi nyilvántartás az adatokat az élettársi kapcsolat fennállásáról szóló nyilatkozat bejegyzésének 

időpontjától számított 100 évig tartalmazza. 
(8) Az élettársi nyilvántartás adatait a közjegyző és az országos kamara kezeli. Az országos kamara működteti 

a nyilvántartásban szereplő adatok kezelésére szolgáló, folyamatosan a felhasználók rendelkezésére álló 
informatikai alkalmazást. Az országos kamara a (4) bekezdés a) pontjában foglalt adatokban bekövetkezett 
változásokat és a (4) bekezdés d) pontjában foglalt adatokat a nyilvántartásban átvezeti, e célból a polgárok 
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását vezető szervtől elektronikus úton adatot igényelhet. 

36/F. § (1) A nyilatkozat felvételére irányuló eljárás élettársak közös kérelemre vagy az élettársi kapcsolat 
fenn nem állásáról szóló nyilatkozat esetén bármelyik élettárs kérelmére indul. Közös kérelem esetén a 
közjegyző illetékességét az élettársak bármelyikének lakóhelye vagy tartózkodási helye megalapítja. 

(2) A közjegyző az élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozat megtétele előtt - az általános kioktatási 
kötelezettsége keretében - az élettársat arról is tájékoztatja, hogy mi tekintendő élettársi kapcsolatnak, az hogyan 
keletkezik, hogyan szűnik meg és milyen családjogi, vagyonjogi és öröklési jogi következményekkel jár. 

(3) Élettársi kapcsolatra vonatkozó nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni. A közjegyző a kérelmező 
személyazonosságáról a közjegyzői okirat elkészítése szabályainak alkalmazásával győződik meg. 

(4) A közjegyzőnek az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzése tartalmazza a 
nyilvántartásba bejegyzésre kerülő adatokat is; a jogerős végzésének ugyanaz a hatálya, mint a bíróság jogerős 
ítéletének. A közjegyző az élettársi nyilvántartásba az adatokat a végzés meghozatalával egyidejűleg, a 
fellebbezésre tekintet nélkül jegyzi be. 

(5) Ha a közjegyző csak az egyik élettárs nyilatkozata alapján jegyezte be az élettársi kapcsolat fenn nem 
állásáról szóló nyilatkozatot, az erről szóló végzést a másik élettársnak is kézbesíti. Az értesítési cím 
megállapítása céljából a közjegyző térítésmentesen, elektronikus úton adatot igényel a polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásából. 

(6) A (4) és (5) bekezdésben foglalt szabályokat megfelelően alkalmazni kell abban az esetben is, ha a 
közjegyző a bejegyzésről szóló határozatát kijavítja vagy kiegészíti. 

(7) Az eljárásban bizonyításnak nincs helye. 
36/G. § (1) A közjegyző kérelemre tanúsítványt állít ki az élettársi nyilvántartásban szereplő személy számára 

az élettársi nyilvántartásban szereplő adatainak igazolása céljából, illetve az élettársi nyilvántartásban nem 
szereplő személy számára annak igazolására, hogy az élettársi nyilvántartásban nem szerepel. 

(2) Az országos kamara az élettársi nyilvántartásból az adatigénylésre jogosult részére szolgáltathat adatokat. 
(3) Az élettársi nyilvántartásból annak a közigazgatási hatóságnak, közigazgatási szervnek, bíróságnak, 

ügyésznek, nyomozó hatóságnak, nemzetbiztonsági szolgálatnak, továbbá a közjegyző tevékenységének szakmai 
felügyeletét ellátó szervnek továbbítható adat, amely minden egyes igényelt adat tekintetében a törvényi 
rendelkezés megjelölésével igazolja, hogy törvény az ügy elbírálásához, továbbá jogosultság, illetve 
kötelezettség fennállásának ellenőrzéséhez feljogosította az adat kezelésére. Az adatigénylőnek a kérelemben 
meg kell jelölnie annak az eljárásának az ügyszámát és tárgyát, amelyben az igényelt adatok megismerésére 
törvény alapján jogosult. 

(4) Az élettársi nyilvántartásban szereplő adatok kezelésére szolgáló informatikai alkalmazás működtetője 
naplót készít 

a) az informatikai alkalmazás üzemben tartási idejéről, 
b) az élettársi nyilvántartásba történő bejegyzésről a bejegyzett adat, a bejegyzés időpontja, és a bejegyzést 

végző feltüntetésével, 
c) az élettársi nyilvántartásból történő adatigénylés teljesítéséről az adatigénylő, az adattovábbítás időpontja, 

az ahhoz megadott adatok és a szolgáltatott adatok megjelölésével, 
d) a naplóból történt adatszolgáltatásról a szolgáltatott adatok körének, az adatigénylő nevének és címének, az 

adatigénylésben feltüntetett adatigénylési jogalapnak, valamint az adatszolgáltatás időpontjának, továbbá az 
adatszolgáltatást végző azonosító adatainak feltüntetésével. 
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(5) A napló adatait azok keletkezésétől számított 100 évig kell megőrizni, és biztosítani kell az azok 
megismeréséhez szükséges technikai eszközöket. 

(6) A napló adatait az országos kamara a 36/G. § (3) bekezdése szerint eljárva továbbíthatja. 
(7) Ha a büntetőeljárásban eljáró bíróság, ügyész és nyomozó hatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, továbbá a 

törvényben titkos információgyűjtésre felhatalmazott szerv adatigénylése azt - bűnüldözési, bűnmegelőzési vagy 
nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozással - kifejezetten tartalmazza, az országos kamara nem tájékoztathatja az 
érintettet az adattovábbításról. 

III. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Hatálybalépés 

37. § (1) E törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. január 1-jén lép hatályba. 
(2) E törvény 38. §-a a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

Felhatalmazó rendelkezések 

38. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy 
a) ha az adott illetékességi területen több közjegyző működik, rendeletben szabályozza az azonos illetékességi 

területen működő közjegyzők közötti ügyelosztási rendet, 
b) rendeletben szabályozza az országos kamara és a területi kamarák ügyviteli szabályait, 
c) rendeletben szabályozza a bejegyzett élettársi kapcsolat közjegyző által történő megszüntetésének eljárására 

vonatkozó részletes szabályokat, 
d) rendeletben szabályozza az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásának vezetése és az abból történő 

adatszolgáltatás módjára vonatkozó részletes szabályokat, 
e) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben szabályozza az Élettársi Nyilatkozatok 

Nyilvántartásából történő országos kamarai adatszolgáltatás ellenértékének összegére és megfizetésének módjára 
vonatkozó részletes szabályokat. 

Átmeneti rendelkezés 

39. § (1) E törvénynek az értékpapírok és okiratok semmissé nyilvánítására vonatkozó rendelkezéseit a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) hatálybaléptetése folytán szükséges rendelkezések tárgyában 
szóló 105/1952. (XII. 28.) MT rendelet szerint az elveszett értékpapír vagy okirat megsemmisítése iránt 
folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell azzal, hogy a törvény hatálybalépése előtt elvégzett eljárási 
cselekmények megtartják hatályukat és jogkövetkezményeik fennmaradnak. 

(2) Ha az elveszett értékpapír vagy okirat megsemmisítése iránti eljárásban a közjegyző a törvény 
hatálybalépését megelőzően hirdetményt bocsátott ki, annak a hirdetmény e törvény szerinti adatait tartalmazó 
kivonatát a törvény hatálybalépését követő 30 napon belül megküldi az országos kamarának, amely gondoskodik 
a hirdetmény kivonatának közzétételéről. A hirdetmény kivonatában az értékpapír vagy okirat bemutatására 
nyitva álló határidő kezdő időpontjaként a hirdetmény bíróság hirdetőtábláján történő kifüggesztésének 
időpontját kell feltüntetni. 

(3) Az elveszett értékpapír vagy okirat megsemmisítése iránti eljárásban a hirdetményi határidő 1 év. 
(4) A hirdetmény kivonatának közzétételére a hirdetmény közzétételére vonatkozó szabályokat megfelelően 

alkalmazni kell. 

Hatályukat vesztő rendelkezések 

40. § 

Módosuló rendelkezések 

41. § 
42. § 
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2004. évi CXL. törvény 

a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól 

 
Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő 

közigazgatási hatósági eljárás 
- erőteljesebben juttassa kifejezésre a közhatalom szolgáltató funkcióját azáltal, hogy jelentősen csökkenti az 

ügyfelekre háruló eljárási terheket, az elektronika és az informatika korszerű eszközeinek alkalmazásával az 
eljárások jelentős részében megnyitja az utat az ügyek gyors és egyszerű intézése előtt, 

- megteremtse az összhangot az Európai Unió tagállamaként való működés követelményeivel, lehetővé tegye 
a hatósági ügyek intézése során a nemzetközi kooperáció kiszélesítését, a külföldi hatóságokkal való közvetlen 
együttműködést, 

- az ügyfeleknek és az eljárás más résztvevőinek a hatóságokkal létrejövő kapcsolatát átlátható jogi 
szabályozás útján rendezze, 

- a demokratikus jogállamtól elvárható módon és mértékben juttassa érvényre az ügyfelek jogait, a 
kötelességek teljesítése pedig túlnyomórészt önkéntes jogkövetés útján történjék, 

- az általános szabályok elsődlegességének érvényesítésével garanciális keretbe foglalja a különös eljárási 
szabályokat, 
a következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

Alapelvek és alapvető rendelkezések 

Eljárási alapelvek 

1. § (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a 
jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és 
méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi 
sajátosságaira tekintettel gyakorolja. 

(2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a 
szakszerűség, az egyszerűség és az ügyféllel való együttműködés követelményeinek megfelelően köteles eljárni. 

(3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, 
jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. 

(4) A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait e törvény 
határozza meg. 

2. § (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan 
megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. 

(2) A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek 
célja vagy következménye a törvény előtti egyenlő bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlő bánásmód követelményét 
meg kell tartani. 

(3) A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden 
bizonyítékot súlyának megfelelően értékel, döntését valósághű tényállásra alapozza. 

3. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül. 
(2) A közigazgatási hatóság: 
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a) a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a kérelemre indult 
eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja, és ilyen esetben a végrehajtást is 
hivatalból rendeli el, 

b) hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs 
kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy 
szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie, 

c) e törvény keretei között felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság 
végzését és határozatát (a továbbiakban együtt: döntését), 

d) hivatalból intézkedhet a döntésének kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról és visszavonásáról. 
4. § (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidőben 

hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. 
(2) A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerű eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai 

szerint megtéríti. 
(3) 
5. § (1) A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője számára biztosítja, hogy jogaikról és 

kötelezettségeikről tudomást szerezzenek, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 
(2) A közigazgatási hatóság a jogi képviselő nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály 

rendelkezéseiről, az őt megillető jogokról és az őt terhelő kötelezettségekről, illetve a kötelezettség 
elmulasztásának jogkövetkezményeiről, továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás 
igénybevételének feltételeiről. 

(3) Jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget írhat elő a jogi képviselővel 
eljáró ügyfelek számára is. 

(4) A közigazgatási hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselőiknek, 
valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, jogszabályban meghatározott esetben 
közmeghallgatást tart, és döntését az érintettekkel közli. A hatóság ugyanakkor gondoskodik a törvény által 
védett titkok megőrzéséről és a személyes adatok védelméről. 

6. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszeműen eljárni. 
(2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a 

végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell, a 
rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli. 

(3) 
7. § A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a 

tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehető 
leggyorsabban lezárható legyen. 

8. § Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője - e törvény 
keretei között - az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat. 

Nyelvhasználat 

9. § (1) A Magyar Köztársaságban a közigazgatási hatósági eljárás hivatalos nyelve a magyar. Ez azonban 
nem akadálya a konzuli tisztviselő és a külpolitikáért felelős miniszter eljárása, valamint nemzetközi jogsegély 
során más nyelv használatának. 

(2) A települési, a területi és az országos kisebbségi önkormányzat testülete határozatában meghatározhatja a 
hatáskörébe tartozó hatósági eljárás magyar nyelv melletti hivatalos nyelvét. 

(3) A kisebbségi szervezet nevében eljáró személy, valamint az a természetes személy, aki a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, a közigazgatási hatóságnál használhatja az adott 
kisebbség nyelvét. A kisebbség nyelvén benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést az ügyfél 
kérésére a kérelemben használt nyelvre le kell fordítani. 

(4) Annál a közigazgatási hatóságnál, amelynél a (2) bekezdés szerint a közigazgatási eljárás hivatalos nyelve 
nem csak a magyar, a magyar nyelvet használó ügyfeleket és az eljárás egyéb résztvevőit megilletik a (3) 
bekezdésben a kisebbségek számára biztosított jogok. 

10. § (1) Ha a közigazgatási hatóság nem magyar állampolgárságú, a magyar nyelvet nem ismerő személy 
ügyében magyarországi tartózkodásának tartama alatt hivatalból indít azonnali intézkedéssel járó eljárást, vagy a 
természetes személy ügyfél azonnali jogvédelemért fordul a magyar közigazgatási hatósághoz, a hatóság köteles 
gondoskodni arról, hogy az ügyfelet joghátrány ne érje a magyar nyelv ismeretének hiánya miatt. Törvény az e 
bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazását az itt nem szabályozott esetekben is kötelezővé teheti. 

(2) A 9. § (3) bekezdésében meghatározott ügyfél kivételével a magyar nyelvet nem ismerő ügyfél - a fordítási 
és tolmácsolási költség viselése mellett - az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó esetekben is kérheti, hogy a 
közigazgatási hatóság bírálja el az anyanyelvén vagy valamely közvetítő nyelven megfogalmazott kérelmét. 

(3) 
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11. § (1) Ha a közigazgatási hatóság döntésének magyar és idegen nyelvű szövege között eltérés van, a 
magyar nyelvű szöveget kell hitelesnek tekinteni. 

(2) A 9. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 10. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a fordítási és 
tolmácsolási költséget, továbbá a jeltolmácsolás költségeit az eljáró közigazgatási hatóság viseli. 

(3) Jogszabály eltérő nyelvhasználati szabályokat állapíthat meg a hatósági igazolvány, hatósági bizonyítvány 
kiállítására és a hatósági nyilvántartásba történő bejegyzés módjára. 

A törvény hatálya 

12. § (1) A közigazgatási hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó közigazgatási hatósági 
ügyekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(2) Közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy): 
a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, 

adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, 
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés - a fegyelmi 

és etikai ügyek kivételével - ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását 
köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti. 

(3) E törvény alkalmazása szempontjából közigazgatási hatóság (a továbbiakban: hatóság) a hatósági ügy 
intézésére hatáskörrel rendelkező 

a) államigazgatási szerv, 
b) helyi önkormányzat képviselő-testülete, ideértve a megyei önkormányzat közgyűlését is, valamint a 19. § 

(2) bekezdése szerint átruházott hatáskörben annak szervei és társulása, 
c) a polgármester, főpolgármester, megyei közgyűlés elnöke, a megyei jogú város kerületi hivatalának 

vezetője (a továbbiakban együtt: polgármester), 
d) főjegyző, jegyző, körjegyző, a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági igazgatási társulás, 
e) törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb 

szervezet, köztestület vagy személy. 
(4) Ha törvény vagy kormányrendelet egyéb szervezetet, köztestületet vagy személyt jogosít fel közigazgatási 

hatósági jogkör gyakorlására, meg kell határozni azokat az ügyeket, amelyekben e törvény rendelkezései az 
irányadók. 

13. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki: 
a) a szabálysértési eljárásra, a választási eljárásra, a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására, a 

területszervezési eljárásra és - az állampolgársági bizonyítvány kiadásának kivételével - az állampolgársági 
eljárásra, 

b) 
(2) E törvény rendelkezéseit 
a) az iparjogvédelmi és a szerzői jogi eljárásokban, 
b) az államháztartás javára teljesítendő, törvényben meghatározott, illetve a Közösségek költségvetésével 

megosztásra kerülő kötelező befizetésekkel és a központi költségvetés, valamint az elkülönített állami pénzalap 
terhére jogszabály alapján juttatott támogatással összefüggő eljárásokban, 

c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek és a harmadik országbeli állampolgárok 
beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárásokban, valamint a menedékjogi eljárásban, 

d) a termékek és a szolgáltatások forgalmazására, illetve értékesítésére, valamint az ezekkel összefüggő 
kereskedelmi gyakorlatokra vonatkozó követelmények ellenőrzésével, illetve a piacszabályozással kapcsolatos 
eljárásokban, ideértve a gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásával 
kapcsolatos eljárást is, 

e) a pénz- és tőkepiaci, a biztosítási, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a magán-nyugdíjpénztári 
tevékenység felügyeletével kapcsolatos eljárásban, valamint a versenyfelügyeleti és bejelentési eljárásban, 

f) a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslati eljárásban, 
g) az atomenergia alkalmazási körébe tartozó ügyekben, 
g) az audiovizuális médiaszolgáltatás nyújtására és a sajtótermék kiadására irányuló tevékenység 

felügyeletével, a médiaigazgatással, az audiovizuális médiaszolgáltatások és a sajtótermékek piaci 
felügyeletével, piacszabályozásával kapcsolatos eljárásban, 

h) a veszélyes létesítményekkel kapcsolatos eljárásban, valamint 
i) a társadalombiztosítás ellátásaival kapcsolatos eljárásban 

csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg. 
(3) Az (1) és (2) bekezdésben fel nem sorolt közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó jogszabályok e 

törvény rendelkezéseitől kizárólag akkor térhetnek el, ha azt e törvény kifejezetten megengedi. 
(4) Ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa eljárási szabályt 

állapít meg, e törvény rendelkezései az ott szabályozott kérdésben nem alkalmazhatók. E törvény 
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rendelkezéseitől az Európai Unió kötelező jogi aktusának végrehajtása céljából - az ahhoz szükséges mértékben 
és módon - törvény, kormányrendelet vagy a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete eltérhet. 

(5) E törvény rendelkezéseitől a nemzetközi szerződést kihirdető törvény eltérhet. 
(6) Jogszabály az e törvényben nem szabályozott, de e törvény szabályaival összhangban álló kiegészítő 

jellegű rendelkezéseket állapíthat meg. 
14. § (1) 
(2) Törvény vagy kormányrendelet e törvény rendelkezéseitől eltérő vagy kizáró szabályokat állapíthat meg a 

haditechnikai eszközök és szolgáltatások, illetve a kettős rendeltetésű termékek és technológiák 
külkereskedelmének engedélyezésére irányuló eljárásban. 

a)-h) 
(3) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 

egyszerűsítéséről szóló külön törvény vagy annak felhatalmazása alapján kormányrendelet e törvénytől és az 
ügyfajtára vonatkozó különös eljárási szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapíthat meg: 

a) a hiánypótlásra, 
b) a kézbesítésre, 
c) az ügyfél tájékoztatására, 
d) a hatáskörre, az illetékességre, 
e) a szakhatóság közreműködésére. 

Ügyfél 

15. § (1) Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 
akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire nézve a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. 

(2) 
(3) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott ügyfajtában megállapíthatja azon személyek körét, akik az 

(1) bekezdésben foglaltak vizsgálata nélkül ügyfélnek minősülnek. Az (1) bekezdésben foglaltak vizsgálata 
nélkül ügyfélnek minősül jogszabály rendelkezése esetén az abban meghatározott hatásterületen lévő ingatlan 
tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték. 

(4) Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként vagy szakhatóságként részt nem vevő szervet 
is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. 

(5) Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi szervezeteket és azokat 
a társadalmi szervezeteket, amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére 
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. 

(6) Az eljárás megindításáról szabályszerűen értesített ügyfél ügyféli jogainak gyakorlását törvény ahhoz a 
feltételhez kötheti, hogy az ügyfél az első fokú eljárásban nyilatkozatot tesz vagy kérelmet nyújt be. 

(7) A természetes személy ügyfélnek akkor van eljárási képessége, ha a polgári jog szabályai szerint 
cselekvőképességgel rendelkezik. Jogszabályban meghatározott esetben a korlátozott cselekvőképességgel 
rendelkező személyt is megilleti az eljárási képesség. Az eljáró hatóság hivatalból vizsgálja az eljárási képesség 
meglétét, és ha annak hiányát állapítja meg, úgy az ügyfél helyett törvényes képviselőjét vonja be az eljárásba, 
illetve ügygondnok kirendelését kéri. 

(8) Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfélen kívüli ügyféli jogállást megtagadó végzés 
ellen önálló fellebbezésnek van helye. 

Jogutódlás 

16. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ha a hatósági ügy személyes jellege vagy a 
kötelezettség tartalma nem zárja ki, a polgári jog szerinti jogutódja lép 

a) hivatalból indított vagy folytatott eljárásban a kieső ügyfél vagy 
b) kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - a kieső 

ügyfél 
helyébe. 

(2) Kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél jogutódja - az eljárásról való tudomásszerzéstől számított 
tizenöt napon belül, de legkésőbb a jogutódlástól számított hat hónapon belül - kérheti a jogutódlás 
megállapítását. 

(3) Jogszabály lehetővé teheti, hogy a jogerős határozat alapján jogosított ügyfél helyébe jogutódja lépjen. Ha 
a jogerős határozattal megállapított kötelezettség tekintetében a kötelezett helyébe jogutód lép, számára - 
indokolt kérelmére új teljesítési határidő megállapításával - lehetőséget kell biztosítani a kötelezettség önkéntes 
teljesítésére. 
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(4) A hatóságnak a jogutódlás előtt hozott végzése hatályos a jogutóddal szemben, kivéve 
a) a jogelőd természetes személy ügyféllel szemben az eljárás akadályozása vagy az idézésről való 

távolmaradás miatt kötelezettséget megállapító végzést, 
b) a jogelőd számára fizetési kedvezményt megállapító végzést, ideértve a késedelmi pótlék elengedéséről 

vagy mérsékléséről szóló végzést is és 
c) a jogelőd természetes személy ügyfél számára költségmentességet engedélyező végzést. 
(5) Jogutód hiányában a jogszabálysértő, illetve a közérdeket sértő vagy veszélyeztető állapot 

megszüntetéséről az eljáró hatóság hivatalból intézkedik. 
(6) A jogutódlás, valamint az új teljesítési határidő megállapítása kérdésében hozott végzést az ügyféllel 

közölni kell. A jogutódlás tárgyában hozott és az új teljesítési határidő megállapítását megtagadó végzés ellen 
önálló fellebbezésnek van helye. 

Adatkezelés 

17. § (1) A hatósági eljárás tartama alatt - különösen az iratokba való betekintés engedélyezésénél, a tárgyalás 
során, a döntés szerkesztésénél és a döntésnek hirdetményi úton való közlésénél - a hatóság gondoskodik arról, 
hogy a törvény által védett titok és a hivatás gyakorlásához kötött titok (a továbbiakban együtt: védett adat) ne 
kerüljön nyilvánosságra, ne juthasson illetéktelen személy tudomására, és a személyes adatok védelme biztosított 
legyen. 

(2) A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője 
azonosítása céljából 

a) nevének, 
b) születési nevének, 
c) születési idejének, 
d) születési helyének, 
e) anyja nevének, 
f) lakcímének, valamint 
g) külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi 

önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére. 
(3) A hatóság törvény eltérő rendelkezése hiányában jogosult az eljárás lefolytatásához elengedhetetlenül 

szükséges személyes adatok megismerésére és kezelésére. 
(4) A hatóság az eljárása során - jogszabályban meghatározott módon és körben - jogosult az eljárás 

lefolytatásához szükséges védett adat megismerésére. 
(5) A hatóság az eljárás során a személyes adatot és a védett adatot - az ugyanazon ügyben folyó, e törvényben 

szabályozott eljárások kivételével - csak akkor továbbíthatja más szervhez, ha azt törvény megengedi, vagy ha az 
érintett ehhez hozzájárult. 

(6) Az adat védelmére vonatkozó szabályok megtartása nem vezethet a jogorvoslathoz való jog 
korlátozásához. 

II. Fejezet 

Joghatóság, hatáskör, illetékesség 

Joghatóság 

18. § (1) Magyar állampolgár, Magyarországon nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet ügyfél hatósági ügyében - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a Magyar 
Köztársaság területén a magyar hatóság jár el. 

(2) Ha az ügyfél nem magyar állampolgár, illetve külföldön nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, akkor hatósági ügyében - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a 
Magyar Köztársaság területén magyar hatóság jár el, feltéve, hogy az eljárásban az Európai Unió általános 
hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusát vagy magyar jogszabályt kell alkalmazni. 

(3) Törvény vagy kormányrendelet alapján az ügyfél hatósági ügyében külföldön a külpolitikáért felelős 
miniszter vagy a konzuli tisztviselő jár el. 

A hatáskör megállapítása és az eljárási kötelezettség 
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19. § (1) A hatóság hatáskörét - a hatósági eljárás körébe tartozó ügyfajta meghatározásával - jogszabály 
állapítja meg. Törvény eltérő rendelkezése hiányában jogszabály a hatóság szervezeti egységére hatáskört nem 
telepíthet. Jogszabályban kell megjelölni az elsőfokú, továbbá ha az nem a 106. és 107. §-ban megjelölt hatóság, 
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot. 

(2) Önkormányzati hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület, törvény rendelkezése alapján a 
polgármester jár el. A képviselő-testület ezt a hatáskörét önkormányzati rendeletben a polgármesterre, a 
részönkormányzat testületére, a képviselő-testület bizottságára vagy törvényben meghatározottak szerint 
létrehozott társulásra ruházhatja át. 

(3) A hatóság a hatáskörét vagy annak gyakorlását más hatóságra nem ruházhatja át, kivéve, ha törvény a 
hatáskör törvényben meghatározott esetben, az ott meghatározott másik hatóságra való átruházását kivételesen 
lehetővé teszi. Nem minősül a hatáskör átruházásának, ha a hatáskör gyakorlója kiadmányozási jogát jogszerűen 
átengedte. 

(4) A hatóságtól a hatáskörébe tartozó ügy nem vonható el. Nem minősül a hatáskör elvonásának, ha az 
ügyben hatáskörrel rendelkező, e törvény szerint kijelölt más hatóság jár el, vagy törvény vagy kormányrendelet 
alapján több hatóság a hatáskörét megosztva gyakorolja. 

(5) Ha a bíróság valamely ügyben a hatáskörét vagy annak hiányát állapította meg, vagy az ügy érdemében 
határozott, ez a döntés az eljáró hatóságra kötelező. 

20. § (1) A hatóság a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén, valamint kijelölés alapján köteles 
eljárni. 

(2) Ha a hatóság eljárási kötelességének a rá irányadó ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget, a 
felügyeleti szerv az erre irányuló kérelem megérkezésétől vagy a hivatalos tudomásszerzéstől számított nyolc 
napon belül kivizsgálja a mulasztás okát, és - az ügyfajtára irányadó ügyintézési határidő és a döntés-előkészítés 
fokának figyelembevételével megállapított - határidő tűzésével a mulasztó hatóságot az eljárás lefolytatására 
utasítja. Nincs helye az eljárás lefolytatására történő utasításnak, ha a 71. § (2) bekezdés alkalmazásának van 
helye. 

(3) Ha a felügyeleti szerv által megállapított újabb határidő eredménytelenül telt el, a felügyeleti szerv az 
eljárásra haladéktalanul - a (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a mulasztóval azonos hatáskörű másik 
hatóságot jelöl ki, egyidejűleg a mulasztó hatóság vezetője ellen fegyelmi eljárást kezdeményez. A 
kezdeményezés alapján a fegyelmi eljárás megindítása kötelező. A kijelölt hatóság az ügyben irányadó 
ügyintézési határidőn belül köteles döntést hozni. 

(4) Az ismételten mulasztó hatóságtól az ügy nem vonható el, és az eljárásra más hatóság nem jelölhető ki, ha 
a hatóság hatásköre hatósági igazolvány vagy hatósági bizonyítvány kiadására, hatósági nyilvántartás vezetésére 
terjed ki, ha jogszabály alapján hatásköre kizárólagos, vagy ha belföldi jogsegély iránti megkeresés alapján kell 
eljárnia. A hatóság legkésőbb a felhívástól számított tizenöt napon belül köteles eleget tenni elmulasztott 
kötelezettségének. 

(5) Ha a képviselő-testület, a polgármester, a bizottság, a részönkormányzat testülete, a társulás (a 
továbbiakban együtt: önkormányzati hatóság) önkormányzati hatósági ügyben eljárási kötelezettségét 
elmulasztotta, az ügyfél kérelmére vagy hivatalból a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős 
szerv felhívja a mulasztó tisztségviselőt vagy testületet, hogy soron kívül, illetve a testület legközelebbi ülésén, 
de legkésőbb harminc napon belül folytassa le az eljárást. 

(6) Az (5) bekezdés alapján az önkormányzati hatósághoz intézett felhívás eredménytelensége esetén az 
ügyfél vagy a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv, továbbá ha az adott ügyben nincs 
felügyeleti szerv, vagy a felügyeleti szerv az intézkedési, eljárási kötelezettségének nem tesz eleget, az ügyfél 
kérelmére a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság kötelezi a hatóságot az eljárás lefolytatására. 

(7) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat a szakhatósági eljárásra és a fellebbezési eljárásra is alkalmazni kell. E 
rendelkezések akkor is irányadók, ha - a határozat megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése folytán - a 
hatóság az ügyintézési határidőn belül nem tesz eleget az új eljárás lefolytatására irányuló kötelezettségének. 

(8) A felügyeleti szerv a (2) bekezdés szerinti intézkedésről, valamint az eljáró hatóság (3) bekezdés szerint 
történő kijelöléséről az ügyfelet értesíti, továbbá ellenőrzi, hogy a hatóság a mulasztást követően, illetve a 
kijelölt hatóság határidőn belül eleget tesz-e eljárási kötelezettségének. A helyi önkormányzatok törvényességi 
ellenőrzéséért felelős szerv értesíti az ügyfelet az (5) bekezdés szerinti felhívásáról, egyidejűleg felhívja az 
ügyfél figyelmét arra, hogy a felhívás eredménytelensége esetén a (6) bekezdés szerint a közigazgatási ügyekben 
eljáró bírósághoz fordulhat. 

Illetékesség 

21. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az azonos hatáskörű hatóságok közül az a hatóság jár el, 
amelynek illetékességi területén 

a) az ügyfél lakó- vagy tartózkodási helye, ennek hiányában szálláshelye (a továbbiakban együtt: lakcím), 
illetve székhelye, telephelye, fióktelepe (a továbbiakban együtt: székhely) van, 
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b) az ügy tárgyát képező ingatlan fekszik, 
c) az ügy tárgyát képező tevékenységet gyakorolják vagy gyakorolni kívánják, vagy 
d) a jogellenes magatartást elkövették. 
(2) Ha törvény vagy kormányrendelet hatósági ügyben több hatóságot jogosít fel valamely hatáskör 

gyakorlására, jogszabály a hatóságok illetékességére csak azonos okot állapíthat meg. 
(3) 
(4) Ha az ügyfél lakcíme ismeretlen, az (1) bekezdés a) pontjára alapított illetékességet az ügyfél utolsó ismert 

hazai lakcíme alapján kell megállapítani. Ennek hiányában - ha jogszabály másként nem rendelkezik - az 
eljárásra az adott ügyfajtában a fővárosban eljárásra jogosult hatóság, jegyző hatáskörébe tartozó ügyben a 
fővárosi főjegyző az illetékes. 

(5) Az ügyben illetékességgel rendelkező azonos hatáskörű hatóságok közül az ügyfél kérelmének hiányában 
az jár el, amelynél az eljárás előbb indult meg (a továbbiakban: megelőzés). 

(6) Ha a hatóság megállapítja, hogy az ügyben más hatóság a megelőzés alapján már eljárt, vagy más hatóság 
előtt eljárás van folyamatban, saját eljárását megszünteti, illetve szükség esetén a döntést visszavonja, és erről 
szóló döntését a korábban eljárt, illetve a folyamatban lévő ügyben eljáró hatósággal és az ügyféllel közli. Az 
eljárást megszüntető végzés és a döntést visszavonó döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

A joghatóság, a hatáskör és az illetékesség vizsgálata 

22. § (1) A hatóság a joghatóságát - ezzel összefüggésben az alkalmazandó jogot -, valamint hatáskörét és 
illetékességét az eljárás minden szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. 

(2) Hatáskör vagy illetékesség hiányában a hatóság a kérelmet és az ügyben keletkezett iratokat - az ügyfél 
egyidejű értesítése mellett - haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem megérkezésétől, folyamatban levő ügyben a 
hatáskör és illetékesség hiányának megállapításától számított nyolc napon belül átteszi a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatósághoz. 

(3) A hatóság - tekintet nélkül a joghatóságára, valamint a hatáskörére és az illetékességére - hivatalból 
köteles megtenni azt az ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral vagy 
veszéllyel járna. 

(4) A hatóság az ideiglenes intézkedéséről szóló végzését közli az ügyféllel, valamint a joghatósággal és 
hatáskörrel rendelkező illetékes hatósággal, amely az ideiglenes intézkedés szükségességét felülvizsgálja, és 
szükség esetén megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedést. 

(5) Az ideiglenes intézkedés felülvizsgálatánál nem érvényesül a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok 
védelme. 

Hatásköri, illetékességi vita 

23. § (1) Ha ugyanabban az ügyben 
a) több hatóság állapította meg hatáskörét és illetékességét, 
b) több hatóság állapította meg hatáskörének és illetékességének hiányát, és emiatt az eljárás nem indulhat 

meg vagy nincs folyamatban, 
c) több illetékes hatóság előtt indult az eljárás, és a megelőzés alapján nem lehet eldönteni, hogy melyik 

hatóság jogosult az eljárásra, 
az érdekelt hatóságok kötelesek egymás között hivatalból vagy kérelemre megkísérelni a vita eldöntését. 

(2) Az egyeztetést annak a hatóságnak kell kezdeményeznie, amelyiknél az eljárás később indult meg, amelyik 
hatáskörének és illetékességének hiányát később állapította meg, vagy amelyik hatóságnál az ügyfél az 
egyeztetés lefolytatása iránti kérelmét benyújtotta. 

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárás nem vezetett eredményre, az eljáró hatóságot a következő szerv jelöli 
ki: 

a) illetékességi összeütközés esetén a legközelebbi közös felügyeleti szerv, ennek hiányában a Kormánynak a 
vita eldöntését kérő hatóság működési területe szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási 
szerve, 

b) hatásköri összeütközés esetén a Fővárosi Ítélőtábla. 
(4) Az egyeztetést kezdeményező hatóság kérelmére a (3) bekezdés a) pontjában foglalt esetben tizenöt napon 

belül kell kijelölni az eljáró hatóságot. 
(5) Ha az egyeztetés sikerrel járt, az (1) bekezdés a) és c) pontja esetében az a hatóság, amely a továbbiakban 

nem jár el, az előtte folyamatban lévő eljárást megszünteti, az eljárás során hozott döntését visszavonja, egyúttal 
az ügy iratait és bizonyítékait átteszi az eljárást lefolytató hatósághoz. Az eljárást megszüntető végzés és a 
döntést visszavonó döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

(6) Az illetékességi vitában hozott végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
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24. § (1) A Fővárosi Ítélőtábla a hatásköri vitában az ügyfél vagy a hatóság kérelmére soron kívül nemperes 
eljárásban dönt. 

(2) A Fővárosi Ítélőtábla határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Eljárás az illetékességi területen kívül 

25. § (1) A hatóság az illetékességi területén kívül akkor végezhet eljárási cselekményt, ha ezt törvény vagy 
kormányrendelet lehetővé teszi. 

(2) A fővárosi kerületi illetékességű hatóság a főváros, a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője 
pedig a megyei jogú város egész területén végezhet eljárási cselekményt. 

Belföldi jogsegély 

26. § (1) Jogsegélyt akkor lehet kérni, ha 
a) az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt elvégezni, 
b) azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, vagy 
c) az ügy elbírálásához olyan adat vagy irat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati 

szerv vagy - ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi - egyéb szerv vagy személy rendelkezik. 
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott megkeresést az ügy jellegétől függően a megkereső 

hatósággal azonos hatáskörű illetékes hatósághoz, ennek hiányában az illetékes települési önkormányzat 
jegyzőjéhez kell intézni. 

(3) Kérelemre indult eljárásban az ügyfélnek az eljárásban szükséges személyes adatainak kezeléséhez való 
hozzájárulását vélelmezni kell a jogsegély teljesítése céljából, az ahhoz szükséges mértékben továbbított 
személyes adatok tekintetében is. Hivatalból indult vagy folytatott eljárásban a hatóság a jogszabály alapján 
kezelhető adatok közül a jogsegély teljesítése céljából szükséges személyes adatokat továbbíthatja a megkeresett 
szervhez. 

(4) A megkeresett szerv vagy személy csak akkor tagadhatja meg a megkeresésben foglaltak teljesítését, ha az 
jogszabályba ütközik. Ha a jogsegély nyújtására más szerv jogosult, a megkeresett szerv vagy személy a 
megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb a megkeresés megérkezésétől számított öt napon belül e szervhez 
továbbítja, és erről egyidejűleg tájékoztatja a megkereső hatóságot. 

(5) A megkeresést az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott esetben tizenöt napon belül, az (1) 
bekezdés c) pontjában szabályozott esetben pedig nyolc napon belül kell teljesíteni; a megkeresett szerv vezetője 
ezt a határidőt annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 
Ha az adat elektronikusan rögzített nyilvántartásban áll rendelkezésre, és a hatóságok közötti elektronikus 
kapcsolattartás nem kizárt, a megkeresést öt napon belül kell teljesíteni. 

(6) A megkeresett szerv az eljárási határidő meghosszabbításáról szóló végzését a megkereső hatósággal közli. 
A megkereső hatóság közli az ügyféllel a jogsegély határidejének meghosszabbításáról szóló végzést. 

Nemzetközi jogsegély 

27. § (1) Ha a Magyar Köztársaságnak valamely állammal közigazgatási jogsegélyegyezménye van, vagy 
annak hiányában az államok között viszonossági gyakorlat áll fenn, vagy többoldalú nemzetközi szerződés ezt 
lehetővé teszi, a hatóság a 26. § (1) bekezdésében meghatározott jogsegély érdekében külföldi hatósághoz 
fordulhat, illetve köteles teljesíteni a külföldről érkező jogsegélykérelmet. 

(2) A viszonosság fennállása tekintetében a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet 
az ügyfajta tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel egyetértésben alakít ki. 

(3) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a nemzetközi jogsegélyügyben érintett 
magyar és külföldi (nemzetközi) hatóság közvetlenül érintkezik egymással. Ha a magyar hatóság előtt nem 
ismert, hogy az (1) bekezdés szerinti jogsegélykérelem teljesítése az érintett külföldi állam melyik hatóságának 
hatáskörébe tartozik, a kérelmet felügyeleti szervén keresztül a külpolitikáért felelős miniszterhez juttatja el. A 
külpolitikáért felelős miniszter a külföldi állam külügyekben illetékes minisztériuma útján továbbítja a 
jogsegélykérelmet a külföldi hatósághoz. 

(4) Ha a külföldről érkező jogsegélykérelem teljesítésére nem a megkeresett hatóság jogosult, a megkeresést 
átteszi a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz, és erről a megkereső felet egyidejűleg tájékoztatja. 

(5)-(6) 
28. § (1) A hatóság megtagadja a külföldi megkeresés teljesítését, ha az 
a) sértené a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit vagy a közbiztonságot, 
b) sértené az ügyben érintett személy alapvető jogát, vagy 
c) jogszabályba ütközne. 
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(2) A külföldi megkeresés teljesítésének megtagadásáról és annak okáról a megkereső felet tájékoztatni kell. 
(3) 

II/A. Fejezet 

A kapcsolattartás általános szabályai 

28/A. § (1) A hatóság 
a) írásban 
aa) postai úton, 
ab) telefaxon, 
ac) személyesen átadott irat útján, 
ad) kézbesítési meghatalmazott útján, 
ae) a hatóság kézbesítője útján, 
af) kézbesítési ügygondnok útján, 
ag) hirdetményi úton vagy 
ah) az e törvényben meghatározott módon elektronikus úton vagy 
b) szóban 

az e törvényben meghatározott feltételekkel tart kapcsolatot az ügyféllel. 
(2) Az (1) bekezdést megfelelően alkalmazni kell az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymással 

történő kapcsolattartására. 
(3) Több igénybe vehető kapcsolattartási forma közül a hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság 

szempontjai alapján választ, továbbá akkor tagadhatja meg az ügyfél által választott új kapcsolattartási forma 
alkalmazását, ha az ügyfél visszaélésszerűen kívánja azt igénybe venni. Az első kapcsolatfelvétel alkalmával a 
hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a kapcsolattartás lehetséges formáira, és tájékoztatást ad a kapcsolattartásra 
szolgáló elérhetőségéről, valamint a hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás elérhetőségéről. 

(4) Rövid szöveges üzenet útján, elektronikus levélben és telefonon is lehet tájékoztatást kérni és teljesíteni 
vagy jogszabályban meghatározott egyéb esetekben kapcsolatot tartani. A hatóság telefonon és elektronikus 
levélben előzetesen egyeztetheti az ügyféllel az egyes eljárási cselekmények elvégzésének időpontját. 

(5) Döntés közlése kivételével a hatóságok elektronikus levélben és telefonon is tarthatnak egymással 
kapcsolatot. 

(6) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet esetén, valamint törvény rendelkezése alapján 
bármilyen módon tarthat kapcsolatot a hatóság és az ügyfél; a kapcsolattartás időpontját és módját az iratra fel 
kell jegyezni. 

(7) Az ügyfélre vonatkozó kapcsolattartási szabályokat az eljárás egyéb résztvevőjére is alkalmazni kell. 

Kapcsolattartás elektronikus úton 

28/B. § (1) Írásbeli a kapcsolattartás, ha 
a) az ügyfél az iratot ügyfélkapun keresztül küldi meg a hatóságnak, 
b) a hatóság az iratot a központi elektronikus szolgáltató rendszeren (a továbbiakban: központi rendszer) 

keresztül küldi meg az ügyfélnek vagy a hatóságnak. 
(2) 
(3) Ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben 

önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél 
jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás tekintetében 
nem értelmezhető. 

(4) Az ügyfél akkor köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, ha azt törvény az adott ügyben 
vagy eljárási cselekmény vonatkozásában előírja. 

(5) Törvény eltérő rendelkezése hiányában nem alkalmazható elektronikus út a 20. § (6) bekezdése és a 24. § 
(1) bekezdése szerinti kérelem vonatkozásában, valamint a hatóság döntésének bírósági felülvizsgálatával 
kapcsolatos eljárásban. 

(6) A hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel, ha az ügyfél azt igényli, továbbá ha az ügyfél 
a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, és az alkalmazandó kapcsolattartási formáról másként nem 
rendelkezett. 

(7) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában, ha az ügyfél a számára elektronikus úton 
elküldött irat átvételét nyolc napon belül nem igazolja vissza, a hatóság a továbbiakban más írásbeli formában 
tart az ügyféllel kapcsolatot. 



433 
 

Tájékoztatás 

28/C. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél az e fejezetben meghatározott valamennyi 
kapcsolattartási formát használhatja tájékoztatáskérés céljából. 

(2) 
(3) Ha a tájékoztatás az ügy irataiban lévő adatra vonatkozik, és az ügyfél az ügy jellege szerinti és az eljáró 

hatóság által jogszabály alapján kezelhető adatokkal magát a tájékoztatás iránti kérelmében azonosította, a 
tájékoztatást nem lehet megtagadni. 

(4) A hatóság a tájékoztatást nem köteles teljesíteni, ha az ügyfél a tájékoztatáskéréshez való jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja. Visszaélésszerű a joggyakorlás különösen, ha a tájékoztatáskérést megelőző nyolc 
napon belül az ügyféllel a hatóság döntést közölt, vagy olyan eljárási cselekményre került sor, amelyben az 
ügyfél részt vett. 

28/D. § 

III. Fejezet 

Az elsőfokú eljárás 

Az eljárás megindítása 

29. § (1) A hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg. 
(2) A hatóság köteles a hatáskörébe tartozó ügyben illetékességi területén hivatalból megindítani az eljárást, 

ha 
a) ezt jogszabály előírja, 
b) erre felügyeleti szerve utasította, a bíróság kötelezte, 
c) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetről szerez tudomást. 
(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, az eljárás megindításáról 
a) a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az első eljárási cselekmény elvégzésétől, 
b) a kérelemre indult eljárásban - az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve - az 

ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétől 
számított nyolc napon belül értesíteni kell. 

(4) Az értesítés csak akkor mellőzhető, ha 
a) az veszélyeztetné az eljárás eredményességét, 
b) az eljárás megindítása után a hatóság nyolc napon belül érdemben dönt, vagy a kérelmet érdemi vizsgálat 

nélkül elutasítja, vagy az eljárást megszünteti, 
c) az ellenőrzésre feljogosított hatóság az adott tárgyban folyamatosan lát el az érintettnél ellenőrzési 

feladatot, 
d) azt honvédelmi, nemzetbiztonsági, közbiztonsági okból jogszabály kizárja. 
(5) Az értesítésnek tartalmaznia kell: 
a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési 

határidőt, az ügyintézési határidőbe nem számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, 
b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségére irányuló tájékoztatást, 
c) hivatalból indult eljárásban az erre történő utalást, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevét, 
d) 
(6) Ha törvény vagy kormányrendelet további értesítési formát nem állapít meg, a hatásterületen élő 

ügyfeleket és a 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezeteket az eljárás megindításáról 
hirdetményi úton kell értesíteni. Az értesítés közhírré tehető. 

(7) A hirdetmény és közhírré tétel útján közölt értesítés tartalmazza: 
a) az ügy tárgyát és rövid ismertetését, 
b) a vélelmezett hatásterület kiterjedését, 
c) a tájékoztatást arról, hogy az érintettek hol és mikor tekinthetnek be az ügy irataiba. 
(8) A hatóság a hivatalbóli eljárást kezdeményező személyt vagy szervet kérelmére tájékoztatja az eljárás 

megindításáról. 
(9) Ha az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél kéri, a kérelem beérkezésétől számított 

nyolc napon belül a hatóság a 28/C. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott szabályok szerint értesíti 
a) az ügy iktatási számáról, az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről, 
b) az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügyintézési határidőbe nem számító 

időtartamokról, a hatóság eljárási kötelezettségének elmulasztása esetén követendő eljárásról, 
c) az iratokba való betekintés és nyilatkozattétel lehetőségéről, valamint 
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d) arról, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és belföldi jogsegély, valamint szakhatósági eljárás 
lefolytatása céljából történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül. 

(10) A 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezetek kormányrendeletben meghatározott 
adatbázis alapján történő értesítése az (5) és a (7) bekezdés szerinti adatokat együttesen tartalmazza. 

(11) A hatóság külön kérelem nélkül is az ügyfél anyanyelvére lefordított értesítést küld az eljárás 
megindításáról annak a magyar nyelvet nem beszélő ügyfélnek, akivel szemben az eljárást folytatja. Az értesítés 
az (5) bekezdésben foglaltakon túl tartalmazza a nyelvhasználati és az ezzel járó költségviselési szabályokról 
szóló tájékoztatást. 

Ideiglenes biztosítási intézkedés 

29/A. § (1) Ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben van, a hatóság a 
pénzkövetelés biztosítását vagy meghatározott dolog zárlatát ideiglenes biztosítási intézkedésként e törvény 
biztosítási intézkedésre vonatkozó szabályainak alkalmazásával az ügy érdemében való döntéshozatalt 
megelőzően is elrendelheti. 

(2) Az ideiglenes biztosítási intézkedést a hatóság visszavonja, ha az elrendelésének oka megszűnt, vagy ha az 
ideiglenes biztosítási intézkedést meghatározott összeg biztosítására rendelték el, és ezt az összeget a hatóságnál 
letétbe helyezték. 

(3) Az ideiglenes biztosítási intézkedés hatályát veszti a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 
jogerőre emelkedésével. 

A kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 

30. § A hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül, nyolc napon belül elutasítja, ha 
a) az eljárásra magyar hatóságnak nincs joghatósága, 
b) a hatóságnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye, 
c) a kérelem nyilvánvalóan lehetetlen célra irányul, 
d) jogszabály a kérelem előterjesztésére határidőt vagy határnapot állapít meg, és a kérelem idő előtti vagy 

elkésett, 
e) a hatóság a kérelmet érdemben már elbírálta, és változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett ugyanazon 

jog érvényesítésére irányuló újabb kérelmet nyújtottak be, és újrafelvételnek nincs helye, feltéve, hogy a kérelem 
érdemi vizsgálat nélküli elutasítását jogszabály nem zárja ki, 

f) a kérelem nyilvánvalóan nem az előterjesztésére jogosulttól származik, vagy 
g) a kérelem tartalmából megállapítható, hogy az ügy nem hatósági ügy. 

Az eljárás megszüntetése 

31. § (1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha 
a) a 30. § alapján a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban 

az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására, 
b) az ügy tárgyát képező vagyontárgy megsemmisült vagy olyan mértékben károsodott, hogy az eljárás 

okafogyottá vált, 
c) az eljárás kérelemre indult és az ügyfél kérelmét visszavonta, kivéve ha az eljárás hivatalból is 

megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több kérelmező vesz részt, és 
nem mindegyikük vonta vissza kérelmét, 

d) az ügyfél halála vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megszűnése 
következtében az eljárás okafogyottá vált, és eljárásbeli jogutódlás sem következett be, 

e) az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn, 
f) az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a képviselő visszautasítása esetén a hatóság felhívása ellenére nem 

gondoskodik a képviselet-ellátásra alkalmas személy meghatalmazásáról vagy nem jár el személyesen, kivéve, 
ha az eljárás hivatalból is megindítható, és a hatóság az eljárást hivatalból folytatja, vagy ha az eljárásban több 
kérelmező vesz részt, és ők személyesen járnak el vagy képviselőjüket a hatóság nem utasította vissza, 

g) jogszabályváltozás miatt az ügy elbírálása a továbbiakban már nem hatósági hatáskörbe tartozik, 
h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni és az ügyfél 

a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget 
és költségmentességben sem részesül. 

(2) A hatóság az eljárást megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való 
felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidő meghosszabbítását sem kérte, illetve 
nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását. 
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(3) Ha az ügyfél az eljárást megindító kérelmét a határozat jogerőre emelkedését megelőzően az (1) bekezdés 
c) pontja szerint visszavonja, a hatóság a határozatát visszavonja. 

(4) 

Az eljárás felfüggesztése 

32. § (1) Ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv 
hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése 
nélkül megalapozottan nem dönthető el, a hatóság az eljárást felfüggeszti. Amennyiben a más szerv előtti eljárás 
megindítására az ügyfél jogosult, erre őt megfelelő határidő kitűzése mellett fel kell hívni. Ha az ügyfél a 
felhívásnak nem tesz eleget, a hatóság az eljárást megszünteti, vagy a rendelkezésre álló adatok alapján dönt. 

(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárásra kötelezi és ezzel a bírósági döntéssel 
szemben perújítási vagy felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, a hatóság az eljárást felfüggeszti. 

(3) Ha az (1) bekezdés alkalmazásának nincs helye, az eljárás felfüggesztését indokolt esetben egy 
alkalommal az ügyfél is kérheti. Az eljárás az ügyfél kérelmére akkor függeszthető fel, ha 

a) azt jogszabály nem zárja ki, és 
b) nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ellenérdekű ügyfél az eljárás felfüggesztéséhez hozzájárul, vagy az 

ellenérdekű ügyfél érdekét az nem érinti. 
(4) Jogszabály az eljárásnak az ügyfél kérelmére történő felfüggesztését a (3) bekezdés rendelkezésein kívül 

egyéb feltételhez is kötheti. 
(5) Ha a jogutód kiléte vitás, ennek eldöntéséig a hatóság a folyamatban levő eljárást a kérelmező ügyfél 

kiesése esetén felfüggeszti, egyéb esetekben felfüggesztheti. 
(6) Hatósági közvetítő kirendelése esetén a hatóság az ügyfelek számára és a hatósági közvetítés várható 

időtartamára tekintettel egy alkalommal legfeljebb hat hónapra elrendelheti az eljárás felfüggesztését. 
(7) Ha a hatóság az eljárást a (3) bekezdés alapján függesztette fel, és az ügyfél az eljárás folytatását hat 

hónapon belül nem kéri, a hatóság a csak kérelemre folytatható eljárás megszüntetéséről dönt. 
(8) Az eljárás felfüggesztésekor minden határidő megszakad, és az eljárás felfüggesztésének 

megszüntetésekor az ügyintézési határidő kivételével újra kezdődik. A felfüggesztés időtartama alatt megtett 
valamennyi eljárási cselekmény hatálytalan, kivéve azokat, amelyek a felfüggesztési ok megszüntetésére 
irányulnak. 

(9) A hatóság az eljárás felfüggesztése esetén is dönthet úgy, hogy a folyamatban lévő eljárási cselekményeket 
és az azok teljesítésére megállapított határidőket az eljárás felfüggesztése nem érinti. 

Ügyintézési határidő 

33. § (1) A határozatot, az eljárást megszüntető végzést, valamint a másodfokú döntést hozó hatóságnak az 
első fokú döntést megsemmisítő és új eljárásra utasító végzését az (5) bekezdésben meghatározott időponttól 
számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről. Ennél rövidebb határidőt 
bármely jogszabály, hosszabbat pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. Ha e törvény valamely 
eljárási cselekmény teljesítésének vagy végzés meghozatalának határidejéről nem rendelkezik, a hatóság 
haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a 
végzést meghozza. 

(2) Kiskorú ügyfél érdekeinek veszélyeztetettsége esetében, továbbá ha életveszéllyel vagy súlyos kárral 
fenyegető helyzet elhárítása indokolja, vagy ha a hatóság ideiglenes biztosítási intézkedést rendelt el, vagy ha a 
közbiztonság érdekében egyébként szükséges, az ügyet soron kívül kell elintézni. 

(3) Az ügyintézési határidőbe nem számít be: 
a) a hatásköri vagy illetékességi vita egyeztetésének, valamint az eljáró hatóság kijelölésének időtartama, 
b) a jogsegélyeljárás időtartama, továbbá a 36. § (2) bekezdése alapján adatnak a nyilvántartásból történő 

beszerzéséhez szükséges idő, 
c) a hiánypótlásra, illetve a tényállás tisztázásához szükséges adatok közlésére irányuló felhívástól az annak 

teljesítéséig terjedő idő, 
d) a szakhatóság eljárásának időtartama, 
e) az eljárás felfüggesztésének időtartama, 
f) a 70. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás időtartama, 
g) a hatóság működését legalább egy teljes napra ellehetetlenítő üzemzavar vagy más elháríthatatlan esemény 

időtartama, 
h) a kérelem, a döntés és egyéb irat fordításához szükséges idő, 
i) 
j) a szakértői vélemény elkészítésének időtartama, 
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k) a hatósági megkeresés vagy a döntés postára adásának napjától annak kézbesítéséig terjedő időtartam, 
valamint a hirdetményi, továbbá a kézbesítési meghatalmazott és a kézbesítési ügygondnok útján történő közlés 
időtartama. 

(4) Ha a hatóság testületi szerv, a hatáskörébe tartozó ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidőn 
belül, vagy ha ez nem lehetséges, a határidő letelte utáni első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon 
belül határoz. 

(5) Az ügyintézési határidő a kérelemnek az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz 
történő megérkezését követő napon, illetve az eljárás hivatalból történő megindításának napján kezdődik. Ezt a 
szabályt kell alkalmazni azokban az esetekben is, amikor a magyar hatóság eljárásának megindításához 
szükséges kérelmet nem magyar hatóságnál lehet benyújtani. 

(6) A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv eljárása esetén, valamint a megismételt 
eljárásban az ügyintézési határidő az ügy összes iratának az eljárásra jogosult hatósághoz érkezését követő napon 
kezdődik. A hatóság a felügyeleti szerv erre irányuló felhívására köteles az iratokat felterjeszteni. 

(7) Az eljáró hatóság vezetője - ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki - az ügyintézési határidőt 
annak letelte előtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc, a (2) bekezdésben meghatározott 
esetekben legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. 

(8) A szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem 
rendelkezik - tizenöt nap. Indokolt esetben a szakhatóság vezetője a szakhatósági eljárásra irányadó határidőt egy 
alkalommal tizenöt nappal meghosszabbíthatja, és erről az ügyfelet és a megkereső hatóságot értesíti. 

(9) A (7) és (8) bekezdésben meghatározott határidőnél rövidebb határidőt bármely jogszabály, hosszabbat 
pedig törvény vagy kormányrendelet állapíthat meg. 

33/A. § (1) Ha a hatóság a rá irányadó ügyintézési határidőt az ügyfélnek és az eljárás egyéb résztvevőjének 
fel nem róható okból túllépi, köteles az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak 
megfelelő összeget, ha pedig az ügyintézés időtartama meghaladja az irányadó ügyintézési határidő kétszeresét, 
az ügyfél által az eljárás lefolytatásáért megfizetett illetéknek vagy díjnak megfelelő összeg kétszeresét az ügyfél 
részére visszafizetni. 

(2) A hatóság (1) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségét nem érinti, ha az ügyfél az illeték vagy díj 
megfizetése alól részben vagy egészen mentesült; ilyen esetben a hatóság az összeget az ügyfél által meg nem 
fizetett rész arányában a központi költségvetésnek - az államháztartásért felelős miniszter által közzétett 
számlaszámra - fizeti meg. Ha az eljárás lefolytatásáért az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó 
ügyfél jogszabály alapján nem köteles illeték vagy díj fizetésére, úgy a hatóság az illetékekről szóló törvény 
szerinti általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összeget, illetve ennek kétszeresét fizeti meg a központi 
költségvetésnek. 

(3) Az (1), illetve a (2) bekezdés szerinti összeget a hatóság saját költségvetése terhére a fizetési 
kötelezettséget megállapító döntés jogerőssé válásától számított nyolc napon belül fizeti vissza az ügyfél 
számára, illetve fizeti meg a központi költségvetésnek. 

(4) Ha a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy a felügyeleti szerv megállapítja, hogy a hatóság 
indokolatlanul hosszabbította meg az ügyintézési határidőt, vagy az (1) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése 
ellenére fizetési kötelezettségét nem teljesítette, a hatóságot az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott 
összeg visszafizetésére, illetve megfizetésére kötelezi, és erről a kérelmező ügyfelet értesíti. 

33/B. § (1) A hatóság együttes eldöntés céljából elrendelheti az előtte folyamatban lévő olyan eljárások 
egyesítését, amelyek tárgya egymással összefügg. A hatóság a döntéseit egybefoglalhatja. 

(2) 
(3) Az eljárások egyesítése esetén a hatóság az egyes eljárásokra irányadó legkorábban lejáró ügyintézési 

határidőn belül jár el. 

Kérelem 

34. § (1) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a kérelmet a hatósághoz írásban vagy szóban lehet 
előterjeszteni. Törvény a kérelem személyes előterjesztését akkor írhatja elő, ha személyes megjelenés 
hiányában az ügy eldöntéséhez szükséges tény, információ vagy adat nem szerezhető meg. 

(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet során az azonnali intézkedést igénylő ügyben a 
kérelmet telefonon is elő lehet terjeszteni. 

(3) Jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített nyomtatványon vagy 
elektronikus kapcsolattartás esetén elektronikus űrlapon nyújtsa be. Ha törvény az elektronikus kapcsolattartást 
kötelezővé teszi, és a kérelmet elektronikus formanyomtatványon vagy szoftver használatával kell benyújtani, az 
elektronikus formanyomtatvány kitölthető és letölthető, valamint a szoftver letölthető változatát a hatóság az 
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi. 

(4) Az ügyfél az eljárás megindítására irányuló kérelmét a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés 
jogerőre emelkedéséig visszavonhatja. 
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(5) Az eljárás megindítására irányuló kérelemre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni az ügyfél 
által benyújtott más kérelemre is azzal, hogy az a tárgyban hozott döntés jogerőre emelkedéséig vonható vissza. 

35. § (1) Ha jogszabály további követelményt nem állapít meg, a kérelem tartalmazza az ügyfélnek és 
képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, 
továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. 

(2) Ha jogszabály előírja, a kérelemben az ügyfél azonosíthatósága érdekében fel kell tüntetni az ügyfélnek az 
ügy jellege szerinti és az eljáró hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját. 

36. § (1) A kérelemhez csatolni kell a jogszabályban előírt mellékleteket. Mellékletként nem lehet az ügyféltől 
szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági hozzájárulás csatolását kérni. 

(2) Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az ügyféltől nem kérhető olyan adat igazolása, 
amely nyilvános, vagy amelyet valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának tartalmaznia kell. Az adatszolgáltatás iránti kérelmet nyolc nap 
alatt kell teljesíteni. 

(3) Különleges adatok esetén az ügyfél kérheti, hogy az adattal rendelkező szerv az adatot az általa megjelölt 
hatóságnak továbbítsa. A kérelem alapján a hatóság a (2) bekezdés szerint jár el. 

(4) Az ügyfél a (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatásért fizetendő díjat az eljáró hatóságnál köteles megfizetni. 
A díj a megkeresett hatóság bevétele. Az eljáró hatóság a bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara 
adatközlésével felmerülő illetékéről vagy díjáról és a befizetés módjáról az ügyfelet tájékoztatja. 

37. § (1) A kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt 
elnevezéssel. 

(2) Az eljáró hatóság a kérelem megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy 
a) a hatóságnak van-e joghatósága, hatásköre és illetékessége az ügy elbírálására, 
b) ideiglenes intézkedés vagy ideiglenes biztosítási intézkedés alkalmazásának van-e helye, 
c) a kérelem megfelel-e a 35. §-ban, továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek. 
(3) Ha a kérelem nem felel meg a 35. §-ban, továbbá a 36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, az 

eljáró hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül - megfelelő határidő megjelölése és a 
mulasztás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetés mellett - hiánypótlásra hívja fel az ügyfelet. Nem 
bocsátható ki hiánypótlási felhívás olyan adat igazolására vagy melléklet csatolására, amelyet a 36. § (2) 
bekezdése alapján a hatóságnak kell beszereznie, továbbá akkor sem, ha az ügyfél a kérelmet azért nem 
formanyomtatványon nyújtja be, mert a formanyomtatvány kitölthető és letölthető változatát a hatóság az 
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint nem tette közzé. 

(4) Törvény vagy kormányrendelet a hiánypótlási felhívás kibocsátására nyolc napnál hosszabb határidőt is 
megállapíthat. 

(5) Hiánypótlási felhívás az eljárás során akkor is kibocsátható, ha a kérelem megfelelt a 35. §-ban, továbbá a 
36. § (1) bekezdésében foglalt követelményeknek, de a tényállás tisztázása során felmerült új adatra tekintettel az 
szükséges. 

38. § (1) A természetes személy ügyfél az elsőfokú eljárás megindítására irányuló kérelmét az eljárásra 
hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságnál, a Kormány által rendeletben meghatározott ügyekben az integrált 
ügyfélszolgálati irodánál, vagy ha jogszabály azt nem zárja ki, lakcíme vagy munkahelye szerinti székhelyű, 
azonos hatáskörű hatóságnál, ennek hiányában pedig a lakcíme vagy munkahelye szerint illetékes jegyzőnél is 
előterjesztheti, aki azt továbbítja a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz. 

(2) Jogszabály az (1) bekezdéstől eltérően is kijelölheti azt a hatóságot vagy szervet, amelyikhez a kérelem 
előterjeszthető. 

(3) Ha az ügyfél az (1) vagy a (2) bekezdés alapján nem az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes 
hatóságnál vagy szervnél nyújtotta be kérelmét, az eljáró hatóság a 29. § (9) bekezdésének megfelelően értesíti 
az ügyfelet az eljárás megindításáról. 

38/A. § (1) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése esetén valamely jog gyakorlásához szükséges 
kérelmek a törvényben vagy kormányrendeletben kijelölt hatóságnál (a továbbiakban: közreműködő hatóság) 
együttesen nyújthatóak be, amely tíz napon belül továbbítja a kérelmeket a döntés meghozatalára hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező hatóságokhoz. 

(2) Az ügyintézési határidő a kérelmeknek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő 
megérkezését követő napon kezdődik. 

(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, 
a) az ügyfél az illetéket és a díjat a közreműködő hatóságnál köteles megfizetni, 
b) a közreműködő hatóság a kérelmet a 37. § (2) bekezdésének megfelelően megvizsgálja, és az ügyfelet 

hiánypótlásra szólítja fel, ez azonban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság hiánypótlásra való 
felhívási jogát nem érinti, 

c) a közreműködő hatóság jogosult a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítani a 30. § a), c), d), f) és g) 
pontjában foglalt esetekben, 

d) a közreműködő hatóság jogosult az eljárást a 31. § (1) bekezdés h) pontban foglalt esetben megszüntetni. 
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(4) Törvény vagy kormányrendelet a közreműködő hatóság számára egyéb eljárási feladatokat is 
meghatározhat. 

38/B. § (1) Ha a közreműködő hatóság a 38/A. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ügyfelet hiánypótlásra hívta 
fel, és a hiánypótlás határideje még nem telt el, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság a hiánypótlás 
határidejének meghosszabbítása mellett a hiánypótlási felhívást kiegészítheti. 

(2) 
38/C. § Törvény vagy kormányrendelet rendelkezése alapján törvényben vagy kormányrendeletben 

meghatározott módon erre feljogosított tanúsító szervezet közreműködhet a tényállás tisztázásában. A tanúsító 
szervezet által jogszabályban meghatározottak szerint kibocsátott tanúsítványt a hatóság köteles elfogadni a 
tények igazolására, a tanúsított tények tekintetében a hatóság további eljárási cselekményeket nem végez. 

Jegyzőkönyv és hivatalos feljegyzés 

39. § (1) A tárgyalásról, a lefoglalásról és a jogszabályban meghatározott eljárási cselekményekről, valamint 
ha az ügyfél kéri vagy az eljárás érdekében egyébként szükséges, a szóbeli kérelemről, az ügyfél, a tanú, a 
szakértő meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról és más bizonyítási cselekményekről jegyzőkönyvet kell 
készíteni. Ha a hatóság valamely eljárási cselekmény során hatósági tanút alkalmaz, jegyzőkönyvet készít az 
eljárási cselekményről. 

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza 
a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, 
b) a meghallgatott nevét és lakcímét, eljárásjogi helyzetét és - ha azt a hatóság tudomására hozta - egyéb 

elérési lehetőségét, 
c) az alkalmazott hatósági tanú nevét, 
d) a meghallgatott személy jogaira és kötelességeire való figyelmeztetés megtörténtét, 
e) az ügyre vonatkozó lényeges nyilatkozatokat és megállapításokat, az (1) bekezdésben felsorolt eljárási 

cselekmények során tapasztalt, az ügy eldöntése szempontjából lényeges körülményeket és megállapításokat, 
ideértve a hatósági tanú észrevételeit is, 

f) a jegyzőkönyv készítésének helyét és időpontját és 
g) a meghallgatott személy, az eljárási képességgel nem rendelkező személy képviselője, a hatósági tanú, az 

eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását. 
(3) A meghallgatott személy indokolt kérelmére nyilatkozatát, vallomását, szakértői véleményét vagy azok 

egyes részét a jegyzőkönyv szó szerint tartalmazza. 
(4) A hangfelvételre, valamint a kép- és hangfelvételre a jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat azzal kell 

alkalmazni, hogy azok a (2) bekezdés a)-f) pontjában felsoroltakat tartalmazzák. A hangfelvételt, valamint a kép- 
és hangfelvételt hordozó eszközt az iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig a (2) bekezdésnek 
megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet kell készíteni. 

(5) A hatóság a költségtakarékosság és hatékonyság követelményének megfelelően választja ki a jegyzőkönyv 
készítésének formáját. Az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője az ezzel járó költségek megtérítése mellett 
kérheti az általa megjelölt jegyzőkönyvezési forma alkalmazását. 

(6) Az (1) bekezdésben felsorolt eljárási cselekményekről hivatalos feljegyzést kell készíteni, ha jegyzőkönyv 
- az ügyfél erre irányuló kérelme vagy a jegyzőkönyvkészítést indokolttá tévő körülmények hiányában - nem 
készül. A hivatalos feljegyzés tartalmazza felvételének helyét és időpontját, az ügy tárgyát és számát, a jogokra 
és kötelezettségekre való figyelmeztetés megtörténtét, az eljárási cselekmény megnevezését és rövid 
összefoglalását, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását, a szóbeli kérelemről készült hivatalos feljegyzés ezen 
kívül tartalmazza az ügyfél nevét és lakcímét, valamint a kérelem tartalmát. 

Adatok zárt kezelése 

39/A. § (1) Erre irányuló indokolt kérelem esetén a hatóság elrendeli a tanú, a tolmács, a szemletárgy 
birtokosa és a hivatalbóli eljárást kezdeményező személy természetes személyazonosító adatainak és lakcímének 
zárt kezelését, ha az adatok zárt kezelése iránti kérelmet előterjesztő valószínűsíti, hogy őt az eljárásban való 
közreműködése miatt súlyosan hátrányos következmény érheti. A végzést kizárólag a kérelmet előterjesztővel 
kell közölni. 

(2) A szakértő az (1) bekezdésben foglaltak szerint az igazságügyi szakértői névjegyzék nyilvános adatain 
kívüli természetes személyazonosító adatai és lakcíme zárt kezelését kérheti. 

(3) A természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet a hatóság az ügy iratai között elkülönítve, zártan 
kezeli. A hatóság biztosítja, hogy a zártan kezelt adatok az eljárási cselekmények során ne váljanak 
megismerhetővé. 
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(4) A zártan kezelt adatok megismerésére csak az ügyintéző, a jegyzőkönyvvezető és a leíró, a hatóság 
vezetője, a felügyeleti szerv, valamint a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság erre felhatalmazott ügyintézője 
és vezetője, az illetékes ügyész és a bírósági felülvizsgálat során eljáró bíró jogosult. 

(5) Az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a hatóság - a jogszabályban meghatározott tartalmi és formai 
követelményeknek egyebekben megfelelő - kivonatot készít az eljárás során keletkezett iratról akként, hogy 
abból az (1) bekezdésben meghatározott személy kilétére vonatkozóan következtetés ne legyen levonható. 

Képviselet 

40. § (1) Ha törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását, helyette törvényes képviselője vagy az általa 
vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy, továbbá az ügyfél és képviselője együtt is eljárhat. Az 
ellenérdekű ügyfelek képviseletét nem láthatja el ugyanaz a személy. 

(2) Ha az ügyfél nem személyesen jár el, a hatóság az eljáró személy képviseleti jogosultságát megvizsgálja. 
A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát a 40/A. §-ban meghatározott módon köteles igazolni. 

(3) 
(4) A hatóság visszautasítja a meghatalmazott eljárását, ha az nem alkalmas az ügyben a képviselet ellátására, 

vagy ha képviseleti jogosultságát az erre irányuló hiánypótlási felhívás ellenére sem igazolja. A meghatalmazott 
visszautasítása esetén a hatóság felhívja az ügyfelet, hogy járjon el személyesen, vagy gondoskodjék a képviselet 
ellátására alkalmas képviselőről. 

(5) A természetes személy ügyfél részére, ha ismeretlen helyen tartózkodik vagy nem tud az ügyben eljárni, és 
nincs törvényes képviselője vagy meghatalmazottja, az eljáró hatóság kezdeményezésére a gyámhatóság 
ügygondnokot rendel ki. 

(6) Jogszabály a képviselet egyéb módját is meghatározhatja, és a képviseleti jogosultság igazolását 
meghatározott formához kötheti. 

(7) Ha az ügyfélnek képviselője van, az iratokat a hatóság a képviselő részére küldi meg; a személyes 
megjelenésre szóló idézés kézbesítése azonban a megidézett részére történik, képviselőjének egyidejű 
értesítésével. Az eljárási képességgel rendelkező ügyfél kérheti, hogy a hatóság akkor is a számára kézbesítse az 
iratokat, ha az ügyben képviselője van. 

(8) A hatóság határidő tűzésével nyilatkozattételre hívja fel az ügyfelet, ha az eljárás során az ügyfél és a 
meghatalmazott vagy a meghatalmazottak nyilatkozata eltér egymástól, vagy egyéb eljárási cselekményeik 
ellentétesek. Ha az ügyfél határidőben nem nyilatkozik, a hatóság úgy tekinti, mintha magának az ügyfélnek a 
nyilatkozatai és eljárási cselekményei lennének eltérőek. 

40/A. § (1) A meghatalmazást írásba kell foglalni vagy jegyzőkönyvbe kell mondani. Írásbeli meghatalmazás 
esetében a meghatalmazott köteles eredeti meghatalmazását vagy annak hitelesített másolatát az első 
kapcsolatfelvétel alkalmával az iratokhoz csatolni. 

(2) Az írásbeli meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Az 
ügyvédnek adott meghatalmazáshoz, ha azt az ügyfél saját kezűleg írta alá, tanúk alkalmazása nem szükséges; az 
ügyvédi meghatalmazásra egyebekben az erre vonatkozó külön jogszabályok irányadók. 

(3) A külföldön kiállított meghatalmazást közokiratba vagy hitelesített magánokiratba kell foglalni, és 
felülhitelesítéssel kell ellátni. 

(4) A meghatalmazás a teljes hatósági eljárásra vagy egyes eljárási cselekményekre szólhat. 
(5) A teljes hatósági eljárásra szóló meghatalmazás kiterjed az eljárással kapcsolatos minden nyilatkozatra és 

cselekményre, ideértve a biztosítási intézkedést és a végrehajtási eljárást. 
(6) A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a meghatalmazásból 

kitűnik. 
(7) A meghatalmazásnak visszavonás, felmondás vagy az ügyfél halála folytán való megszűnése a hatósággal 

szemben a hatóságnak való bejelentéstől, a többi ügyféllel szemben pedig a vele való közléstől hatályos. 

Hatósági közvetítő 

41. § (1) A hatóság és az ügyfél, valamint az ellenérdekű ügyfelek közötti vita rendezése érdekében a hatóság 
hatósági közvetítőt vehet igénybe. 

(2) Nem lehet hatósági közvetítő: 
a) az ügyfél, az eljárásban ügyfélként részt vevő szervezet tulajdonosa, tisztségviselője, alkalmazottja, illetve 

az ügyféllel munkavégzésre irányuló szerződéses kapcsolatban álló személy, 
b) a hatósággal vagy a hatóság felügyeleti szervével közszolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban álló személy, 
c) az, aki személyében vagy hozzátartozója révén érintett az ügyben, 
d) akitől más okból nem várható elfogulatlan közreműködés. 
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(3) A hatósági közvetítő 
a) gondoskodik arról, hogy az érintettek hiteles, szakszerű és közérthető tájékoztatást kapjanak mind az eljárás 

céljáról, mind az annak megvalósulása kapcsán várható következményekről, illetve az esetleges kedvezőtlen 
változások (hatások) megelőzésére vagy mérséklésére irányuló intézkedésekről, 

b) tájékoztatja az ügyfeleket az ügyben irányadó jogszabályok rendelkezéseiről, az anyagi jogi és eljárásjogi 
jogszabályokban meghatározott jogaikról, 

c) közvetít a hatóság és az ügyfelek, illetve az ellenérdekű ügyfelek között annak érdekében, hogy az eljárás 
céljának eléréséhez kölcsönösen elfogadható megoldási módot találjanak, 

d) összegyűjti és rendszerezett formában a hatóság rendelkezésére bocsátja az ügyfelektől beérkezett, az 
eljárás tárgyára vonatkozó észrevételeket. 

(4) A hatóság - ha törvény azt nem zárja ki vagy nem korlátozza - lehetővé teszi a hatósági közvetítő számára 
eljárási feladatainak ellátásához szükséges mértékben az iratokba való betekintést, továbbá megad számára 
minden olyan segítséget, amely szükséges a tevékenységének ellátásához. 

(5) A hatósági közvetítő köteles megőrizni a tevékenysége során tudomására jutott védett adatot, és köteles 
gondoskodni a személyes adatok védelméről. 

(6) Ha a hatósági közvetítő a neki felróható okból nem teljesíti feladatát, eljárási bírsággal sújtható, és a 
felmerült költségek viselésére kötelezhető. 

(7) A hatósági közvetítőt munkájáért díj illeti meg, és a költségviselés szabályai szerint igényt tarthat 
költségeinek megtérítésére. 

(8) A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének a hatósági közvetítőkről vezetett 
nyilvántartása tartalmazza a hatósági közvetítő természetes személyazonosító adatait, képesítését, az 
elérhetőségéhez szükséges adatokat, valamint azt a tevékenységi kört, amelyben hatósági közvetítőként eljárhat. 

(9) A (8) bekezdés szerinti nyilvántartásnak a hatósági közvetítő nevére, elérhetőségére, képesítésére, 
valamint tevékenységi körére vonatkozó adatai nyilvánosak. 

Kizárás 

42. § (1) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akinek jogát vagy jogos érdekét az ügy 
közvetlenül érinti, továbbá az, aki az ügyben tanúvallomást tett, hatósági közvetítőként, az ügyfél 
képviselőjeként, hatósági tanúként vagy szakértőként járt el, valamint a szemletárgy birtokosa. 

(2) Az ügy másodfokú elintézésében nem vehet részt az, aki az ügy elintézésében első fokon részt vett. 
(3) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a személy, akitől nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése. 
(4) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelynek jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül 

érinti. A hatóság nem válik kizárttá amiatt, mert a határozatban megállapított fizetési kötelezettség teljesítése az 
általa megjelölt számlára történik. 

(5) A jegyző mint hatóság nem vehet részt annak a hatósági ügynek az elintézésében, amelyben az őt 
foglalkoztató önkormányzat, a foglalkoztató önkormányzat társulása vagy az egyéb munkáltatói jogokat 
gyakorló polgármester ellenérdekű ügyfél, illetve a határozattal az önkormányzat, a társulás vagy a polgármester 
jogosulttá vagy kötelezetté válhat, vagy az eljárás tárgyával összefüggő kötelezettséget vállal. 

(6) Az ügy elintézésében nem vehet részt az a hatóság, amelyik hatóság vezetőjével szemben kizárási ok 
merül fel. 

43. § (1) Az ügyintéző a hatóság vezetőjének haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított öt 
napon belül köteles bejelenteni, ha vele szemben kizárási ok áll fenn. A kizárási okot a kizárási okról való 
tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az ügyfél is bejelentheti. Ha az ügyfél nyilvánvalóan alaptalanul 
tesz kizárásra irányuló bejelentést, vagy ugyanabban az eljárásban ugyanazon ügyintéző ellen ismételten 
alaptalan bejelentést tesz, őt a kizárást megtagadó végzésben eljárási bírsággal lehet sújtani. 

(2) A kizárás tárgyában a hatóság vezetője dönt, szükség esetén más ügyintézőt jelöl ki, továbbá arról is dönt, 
hogy meg kell-e ismételni azokat az eljárási cselekményeket, amelyekben a kizárt ügyintéző járt el. A kizárás 
tárgyában hozott végzést az ügyféllel közölni kell. 

(2a) A hatóság vezetője a kizárásról az eljárás megindításáról való értesítést megelőzően végzés kibocsátása 
nélkül dönt. 

(3) Ha a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel rendelkező ügyintéző, a felügyeleti szerv 
vezetője másik azonos hatáskörű hatóságot jelöl ki. 

(4) Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a 
felügyeleti szerv vezetőjének kell bejelenteni. 

(5) Ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel, az ügyben - jogszabály 
eltérő rendelkezése hiányában - a felügyeleti szerv vezetője által kijelölt másik azonos hatáskörű hatóság jár el. 

(6) Ha nincs kijelölhető másik, azonos hatáskörű hatóság, az a hatóság jár el, amelyikkel szemben kizárási ok 
áll fenn, azzal, hogy határozatát és önálló jogorvoslattal megtámadható végzését a felügyeleti szerv vezetőjével 
is közli. 
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(7) A hatósági ügyben eljáró testület tagjával és vezetőjével, továbbá az eljáró hatóság kiadmányozási 
jogkörrel rendelkező vezetőjével szemben megfelelően alkalmazni kell a kizárás szabályait azzal, hogy ha a 
hatóságnál nincs másik kiadmányozási jogkörrel rendelkező vagy azzal felruházható személy, a hatáskör 
gyakorlója jár el. 

(8) Önkormányzati hatósági ügyben a kizárásra vonatkozó döntésre a külön törvényben meghatározott, 
személyes érintettséggel kapcsolatos eljárás az irányadó. 

A szakhatóság közreműködése 

44. § (1) Törvény vagy kormányrendelet az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy 
az ott meghatározott szakkérdésben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell 
beszereznie. A szakhatóság olyan szakkérdésben ad ki állásfoglalást, amelynek megítélése hatósági ügyként a 
hatáskörébe tartozik, ennek hiányában törvény vagy kormányrendelet annak vizsgálatát szakhatósági ügyként a 
hatáskörébe utalja. 

(2) Törvény vagy kormányrendelet meghatározott szakkérdésben tudományos vagy szakmai testületet, illetve 
szakértői szervet jelölhet ki szakhatóságként. 

(3) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra vonatkozó rendelkezéseket 
megfelelően alkalmazni kell. 

(4) Ha az ügyfél az alapeljárás illetékével vagy díjával egyidejűleg nem vagy csak részben fizeti meg a 
szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket vagy díjat, a hatóság haladéktalanul - valamennyi szakhatóság 
tekintetében - hiánypótlásra szólítja fel. A hatóság akkor keresi meg a szakhatóságot, ha az ügyfél a hiánypótlást 
teljesítette. 

(5) Nem kell a szakhatóságot megkeresni, ha a hatóság tíz napon belül megállapítja, hogy a kérelmet a 
szakhatósági állásfoglalástól függetlenül el kell utasítani. 

(6) A szakhatósági állásfoglalás tartalmára a határozat tartalmára vonatkozó szabályokat kell megfelelően 
alkalmazni azzal, hogy az állásfoglalás 

a) tartalmazza a szakhatóság megnevezését és a szakhatóság ügyintézőjének nevét is, 
b) rendelkező része tartalmazza a szakhatósági hozzájárulást, az egyedi szakhatósági előírást, feltételt vagy a 

hozzájárulás megtagadását, 
c) nem tartalmazza az eljárási költségek viseléséről szóló döntést. 
(7) Ha a szakhatóság megállapítja, hogy állásfoglalása jogszabályt sért, állásfoglalását a hatóság határozatának 

vagy eljárást megszüntető végzésének jogerőre emelkedéséig egy alkalommal módosíthatja. 
(8) Ha törvény vagy kormányrendelet azt lehetővé teszi, az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt - a 

szakhatósági eljárásért fizetendő illeték vagy díj megfizetése mellett - benyújtott kérelmére a szakhatóság a 
szakhatósági állásfoglalásra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával - az ügyfél meghatározott joga 
érvényesítésére irányuló eljárásban, törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott időpontig 
felhasználható - előzetes szakhatósági állásfoglalást (a továbbiakban: előzetes szakhatósági hozzájárulás) ad ki. 
A hatóság a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást szakhatósági állásfoglalásként használja 
fel azzal, hogy a 44. § (7) bekezdése nem alkalmazható. 

(9) A szakhatóság előzetes szakhatósági hozzájárulása, állásfoglalása és végzései ellen önálló jogorvoslatnak 
nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. 

45. § (1) Törvény vagy kormányrendelet egyes ügyfajtákban kötelezheti a hatóságot és a szakhatóságot az 
engedélyezési feltételek egyeztetés útján való megállapítására; az egyeztetés módjáról és határidejéről a 
szakhatóságokat a szakhatósági megkeresés megküldésével kell értesíteni. 

(2) Ha a hatóság és a szakhatóság vagy a szakhatóságok egymással - egészben vagy részben - ellentétes 
egyedi előírást állapítanak meg vagy feltételt írnak elő, a hatóság és az érintett szakhatóságok álláspontjukról - 
ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a hatóság erre irányuló felhívásától számított nyolc 
napon belül egyeztetnek, és a szakhatóságok az egyeztetés eredményeként felülvizsgált állásfoglalásukat 
haladéktalanul közlik a hatósággal. 

(3) Ha a hatóság megítélése szerint a szakhatóság a hatáskörét túllépte, vagy állásfoglalása ellentétes a 44. § 
(6) bekezdésében foglalt követelményekkel, a hatóság a szakhatósági állásfoglalás beérkezésétől számított nyolc 
napon belül egyeztet a szakhatósággal. Az egyeztetés eredménytelensége esetén a hatóság az eljárás egyidejű 
felfüggesztése mellett a szakhatóság felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást kezdeményez. A felügyeleti szerv 
tizenöt napon belül dönt. 

(4) A szakhatóság a szakhatósági állásfoglalásának figyelmen kívül hagyása vagy törvényben vagy 
kormányrendeletben előírt eljárásának mellőzése esetén az erről való tudomásszerzéstől számított nyolc napon 
belül egyeztet a hatósággal, ennek eredménytelensége esetén a hatóság felügyeleti szervénél felügyeleti eljárást 
kezdeményez. A felügyeleti szerv tizenöt napon belül dönt. 
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(5) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a szakhatóság jogszabálysértő állásfoglalása miatt helyezte 
hatályon kívül vagy változtatta meg a határozatot, a szakhatóság megtéríti a hatóságnak a jogszabálysértő 
állásfoglalással okozott költségeket. 

(6) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság azért helyezte hatályon kívül vagy változtatta meg a 
határozatot, mert a hatóság figyelmen kívül hagyta a szakhatósági állásfoglalást, a hatóság megtéríti a 
szakhatóságnak az ezzel okozott költségeket. 

45/A. § (1) Ha a szakhatóságnak olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely 
a) ideiglenes biztosítási intézkedést, 
b) a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, 
c) az eljárás megszüntetését, 
d) az eljárás felfüggesztését vagy 
e) az eljárás akadályozása jogkövetkezményeinek alkalmazását 

teszi szükségessé, erről haladéktalanul tájékoztatja a hatóságot. 
(2) A szakhatóság a megkeresés megérkezését követően haladéktalanul ellenőrzi, hogy van-e hatásköre és 

illetékessége az ügy elbírálására. 
(3) Ha a szakhatóság megállapítja hatásköre hiányát, erről a megkeresés megérkezésétől számított nyolc 

napon belül tájékoztatja a hatóságot, és megszünteti a szakhatósági eljárást. 
(4) Ha a szakhatóság megállapítja illetékessége hiányát, a megkeresést a megérkezésétől számított nyolc 

napon belül az ügy összes iratával együtt az illetékességgel rendelkező hatósághoz - a hatóság egyidejű 
tájékoztatása mellett - átteszi. 

(5) Ha a szakhatóság megállapítja, hogy változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett a megkeresés szerinti 
ugyanazon jog érvényesítésére irányuló kérelemről - az előzetes szakhatósági hozzájárulás kivételével - 
korábban szakhatósági állásfoglalást adott ki, haladéktalanul megküldi a hatóságnak a korábbi szakhatósági 
állásfoglalását, és megszünteti a szakhatósági eljárást. Nincs lehetőség a megkeresésnek a korábbi szakhatósági 
állásfoglalás megküldésével történő teljesítésére újrafelvételi eljárásban. 

(6) A szakhatóság szükség esetén a 37. §-nak megfelelően hiánypótlásra hívhatja fel az ügyfelet, amiről a 
hatóságot haladéktalanul értesíti. Ha az ügyfél a kérelemre indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak 
nem tesz eleget, a szakhatóság a hiánypótlás elmulasztásáról értesíti a hatóságot, amely - ha az eljárás hivatalbóli 
folytatásának nincs helye - az eljárást megszünteti. 

Idézés 

46. § (1) Azt, akinek személyes meghallgatása az eljárás során szükséges, a hatóság határnap vagy határidő 
megjelölésével arra kötelezi, hogy előtte vagy a megjelölt helyen jelenjen meg. 

(2) Az ügyfél a kérelmére indult eljárásban nem kötelezhető a megjelenésre, kivéve, ha 
a) a hatóság a kérelemre indult eljárást hivatalból folytatja, 
b) jogszabály az adott ügyfajtában előírja tárgyalás, közmeghallgatás vagy egyezségi kísérlet tartását. 
(3) Az idézést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell közölni, hogy azt az idézett a 

megjelenésének megkönnyítése érdekében a meghallgatást megelőzően legalább nyolc nappal megkapja. 
(4) Az idézésben meg kell jelölni, hogy a hatóság az idézett személyt milyen ügyben és milyen minőségben 

kívánja meghallgatni. Az idézett személyt figyelmeztetni kell a megjelenés elmulasztásának következményeire. 
(5) Az idézésről szóló végzés szóban is közölhető. 
(6) Az idézés ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 
47. § (1) A hatóság a székhelyén lakcímmel nem rendelkező személyt csak akkor idézheti a székhelyére, ha 

ezt jogszabály írja elő, vagy azt az érintett személy kéri, valamint ha az eljáró hatóság székhelyét előnyösebben 
érheti el a meghallgatni kívánt személy, mint azt a legalsóbb fokú hatóságot, amelynek székhelyén lakik vagy 
tartózkodik; egyébként a hatóságnak a legalsóbb fokú hatóságot kell megkeresnie a személy meghallgatása 
végett. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem alkalmazható arra az esetre, ha az idézés célja a tárgyaláson, 
egyeztetésen való részvétel, továbbá ha a megkeresés útján történő meghallgatás csorbítaná az ügyfél (ügyfelek) 
eljárási jogait, illetve, ha az idézni kívánt személy lakcímén nem működik olyan hatóság, amely megfelelő 
szakismeretek birtokában tudná elvégezni a szükséges eljárási cselekményt. 

(3) A fővárosban működő hatóság a főváros, a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője a megyei jogú 
város területéről, a körjegyző a körjegyzőség, a hatósági igazgatási társulás kiadmányozási jogkörrel rendelkező 
vezetője a társulás egész területéről idézhet. 

(4) Ha az idézett személy kora, egészségügyi állapota, mozgásszervi fogyatékossága vagy más ok miatt a 
hatóság előtt nem képes megjelenni, az idézett személyt a tartózkodási helyén kell meghallgatni. 

48. § (1) Az idézett személy köteles az idézésnek eleget tenni. 
(2) Ha az idézett személy az idézésnek nem tesz eleget, vagy meghallgatása előtt az eljárás helyéről engedély 

nélkül eltávozik, és távolmaradását előzetesen alapos okkal nem menti ki vagy nyolc napon belül megfelelően 
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nem igazolja, továbbá ha az idézésre meghallgatásra nem alkalmas állapotban jelenik meg, és ezt a körülményt 
nem menti ki, eljárási bírsággal sújtható, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése miatti többletköltség 
megfizetésére kötelezhető. Nem sújtható bírsággal és nem kötelezhető a többletköltség viselésére az idézett 
személy, ha az idézés nem volt szabályszerű. 

(3) Ha az idézett személy ismételt idézésre sem jelenik meg, és távolmaradását nem menti ki, a rendőrség 
útján elővezettethető. Az elővezetés foganatosításához - ha törvény másként nem rendelkezik - az ügyésznek a 
hatóság vezetője által kért jóváhagyása szükséges. 

(4) Ha a hatóságnak tudomása van arról, hogy az elővezetni kívánt személy a Magyar Honvédség vagy a 
rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, az elővezetés céljából az állományilletékes parancsnokot kell 
megkeresni. 

(5) Ha az idézett személy igazolja a távolmaradásának vagy eltávozásának menthető indokát, vissza kell vonni 
az eljárási bírságot megállapító és az elővezetést elrendelő végzést. 

(6) Ha jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet képviselője nem jelent meg az 
idézésre, és a képviselő nevét a vezető tisztségviselő a hatóság felhívására nem közli, a vezető tisztségviselő 
eljárási bírsággal sújtható, és kötelezhető a többletköltség megfizetésére. Az elővezetést a vezető 
tisztségviselővel szemben lehet alkalmazni. 

(7) Az elővezetés elrendelése ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak. 

Értesítés 

49. § (1) Ha a hatóság nem tartja szükségesnek az ügyfél idézését, köteles az ügyfelet a tanú és a szakértő 
meghallgatásáról, a szemléről és a tárgyalásról értesíteni azzal a tájékoztatással, hogy a meghallgatáson részt 
vehet, de megjelenése nem kötelező. Az értesítést - ha az ügy körülményeiből más nem következik - úgy kell 
közölni, hogy azt az ügyfél legalább öt nappal korábban megkapja. 

(2) Nincs helye az ügyfél értesítésének és zárt meghallgatást vagy szemlét kell tartani, ha a meghallgatandó 
tanú, szakértő vagy a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító adatainak és lakcímének zárt 
kezelését rendelték el, és a meghallgatás vagy szemle során a zártan kezelt adatok védelme nem biztosítható. 

(3) A szakhatóságot - ha az a feladat- és hatáskörét érinti - a tanú és a szakértő meghallgatásáról, a szemléről, 
a tárgyalásról és a közmeghallgatásról legalább öt nappal korábban értesíteni kell. 

A tényállás tisztázása 

50. § (1) A hatóság köteles a döntéshozatalhoz szükséges tényállást tisztázni. Ha ehhez nem elegendőek a 
rendelkezésre álló adatok, hivatalból vagy kérelemre bizonyítási eljárást folytat le. 

(2) Törvény vagy kormányrendelet együttműködésre kötelezheti az azonos hatáskörű, a hatásterületen 
illetékességgel rendelkező hatóságokat a tényállás tisztázása érdekében. 

(3) A hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. 
(4) A hatósági eljárásban olyan bizonyíték használható fel, amely alkalmas a tényállás tisztázásának 

megkönnyítésére. Bizonyíték különösen: az ügyfél nyilatkozata, az irat, a tanúvallomás, a szemléről készült 
jegyzőkönyv, a szakértői vélemény, a hatósági ellenőrzésen készült jegyzőkönyv és a tárgyi bizonyíték. 

(5) A hatóság szabadon választja meg az alkalmazandó bizonyítási eszközt. Törvény előírhatja, hogy a 
hatóság a határozatát kizárólag valamely bizonyítási eszközre alapozza, továbbá törvény vagy kormányrendelet 
meghatározott ügyekben kötelezővé teheti valamely bizonyítási eszköz alkalmazását, illetve előírhatja valamely 
szerv véleményének a kikérését. 

(6) A hatóság a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és az ezen alapuló meggyőződése 
szerint állapítja meg a tényállást. 

(7)-(9) 
50/A. § (1) Az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság a tényállás tisztázása érdekében jogosult valamely 

dolog birtokának a birtokos rendelkezése alóli elvonására (a továbbiakban: lefoglalás), ha a tényállás másként 
nem tisztázható vagy az jelentős késedelemmel járna, vagy a lefoglalás mellőzése a tényállás tisztázásának 
sikerét veszélyeztetné. 

(2) A lefoglalás érdekében a dolog birtokosát fel kell szólítani, hogy a dolgot adja át. Nem köteles a dolog 
átadására az, aki tanúként nem hallgatható meg. 

(3) Ha a dolog átadására köteles személy nem adja át a dolgot, a hatóság a lefoglalást a rendőrség 
közreműködésével foganatosítja, és a dolog átadására köteles személyt eljárási bírsággal sújthatja. 

(4) A lefoglalás foganatosítására a szemle szabályai irányadóak azzal, hogy a szemletárgy birtokosára 
vonatkozó szabályokat a lefoglalt dolog birtokosára kell alkalmazni. 

(5) A lefoglalást elrendelő, valamint a lefoglalás megszüntetése iránti kérelmet elutasító végzés ellen önálló 
fellebbezésnek van helye. A fellebbezésnek a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
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50/B. § (1) A hatóság a lefoglalt dolgot elszállítja és megőrzi, vagy ha az elszállítás lehetetlen vagy 
aránytalanul magas költséggel járna, a dolgot a birtokos őrizetében hagyja a használat és az elidegenítés jogának 
megtiltásával. 

(2) A lefoglalásról készített jegyzőkönyv a lefoglalt dolgot egyedi azonosításra alkalmas módon írja le. 
(3) A lefoglalt dolgot úgy kell őrizni, hogy az változatlan maradjon, a lefoglalt dolgot ne lehessen kicserélni, 

és az azonossága könnyen megállapítható legyen. 
(4) Az irat birtokosának kérelmére és költségére - ha ez az eljárás érdekét nem veszélyezteti - a lefoglalt iratról 

hiteles másolatot kell kiadni. 
50/C. § (1) A lefoglalást a hatóság megszünteti, ha 
a) az elrendelésének oka megszűnt, 
b) a hatóság az eljárást megszüntette, vagy 
c) az ügy érdemében döntést hozott. 
(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a tényállás tisztázásához a továbbiakban már nem szükséges 

lefoglalt dolgot nyolc napon belül ki kell adni annak, akitől azt lefoglalták. Ha a hatóság más szerv hatáskörébe 
tartozó eljárást kezdeményez, az eljárás lefolytatásához szükséges lefoglalt iratokat és tárgyi bizonyítékokat át 
kell adni a megkeresett szervnek. 

(3) Ha a körülmények alapján nyilvánvaló, hogy az, akitől a dolgot lefoglalták, a dolog birtoklására nem 
jogosult, a hatóság a dolgot az arra jogos igényt bejelentő személynek adja ki. 

(4) Ha a lefoglalt dolog birtoklása jogszabályba ütközik, a dolog kiadása helyett a hatóság jogszabályban 
meghatározott módon jár el. 

(5) Ha a dolog természetben már nem adható ki, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenértéket alapul 
véve, a kezeléséből, tárolásából eredő költséggel csökkentett, a megtérítés időpontjáig eltelt időre számított 
jegybanki alapkamattal növelt összegét kell megtéríteni. A jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog 
szabályai szerint érvényesítheti. Ha a lefoglalás alaptalan volt, a dolog előzetes értékesítéséből befolyt ellenérték 
a dolog kezeléséből, tárolásából eredő költséggel nem csökkenthető. 

(6) Ha a lefoglalt dolog értéktelen, és arra senki sem tart igényt, a lefoglalás megszüntetése után azt meg kell 
semmisíteni. A megsemmisítés költségei a lefoglalt dolog tulajdonosát és birtokosát egyetemlegesen terhelik. 

(7) Az ügyfélnek kiadandó dolgot a vele szemben megállapított pénzfizetési kötelezettség biztosítására vissza 
lehet tartani. 

50/D. § (1) A hatóság a lefoglalt dolog előzetes értékesítéséről dönt, ha a lefoglalt dolog gyors romlásnak van 
kitéve, vagy huzamos tárolásra alkalmatlan. 

(2) A hatóság a lefoglalt dolog előzetes értékesítéséről akkor is dönthet, ha a lefoglalt dolog 
a) kezelése, tárolása, illetve őrzése - különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú ideig tartó 

tárolására tekintettel - aránytalan és jelentős költséggel járna, 
b) értéke az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne. 
(3) Az (1) és (2) bekezdés esetén a lefoglalt dolog akkor értékesíthető, ha a hatóság felhívásától számított öt 

napon belül a lefoglalt dolog kiadása iránt senki nem jelentett be jogos igényt. 
(4) A lefoglalt dolog értékesítéséből befolyt ellenérték a lefoglalt dolog helyébe lép. 

Az ügyfél nyilatkozata, adatszolgáltatási kötelezettsége 

51. § (1) Az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt 
megtagadja. 

(2) Ha a tényállás tisztázása azt szükségessé teszi, a hatóság az ügyfelet a kérelmére indult eljárásban 
nyilatkozattételre hívhatja fel. Ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hatóság felhívására nem nyilatkozik, 
a hatóság a rendelkezésre álló adatok alapján dönt, vagy a 31. § (2) bekezdése alapján megszünteti az eljárást. 

(3) Törvény vagy kormányrendelet kötelezővé teheti, hogy a hivatalból folytatott eljárásban az ügyfél, a 
kérelemre indult eljárásban az ellenérdekű ügyfél a hatóság erre irányuló felhívására közölje az érdemi 
döntéshez szükséges adatokat, és jogkövetkezményeket állapíthat meg az adatszolgáltatási kötelezettség 
elmulasztása vagy valótlan adatok közlése esetére. 

(4) A törvényen vagy kormányrendeleten alapuló adatszolgáltatást az ügyfél, illetve kérelemre indult 
eljárásban az ellenérdekű ügyfél akkor tagadhatja meg, ha 

a) nem kapott felmentést a minősített adatra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól, 
b) nyilatkozatával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. 
(5) Az ügyfél vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, 

illetve ha a (3) bekezdés szerinti kötelező adatszolgáltatás körében a (4) bekezdésben foglalt ok hiányában 
adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, az ügy eldöntése szempontjából jelentős tényt elhallgat, vagy 
valótlan adatot szolgáltat, eljárási bírsággal sújtható. 



445 
 

(6) A hatóság köteles az ügyfelet a nyilatkozattétellel, illetve adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos 
jogairól tájékoztatni és kötelességeire, valamint a kötelezettségek elmulasztásának jogkövetkezményeire 
figyelmeztetni. 

Irat 

52. § (1) A hatóság a tényállás megállapítása céljából felhívhatja az ügyfelet okirat vagy más irat 
bemutatására, vagy ezek beszerzése érdekében a 26. § (1) bekezdésének c) pontja alapján más szervet is 
megkereshet. 

(2) A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző vagy egyéb 
közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat - hacsak az ügyfajtára vonatkozó 
jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik - a magyar 
törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő 
magyar külképviseleti hatóság diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat - ha 
az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható 
el. 

(3) A nem magyar nyelven kiállított irat - ha az ügyfajtára vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik - 
csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el, de az aránytalanul nehezen beszerezhető irat helyett az 
ügyfél a bizonyítani kívánt tényről nyilatkozatot tehet. Ilyen esetben az ügyfelet tájékoztatni kell a valótlan 
tartalmú nyilatkozattételének jogkövetkezményéről. 

(4) 

Tanú és hatósági tanú 

53. § (1) Az ügyre vonatkozó tény tanúval is bizonyítható. 
(2) A tanúként megidézett személy köteles a meghallgatása végett megjelenni és - a (3) bekezdés b) 

pontjában, továbbá a (4) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - tanúvallomást tenni. 
(3) Tanúként nem hallgatható meg 
a) az, akitől nem várható bizonyítékként értékelhető vallomás, 
b) védett adatnak minősülő tényről az, aki nem kapott felmentést a titoktartás alól az arra jogosított szervtől 

vagy személytől. 
(4) A tanúvallomás megtagadható, ha 
a) a tanú az ügyfelek valamelyikének hozzátartozója, vagy 
b) a tanú vallomásával saját magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná. 
(5) Nem használható fel bizonyítékként a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés megsértésével felvett 

tanúvallomás, továbbá az olyan tanúvallomás, amelynek megtétele előtt a tanút nem figyelmeztették a (4) 
bekezdésben meghatározott jogára. 

(6) Törvényben meghatározott esetek kivételével a diplomáciai mentességben részesülő személy nem köteles 
tanúvallomást tenni. 

(7) Ha a tanú a (2) bekezdés szerinti kötelezettségének a következményekre való figyelmeztetés ellenére nem 
tesz eleget, eljárási bírsággal sújtható. 

54. § (1) A meghallgatás kezdetén meg kell állapítani a tanú személyazonosságát. A tanúnak nyilatkoznia kell 
arról, hogy az ügyfelekkel milyen viszonyban van, nem elfogult-e. A tanú esetleges elfogultságát megalapozó 
tényt a nyilatkozat alapján a jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A tanút figyelmeztetni kell jogaira, kötelességeire és 
a hamis tanúzás jogkövetkezményeire. 

(2) A még meg nem hallgatott tanú nem lehet jelen az ügyfél, más tanú és a szakértő meghallgatásakor. 
(3) Ha a hatóság a tanút tárgyaláson kívül hallgatja meg, a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell 

megfelelően alkalmazni. 
(4)-(5) 
(6) A tanú meghallgatásán nem lehet jelen az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője, ha a tanú védett adatról 

tesz vallomást, továbbá ha elrendelték a tanú természetes személyazonosító adatainak zárt kezelését. 
(7) 
55. § (1) A hatóság a biztosítási intézkedés alkalmazása során, szemlénél, lefoglalásnál, hatósági ellenőrzésnél 

hatósági tanút vehet igénybe. 
(2) Nem alkalmazható hatósági tanú, ha az eljárási cselekményről hangfelvétel vagy kép- és hangfelvétel 

készül. 
(3) A hatósági tanú az eljárási cselekmény során történt eseményeket és az általa tapasztalt tényeket a 

jegyzőkönyv aláírásával igazolja. 
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(4) Nem lehet hatósági tanú az ügyfél hozzátartozója, az eljáró hatósággal közszolgálati, illetve egyéb 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy és az eljárási képességgel nem rendelkező személy. 

(5) Hatósági tanúként való közreműködésre senki nem kötelezhető. 
(6) Az eljárási cselekmény előtt a hatósági tanút a jogairól és kötelességeiről fel kell világosítani. A hatósági 

tanú az eljárási cselekményre észrevételt tehet, és a tanú költségeinek megtérítésére vonatkozó rendelkezések 
szerint jogosult költségtérítésre. 

(7) A hatósági tanút a tudomására jutott tényekre, adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, amely alól 
az eljáró hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy bíróság az ügy tárgyát érintő tényekre, 
adatokra, körülményekre nézve felmentheti. 

Szemle 

56. § (1) Ha a tényállás tisztázására ingó, ingatlan (a továbbiakban együtt: szemletárgy) vagy személy 
megtekintése vagy megfigyelése szükséges, a hatóság szemlét rendelhet el. 

(2) Szemlét a hatóság ügyintézője, a hatóság által kirendelt szakértő, illetve jogszabály alapján erre 
felhatalmazott más személy végezhet, aki jogosultságát a szemle során - az 57. § (3) bekezdésében foglalt 
kivétellel - köteles igazolni. Jogszabály a szemle lefolytatásához a szemlét végző személy részére megbízólevél 
kötelező használatát rendelheti el. 

(3) Törvény vagy kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy az ügyben eljáró szakhatóság állásfoglalását 
helyszíni szemle keretében adja meg. A helyszíni szemle időpontjáról a hatóság a szakhatóságot legalább tizenöt 
nappal korábban a szakhatósági megkeresés megküldésével értesíti. 

(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a 33. § (3) bekezdés d) pontja és a 33. § (8) bekezdése nem 
alkalmazható. 

57. § (1) A szemletárgy birtokosát és az 56. § (1) bekezdésében meghatározott személyt (a továbbiakban 
együtt: szemletárgy birtokosa) a szemléről - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - előzetesen értesíteni kell. 

(2) Ha az előzetes értesítés a szemle eredményességét veszélyeztetné, a szemletárgy birtokosát a szemléről 
annak megkezdésekor szóban kell tájékoztatni. 

(3) Ha a szemle megkezdése előtti tájékoztatás veszélyeztetné annak eredményességét, a hatóság a szemle 
befejezésekor átadja vagy haladéktalanul megküldi a szemletárgy birtokosának a jegyzőkönyv egy példányát. 
Mellőzhető a tájékoztatás, ha a szemle a szemletárgy birtokosának közreműködése nélkül, külső vizsgálattal 
elvégezhető. 

(4) A szemletárgy birtokosának távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. Jogszabály meghatározott 
ügyekben előírhatja, hogy a szemle csak akkor kezdhető meg, ha a szemletárgy birtokosa vagy alkalmazottja, 
meghatalmazottja, ezek hiányában hatósági tanú jelen van. 

(5) A szemlén az ügyfél jelen lehet, kivéve, ha a szemletárgy birtokosa természetes személyazonosító 
adatainak és lakcímének zárt kezelését rendelték el. 

57/A. § (1) Szemlét a megfigyelni kívánt tevékenység folytatása idején, nem székhelyként bejelentett 
magánlakásban pedig - kivéve, ha a szemle sikeres lefolytatása más időpont választását teszi szükségessé - 
munkanapon 8 és 20 óra között lehet végezni. A szemlét úgy kell végezni, hogy az a szemletárgy birtokosának 
munkáját, a rendeltetésszerű tevékenységet lehetőleg ne akadályozza. 

(2) Életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet veszélye miatt, továbbá közrendvédelmi, 
közbiztonsági, illetve törvényben meghatározott más fontos okból a szemle haladéktalanul megtartható. 

(3) A szemle megtartása során - a tulajdonos értesítésével egyidejűleg - a szemletárgy birtokosa kötelezhető a 
szemletárgy felmutatására, illetve arra, hogy az ügyfelet a szemle helyszínére beengedje. 

(4) A szemle során a szemlét végző személy a hatásköre gyakorlásának keretei között a megfigyelni kívánt 
területre, építménybe és egyéb létesítménybe beléphet, ott a szemle tárgyával összefüggő bármely iratot, tárgyat 
vagy munkafolyamatot megvizsgálhat, a szemletárgy birtokosától és a szemle helyszínén tartózkodó bármely 
más személytől felvilágosítást kérhet, a helyszínről, a szemletárgyról, folyamatokról fényképet vagy kép- és 
hangfelvételt készíthet, mintavételt eszközölhet, továbbá egyéb bizonyítást folytathat le. 

(5) Ha a szemlét a hatóság informatikai eszköz útján végzi, a szemle elvégzésére való jogosultság igazolását 
követően jogszabály, személyes adatok tekintetében törvény által meghatározott körben a szemletárgy 
birtokosának a hatóság részére - szükség szerint az informatikai rendszerhez történő hozzáférés technikai és 
jogosultsági feltételeinek biztosításával - hozzáférést kell biztosítania az adatokhoz. 

(6) A szemletárgy birtokosa a minősített adatot tartalmazó szemletárgy felmutatására nem kötelezhető, ha nem 
kapott felmentést a szemletárgyra vonatkozó titoktartási kötelezettség alól. 

57/B. § (1) A szemle eredményes és biztonságos lefolytatása érdekében, ha annak jellege indokolttá teszi, a 
hatóság a rendőrség közreműködését kérheti. 

(2) Ha a szemletárgy birtokosa a szemletárgyat a hatóság felhívására - a jogkövetkezményre való 
figyelmeztetés ellenére - nem mutatja fel, illetve annak helyszíni átvizsgálását jogellenesen megakadályozza, a 
hatóság a szemletárgyat lefoglalhatja. 



447 
 

(3) A szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható. 
(4) Ha a helyszíni szemlére életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, azonnali intézkedés 

érdekében van szükség, illetve, ha ezt törvény más fontos okból megengedi, a helyszíni szemlét a hatóság a 
lezárt terület, épület, helyiség felnyitásával, az ott tartózkodó személyek akarata ellenére is megtarthatja. 

(5) A (4) bekezdésben meghatározott módon történő szemle megtartásához az ügyész előzetes jóváhagyása 
szükséges, továbbá ahhoz a rendőrség és hatósági tanú közreműködését kell kérni. Ha az ügyész előzetes 
jóváhagyásának beszerzése a késedelem veszélyével járna, a szemle az ügyész jóváhagyása nélkül is 
megtartható, ilyen esetben a helyszíni szemléről készült jegyzőkönyvet - ami az azonnali intézkedési okot és a 
megtett intézkedéseket részletesen tartalmazza - az ügyésznek öt napon belül meg kell küldeni. 

Szakértő 

58. § (1) Szakértőt kell meghallgatni vagy szakértői véleményt kell kérni, ha az eljáró hatóság nem 
rendelkezik megfelelő szakértelemmel, és 

a) az ügyben jelentős tény vagy egyéb körülmény megállapításához különleges szakértelem szükséges, vagy 
b) jogszabály írja elő a szakértő igénybevételét. 
(2) Nincs helye szakértő kirendelésének, ha törvény vagy kormányrendelet ugyanabban a szakkérdésben 

szakhatóság állásfoglalásának beszerzését írja elő. 
(3) Ha jogszabály meghatározott szakértő igénybevételét írja elő, úgy ezt a szervezetet, intézményt, testületet 

vagy személyt kell szakértőként kirendelni. A hatóság egyéb esetben az igazságügyi szakértői tevékenységről 
szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértőt rendelhet ki. 

(4) Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvényben meghatározott kivételekkel a kirendelt szakértő 
a hatóság kirendelése alapján köteles eljárni. A kirendelt szakértő eljárási bírsággal sújtható és díja a határidő 
lejártát követő naptól kezdődően naponta egy százalékkal csökkenthető, ha anélkül, hogy a határidő 
meghosszabbítása iránti igényét vagy akadályoztatását előzetesen bejelentette volna, feladatait határidőre nem 
teljesíti. 

(5) A szakértő személyére az ügyfél is tehet javaslatot. Az ügyfél kérelmére az ezzel járó költségek 
megelőlegezése esetén a hatóság a kirendelt szakértőn kívül indokolt esetben - akár a szakértői vélemény 
előterjesztése előtt, akár az után - igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult más szakértőt is 
kirendelhet. Az ügyfél által felkért szakértő véleménye bizonyítékként használható fel akkor is, ha a szakértőt a 
hatóság nem rendeli ki. 

(6) Szakértőként nem járhat el az, akivel szemben az ügyintézőre vonatkozó kizárási ok áll fenn, aki tanúként 
nem hallgatható meg, vagy aki a tanúvallomást megtagadhatja. 

59. § (1) A hatóság a szakértővel közli mindazokat az adatokat, amelyekre feladatának teljesítéséhez szüksége 
van. A szakértő az ügy iratait az eljárási feladatainak ellátásához szükséges mértékben megtekintheti, az ügyfél 
és a tanú meghallgatásánál, a tárgyaláson és a szemlén jelen lehet, az ügyfélhez, a tanúhoz, a szemletárgy 
birtokosához kérdéseket intézhet. 

(2) Törvény rendelkezése esetén az ügyfél a szakértői vizsgálatban való közreműködésre kötelezhető; a 
szakértő a vizsgálat megállapítását közli a hatósággal. 

(3) A szakértőt a véleményadás előtt figyelmeztetni kell a hamis véleményadás jogkövetkezményére. 
(4) Ha a szakvélemény nem egyértelmű, hiányos, önmagával vagy más szakértő véleményével, illetve a 

bizonyított tényekkel ellentétben állónak látszik, vagy helyességéhez egyébként nyomatékos kétség fér, a 
szakértő köteles a hatóság felhívására a szükséges felvilágosítást megadni. 

(5) Ha ugyanazon bizonyítandó tényre készített szakvélemények között az ügy eldöntése szempontjából 
lényeges szakkérdésben olyan eltérés van, amely a szakértőktől kért felvilágosítással vagy más módon nem 
tisztázható, a hatóság másik szakértőt rendel ki, aki abban a kérdésben foglal állást, hogy a szakvélemények 
közötti eltérés mire vezethető vissza, szükséges-e bármelyik szakvélemény kiegészítése. 

(6) Ha a hatóság a szakértőt tárgyaláson kívül hallgatja meg, a meghallgatásra a tárgyalás szabályait kell 
megfelelően alkalmazni. 

(7) Az itt nem szabályozott kérdésekben a szakértőkre az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény 
rendelkezései irányadók. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, a szakértői eljárás időtartamára a 
szakhatóságra irányadó rendelkezések irányadók. 

Tolmács 

60. § (1) Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője által használt idegen nyelvet az ügyintéző nem 
beszéli, tolmácsot kell alkalmazni. Ha az ügyintéző beszéli az idegen nyelvet, a többi ügyfél és az eljárás egyéb 
résztvevője érdekében tolmácsot kell alkalmazni, kivéve, ha ők is beszélik az adott idegen nyelvet. Ennek tényét 
a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell. 
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(2) Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője hallássérült, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével 
kell meghallgatni, vagy a meghallgatás helyett a jelen lévő hallássérült írásban is nyilatkozatot tehet. Ha az 
ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője siketvak, kérésére jelnyelvi tolmács közreműködésével kell 
meghallgatni. Ha a jelen lévő ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője beszédfogyatékos, kérésére a 
meghallgatás helyett írásban tehet nyilatkozatot. 

(3) A tolmácsra megfelelően irányadók a szakértőre vonatkozó rendelkezések. 
(4) A hatóság a hatósági ellenőrzés során a tényállás tisztázásához - ha az más módon nem lehetséges - az 

ellenőrzés helyszínén tartózkodó, idegen nyelvet beszélő személyt tolmácsként vehet igénybe. A tolmácsként 
igénybe vett személyt tájékoztatni kell a tolmács jogairól és kötelezettségeiről, és ennek tényét, valamint a 
tolmácsként igénybe vett személy nyilatkozatát a helyszíni ellenőrzés jegyzőkönyvében rögzíteni kell. 

Az eljárás akadályozásának következményei 

61. § (1) Az e törvényben meghatározott esetekben a kötelezettség felróható módon történő megszegése 
esetén eljárási bírság kiszabásának van helye. Ha az ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője egyébként 
rosszhiszeműen jár el, a hatóság eljárási bírsággal sújthatja és az okozott többletköltségek megtérítésére kötelezi. 

(2) Az eljárási bírság legkisebb összege esetenként ötezer forint, legmagasabb összege - a 141. § (1) 
bekezdésében foglalt eltéréssel - természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén pedig egymillió forint. 

(3) Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése vagy más 
kötelezettségszegés esetén ismételten is kiszabható. 

(4) Az eljárási bírság kiszabásánál a hatóság figyelembe veszi: 
a) a jogellenes magatartás súlyát és a felróhatóság mértékét, 
b) az érintett vagyoni helyzetét és jövedelmi viszonyait, továbbá 
c) az eljárási bírságnak ugyanabban az eljárásban történő ismételt kiszabása esetén az előző bírságolások 

számát és mértékét. 
(5)-(6) 

Tárgyalás és közmeghallgatás 

62. § (1) A hatóság tárgyalást tart, ha ezt jogszabály előírja, vagy a tényállás tisztázásához, illetve az 
egyezségi kísérlet lefolytatásához szükség van az eljárásban részt vevő személyek együttes meghallgatására. 

(2) A tárgyaláson a hatóság meghallgathatja az ügyfelet (ügyfeleket), a tanút, a szakértőt, a hatósági 
közvetítőt, és megszemlélheti a szemletárgyat. 

(3) Az ügyfél észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a meghallgatott személyhez, és 
indítványozhatja más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését. 

(4) A tárgyaláson a (2) bekezdésben foglaltakon kívül bárki részt vehet, akinek a részvételét az ügyfelek nem 
kifogásolják. A hatóság védett adat és zártan kezelt adatok védelme érdekében is kizárhatja a tárgyalásról a 
nyilvánosságot. 

(5) Azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb 
rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja. 

63. § (1) A hatóság közmeghallgatást tart, ha 
a) ezt jogszabály előírja, 
b) az eljárásban több mint ötven ügyfél vagy több mint öt, a 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő 

szervezet vesz részt, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, vagy 
c) a hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében ezt szükségesnek tartja. 
(2) A közmeghallgatás helyéről és idejéről a hatóság - ha jogszabály másként nem rendelkezik - három nappal 

korábban hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján értesíti az érintetteket. 
(3) A közmeghallgatáson elhangzottakról a hatóság jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza 
a) a hatóság megnevezését, az ügyintéző nevét, az ügy tárgyát és az ügyiratszámot, 
b) a közmeghallgatás helyét és időpontját, 
c) a közmeghallgatáson elhangzottak összefoglalását, valamint 
d) a jegyzőkönyv készítésének időpontját, az eljáró ügyintéző és a jegyzőkönyvvezető oldalankénti aláírását. 
(4) A közmeghallgatás lefolytatásáról készített hangfelvétel, valamint a kép- és hangfelvétel a (3) bekezdés a)-

b) pontjában felsoroltakat tartalmazza. A hangfelvételt, valamint a kép- és hangfelvételt hordozó eszközt az 
iratokhoz kell csatolni, vagy arról az eljárás befejezéséig a (3) bekezdésnek megfelelő tartalmú jegyzőkönyvet 
kell készíteni. 

Egyezségi kísérlet 
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64. § (1) Ha jogszabály elrendeli vagy - ha a hatóság tárgyalást tart - a tárgyaláson a hatóságnak a döntés előtt 
meg kell kísérelnie egyezség létrehozását az ellenérdekű ügyfelek között. Egyezségi kísérletre akkor is sor 
kerülhet, ha az ügy természete egyébként megengedi. 

(2) Ha az egyezségi kísérlet eredményes, a 75. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, eredménytelenség esetében 
a hatóság folytatja az eljárást. 

A határidő számítása 

65. § (1) A napokban vagy munkanapokban megállapított határidőbe nem számít bele a határidő kezdetére 
okot adó cselekmény vagy körülmény bekövetkezésének, továbbá a közlésnek, a kézbesítésnek, a hirdetmény 
kifüggesztésének és levételének a napja. 

(2) A hónapokban vagy években megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva megfelel a 
kezdőnapnak, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján. 

(3) Ha a határidő utolsó napja olyan nap, amelyen a hatóságnál a munka szünetel, a határidő a legközelebbi 
munkanapon jár le. 

(4) A postán küldött beadvány és megkeresés előterjesztési ideje a postára adás napja. 
(5) Az elektronikus irat előterjesztésének időpontja az irat elküldésének napja, de az ügyintézési határidő a 

következő munkanapon kezdődik. 
(6) A határozott naphoz kötött jogszerzés a nap kezdetén következik be. A határidő elmulasztása vagy a 

késedelem jogkövetkezményei a határidő utolsó napjának elteltével állnak be. 
(7) A határidőt kétség esetén megtartottnak kell tekinteni. 
(8) Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában az üzemzavar időtartamát a határidők 

számítása szempontjából figyelmen kívül kell hagyni. 

Igazolási kérelem 

66. § (1) Aki az eljárás során valamely határnapot, határidőt önhibáján kívül elmulasztott, igazolási kérelmet 
terjeszthet elő. 

(2) Az igazolási kérelemről az a hatóság dönt, amelynek eljárása során a mulasztás történt. A fellebbezésre 
megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet az első fokú döntést hozó hatóság, a 
keresetindításra megállapított határidő elmulasztásával kapcsolatos igazolási kérelmet a közigazgatási ügyekben 
eljáró bíróság bírálja el. 

(3) Ha a hatóság megtartotta az ügyfelek értesítésére és a határozat közlésére vonatkozó szabályokat, a 
fellebbezési határidő elmulasztása esetén nincs helye igazolási kérelemnek arra való hivatkozással, hogy az 
értesítés, illetve a határozat közlése nem postai kézbesítés útján történt. E rendelkezés megfelelően irányadó a 
bírósági felülvizsgálatot kezdeményező keresetindítással kapcsolatos igazolásra is. 

(4) Az igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc 
napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított hat 
hónapon belül lehet előterjeszteni. 

(5) A határidő elmulasztása esetén az igazolási kérelemmel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott 
cselekményt is, amennyiben ennek feltételei fennállnak. 

67. § (1) Ha a hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolási kérelmet benyújtó személyt eljárásjogi 
szempontból olyan helyzetbe kell hozni, mintha nem mulasztott volna. Ennek érdekében a hatóság a döntését 
módosítja vagy visszavonja, az eljárást megszüntető döntésének visszavonása esetén az eljárást folytatja, illetve 
egyes eljárási cselekményeket megismétel. A döntésnek az igazolási kérelem alapján történő módosítására vagy 
visszavonására nem irányadók a 114. §-ban meghatározott korlátozások. 

(2)-(4) 

Az eljárás irataiba való betekintés 

68. § (1) Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog 
akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. 

(2) A tanú a vallomását tartalmazó iratba, a szemletárgy birtokosa a szemléről készített iratba tekinthet be. 
(3) Harmadik személy akkor tekinthet be a személyes adatot vagy védett adatot tartalmazó iratba, ha igazolja, 

hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint ha a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak. 
Az iratbetekintési jog - a személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon 
kivonatolt iratról való másolat készítéséért - kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében 
gyakorolható. 
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(4) Törvény egyes ügyfajtákban meghatározhatja a (3) bekezdés alapján iratbetekintésre jogosult személyek 
körét. 

69. § (1) Nem lehet betekinteni 
a) a döntés tervezetébe, 
b) az olyan iratba, amelyből következtetés vonható le annak a személynek a kilétére, akire vonatkozóan a 

hatóság a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt kezelését rendelte el, 
c) felhasználói vagy megismerési engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó iratba, 
d) az egyéb védett adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja, vagy 

ha a védett adat megismerésének hiánya nem akadályozza az iratbetekintésre jogosult személyt törvényben 
biztosított jogai gyakorlásában. 

(2) Az ügyfél az adatok megjelölésével kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti és más méltányolható 
magánérdekének védelmében. A hatóság a kérelemnek - a körülmények körültekintő mérlegelése alapján - akkor 
ad helyt, ha az adatok megismerésének hiánya az iratbetekintésre jogosultakat nem akadályozza jogaik 
gyakorlásában. 

(3) Az iratbetekintési jog biztosítása érdekében a hatóság megismerhetetlenné teszi azokat a személyes és 
védett adatokat, valamint a (2) bekezdés szerinti adatokat, amelyek megismerésére az iratbetekintésre jogosult 
személy egyébként nem jogosult. 

(4) A hatóság a 68. § szerinti személy kérelmére - annak vizsgálata mellett, hogy az (1)-(3) bekezdés szerinti 
okok a kérelem elbírálásakor fennállnak-e - az iratbetekintést biztosítja, vagy végzésben dönt az iratbetekintési 
kérelem elutasításáról. A végzés ellen az iratbetekintést kérő személy önálló fellebbezéssel élhet. 

(5) Az iratbetekintés során az arra jogosult másolatot, kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolatot 
és a kivonatot a hatóság kérelemre hitelesíti. 

(6) Az iratbetekintésre jogosult - az (1)-(5) bekezdés szerint - az eljárás jogerős lezárását követően is 
betekinthet a hatóság kezelésében lévő iratokba. 

69/A. § (1) Ha törvény a döntés nyilvánosságát nem korlátozza vagy nem zárja ki, az eljárás jogerős 
befejezését követően a személyes adatot és védett adatot nem tartalmazó jogerős határozatot, valamint az első 
fokú határozatot megsemmisítő és az első fokú határozatot hozó hatóságot új eljárásra utasító végzést bárki 
korlátozás nélkül megismerheti, és arról kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében másolatot 
kérhet. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti döntés megismerése iránti igényt a jogerős döntést hozó hatóság nyolc napon 
belül, a döntésben szereplő személyes adatok és a védett adatok megismerhetetlenné tételét követően teljesíti. A 
döntésben szereplő természetes személyt az eljárásban betöltött szerepének megfelelően kell megjelölni, de ha a 
természetes személy azonosíthatóságának kizárására ez nem alkalmas, az azonosítását lehetővé tevő adatokat 
olyan módon kell törölni, hogy az ne járjon a megállapított tényállás sérelmével. 

(3) A döntésben nem tehető megismerhetetlenné a közérdekből nyilvános adat. 
(4) Nem tehető megismerhetetlenné a személyes vagy védett adat, ha az igénylő - az adat megjelölésével - 

igazolja, hogy annak megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló 
kötelezettsége teljesítéséhez szükséges, valamint a védett adat megismerésének törvényi feltételei fennállnak. 

69/B. § Ha a hatóság hivatalból nem tudja megállapítani, hogy az iratbetekintési kérelem benyújtásakor az 
iratbetekintés 69. § (2) bekezdés szerinti korlátozásának az okai fennállnak-e, az üzleti és más méltányolható 
magánérdek alapján védelemre jogosultat nyilatkozattételre hívja fel. Az iratbetekintés nem tagadható meg, ha a 
jogosult határidőben nem nyilatkozik. 

A bizonyítékok ismertetése az ügyféllel 

70. § (1) Ha a hatóság az ügyfélnek az eljárás megindításáról való értesítését mellőzte, és az ügyben 
bizonyítási eljárást folytatott le, annak befejezésétől számított nyolc napon belül értesíti az ügyfelet, hogy az - az 
iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével - megismerhesse a bizonyítékokat, azokra nyolc napon 
belül észrevételt tehessen, élni tudjon nyilatkozattételi jogával, és további bizonyításra irányuló indítványt 
terjeszthessen elő. 

(2) Az értesítés mellőzhető, ha az ügyfél számára már a bizonyítási eljárás során a hatóság biztosította, hogy 
megismerjen minden bizonyítékot, és módjában álljon gyakorolni az (1) bekezdésben meghatározott jogait, vagy 
ha az ellenérdekű ügyfél nélküli ügyben a hatóság teljesíti az ügyfél kérelmét. 

(3) Nem akadálya az eljárás befejezésének, ha az ügyfél a hatóság által meghatározott határidőben nem élt az 
(1) bekezdésben meghatározott jogával. 

IV. Fejezet 

A hatóság döntései 
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Határozat és végzés 

71. § (1) A hatóság - az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - az ügy érdemében határozatot hoz, 
az eljárás során felmerült minden más kérdésben végzést bocsát ki. 

(2) Ha az ügyfél kérelme jog megszerzésére irányul, és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vett 
részt, másik hatóság vagy szakhatóság eljárásra való kijelölése helyett jogszabály rendelkezhet úgy, hogy 

a) az ügyfelet megilleti a kérelmezett jog gyakorlása, ha a hatóság az előírt határidőben nem hoz döntést, 
b) ha a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, a hozzájárulását megadottnak kell 

tekinteni. 
(3) 
(4) A (2) bekezdésben szabályozott esetekben a megszerzett jogot rá kell vezetni a kérelemre, továbbá - 

kérelemre - annak az ügyfél birtokában levő másolati példányára, vagy a hatóságnál levő példányról az ügyfél 
részére másolatot kell kiadni. 

(5) A hatóság mellőzi a határozathozatalt, ha az eljárás a jogszabályban meghatározott jogosultak pénzbeli 
ellátásának mérlegelés nélkül a jogszabályban meghatározott mértékre történő emelésére irányul. 

(6) A hatóság mellőzi a határozathozatalt, ha jogszabályban biztosított jogosultság gyakorlásának kizárólag az 
ügyfél erre irányuló kérelmének benyújtása a feltétele. A hatóság az ügyfél kérelmére igazolja, hogy az ügyfél a 
kérelem benyújtásától a jogszabályban biztosított jogát jogszerűen gyakorolja. 

(7) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott esetben vagy az ügyfél hozzájárulása alapján sor 
kerülhet informatikai eszközzel végzett automatizált egyedi döntésre is. Automatizált egyedi döntésen a 
kiadmányozásra jogosult aláírása és a hatóság bélyegzőlenyomata is informatikai eszközzel rögzíthető, ha azt a 
törvény vagy a kormányrendelet megengedi, és az aláírás és a bélyegzőlenyomat hitelességét a hatáskör 
gyakorlója egyedi döntésével hitelesítette. 

72. § (1) A határozatnak - ha jogszabály további követelményt nem állapít meg - tartalmaznia kell 
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és ügyintézőjének nevét, 
b) a jogosult vagy kötelezett ügyfél nevét és lakcímét vagy székhelyét, továbbá az ügyfél által a kérelemben 

megadott, személyazonosítására szolgáló adatot, 
c) az ügy tárgyának megjelölését, 
d) a rendelkező részben 
da) a hatóság döntését, továbbá a jogorvoslat lehetőségéről, benyújtásának helyéről és határidejéről, valamint 

a jogorvoslati eljárásról, bírósági felülvizsgálat esetén a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való 
tájékoztatást, 

db) a szakhatóság megnevezését és állásfoglalása rendelkező részét, 
dc) az eljárás lefolytatásáért fizetendő illetéknek vagy díjnak az ügyfél vagy központi költségvetés részére 

történő megfizetésre vonatkozó döntést, 
dd) az eljárási költség megállapítását, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
de) az eljárási költségek viseléséről szóló döntést, ha arról a hatóság nem külön dönt, 
df) a kötelezettség teljesítésének határnapját vagy határidejét és az önkéntes teljesítés elmaradásának 

jogkövetkezményeit, ideértve a fizetési kötelezettséget megállapító döntésben a késedelmipótlék-fizetési 
kötelezettségről és annak mértékéről szóló tájékoztatást, 

dg) a határozatban megállapított fizetési kötelezettség és a fellebbezési illeték vagy díj mértékéről és 
megfizetésének, lerovásának módjairól szóló tájékoztatást, 

e) az indokolásban 
ea) a megállapított tényállást és az annak alapjául elfogadott bizonyítékokat, 
eb) az ügyfél által felajánlott, de mellőzött bizonyítást és a mellőzés indokait, 
ec) a mérlegelési, méltányossági jogkörben hozott határozat esetén a mérlegelésben, a méltányossági jogkör 

gyakorlásában szerepet játszó szempontokat és tényeket, 
ed) a szakhatósági állásfoglalás indokolását, 
ee) az ügyintézési határidő túllépése esetén az ügyintézési határidő leteltének napját, valamint az arról szóló 

tájékoztatást, hogy az ügyintézési határidőt mely, az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének felróható 
okból nem tartotta be, vagy hogy a 33/A. § alkalmazásának van helye, 

ef) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a hatóság a határozatot hozta, 
eg) a hatóság hatáskörét és illetékességét megállapító jogszabályra történő utalást, 
f) a döntéshozatal helyét és idejét, a hatáskör gyakorlójának nevét, hivatali beosztását, valamint a döntés 

kiadmányozójának a nevét, hivatali beosztását, ha az nem azonos a hatáskör gyakorlójával, 
g) a döntés kiadmányozójának aláírását és a hatóság bélyegzőlenyomatát. 
(2) A végzésnek - ha jogszabály további követelményt nem állapít meg - tartalmaznia kell az (1) bekezdés a)-

c) pontjában, d) pont da), df) és dg) alpontjában, e) pont ec), ef) és eg) alpontjában, f) és g) pontjában 
meghatározott tartalmi elemeket. Az eljárást megszüntető végzésnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés d) pont 
dc)-de) alpontjában, valamint e) pont ee) alpontjában meghatározott tartalmi elemeket is. 
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(3) A 22. § (4) bekezdése szerinti, ideiglenes intézkedésről szóló végzés indokolásában ismertetni kell az 
ideiglenes intézkedés szükségességét és célszerűségét megalapozó tényeket és körülményeket, valamint a 
felmerült költséget, feltéve, hogy a költség megtérítésére az ideiglenesen intézkedő hatóság igényt tart. 

(4) Indokolást és jogorvoslatról való tájékoztatást nem tartalmazó egyszerűsített döntés hozható, ha 
a) a hatóság a kérelemnek teljes egészében helyt ad, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, vagy a döntés az 

ellenérdekű ügyfél jogát vagy jogos érdekét nem érinti, vagy 
b) az kizárólag valamely eljárási cselekmény időpontját határozza meg. 
(5) Az egyezséget jóváhagyó egyszerűsített döntésből mellőzhető az indokolás. 
(6) Az indokolás mellőzhető, ha az késleltetné a döntés meghozatalát és a késedelem életveszéllyel vagy 

súlyos kárral fenyegető helyzet kialakulásához vezethet. Ebben az esetben a döntés meghozatalától számított tíz 
napon belül meg kell küldeni az indokolást az ügyfél részére. A jogorvoslat igénybevételének határidejét az 
indokolás kézbesítésének napjától kell számítani. 

73. § (1) A döntés csak olyan védett adatot tartalmazhat, amelyet az iratbetekintés szabályai szerint 
megismerhet az, akivel a döntést közlik. A döntést úgy kell megszövegezni, hogy a figyelembe vett védett adat 
tartalmára annak ismertetése nélkül utaljon. A döntést úgy kell megszövegezni, hogy abból ne legyen levonható 
következtetés annak a személynek a kilétére vonatkozóan, akinek a természetes személyazonosító adatai és 
lakcíme zárt kezelését rendelték el. 

(2) A döntést külön okiratban kell megszövegezni, jegyzőkönyvbe kell foglalni vagy az ügyiratra kell 
feljegyezni. Külön okiratban kell megszövegezni a döntést, ha azt kézbesítés útján vagy elektronikus úton közlik, 
vagy ha a szóban közölt döntés kézbesítését az ügyfél kéri. 

(3) Egy okiratba foglalható a határozat és a végzés, illetve több határozat vagy végzés. Az egy okiratba foglalt 
döntések rendelkező részét és indokolását döntésenként önállóan kell megszövegezni. Az egybefoglalás az egyes 
döntések meghozatalára vonatkozó határidőket és a jogorvoslati szabályok alkalmazását nem érinti. Ha a 
jogorvoslatra jogosult az egybefoglalt határozat és végzés ellen jogorvoslattal él, a határozat elleni jogorvoslat 
szabályait kell alkalmazni. 

(4) A jegyzőkönyvbe foglalt vagy az ügyiratra feljegyzett döntésben nem kell feltüntetni a 72. § (1) bekezdése 
a) és f) pontjában foglalt adatokat, ha azok az iratból kitűnnek. 

(5) Jogszabály elrendelheti, hogy a hatóság a döntését az erre a célra rendszeresített formátumban, a 
jogszabályban meghatározott adattartalommal adja ki. 

74. § (1) Ha a kötelezés jellege megengedi, a hatóság részletekben történő teljesítést is megállapíthat. 
(2) A kötelezett a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelmében annak igazolásával kérheti az elsőfokú 

hatóságtól a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére halasztás vagy a részletekben történő teljesítés (a 
továbbiakban együtt: fizetési kedvezmény) engedélyezését, hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a 
határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan nehézséget jelentene. A fizetési kedvezményre vonatkozó 
szabályokat megfelelően kell alkalmazni meghatározott cselekmény teljesítésére és meghatározott ingóság 
kiadására irányuló kötelezettség esetén is. 

(3) A határidő lejárta után az ügyfél - feltéve, hogy a végrehajtást még nem rendelték el - a (2) bekezdésben 
meghatározott okból igazolási kérelem egyidejű benyújtásával kérhet fizetési kedvezményt. Ha a hatóság 
elutasítja az igazolási kérelmet és a fizetési kedvezmény iránti kérelmet, egyidejűleg dönt a végrehajtás 
elrendeléséről is. 

(4) A hatóság meghallgathatja az ellenérdekű ügyfelet, illetve a jogosultat a fizetési kedvezmény 
engedélyezésével kapcsolatos álláspontjukról. 

(5) Törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet a fizetési 
kedvezmény nyújtására a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknál kedvezőbb feltételeket állapíthat meg, továbbá a 
feltételek meghatározásával rendelkezhet a kötelezettség mérséklésének és elengedésének lehetőségéről. 

Az egyezség jóváhagyása 

75. § (1) Ha a hatósági eljárás során lefolytatott egyezségi kísérlet eredményre vezet, a hatóság határozatba 
foglalja és jóváhagyja az egyezséget, feltéve, hogy az 

a) megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, 
b) nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint 
c) kiterjed a teljesítési határidőre és az eljárási költség viselésére. 
(2) 

Hatósági szerződés 
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76. § (1) Ha jogszabály lehetővé teszi, az elsőfokú hatóság a hatáskörébe tartozó ügynek a közérdek és az 
ügyfél szempontjából is előnyös rendezése érdekében határozathozatal helyett az ügyféllel hatósági szerződést 
köthet. 

(2) Hatósági szerződés csak írásban köthető. Törvény, kormányrendelet és önkormányzati rendelet a szerződés 
megkötéséhez további feltételeket is meghatározhat. 

(3) Ha az ügyfél olyan kötelezettséget vállal, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébként nem lenne 
kötelezhető, szerződéskötésre csak akkor kerülhet sor, ha az ügyfél a saját szerződésszegése esetére a 
többletkötelezettség tekintetében a hatósági szerződésben aláveti magát a szerződésszegés 77. § (2) 
bekezdésében megállapított jogkövetkezményének. 

(4) Ha a hatósági ügyben szakhatósági állásfoglalást kell beszerezni, a szerződés csak a szakhatóság 
hozzájárulása esetén és a szakhatósági állásfoglalásban meghatározott előírásoknak és feltételeknek a 
szerződésbe történő foglalásával köthető meg. 

(5) Ha a szerződés harmadik személy jogát vagy jogos érdekét érinti, a szerződés megkötése előtt be kell 
szerezni az érintett írásos hozzájárulását. A hozzájárulás a szerződés érvényességének feltétele. 

(6) Jogszabály előírhatja, hogy a szerződés érvényességéhez szükséges a szerződő hatóság felügyeleti 
szervének hozzájárulása. A hozzájárulást az eljáró hatóság szerzi be. 

(7) A hatósági ügynek szerződéssel való lezárására a 33. §-ban megállapított ügyintézési határidő irányadó. 
77. § (1) Az ügy szempontjából jelentős új tény felmerülése, továbbá a szerződéskötéskor fennálló 

körülmények lényeges megváltozása esetén a szerződés módosítását bármelyik fél kezdeményezheti. Ha a 
módosításhoz a másik fél nem járul hozzá, vagy a felek között vita van a módosítás törvényi feltételei 
tekintetében, akkor a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól kérhető a szerződés módosítása vagy 
megszüntetése. 

(2) Ha az ügyfél a szerződésben foglaltakat megszegi, törvény eltérő rendelkezése hiányában a szerződés 
jogerős és végrehajtható határozatnak minősül, és a hatóság - az addigi teljesítések figyelembevételével - 
hivatalból intézkedik a végrehajtás elrendeléséről. 

(3) Ha a hatósági szerződésben foglaltakat a hatóság nem teljesíti, az ügyfél a teljesítésre irányuló felhívás 
eredménytelensége esetén - a szerződésszegés tudomására jutásától számított harminc napon belül - a 
közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz fordulhat. 

(4) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a hatósági szerződésre a Polgári Törvénykönyvnek a 
szerződésekre vonatkozó általános szabályait kell megfelelően alkalmazni. 

A döntés közlése és nyilvános közzététele 

78. § (1) A határozatot közölni kell az ügyféllel és azzal, akire nézve az jogot vagy kötelezettséget állapít meg, 
az ügyben eljárt szakhatósággal és a jogszabályban meghatározott más hatósággal vagy állami szervvel. 

(2) A végzést azzal kell közölni, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, valamint azzal, akinek az jogát vagy 
jogos érdekét érinti, továbbá jogszabályban meghatározott személlyel vagy szervvel. A hatóság az ügyfél 
kérelmére egy alkalommal külön illeték vagy díj felszámítása nélkül ad ki másolatot a vele nem közölt 
végzésről. 

(3) Ha jogszabály úgy rendelkezik, hogy a döntést csak az ügyiratra kell feljegyezni, azt nem kell közölni az 
(1) és (2) bekezdésben meghatározott személlyel. Ilyen esetben a hatóság kérelemre külön illeték vagy díj 
felszámítása nélkül ad ki másolatot a döntésről. 

(4) A hatóság a döntését a 28/A. § (1) bekezdésében meghatározott módon közölheti. 
(5) A hatóság a döntést hivatalos iratként kézbesíti. Telefax útján nem közölhető a határozat és az önállóan 

fellebbezhető végzés, kivéve, ha a döntés közlésére jogosult személy vagy szerv ezt előzetesen kérte vagy ehhez 
hozzájárult. 

(6) Ha jogszabály nem zárja ki, a döntést szóban is lehet közölni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
személlyel. A közlés tényét és időpontját az iratra fel kell jegyezni, és azt alá kell íratni. Az (1) és (2) 
bekezdésben meghatározott személy kérelmére a szóban közölt döntést tíz napon belül írásban meg kell küldeni 
a számára. 

(7) Ha a hatóság a döntést elektronikus úton közölte, és az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személy a 
döntés átvételét tíz napon belül nem igazolja vissza, a hatóság másik írásbeli formában közli vele a döntést. Ilyen 
esetben a döntés közlésének napja a második közlés napja. Törvény ettől eltérően állapíthatja meg a döntés 
elektronikus úton való közlésének szabályait. 

(8) Ha az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személy rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló 
elérhetőségét, telefonszámát vagy elektronikus levélcímét megadta, a hatóság rövid szöveges üzenetben, 
telefonon vagy elektronikus levélben tájékoztathatja a döntéshozatal tényéről, és arról, hogy a döntés öt napon 
belül átvehető a hatóság hivatali helyiségében, ügyfélfogadási időben. Személyes átvétel esetén a közlés tényét 
és időpontját az iratra fel kell jegyezni, és azt az átvevő személlyel aláíratni. Ha az (1) és (2) bekezdésben 
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meghatározott személy a döntést határidőn belül nem veszi át, a hatóság haladéktalanul írásban megküldi részére 
a döntést. 

(9) Ha a hatóság életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzetben, valamint törvény rendelkezése 
alapján a döntést nem az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő módon közli, a döntést tíz napon 
belül írásban is meg kell küldeni. A döntés közlésének napja ilyen esetben a második közlés napja. 

(10) A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben 
meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik 
napon kell közöltnek tekinteni. 

78/A. § Az ügyfelet kérelmére a hatóság - a döntés közléséről való gondoskodással egyidejűleg - elektronikus 
levélben tájékoztatja 

a) - a 39/A. § alapján hozott végzés kivételével - a vele nem közlendő végzések, valamint 
b) a vele postai vagy hirdetményi úton közlendő döntések 

szövegéről. 
79. § (1) Ha a postai úton történő kézbesítés azért hiúsul meg, mert a címzett vagy meghatalmazottja úgy 

nyilatkozik, hogy a küldeményt nem veszi át, az iratot a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek kell 
tekinteni. 

(2) Ha az irat a hatósághoz „nem kereste” jelzéssel érkezik vissza, az iratot - az ellenkező bizonyításig - a 
postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 

(3) A hatósági döntés kézbesítése esetén a hatóság a (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltát 
megalapozó hivatalos irat megküldésével tíz napon belül értesíti az ügyfelet. 

(4) A kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a címzett a kézbesítési vélelem beálltáról történő 
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, de legkésőbb a kézbesítési vélelem beálltától számított hat 
hónapos jogvesztő határidőn belül terjeszthet elő. Ha a kézbesítési vélelem következtében jogerőssé vált döntés 
alapján végrehajtási eljárás indul, a kézbesítési vélelem megdöntése iránti kérelmet a végrehajtási eljárásról 
történő tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül akkor is elő lehet terjeszteni, ha a kézbesítési vélelem 
beálltától számított hat hónap eltelt. 

(5) Nem természetes személy címzett csak akkor terjeszthet elő kézbesítési vélelem megdöntése iránti 
kérelmet, ha a kézbesítés nem szabályszerűen történt. Természetes személy a kézbesítési vélelem megdöntésére 
irányuló kérelmét akkor is előterjesztheti, ha önhibáján kívüli okból nem vehette át a hivatalos iratot. 

(6) A kérelemben elő kell adni azokat a tényeket, illetve körülményeket, amelyek a kézbesítés 
szabálytalanságát igazolják vagy az önhiba hiányát valószínűsítik. Ha a kérelemnek a hatóság helyt ad, a 67. § 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

(7) A kérelmet az a hatóság bírálja el, amelyik a kézbesítés tárgyát képező iratot kiadmányozta. 
(8) A hatósági kézbesítő által történő kézbesítésre az e §-ban foglalt rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 

kell. 
80. § (1) Ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve, hogy 
a) az ügyfél lakcíme, illetve székhelye ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik 

vissza, hogy a címzett ismeretlen helyre költözött, és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető hatóság 
vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel, 

b) a jogutód nem ismert, 
c) az ügyfél nem jelöl meg kézbesítési meghatalmazottat, vagy 
d) a hirdetményi kézbesítésen kívül igénybe vehető egyéb közlési módok alkalmazása elháríthatatlan 

akadályba ütközik, vagy alkalmazásuk előre eredménytelennek mutatkozik. 
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell 
a) a kifüggesztés napját, 
b) az eljáró hatóság megnevezését, 
c) az ügy számát és tárgyát, 
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá 
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az 

ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti. 
(3) Hirdetményi úton történő közlésnek van helye a hatásterületen élő és a 15. § (5) bekezdés alapján 

ügyfélnek minősülő szervezetek esetén, ideértve, ha az ügyfelek körét vagy a hatásterület határait nem lehet 
pontosan megállapítani. Ilyen esetben - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a 
hirdetmény a következő adatokat tartalmazza: 

a) a kifüggesztés napját, 
b) az eljáró hatóság megnevezését, 
c) az ügy számát és tárgyát, 
d) a kérelmező ügyfél nevét (megnevezését), 
e) az ügy jellegétől függő hatásterületet, 
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f) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, amely a hatóságnál megtekinthető, 
valamint 

g) a jogorvoslat lehetőségéről és benyújtásának határidejéről való tájékoztatást. 
(4) A hirdetményt a hatóság hirdetőtáblájára és az ügyfél lakcíme, az ügy tárgyát képező ingatlan vagy 

tevékenység gyakorlásának vagy a jogellenes magatartás elkövetésének helye szerinti, valamint a hatásterületen 
lévő önkormányzat hirdetőtábláján ki kell függeszteni, a központi rendszeren és a hatóság elektronikus 
tájékoztatásra szolgáló honlapján közzé kell tenni, ezenkívül az önkormányzat hivatalos lapjában - ennek 
hiányában a helyi lapban -, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető. Ha a hatóság kijelölés alapján 
jár el, a hirdetményt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező, valamint a kijelölés alapján eljáró hatóság is 
kifüggeszti és közzéteszi. 

(5) A döntés kifüggesztésének és az elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapon való megjelentetésének 
azonos napon kell megtörténnie. Hirdetményi kézbesítés esetén a hirdetmény kifüggesztésének és levételének 
napját az iraton meg kell jelölni, az internetes honlapon történő közzététel idejét visszakereshető módon 
dokumentálni kell. 

(6) Ha a hirdetményi úton történő közlés feltételei már nem állnak fenn, a hatóság haladéktalanul gondoskodik 
a hirdetmény eltávolításáról, és a kapcsolattartás általános szabályai szerint felveszi a kapcsolatot az ügyféllel. 

80/A. § (1) A hatóság közzéteszi azt a jogerős vagy fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánított 
határozatot, amelyet 

a) állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó 
szerv vagy személy ügyfélnek e tevékenységével kapcsolatban hozott, 

b) közérdekű keresetindítással meg lehet támadni, 
c) olyan ügyben hozott, amelyben jogszabály alapján a hatásterületen lévő ingatlan tulajdonosa és az ingatlan-

nyilvántartásba bejegyzett használati jogosultja ügyfélnek minősült, 
d) amelyben több mint ötven ügyfél vagy ötnél több, a 15. § (5) bekezdése alapján ügyfélnek minősülő 

szervezet vesz részt, 
e) korlátozottan rendelkezésre álló természeti erőforrás elosztásáról, illetve felhasználásáról hozott, 
f) olyan ügyben hozott, amelyben az ügyfél számára kizárólagos vagy különleges jogot biztosított, 
g) személyek széles vagy pontosan meg nem határozható köre számára életveszéllyel vagy súlyos kárral 

fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek enyhítése érdekében hozott, 
h) a közbiztonság fenntartása érdekében vagy fontos közrendvédelmi okból hozott, 
i) jogi személy, a jogi személyiség nélküli szervezet, továbbá az egyéni vállalkozó vállalkozási 

tevékenységének hatósági ellenőrzésével kapcsolatban hozott, vagy 
j) törvény rendelkezése szerint nyilvánosan közzé kell tenni. 
(2) A hatóság a határozatot a hirdetményi közlés szabályai szerint teszi közzé azzal, hogy a hirdetményben a 

határozat rendelkező részének és indokolásának kivonata vagy indokolásának kivonata is közzétehető. Ha 
törvény eltérően nem rendelkezik, a hatóság a személyes adatokat a 69/A. § (2) bekezdésének megfelelően 
megismerhetetlenné teszi. 

81. § (1) Az ügyfél köteles az első kapcsolatfelvétel alkalmával - a kézbesítési meghatalmazás 
előterjesztésével együtt - kézbesítési meghatalmazottat megnevezni, ha 

a) magyarországi lakcímmel vagy székhellyel nem rendelkezik, 
b) képviselőt nem nevezett meg, és 
c) elektronikus kapcsolattartásnak nincs helye. 
(2) A kézbesítési meghatalmazott feladata, hogy az eljárásban keletkezett, az ügyféllel közlendő döntéseket és 

iratokat átvegye, és azokat az ügyfél részére továbbítsa; e tevékenységéért az ügyféllel szemben a polgári jog 
szabályai szerint felel. Az ügyfél részére szóló és a kézbesítési meghatalmazottal szabályszerűen közölt döntést 
úgy kell tekinteni, hogy az a meghatalmazottal történt közlést követő ötödik munkanapon minősül az ügyféllel 
közöltnek. 

(3) Ha a 80. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerint hirdetményi kézbesítésnek lenne helye, és a döntés az ügyfél 
számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a döntés közlésének 
megkísérlése érdekében kézbesítési ügygondnok rendelhető ki. A kézbesítési ügygondnok gondoskodik az 
ügyfél tartózkodási helyének megállapításáról és a döntés kézbesítéséről. 

(4) Ha a kézbesítési ügygondnok eljárása nem járt sikerrel, a döntést azon a napon kell kézbesítettnek 
tekinteni, amikor a kézbesítés sikertelenségét a kézbesítési ügygondnok az őt kirendelő hatóságnak bejelenti, de 
legkésőbb a kirendeléstől számított tizedik munkanapon. 

(5) Sikeres kézbesítés esetén a kézbesítési ügygondnok a sikeres kézbesítés napjáról és az ügyfél tartózkodási 
helyéről haladéktalanul értesíti az őt kirendelő hatóságot. 

A döntés kijavítása és kiegészítése 
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81/A. § (1) Ha a döntésben név-, szám- vagy más elírás, illetve számítási hiba van, a hatóság a hibát - szükség 
esetén az ügyfél meghallgatása után - kérelemre vagy hivatalból kijavítja, ha az nem hat ki az ügy érdemére, az 
eljárási költség mértékére vagy a költségviselési kötelezettségre. 

(2) A kijavítást a hatóság 
a) a döntés eredeti példányára és - ha rendelkezésre állnak - kiadmányaira történő feljegyzéssel, 
b) a hibás döntés bevonása mellett a döntés kicserélésével vagy 
c) kijavító döntés meghozatalával 

teljesíti. 
(3) A kijavítás ellen jogorvoslatnak nincs helye. 
(4) A kijavítást közölni kell azzal, akivel a kijavítandó döntést közölték. 
81/B. § (1) Ha döntésből jogszabály által előírt kötelező tartalmi elem hiányzik, vagy az ügy érdeméhez 

tartozó kérdésben nem született döntés, a hatóság a döntést kiegészíti. 
(2) Nincs helye a döntés kiegészítésének, ha 
a) a döntés jogerőre emelkedésétől számított egy év már eltelt, vagy 
b) az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. 
(3) A kiegészítést a hatóság 
a) önálló kiegészítő döntéssel és - lehetőség szerint - e ténynek a döntés eredeti példányára és kiadmányaira 

történő feljegyzésével vagy 
b) a hiányos döntés bevonása mellett az eredeti döntést és a kiegészítő döntést egységes döntésbe foglalva a 

döntés kicserélésével 
teljesíti. 

(4) A kiegészítés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint az eredeti döntés ellen volt. 
(5) A kiegészítést közölni kell azzal, akivel a kiegészítendő döntést közölték. 

V. Fejezet 

Hatósági bizonyítvány, igazolvány és nyilvántartás 

Közös szabályok 

82. § (1) E törvény rendelkezéseit a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással kapcsolatos 
eljárásokban az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni. A hatósági nyilvántartással kapcsolatos 
eljárásokban e törvényt akkor kell alkalmazni, ha törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági 
ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik. 

(2) A hatóság által valamely tény, adat, jogosultság vagy állapot igazolására kiállított okiratot, mindezek más 
hasonló módon történő igazolását, valamint a hatósági nyilvántartásba történt bejegyzést határozatnak kell 
tekinteni. 

(3) A hatósági bizonyítvány és a hatósági igazolvány kiadásának megtagadásáról, valamint a hatósági 
nyilvántartásba való bejegyzés megtagadásáról a hatóság határozatot hoz. 

(4) 
(5) Az eljárás megindításáról az ügyfelet a hatósági bizonyítvánnyal, igazolvánnyal és nyilvántartással 

kapcsolatos eljárásokban nem kell értesíteni. 

Hatósági bizonyítvány 

83. § (1) Az ügyfél kérelmére a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad 
ki. Törvény kivételes esetben lehetővé teheti, hogy a hatóság a hatósági bizonyítvány kiadása helyett a hatósági 
nyilvántartásba bejegyzett adatok alapjául szolgáló iratról adjon ki másolatot. 

(2) A hatósági bizonyítvány kiadására a 21. §-ban meghatározott hatóságok, továbbá az a hatóság is illetékes, 
amelynek 

a) területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt, 
b) területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt, 
c) nyilvántartása az adatot tartalmazza. 
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz 

napon belül kell kiadni, illetve az ügyfél által benyújtott iratot záradékkal ellátni. Ha jogszabály másként nem 
rendelkezik, a hatósági bizonyítványban fel kell tüntetni, hogy azt kinek és milyen bizonyítékok alapján adták ki. 
A hatósági bizonyítvány alakiságára is irányadók a 72. § (1) bekezdésének a) és f) pontjában foglalt 
követelmények. 

(4) A hatósági bizonyítvány tartalmát - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. 
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(5) A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány 
felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan. 

(6) Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja meg, amelynek 
eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról 
az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot. 

(7) Ha a hatósági bizonyítványt kiállító hatóság a (6) bekezdés szerinti tájékoztatást követően vagy egyéb 
esetben hivatalból megállapítja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan, a hatóság a hatósági 
bizonyítványt kijavítja, visszavonja vagy módosítja. A határozatot annak a hatóságnak, szervnek is megküldi, 
amelynek eljárásában tudomása szerint az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta vagy fel kívánta 
használni. 

(8) A hatóság a hatósági bizonyítvány kiadását megtagadja, ha kiadása jogszabályba ütközik, vagy az ügyfél 
valótlan vagy olyan adat, tény, állapot igazolását kéri, amelyre vonatkozóan a hatóság adattal nem rendelkezik. 

84. § 

Hatósági igazolvány 

85. § (1) A hatóság - törvényben, kormányrendeletben vagy önkormányzati rendeletben meghatározott esetben 
és adattartalommal - az ügyfél adatainak vagy jogainak rendszeres igazolására hatósági igazolványt ad ki. 

(2) A hatósági igazolványba csak a jogszabályban erre feljogosított hatóság tehet - a jogszabályban 
meghatározott tartalmú - bejegyzést. 

(3) A hatósági igazolványt a bejegyzett adatok és jogok igazolására - az ellenkező bizonyításáig - mindenki 
köteles elfogadni, ezekre nézve az ügyfél más bizonyításra nem kötelezhető. Az ellenkező bizonyítására 
megfelelően irányadók a 83. § (5)-(7) bekezdésében foglaltak. 

(4) Ha a hatósági igazolvány ellenőrzésére jogosult hatóság vagy hivatalos személy megállapítja, hogy a 
hatósági igazolvány vagy az abba tett bejegyzés hamis, illetve valótlan, a hatósági igazolványt átvételi 
elismervény kiállítása mellett a további eljárás céljából elveszi. 

Hatósági nyilvántartás 

86. § (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokról hatósági nyilvántartást vezet. 
(2) A hatósági nyilvántartásba történő hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésre - ha jogszabály eltérően nem 

rendelkezik - a határozatra vonatkozó 71-73. §-okban és a 78. §-ban meghatározottakat nem kell alkalmazni, és a 
döntés a nyilvántartásba való bejegyzés napján jogerőre emelkedik. 

(3) A nyilvántartást vezető hatóság hivatalból köteles a jogszabálysértő bejegyzést törölni, a hibás bejegyzést 
javítani vagy az elmulasztott bejegyzést pótolni. 

(4) Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyfél jogorvoslati kérelmének benyújtására nyitva álló 
határidő akkor kezdődik, amikor a jogszabálysértő vagy hibás adat bejegyzése vagy a mulasztás az ügyfél 
tudomására jutott. 

(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél illeték vagy díj lerovása mellett a nyilvántartásból 
hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet. 

(6) A Kormány által rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében az ügyfél jogosult a rá 
vonatkozó adatok megváltozását az integrált ügyfélszolgálati irodánál bejelenteni. Az integrált ügyfélszolgálati 
iroda a változásbejelentést továbbítja a hatósági nyilvántartást vezető hatósághoz, amely a (3) bekezdés alapján 
jár el. 

VI. Fejezet 

Hatósági ellenőrzés 

87. § A törvény rendelkezéseit a hatósági ellenőrzésre az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

88. § (1) A hatóság - a hatáskörének keretei között - ellenőrzi a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, 
valamint a végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését. 

(2) A hatósági ellenőrzés keretében a hatóság az ügyféltől jogszabályban, személyes adatok tekintetében 
törvényben meghatározott adatok szolgáltatását, iratok bemutatását kérheti, és egyéb tájékoztatást kérhet, vagy 
helyszíni ellenőrzést tart. Jogszabály időszakos vagy folyamatos adatszolgáltatási kötelezettséget és folyamatos 
helyszíni ellenőrzést is elrendelhet. 
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(3) Ha jogszabály lehetővé teszi, a helyszíni ellenőrzés a helyszínre vagy a hatósági nyilvántartáshoz telepített, 
illetve a folyamatba beépített ellenőrző rendszerből történő táv-adatszolgáltatás útján is történhet. 

(4) A helyszíni ellenőrzés lefolytatására, ezzel kapcsolatban az ügyfél értesítésére és a helyszíni ellenőrzés 
akadályozására e törvénynek a szemlére vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a 
szemletárgy birtokosára vonatkozó szabályokat az ügyfélre kell alkalmazni. 

89-91. § 
92. § (1)-(2) 
(3) A hatóság a helyszíni ellenőrzésről, az annak során tett megállapításokról, a lefoglalásról és az ügyfél által 

tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet készít. 
(4) A jegyzőkönyv egy példányát a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átadja, vagy azt az ügyfél részére az 

ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküldi. 
(5) Ha a hatóság a helyszíni ellenőrzés során jogsértést nem tapasztal, jegyzőkönyv felvétele helyett hivatalos 

feljegyzést is készíthet, amelyet az ügyfél kérelmére a hatóság az ügyfélnek a helyszínen átad, vagy az ügyfél 
részére az ellenőrzés befejezésétől számított tíz napon belül megküld. 

(6) Ha törvény a hatósági ellenőrzés lefolytatását az ügyfél kérelmére lehetővé teszi, a hatóság az eljárás 
befejezésekor az ügyfélnek megküldi az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet vagy hivatalos feljegyzést. 

93. § Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ellenőrzés megindításáról 
értesített ügyfél nem sértette meg a jogszabályokban és a hatósági határozatban foglalt előírásokat, erről az 
ügyfelet értesíti. 

94. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés eredményeként megállapítja, hogy az ügyfél a jogszabályban, 
illetve hatósági határozatban foglalt előírásokat megsértette, 

a) és a jogszabály vagy hatósági határozat megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a 
jogszerű állapot helyreállításával - újabb hatósági eljárás lefolytatása nélkül - orvosolható, a hatóság felhívja az 
ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsz napos határidő megállapításával, valamint a 
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére, 

b) ha az a) pont szerinti felhívásban meghatározott határidő eredménytelenül telt el, vagy az a) pont 
alkalmazása kizárt, a hatóság hivatalból megindítja a hatáskörébe tartozó eljárást, 

c) ha az a) és a b) pont azért nem alkalmazható, mert a hatóság az adott jogszabálysértés tekintetében nem 
rendelkezik hatáskörrel vagy illetékességgel, a hatóság a jegyzőkönyv jogszabálysértésre vonatkozó 
információkat tartalmazó részének megküldésével kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező hatóság eljárását, 
illetve fegyelmi, szabálysértési, büntető-, polgári vagy egyéb eljárást kezdeményez. 

(2) Nem alkalmazható az (1) bekezdés a) pontja a 13. § (2) bekezdés b) pontja hatálya alá tartozó jogszabályi 
rendelkezés vagy az adatszolgáltatási vagy bejelentési kötelezettséget előíró jogszabályi rendelkezésnek a 13. § 
(2) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti eljárásban megállapított megsértése esetén, valamint ha 

a) az ügyben autonóm államigazgatási szerv vagy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jár el, 
b) azt jogszabály - a jogszabálysértés és a jogkövetkezmény alkalmazását megalapozó jogszabályi rendelkezés 

tételes megjelölésével - azért zárja ki, mert a jogszabálysértés, a hatósági határozat megsértése vagy az (1) 
bekezdés a) pontja szerinti határidő biztosítása az életet, a testi épséget, a nemzetbiztonságot, a 
vagyonbiztonságot, a közlekedés biztonságát, a környezet vagy a természet állapotának fenntarthatóságát, 
közteherviselési kötelezettség teljesítését vagy harmadik személy alapvető jogát közvetlenül veszélyezteti vagy 
veszélyeztetné, 

c) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben az (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívás eredménytelensége miatt 
egy éven belül jogerősen jogkövetkezményt állapított meg, vagy 

d) a hatóság ugyanazon ügyféllel szemben ugyanazon jogszabályi vagy hatósági határozatban megállapított 
rendelkezés megsértése miatt egy éven belül az (1) bekezdés a) pontja alapján járt el. 

(3) A hatóság az (1) és (2) bekezdésben foglaltak ellenőrzése céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 
a) az ügyfél nevét, 
b) az ügyfélnek a hatóság által törvény alapján kezelhető azonosítóját, ennek hiányában természetes személy 

ügyfél esetén a természetes személyazonosító adatait, 
c) a jogszabály vagy hatósági határozatban foglalt rendelkezés megsértése miatti felhívást a jogszabályi 

rendelkezés vagy hatósági határozatban foglalt rendelkezés, valamint felhívást tartalmazó végzés közlése 
időpontjának a megjelölésével, és 

d) a felhívást tartalmazó végzés eredménytelensége tényét, valamint az emiatt megállapított jogkövetkezményt 
tartalmazó határozat jogerőre emelkedésének a napját. 

(4) A hatóság a (3) bekezdésben meghatározott adatokat azok keletkezésétől számított egy évig kezelheti. 
(5) Az (1) bekezdés c) pontja alapján megkeresett szerv köteles a megkeresést érdemben - közigazgatási 

hatóság esetén az (1) bekezdés alkalmazásával - megvizsgálni és saját intézkedéséről vagy az ilyen intézkedés 
mellőzésének okáról a megkereső hatóságot harminc napon belül tájékoztatni. 

VII. Fejezet 
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Jogorvoslat és döntés-felülvizsgálat 

95. § A jogorvoslati eljárásban és a döntés felülvizsgálata során e törvény rendelkezéseit az e fejezetben 
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

96. § A hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. A hatóság végzése ellen önálló 
jogorvoslatnak akkor van helye, ha azt törvény lehetővé teszi, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jog a 
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében 
gyakorolható. 

97. § (1) A jogorvoslati eljárás kérelemre, a döntés felülvizsgálata hivatalból indul meg. 
(2) Kérelemre induló jogorvoslati eljárások 
a) a fellebbezési eljárás, 
b) a bírósági felülvizsgálat, 
c) az újrafelvételi eljárás, 
d) 
(3) Hivatalból kerül sor a közigazgatási döntés felülvizsgálatára 
a) a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított eljárás keretében, 
b) a felügyeleti eljárás keretében, 
c) az Alkotmánybíróság határozata alapján, 
d) ügyészi intézkedés nyomán. 
(4) 
(5) A 12. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott eljárásban a 112. § és a 115. § (1) bekezdésének a) 

pontja nem alkalmazható. 

A) Jogorvoslati eljárások kérelem alapján 

Fellebbezés 

98. § (1) Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez 
kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. 

(2) Végzés csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadható 
meg, kivéve a (3) és (4) bekezdésben szabályozott eseteket. Törvény az önálló fellebbezést egyéb esetekben is 
lehetővé teheti. 

(3) Önálló fellebbezésnek van helye 
a) az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, 
b) a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, 
c) az eljárást megszüntető, 
d) az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott, 
e) a 33/A. §-ban meghatározott fizetési kötelezettséggel kapcsolatos, 
f) 
g) az eljárási bírságot kiszabó, 
h) a fellebbezési határidő elmulasztása miatt benyújtott igazolási kérelmet elutasító, 
i) az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott és 
j) a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos, az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos, a 

költségmentesség iránti kérelmet elutasító, a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló első 
fokú végzés ellen. 

(4) Az eljárás egyéb résztvevője önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése, 
illetve a rá vonatkozó elsőfokú végzés ellen. 

(5) A másodfokú döntést hozó hatóság által hozott első fokú végzésekkel szembeni fellebbezésre a (2)-(4) 
bekezdést kell alkalmazni. 

99. § (1) A fellebbezést - ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik - a döntés közlésétől 
számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni. 

(2) A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról szóban vagy írásban 
lemondhat, a szóban történő lemondást jegyzőkönyvbe kell foglalni. A fellebbezési jogról történő lemondó 
nyilatkozat nem vonható vissza. 

100. § (1) Nincs helye fellebbezésnek 
a) ha az ügyben törvény azt kizárja, 
b) az ügyfelek részéről az egyezségüket jóváhagyó határozat ellen, 
c) jogszabály eltérő rendelkezése hiányában valamely adatnak, ténynek vagy jogosultságnak a hatósági 

nyilvántartásba hivatalbóli, mérlegelés nélküli bejegyzésével szemben, 
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d) ha az elsőfokú döntést miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm 
államigazgatási szerv vagy kormányhivatal vezetője hozta, 

e) törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában, ha az első fokú döntést központi 
államigazgatási szerv vezetője hozta. 

(2) Az (1) bekezdés a), c)-e) pontjában meghatározott esetekben az első fokú döntés bírósági 
felülvizsgálatának van helye. 

101. § (1) A fellebbezéssel megtámadott döntésben foglalt jogok nem gyakorolhatók és a fellebbezésnek a 
döntés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a döntést a fellebbezés halasztó hatályának 
kizárásával végrehajthatónak nyilvánította. 

(2) A határozatban foglaltakat a fellebbezési jogra tekintet nélkül teljesíteni kell, ha az ügyfél javára 
megállapított egyszeri vagy rendszeres pénzkifizetést, pénzbeli ellátást - ideértve a pénzegyenértékben 
kifejezhető természetbeni ellátást - tartalmaz, és az ügyfél fellebbezése csak a megállapított összegen felüli 
többletigényre vonatkozik. 

(3) A döntés akkor nyilvánítható fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatónak, ha 
a) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet megelőzése, elhárítása vagy káros következményeinek 

enyhítése miatt szükséges, 
b) nemzetbiztonsági érdekből vagy a közbiztonság fenntartása érdekében, illetve fontos közrendvédelmi okból 

szükséges, 
c) a végrehajtás késedelme jelentős vagy helyrehozhatatlan kárral járna, 
d) a határozat valakinek a tartásáról vagy gondozásáról rendelkezik, 
e) azt törvény élelmiszerlánc-felügyelettel kapcsolatos, továbbá honvédelmi, nemzetbiztonsági, 

közegészségügyi, járványügyi, munkaügyi, munkavédelmi, fogyasztóvédelmi, kulturális örökségvédelmi, 
környezet- vagy természetvédelmi okból, továbbá a közérdekű közlekedési infrastruktúra kialakítása, illetve az 
energiaellátás folyamatos biztosítása érdekében lehetővé teszi, vagy 

f) a hatósági nyilvántartásba történő haladéktalan bejegyzést törvény írja elő. 
(4) A döntésben a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságot külön ki kell mondani, és meg kell 

indokolni, valamint a döntésben rendelkezni kell a végrehajtásról és a foganatosítás módjáról. Ha az ilyen 
döntésben a hatóság teljesítési határidőt állapított meg, a végrehajtás elrendelésére csak e határidő eredménytelen 
eltelte után kerülhet sor. 

(5) Az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, a természetes személyazonosító adatok és a lakcím zárt 
kezeléséről rendelkező, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni 
fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 

(6) Az eljárási költség megállapításával és viselésével kapcsolatos döntés elleni fellebbezésnek nincs halasztó 
hatálya a döntés fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezése tekintetében. 

102. § (1) A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta. 
Elkésettség címén a fellebbezés nem utasítható el, ha a fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőben a 
fellebbezést az elbírálására jogosult hatóságnál terjeszti elő. 

(2) A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók. 
(3) Az elkésett fellebbezést, a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, valamint az önálló 

fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezéssel együtt nyújt be kérelmet a fellebbezési eljárásban való 
költségmentessége iránt, erről a kérelemről az első fokú döntést hozó hatóság dönt. 

(4) A fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül fel kell 
terjeszteni a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a 
fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezési határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet nyújtott be, 
az ennek helyt adó döntés jogerőssé válását követő nyolc napon belül kell felterjeszteni a fellebbezést az ügy 
összes iratával együtt a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz. A felterjesztés során az első fokú döntést 
hozó hatóság a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik. 

(5) Az első fokú döntést hozó hatóság megküldi a fellebbezést a szakhatóságnak. 
(6) Ha az ügyfél rövid szöveges üzenet fogadására szolgáló elérhetőségének, telefonszámának vagy 

elektronikus levélcímének megadásával előzetesen kérte, az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezés és az 
iratok felterjesztését követően értesíti a nem fellebbező ügyfelet arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása 
folytán nem vált jogerőssé. 

(7) Ha a fellebbezést a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnál nyújtják be, a fellebbezés elbírálására 
jogosult hatóság a fellebbezést megküldi az első fokú döntést hozó hatóság részére, amely a (4)-(6) bekezdés 
alapján jár el azzal, hogy a fellebbezés megérkezésétől számított nyolc napon belül kell felterjesztenie a 
fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz. 

A döntés módosítása vagy visszavonása fellebbezés alapján 
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103. § (1) Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja 
vagy visszavonja. 

(2) A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a 
fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az 
ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. 

(3) Ha a fellebbezés alapján a szakhatóság megállapítja, hogy a szakhatósági állásfoglalás jogszabályt sért, 
állásfoglalását módosítja. 

(4) A szakhatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő szakhatósági állásfoglalást a fellebbezésben 
foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha a kérelemben foglaltakkal egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs 
ellenérdekű ügyfél. 

(5) A hatóság a szakhatósági állásfoglalás (3) és (4) bekezdés szerinti módosítása esetén módosítja döntését. 
(6) A fellebbezés nyomán hozott döntést közölni kell a fellebbezővel, továbbá azokkal, akikkel a megtámadott 

döntést közölték. 
(7) A visszavonó, illetve módosító döntés ellen ugyanolyan jogorvoslatnak van helye, mint amilyen a 

visszavont, illetve a módosított döntés ellen volt. 

Fellebbezési eljárás 

104. § (1) Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. §-ban foglaltak szerint nem módosítják 
vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult hatóság dönt. 

(2) A másodfokú döntést hozó hatóság beszerzi a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalását. 
Ha törvény vagy kormányrendelet a másodfokú eljárásban szakhatóságot nem jelöl ki, a hatóság maga dönt a 
fellebbezésnek a szakhatósági állásfoglalás ellen irányuló részében is. 

(3) A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; 
ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. 

(4) A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a 
fellebbezési kérelmét visszavonta. 

105. § (1) A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. 
Jogszabályban meghatározott esetben a másodfokú döntést hozó hatóság a mérlegelési jogkörben hozott első 
fokú döntésben meghatározott kötelezettségnél súlyosabb kötelezettséget nem állapíthat meg. Az erre irányuló 
fellebbezés hiányában is a másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárásban a teljesítésre új határidőt 
állapíthat meg, ha ez a fellebbezési eljárás miatt indokolt. 

(2) Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az első fokú döntés meghozatalát követően 
új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a 
döntés megsemmisítése mellett az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, 
vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. 

(3) Ha a másodfokú döntést hozó hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges, 
az első fokú döntést végzésben megsemmisíti, és az ügyben első fokú döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja. 

(4) A megismételt eljárásban az első fokú döntést hozó hatóságot a másodfokú végzés rendelkező része és 
indokolása köti. 

(5) Az (1)-(3) bekezdés szerinti döntést közölni kell a fellebbezővel és azzal, akivel az első fokú döntést 
közölték. 

(6) 
(7) A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés elbírálása érdekében megküldött iratokat az (1)-(3) 

bekezdés szerinti döntés meghozatalát követően visszaküldi a döntéssel együtt az első fokú döntést hozó 
hatósághoz, amely intézkedik a döntés kézbesítése iránt. 

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság 

106. § (1) Azokban a hatósági ügyekben, ahol törvény alapján fellebbezésnek van helye, 
a) az első fokú döntést hozó hatóság és a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság nem lehet ugyanazon szerv, 
b) a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és annak vezetője - feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására 

irányuló utasítás kivételével - az első fokú döntést hozó hatóság vezetőjét vagy ügyintézőjét akkor sem 
utasíthatja, ha erre egyébként külön jogszabály alapján hatásköre van. 

(2) Az (1) bekezdés a) pontjának alkalmazásában szervnek minősül különösen - a szerv jogi személyiségétől 
vagy annak hiányától függetlenül - a központi államigazgatási szerv központi, területi és helyi szerve. 

(3) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a hatóság döntése ellen irányuló fellebbezést 
a döntést hozó hatóság döntésének megsemmisítésére, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítására 
jogosult irányító, felügyelő vagy szakmai irányító személy vagy szerv bírálja el. 
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(4) Ha törvény vagy kormányrendelet nem hatósági feladat ellátására létrehozott szervezetet vagy személyt 
jogosít fel közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására, és annak döntése ellen a fellebbezés nem kizárt, a 
törvényben vagy kormányrendeletben meg kell határozni a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságot. Ennek 
hiányában a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve jogosult a fellebbezés elbírálására. 

107. § (1) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott, továbbá a polgármester törvény 
alapján önálló hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésével szembeni fellebbezés elbírálása a 
képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

(2) Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szerve jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó 
hatósági ügyekben a polgármester vagy a 12. § (3) bekezdés d) pontjában meghatározott hatóság járt el. 

(3) A köztestület hatáskörébe utalt ügyben a fellebbezést törvényben meghatározott köztestületi szerv bírálja 
el, ilyen szerv hiányában az első fokú döntést hozó köztestület döntésével szemben a 109. §-ban foglaltaknak 
megfelelően bírósági felülvizsgálatnak van helye. 

108. § 

Bírósági felülvizsgálat 

109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője 
a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság, 
képviselő-testület által hozott határozat esetében a helyi önkormányzat elleni kereset indításával. A 
keresetindítás határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 

(2) Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a kifejezetten rá 
vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre hivatkozással kezdeményezheti a 
jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a 
közlésétől számított harminc napon belül közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható 
meg, ha a végzést miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - ha 
központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az első fokú határozattal szemben is 
kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró 
bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül. 

(3) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak 
valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés törvény rendelkezései szerint kizárt. 

(4) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság erről az ügy iratainak 
felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti azokat, akiknek jogát vagy jogos 
érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a 
hatóság a végrehajtást foganatosító szervet is értesíti. 

110. § (1) A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a 
bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv 
tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható. 

(2) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok gyakorlására is. 
(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, 
c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos kötelezettséget 

állapít meg. 
111. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási szabály 

megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási döntést hatályon kívül helyezi, 
és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott 
közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést 
megváltoztathatja. 

(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál ugyanabban az 
ügyben azonos tényállás mellett - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által elrendelt új eljárás kivételével - 
nincs helye új eljárásnak. 

(3) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és indokolása köti, a 
megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles eljárni. 

Újrafelvételi eljárás 
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112. § (1) Ha az ügyfélnek a jogerős határozattal lezárt ügyben a határozat jogerőre emelkedését követően 
jutott tudomására a határozat meghozatala előtt már meglévő, az eljárásban még el nem bírált és az ügy 
elbírálása szempontjából lényeges tény, adat vagy más bizonyíték, a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon 
belül újrafelvételi kérelmet nyújthat be, feltéve, hogy elbírálása esetén az ügyfélre kedvezőbb határozatot 
eredményezett volna. 

(2) A hatóság az újrafelvételi kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha 
a) az a jogerős határozat meghozatala után bekövetkezett tényen, illetve a jogi szabályozásban bekövetkezett 

változáson alapul, 
b) az ügyben bírósági felülvizsgálat van folyamatban, vagy a bírósági felülvizsgálat során a közigazgatási 

ügyekben eljáró bíróság határozatot hozott, 
c) a határozat jogerőre emelkedésétől számítva hat hónap eltelt, 
d) azt törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet kizárja. 
(3) Törvény, az ügyfél különös méltánylást érdemlő érdekére tekintettel a (2) bekezdés c) pontja szerinti 

határidőnél hosszabb, de három évet meg nem haladó jogvesztő határidőt is meghatározhat az újrafelvételi 
kérelem benyújtására, feltéve hogy az újrafelvételi eljárásban hozott döntés mások jogát vagy jogos érdekét nem 
érinti. 

(4) Az újrafelvételi kérelmet az elsőfokú hatóság bírálja el. 
(5) 
(6) Az újrafelvételi eljárásban a hatóság a jogerős határozatot módosíthatja, visszavonhatja, vagy az utóbb 

ismertté vált tényállásnak megfelelő új döntést hozhat. E döntést közölni kell azzal, akivel a jogerős döntést 
közölték, ellene jogorvoslatnak az általános szabályok szerint van helye. 

(7) Ha a hatóság az újrafelvételi kérelemnek helyt ad, az ügyfelet olyan eljárásjogi helyzetbe kell hozni, mint 
amilyenben akkor lenne, ha már a korábbi határozat meghozatalakor ismerte volna az újrafelvételi eljárás 
alapjául szolgáló tényt, adatot vagy bizonyítékot. Az újrafelvételi kérelem alapján hozott döntésnek nem 
akadálya a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogok sérelme. 

(8) Ha az újrafelvételi eljárásban a kötelezettséget megállapító jogerős határozat megváltoztatása vagy 
visszavonása várható, a hatóság hivatalból intézkedik a folyamatban lévő végrehajtás felfüggesztéséről. 

(9) Ha az újonnan ismertté vált tények alapján a jogerős határozatban megállapított kötelezettség 
elrendelésének - részben vagy egészben - nem lett volna helye, az újrafelvételi eljárásban intézkedni kell a 
kérelem benyújtásáig, illetve a végrehajtás felfüggesztéséig történt teljesítéssel (végrehajtással) kialakult helyzet 
rendezéséről, a kötelezettnek alaptalanul okozott joghátrány megszüntetéséről, valamint az okozott kár és eljárási 
költség megtérítéséről. 

113. § 

B) Hivatalbóli döntés-felülvizsgálati eljárások 

A döntés módosítása vagy visszavonása 

114. § (1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy 
a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy 
visszavonja. A döntést közölni kell azzal, akivel a módosított vagy visszavont döntést közölték. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására - az Alkotmánybíróság határozata vagy ügyészi óvás alapján 
indított eljárás kivételével - a hatóság csak egy ízben, és ha törvény eltérően nem rendelkezik, a döntés 
közlésétől számított egy éven belül jogosult. Ha a döntés bírósági felülvizsgálata van folyamatban, a hatóság az 
érdemi ellenkérelem előterjesztéséig vonhatja vissza a döntését. 

(3) A döntést a hatósági nyilvántartásba, illetve a hatósági igazolványba felvett téves bejegyzés, valamint az 
állampolgársági bizonyítvány ténymegállapítása kivételével nem lehet módosítani vagy visszavonni, ha az 
jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot sértene. 

(4) A döntés módosítását vagy visszavonását jogszabály kizárhatja vagy feltételhez kötheti. 
(5) A döntés ügyészi intézkedés nyomán történő módosítására vagy visszavonására a 120. §-ban foglaltak 

irányadók. 
(6) A hatóság döntésének semmisségi ok alapján történő visszavonására a 121. § rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

Felügyeleti eljárás 

115. § (1) A felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve 
döntését, és ennek alapján 

a) megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, 
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b) gyakorolja - ha törvény másként nem rendelkezik - a (2) bekezdésben szabályozott felügyeleti jogkört. 
(2) Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Szükség 

esetén a felügyeleti szerv a jogszabálysértő döntést végzésben megsemmisíti, és új eljárásra utasítja az ügyben 
eljárt hatóságot. A döntést közölni kell azzal, akivel a jogszabálysértő döntést közölték. 

(3) Felügyeleti eljárás keretében a 12. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott ügyekben a döntés 
megváltoztatásának nincs helye. 

(4) A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha 
a) azt a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben elbírálta, 
b) semmisségi ok esetén a 121. § (4) bekezdésében foglalt idő eltelt, 
c) semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, 
d) kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, a teljesítési 

határidő utolsó napjától számított öt év eltelt, 
e) azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti, és a feltétel nem áll fenn. 
(5) A jogszabálysértő döntés megsemmisítése vagy megváltoztatása esetén a felügyeleti eljárásban intézkedni 

kell a döntéssel, illetve az annak alapján történt teljesítéssel vagy végrehajtással kialakult helyzet rendezéséről és 
a szükségtelenül okozott költség megtérítéséről. 

(6) A jogszabálysértő döntést megsemmisítő vagy megváltoztató döntés jogorvoslattal történő megtámadása 
esetén az (5) bekezdés szerinti eljárást fel kell függeszteni. 

Felügyeleti szerv 

116. § Ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik, felügyeleti szervként az a hatóság jár el, 
amely a fellebbezés elbírálására jogosult vagy jogosult volna. 

A határozat felülvizsgálata az Alkotmánybíróság határozata alapján 

117. § (1) Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányellenessé nyilvánított jogszabálynak az egyedi ügyben 
történő alkalmazhatósága visszamenőleges kizárásával ad helyt alkotmányjogi panasznak, és az ügyben bírósági 
felülvizsgálatra nem került sor, a jogerős határozatot hozó hatóság felügyeleti szerve a határozatot határozatában 
megváltoztatja vagy megsemmisíti. Szükség esetén a felügyeleti szerv végzésben semmisíti meg a döntést és 
utasítja új eljárásra az ügyben eljárt hatóságot. A döntést közölni kell azzal, akivel a megváltoztatott vagy 
megsemmisített döntést közölték. 

(2) Ha az Alkotmánybíróság az alkotmányjogi panasz alapján a jogszabályt nem, csak annak valamely 
lehetséges értelmezését nyilvánítja alkotmányellenessé, az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni az 
alkotmányellenes értelmezés eredményeképpen hozott határozat tekintetében is. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a felügyeleti szerv az Alkotmánybíróság határozatának részére 
történő kézbesítésétől számított harminc napon belül jár el. 

(4) Az (1) és (2) bekezdés szerinti esetekben a felügyeleti eljárás során a 115. § (4) bekezdésének b)-e) pontja 
nem alkalmazható. 

(5) Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti határozat tekintetében nincs felügyeleti szerv, és a jogerős határozat 
felülvizsgálatát bíróságtól nem kérték, a perindítási határidő az alkotmánybírósági döntés kihirdetésétől számított 
harminc napra ismételten megnyílik. 

Ügyészi intézkedés 

118-119. § 
120. § Ha az ügyész az e törvény hatálya alá tartozó ügyben nyújt be óvást, felszólalást, figyelmeztetést vagy 

jelzést a hatóság döntése, eljárása vagy mulasztása ellen, annak elbírálására a Magyar Köztársaság ügyészségéről 
szóló 1972. évi V. törvénynek az ügyészi törvényességi felügyeletre vonatkozó V. fejezetében, valamint a VII. 
fejezetében foglaltak az irányadók. 

Semmisség 

121. § (1) Az e fejezetben szabályozott eljárások során a döntést meg kell semmisíteni, ha 
a) a magyar hatóság joghatósága az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi 

aktusa, nemzetközi szerződés vagy törvény rendelkezése alapján kizárt, 
b) az ügy nem tartozik az eljáró hatóság hatáskörébe vagy illetékességébe, kivéve, ha a hatóság a 22. § (3) 

bekezdése szerint járt el, 
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c) a határozatot a szakhatóság megkeresése nélkül vagy a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásának 
figyelmen kívül hagyásával hozták meg, 

d) a közigazgatási döntés tartalmát bűncselekmény befolyásolta, feltéve hogy a bűncselekmény elkövetését 
jogerős ítélet megállapította vagy ilyen ítélet meghozatalát nem a bizonyítottság hiánya zárja ki, 

e) a döntést hozó testületi szerv nem volt határozatképes, vagy nem volt meg a döntéshez szükséges szavazati 
arány, 

f) a döntés tartalma a 111. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel ellentétes. 
(2) Törvény valamely meghatározott forma mellőzését, illetve valamely súlyos eljárási jogszabálysértést is 

semmisségi okká minősíthet. 
(3) 
(4) A döntés - az (5) bekezdés kivételével - semmisségi ok esetén sem semmisíthető meg, ha 
a) az az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, és a döntés jogerőre emelkedése óta három év 

eltelt; 
b) kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, a teljesítési 

határidő utolsó napjától, a folyamatos kötelezettséget megállapító döntés esetén az utolsó teljesítéstől számított 
öt év eltelt. 

(5) Az (1) bekezdés d) pontjában foglalt semmisségi ok esetében a döntés időkorlátozás nélkül 
megsemmisíthető ha az jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogot nem érint. 

(6)-(7) 
122. § 
123. § 

VIII. Fejezet 

Végrehajtás 

124. § 
125. § A közigazgatási végrehajtás szabályait kell alkalmazni 
a) a hatóság döntésében megállapított, 
b) a hatóság által jóváhagyott egyezségben vállalt, 
c) a hatósági szerződésben vállalt, illetve a szerződés megszegése esetén a szerződés alapján az ügyfél által 

igénybe vett támogatás és egyéb kedvezmény visszatérítése iránti és, 
d) a jogsegély keretében a külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatában foglalt 

kötelezettség érvényesítésére, ha annak önkéntes teljesítése elmaradt. 
126. § (1) A végrehajtási eljárásban e törvény rendelkezéseit az e fejezetben szabályozott eltérésekkel kell 

alkalmazni. 
(2) E törvény eltérő rendelkezése hiányában végrehajtási eljárásban a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi 

LIII. törvényt (a továbbiakban: Vht.) a (3)-(7) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
(3) Nem alkalmazható a Vht. 9. §-a, II. Fejezete, XI-XX. Fejezete. 
(4) A Vht. III. Fejezetéből az eljárás időpontjára, a követelés csökkenésének, megszűnésének bejelentésére és 

a helyszíni kényszercselekményekre, valamint az adós és a végrehajtási eljárásban részt vevő személyek 
adatainak beszerzésére, ellenőrzésére és kezelésére vonatkozó rendelkezések alkalmazásának van helye. 

(5) Ha ez a fejezet másként nem rendelkezik, ahol a Vht. bíróságot említ, azon végrehajtást elrendelő 
hatóságot, ahol végrehajtót, azon végrehajtást foganatosító szervet, ahol végrehajtható okiratot, azon 
végrehajtható döntést, ahol adóst, azon kötelezettet kell érteni. Ahol a Vht. végrehajtói letéti számlára 
teljesítésről rendelkezik, a végrehajtást foganatosító szerv számlájára kell teljesíteni. A végrehajtási eljárás során 
felmerülő költségek előlegezésére és viselésére, valamint az eljárási bírság kiszabására e törvény szabályait kell 
alkalmazni. Az eljárási bírság végrehajtására a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. 

(6) A Vht. ingó és ingatlan elektronikus árverésére vonatkozó szabályai alkalmazásának akkor van helye, ha 
önálló bírósági végrehajtó foganatosítja a végrehajtást. 

(7) Az ingatlan értékesítése során a végrehajtást foganatosító szerv - kivéve az önálló bírósági végrehajtót - a 
Vht. rendelkezéseit azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a második árverést akkor nem kell megtartani, ha az 
árverési vevő a második árverés megkezdése előtt befizette a vételárat vagy átutalta, és az arról szóló terhelési 
értesítőt a végrehajtást foganatosító szervnek bemutatta vagy másolatát átadta, és megtérítette a második árverés 
kitűzésével felmerült költséget. 

Végrehajtható döntések 
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127. § (1) A hatóság döntése végrehajtható, ha 
a) pénzfizetésre, továbbá meghatározott cselekményre vagy magatartásra irányuló kötelezettséget állapít meg, 

a döntés jogerőre emelkedett, és a teljesítésre megállapított határidő vagy határnap (a továbbiakban együtt: 
határidő) eredménytelenül telt el, 

b) a tűrésre vagy valamely cselekménytől vagy magatartástól való tartózkodásra irányuló kötelezettséget 
megállapító döntés jogerőre emelkedett, és az ügyfél a kötelezettséget - a végrehajtáshoz való jog elévülési 
idején belül - megszegte, 

c) a döntés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását vagy biztosítási intézkedésként való alkalmazását 
rendelték el, 

d) a teljesítési határidőt nem tartalmazó döntés jogerőre emelkedett. 
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a hatóság által jóváhagyott egyezségben 

vállalt és a hatósági szerződésből eredő kötelezettségekre is. 
128. § (1) A hatóság első fokú döntése jogerőssé válik, ha 
a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt, 
b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy 
c) a fellebbezés - ideértve a végzések elleni önálló fellebbezést - e törvény rendelkezései szerint kizárt. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában szabályozott esetben jogerőre emelkedik a döntés 
a) ha az ügyfél a kérelem teljesítése esetére már a döntés közlése előtt lemondott a fellebbezésről, és az 

ügyben nincs ellenérdekű ügyfél: az első fokú döntés közlésekor, 
b) a fellebbezési határidő tartama alatt valamennyi fellebbezésre jogosult lemond a fellebbezésről vagy 

visszavonja fellebbezését: az utolsó kézhez kapott lemondás vagy visszavonás napján. 
(3) A fellebbezési eljárás megszüntetése esetén a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító, az 

eljárást megszüntető első fokú végzése vagy a határozata a fellebbezési eljárás megszüntetéséről szóló végzés 
jogerőre emelkedésének napján válik jogerőssé. 

(4) Az első fokú döntés fellebbezéssel nem érintett rendelkezései tekintetében beáll a jogerő, ha csak az eljárás 
egyéb résztvevője fellebbezett a döntés rá vonatkozó rendelkezése ellen. Törvény vagy kormányrendelet egyes 
ügyfajták tekintetében úgy rendelkezhet, hogy a döntés fellebbezéssel nem támadott rendelkezései tekintetében 
beáll a jogerő, ha a döntés egyes rendelkezései ellen nyújtottak be fellebbezést, és az ügy jellegéből adódóan a 
fellebbezés elbírálása nem hat ki a fellebbezéssel meg nem támadott rendelkezésekre. 

(5) A másodfokú döntés a közléssel válik jogerőssé. 

A végrehajtás elrendelése 

129. § (1) Hivatalból indult eljárásban az elsőfokú hatóság vizsgálja a végrehajtható döntésben elrendelt 
kötelezettség teljesítését. Ha a teljesítés a hatóság rendelkezésére álló adatokból nem állapítható meg, szükség 
esetén a hatóság a teljesítési határidő leteltét követő nyolc napon belül hatósági ellenőrzést tart. 

(2) Ha az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló adatok vagy a jogosult igazolása alapján megállapította, hogy 
a végrehajtható döntésben elrendelt kötelezettség teljesítése határidőre nem vagy csak részben, vagy nem az 
előírásoknak megfelelően történt, 

a) a jogosult kérelmére elrendeli a végrehajtást, 
b) hivatalból elrendeli a végrehajtást, ha az eljárást hivatalból indította vagy folytatta, vagy 
c) hivatalból elrendelheti a végrehajtást, ha a kérelemre indult eljárásban az ügyfél a végrehajtás 

megindítására irányuló kérelmet nem terjesztett elő, a hatóság azonban az eljárást hivatalból is lefolytathatta 
volna. 

(3) Az elsőfokú hatóság (a továbbiakban: végrehajtást elrendelő hatóság) az önkéntes teljesítés elmaradásának 
megállapításától számított nyolc napon belül dönt a végrehajtás foganatosításáról. Az erről szóló végzést a 
hatóság közli a jogosulttal, a kötelezettel és a végrehajtást foganatosító szervvel; a végzés a végrehajtást 
foganatosító szervvel való közlést követő napon végrehajthatóvá válik. Ha a végrehajtást elrendelő hatóság és a 
végrehajtást foganatosító szerv azonos, a végrehajtás foganatosításáról nem kell külön végzést hozni, hanem a 
foganatosítást az önkéntes teljesítés elmaradásának megállapításától számított nyolc napon belül meg kell 
kezdeni. 

(4) A végrehajtás foganatosításáról rendelkező végzés, ideértve az első végrehajtási cselekmény 
foganatosításáról szóló végzést is, tartalmazza 

a) a végrehajtási eljárásban érvényesítendő kötelezettség pontos tartalmát, 
b) az elsőfokú hatóság nyilvántartásában vagy az ügy irataiban rendelkezésre álló, a végrehajtáshoz szükséges 

adatokat és 
c) pénzfizetési kötelezettség végrehajtása esetén a késedelmi pótlék mértékét. 
(5) A végrehajtás foganatosításáról rendelkező végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. A fellebbezésben 

elő kell terjeszteni a fellebbezés megalapozottságát alátámasztó bizonyítékokat. 
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(6) A hatósági szerződésben foglalt kötelezettség megszegése esetén a végrehajtást elrendelő végzéssel 
szemben az ügyfél a közigazgatási ügyekben eljáró bírósághoz a végrehajtásra halasztó hatályú keresettel 
fordulhat. 

130. § 

A végrehajtás foganatosítása 

131. § (1) Kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a végrehajtást az elsőfokú hatóság foganatosítja. 
(2) A végrehajtást foganatosító szerv a végrehajtásra önálló bírósági végrehajtóval szerződést köthet, a 

végrehajtás során azonban csak a végrehajtást elrendelő hatóság jogosult végzést hozni. 
(3) Törvény vagy kormányrendelet elrendelheti, hogy ha nem az elsőfokú hatóság foganatosítja a végrehajtást, 

akkor a döntés végrehajtását a végrehajtást foganatosító szerv az elsőfokú hatóság bevonásával foganatosítsa, ha 
ehhez olyan szakmai ismeretek vagy egyéb feltételek szükségesek, amelyekkel a végrehajtást foganatosító szerv 
nem rendelkezik. 

(4)-(5) 

Pénzfizetési kötelezettség végrehajtása 

132. § A közigazgatási végrehajtás során a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására elsősorban a biztosítási 
intézkedés során lefoglalt, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, ha ez az összeg a követelést nem vagy 
csak részben fedezi, a kötelezett szabad rendelkezése alatt álló, pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt összeget, vagy 
ha ez természetes személy esetében nem lehetséges, a kötelezett munkabérét kell végrehajtás alá vonni. 

133-134. § 
135. § (1) Ha a kötelezett a végrehajtás foganatosítása során bizonyítja, hogy a teljesítés elmaradása neki nem 

róható fel, és hogy rajta kívül álló ok lehetetlenné teszi a határidőre való teljesítést, vagy az számára aránytalan 
nehézséget jelentene, kérelmére a végrehajtást foganatosító szerv a jogosult meghallgatása után - a 74. § 
megfelelő alkalmazásával - fizetési kedvezményt engedélyezhet, ha azt jogszabály nem tiltja, és ahhoz a 
végrehajtást elrendelő hatóság előzetesen hozzájárult. 

(2) A végrehajtási eljárásban fizetési kedvezményként a késedelmi pótlék is elengedhető vagy mérsékelhető, 
akár önállóan, akár más fizetési kedvezmény mellett. A késedelmi pótlék elengedéséhez, mérsékléséhez a 
jogosult hozzájárulása szükséges. 

(3) A fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételek fennállásáig a kötelezettel szemben 
végrehajtási cselekmény nem foganatosítható, és erre az időszakra késedelmi pótlék nem számítható fel. Ha a 
kötelezett a fizetési kedvezményt megállapító végzésben foglalt feltételeket megszegi, a végrehajtást 
foganatosító szerv a végrehajtást a hátralék teljes összegére folytatja a késedelmi pótlék visszamenőleges 
felszámításával. 

136. § (1) Ha a végrehajtás nem vezetett vagy aránytalanul hosszú idő múlva vezetne eredményre, a kötelezett 
bármely lefoglalható vagyontárgya végrehajtás alá vonható. Elsősorban az a vagyontárgy vonható végrehajtás 
alá, amelyre biztosítási intézkedést rendeltek el. 

(2) Pénzfizetési kötelezettség teljesítése céljából ingatlan-végrehajtás elrendelésének van helye, ha 
a) a pénzfizetési kötelezettség teljesítéséhez a kötelezett egyéb vagyonára vezetett végrehajtás nem vagy csak 

aránytalanul hosszú idő múlva nyújtana fedezetet, és 
b) az ilyen módon végre nem hajtható kötelezettség összege legalább százezer forint. 
(3) Egyéb végrehajtás alá vonható ingatlan hiányában a kötelezett lakóhelyéül használt ingatlan akkor vonható 

végrehajtás alá, ha az ingatlan értéke az egymillió forintot eléri, vagy ennél kisebb érték esetén a kötelezettség 
összege az ingatlan értékével arányban áll. 

(4) Ha az ingatlan-végrehajtás elrendelésének nincs helye, és a kötelezett egyéb vagyonára vezetett 
végrehajtás is eredménytelen volt, a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezett ingatlanát - a jogosult javára a 
behajthatatlan pénzkövetelés összege és járulékai összegéig - jelzálogjoggal terheli meg. 

(5) Az ingatlanügyi hatóság - a végrehajtást foganatosító szerv megkeresésére - a jelzálogjogot az ingatlan-
nyilvántartásba soron kívül bejegyzi. 

137. § 

Késedelmi pótlék 

138. § (1) A kötelezett késedelmi pótlékot köteles fizetni, ha 
a) pénzfizetési kötelezettségének határidőben nem tett eleget, kivéve, ha törvény másként rendelkezik, 
b) a hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatást vagy kedvezményt vissza kell térítenie, 
c) azt a törvény elrendeli. 
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(2) 
(3) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki 

alapkamat kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel 
késedelmi pótlék. 

(4) A késedelmi pótlékot pénzfizetési kötelezettség esetén a teljesítési határidő utolsó napját követő naptól, a 
hatósági szerződés alapján igénybe vett támogatás vagy kedvezmény visszatérítése esetén az igénybevétel első 
napjától a teljesítés vagy a visszatérítés napjáig terjedő időszakra, részleges teljesítés esetén a hátralékra kell 
felszámítani. 

(5) 
139. § (1) Késedelmi pótlékot kell felszámítani a végrehajtási eljárás során a költségviselésre, a 

pénzegyenérték vagy az eljárási bírság megfizetésére irányuló kötelezettség késedelmes teljesítése esetén, 
továbbá az állam által előlegezett költség után a megelőlegezés időtartamára. 

(2) A késedelmi pótlék azt illeti, akinek javára a végrehajtható döntés alapján a fizetési kötelezettséget 
teljesíteni kell. 

Meghatározott cselekmény végrehajtása 

140. § (1) Ha a végrehajtás meghatározott cselekmény elvégzésére vagy meghatározott magatartásra (a 
továbbiakban együtt: meghatározott cselekmény) irányul, a teljesítés elmaradása esetén a végrehajtást 
foganatosító szerv 

a) a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégeztetheti, 
b) feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére 

elvégezze vagy mással elvégeztesse, 
c) a jogosult kérelmére a kötelezettet a szolgáltatás pénzegyenértékének megfizetésére kötelezheti, 
d) ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben vagyoni helyzete és jövedelmi 

viszonyai vizsgálata nélkül eljárási bírságot szabhat ki. 
e) a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. 
(2) 
141. § (1) Ha a meghatározott cselekmény elvégzéséhez szükséges költségek egy százaléka az eljárási bírság 

felső határánál nagyobb összeg, a végrehajtási eljárásban kiszabható eljárási bírság felső határa a teljesítési 
költség egy százalékáig terjedhet. 

(2) Az eljárási bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott cselekményt a bírságot kiszabó 
végzésben megállapított végrehajtási határidő alatt nem teljesítette, továbbá ha a meghatározott magatartásra 
vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. 

(3) 
142. § (1) A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv - szükség esetén a jogosult, illetve a 

kötelezett meghallgatása után - dönt. A végrehajtást foganatosító szervnek azt az intézkedést kell megtennie, 
amely - az eset összes körülményét mérlegelve - a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését. 

(2) A végrehajtást foganatosító szerv a fizetési kedvezmény szabályainak megfelelő alkalmazásával a 
kötelezettnek részletekben történő teljesítést engedélyezhet vagy halasztást engedélyezhet a teljesítésre. 

Meghatározott ingóság kiadása 

143. § (1) A végrehajtást foganatosító szerv a fizetési kedvezmény szabályainak megfelelő alkalmazásával 
halasztást engedhet a kötelezettnek a teljesítésre. 

(2)-(6) 

Külföldi határozat végrehajtása 

144. § (1) Külföldi hatóság hatósági ügyben hozott határozatát (a továbbiakban: külföldi határozat) törvény 
rendelkezése, az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa vagy 
viszonosság alapján lehet végrehajtani. 

(2) Külföldi határozat végrehajtásánál - ha törvény másként nem rendelkezik, vagy a viszonossági 
gyakorlatból más nem következik - e törvény szerint kell eljárni. 

145. § (1) A külföldi határozat végrehajtása a határozatot kibocsátó vagy a külföldi jog szerint a végrehajtásra 
hatáskörrel rendelkező hatóság megkeresése alapján rendelhető el. 

(2) A külföldi hatóság megkeresése alapján akkor lehet eljárni, ha a megkereséshez csatolták a kötelezettséget 
megállapító végrehajtható határozatot, valamint a megkeresés és a határozat hivatalos magyar nyelvű fordítását. 
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(3) A külföldi határozat belföldön akkor hajtható végre, ha megfelel a 127. §-ban foglalt feltételeknek, és a 
kötelezettség érvényesítése nem ütközik magyar jogszabályba. 

146. § (1) A külföldi határozat végrehajtására irányuló megkeresést a kormányrendeletben kijelölt hatósághoz 
(a továbbiakban e §-ban: kijelölt hatóság) kell megküldeni. 

(2) A kijelölt hatóság megvizsgálja, hogy a megkeresés megfelel-e az Európai Unió általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusában, a nemzetközi szerződésben megállapított feltételeknek vagy 
a viszonossági gyakorlatnak, illetve mindezek hiányában a 145. §-ban foglalt feltételeknek. A viszonosság 
kérdésében a külpolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó, amelyet az ügyfajta tekintetében 
feladatkörrel rendelkező miniszterrel egyetértésben alakít ki. Ha a megkeresés hiányos vagy e törvény alapján 
nem hajtható végre, a kijelölt hatóság a megkeresést az ok közlésével visszaküldi a külföldi hatóságnak. 

(3) Ha a megkeresés a magyar jog szerint bírósági hatáskörbe tartozó kötelezettség végrehajtására irányul, a 
megkeresést a hatáskörrel rendelkező illetékes bírósághoz kell áttenni. 

(4) Ha a külföldi határozat végrehajtható, a megkeresést a végrehajtás foganatosítása céljából meg kell küldeni 
a végrehajtás foganatosítására hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez. 

(5) Ha a magyar jog szerint hatáskörrel rendelkező hatóság nincs, és a bíróság hatásköre sem állapítható meg, 
a kijelölt hatóság a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter állásfoglalását kéri. A közigazgatás-szervezésért 
felelős miniszter az érintett miniszterrel vagy központi államigazgatási szerv vezetőjével egyeztetett 
állásfoglalását tizenöt napon belül megküldi a kijelölt hatósághoz. A külpolitikáért felelős miniszter az ügyfajta 
tekintetében feladatkörrel rendelkező miniszterrel egyetértésben tizenöt napon belül nyilatkozik a 
viszonosságról. A kijelölt hatóság a megkeresést átteszi az állásfoglalásban meghatározott hatósághoz. 

Magyar közigazgatási hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása 

147. § (1) A magyar hatóság döntésének külföldön történő végrehajtására az Európai Unió általános hatályú, 
közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa, törvény rendelkezése vagy viszonosság alapján kerülhet sor. 

(2) Ha a magyar hatóság döntésének külföldön történő végrehajtása szükséges, és az Európai Unió általános 
hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa vagy törvény másként nem rendelkezik, vagy a 
viszonossági gyakorlatból más nem következik, az elsőfokú hatóság keresi meg a külföldi jog szerint hatáskörrel 
rendelkező hatóságot, vagy ha azt saját gyakorlata vagy felügyeleti szerve bevonásával nem tudja megállapítani, 
a megkeresést továbbítás céljából a külpolitikáért felelős miniszterhez küldi meg. A külpolitikáért felelős 
miniszter a megkeresésnek a külföldi állam külügyekért felelős miniszteréhez történő továbbításáról - a 
megkereső hatóság egyidejű tájékoztatásával - tizenöt napon belül intézkedik. 

A végrehajtás felfüggesztése 

148. § (1) A végrehajtást elrendelő hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv 
vagy a bíróság függesztheti fel a végrehajtást. A végrehajtási eljárásban az eljárás felfüggesztésére vonatkozó 
rendelkezéseket a (2)-(6) bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A végrehajtást fel kell függeszteni, ha 
a) a végrehajtás alá vont vagyontárggyal kapcsolatos igényper van folyamatban, vagy a vagyontárgyat a 

bírósági végrehajtó más követelés végrehajtása érdekében korábban lefoglalta, feltéve, hogy más lefoglalható 
vagyontárgy nincs, 

b) a kézbesítési vélelem megdöntésére irányuló kérelmet terjesztettek elő, és a kérelemben előadott tények és 
körülmények a kérelem elfogadását valószínűsítik, 

c) a kötelezett meghalt vagy megszűnt, a jogutódlás tárgyában hozott végzés jogerőre emelkedéséig, 
d) azt az ügyész a végrehajtható döntés elleni óvásban indítványozza, 
e) a végrehajtás folytatása életveszéllyel vagy helyrehozhatatlan kárral járna, vagy az közegészségügyi vagy 

közbiztonsági okból szükséges, 
f) a kötelezett fizetési kedvezmény iránt kérelmet terjeszt elő, kivéve, ha az ügyfél korábbi, ilyen tárgyú 

kérelmét jogerősen már elbírálta, vagy a fizetési kedvezmény engedélyezését a törvény kizárja, valamint 
g) azt törvény vagy kormányrendelet elrendeli. 
(3) A végrehajtást elrendelő hatóság a kötelezett kérelmére kivételesen akkor függesztheti fel a végrehajtást, 

ha a kötelezett a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazolta, és a kötelezettet a végrehajtási 
eljárás során korábban nem sújtották eljárási bírsággal. 

(4) A végrehajtás felfüggesztéséig foganatosított végrehajtási cselekmények hatályosak maradnak. A 
felfüggesztés elrendelésétől a megszüntetéséig újabb végrehajtási cselekmény nem foganatosítható. 

(5) A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott felfüggesztési okokról és a felfüggesztés 
megszüntetésének lehetőségéről a végrehajtást elrendelő hatóságot értesíti. 
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(6) A végrehajtást elrendelő hatóság dönt a végrehajtás folytatásáról, ha a felfüggesztésre okot adó körülmény 
megszűnt. 

A végrehajtás megszüntetése 

149. § (1) A végrehajtást elrendelő hatóság a végrehajtást megszünteti, ha 
a) a végrehajtható döntést visszavonták, megsemmisítették vagy hatályon kívül helyezték, 
b) jogutód hiányában a végrehajtás nem folytatható, 
c) a végrehajtáshoz való jog elévült, 
d) a jogosult a végrehajtás megszüntetését kéri, 
e) a további végrehajtási eljárási cselekményektől eredmény nem várható, 
f) a végrehajtást foganatosító szerv a pénzkövetelést a pénzforgalmi szolgáltatóra vagy a munkáltatóra 

vonatkozó felelősségi szabály alapján vagy a kötelezett tartozásaiért külön törvény alapján helytállásra 
kötelezettel szemben érvényesítette, 

g) a hatóság a jogutódlásra tekintettel a teljesítési határidőt a végrehajtás elrendelését követően 
meghosszabbította, 

h) a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezettel szemben felszámolási eljárást kezdeményezett, illetve a 
kötelezett ellen felszámolási eljárás indult, vagy 

i) törvény vagy kormányrendelet a végrehajtás megszüntetését egyéb okból lehetővé teszi. 
(2) A végrehajtást foganatosító szerv a tudomására jutott megszüntetési okokról és a végrehajtás befejezéséről 

a végrehajtást elrendelő hatóságot értesíti. 
(3) A végrehajtást megszüntető végzést haladéktalanul közölni kell a jogosulttal és a kötelezettel, továbbá meg 

kell küldeni a végrehajtást foganatosító szervnek. 

A végrehajtáshoz való jog elévülése 

150. § (1) A végrehajtáshoz való jog a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől, vagy ha a 
döntés teljesítési határidőt vagy határnapot állapított meg, annak utolsó napjától, illetve a határnapot követő 
naptól számított öt év elteltével évül el. Jogszabály ennél rövidebb elévülési határidőt is megállapíthat. 

(2) Nyugszik az elévülés a végrehajtás felfüggesztése, továbbá a végrehajtási eljárásban engedélyezett fizetési 
kedvezmény időtartama alatt. 

(3) A végrehajtás elévülését bármely végrehajtási cselekmény megszakítja. Az elévülés megszakadásával az 
elévülési idő újra kezdődik. Az (1) bekezdésben meghatározott időponttól számított tíz év elteltével azonban a 
határozat nem hajtható végre. 

(4) Ha a határozat elévülés miatt nem hajtható végre, a behajthatatlan pénztartozást, valamint az ingatlanra a 
136. § (5) bekezdése alapján bejegyzett jelzálogjogot törölni kell. A jelzálogjogot az ingatlanügyi hatóság a 
végrehajtást foganatosító szerv megkeresésére törli az ingatlan-nyilvántartásból. 

Biztosítási intézkedések 

151. § (1) Ha az eljárás tárgyát képező kötelezettség későbbi teljesítése veszélyben van, a teljesítési határidő 
lejárta előtt biztosítási intézkedésként pénzkövetelés biztosítása vagy meghatározott dolog zárlata rendelhető el. 

(2) 
(3) A biztosítási intézkedést a végrehajtás elrendelésére jogosult hatóság kérelemre vagy hivatalból rendeli el, 

és a végrehajtást foganatosító szerv hajtja végre. 
(4) A biztosítási intézkedést vissza kell vonni, ha 
a) azt pénzfizetési kötelezettség biztosítására rendelték el, és ezt az összeget a végrehajtást foganatosító 

szervnél letétbe helyezték, 
b) azt meghatározott cselekmény biztosítása érdekében rendelték el, és a kötelezett kétséget kizáró módon 

igazolja, hogy az önkéntes teljesítéshez minden szükséges előkészületet megtett, és azt már csak a biztosítási 
intézkedés akadályozza, vagy 

c) elrendelésének oka egyébként megszűnt. 
(5) Ha a végrehajtást foganatosító szerv a kötelezett használatában lévő ingatlan területén végez biztosítási 

intézkedést, hatósági tanú közreműködését veheti igénybe. 
(6) A biztosítási intézkedést elrendelő végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye. 
(7) 

Jogorvoslat a végrehajtási eljárásban 
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152. § (1) Ha e törvény a hatóság valamely első fokú döntése ellen önállóan lehetővé teszi a fellebbezést, a 
végrehajtást elrendelő hatóságnak a végrehajtási eljárásban hozott döntése ellen is van helye fellebbezésnek. 

(2) A kötelezett, a jogosult, továbbá az, akinek jogát vagy jogos érdekét a végrehajtás sérti, a végrehajtást 
foganatosító szerv törvénysértő döntése, intézkedése ellen vagy az intézkedés elmulasztása esetén a végrehajtást 
foganatosító szervnél végrehajtási kifogást terjeszthet elő. A végrehajtási kifogást az intézkedésről való 
tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követő nyolc napon belül, de legkésőbb az intézkedéstől számított 
három hónapon belül lehet előterjeszteni. 

(3) A fellebbezést és a kifogást a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság tizenöt napon belül bírálja el. A 
végrehajtási kifogást a végrehajtást elrendelő hatóság döntései elleni fellebbezés elbírálására jogosult hatóság 
bírálja el, ha a végrehajtást bírósági végrehajtó foganatosítja. Az önálló bírósági végrehajtót megillető díjazással 
kapcsolatos végrehajtási kifogást a végrehajtó székhelye szerint illetékes helyi bíróság bírálja el. 

(4) Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a fellebbezésnek és a kifogásnak a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. A végrehajtási kifogás elbírálására a fellebbezési eljárás szabályait kell alkalmazni. 

IX. Fejezet 

Eljárási költség és az eljárási költség viselése 

Az eljárási költség 

153. § (1) 
(2) Eljárási költségek: 
1. az eljárási illeték, 
2. az igazgatási szolgáltatási díj, 
3. az ügyfél megjelenésével kapcsolatos költség, 
4. az anyanyelv használatával kapcsolatos költség, 
5. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség, 
6. az ügyfél képviseletében eljáró személy költsége, 
7. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése, 
8. a hatósági közvetítő költsége, továbbá a tevékenységével kapcsolatban indokoltan felmerült kiadás, 
9. a szakértői díj, ideértve a szakértő költségtérítését, 
10. a fordítási költség a 11. § (2) bekezdésében szabályozott eseten kívül, 
11. az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási 

költség, 
12. a végrehajtási költség és a végrehajtási költségátalány, 
13. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség, 
14. a helyszíni szemlével, valamint a szakértői tevékenységgel jogszerűen okozott kárért járó kártalanítás 

összege, 
15. a törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb eljárási költség. 
(3) 

Az eljárási költség viselése 

154. § (1) Ha az ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárás amiatt indult, mert a kérelmező a másik 
ügyfél jogellenes magatartását sérelmezte, a hatóság - ha egyes költségek tekintetében törvény másként nem 
rendelkezik - a 153. § (2) bekezdésében meghatározott eljárási költségek viselésére kötelezi 

a) a kérelem elutasítása esetén a kérelmező ügyfelet, 
b) a kérelemnek megfelelő döntés esetén az ellenérdekű ügyfelet. 
(2) Ha az ügy érdemében hozott határozat a kérelemnek részben ad helyt, a hatóság az eljárási költség általa 

megállapított arányban való viselésére kötelezi a kérelmezőt, illetve az ellenérdekű ügyfelet. 
155. § (1) A 153. § (2) bekezdésének 3-15. pontjában felsorolt költségek (a továbbiakban: egyéb eljárási 

költség) vonatkozásában 
a) a hatóság az eljárás során köteles költségkímélő módon és a célszerűség figyelembevételével eljárni, 
b) az ügyfél, valamint az eljárás egyéb résztvevői kötelesek eljárási cselekményeiket a célszerűség 

figyelembevételével teljesíteni. 
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megsértésével okozott költséget - az e törvényben megállapított 

költségviselési szabályoktól eltérően - az azt okozó hatóság, ügyfél vagy az eljárás egyéb résztvevője viseli. 
(3) Az egyéb eljárási költség összegét általában az érintett által bemutatott bizonyíték alapján kell 

megállapítani. 
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156. § (1) A kérelemre indult eljárásban az egyéb eljárási költséget - ha törvény másként nem rendelkezik - a 
kérelmező ügyfél előlegezi meg, illetve viseli. Több azonos érdekű ügyfél esetén az egyéb eljárási költséget az 
ügyfelek - eltérő megállapodásuk hiányában - egymás között egyenlő arányban előlegezik meg, illetve viselik. 
Az ügyfél az előleg összegét letétbe helyezi a hatóságnál. 

(2) Hivatalból indított eljárásban az egyéb eljárási költséget a hatóság előlegezi. A rendőrség igénybevételével 
kapcsolatos költséget az igénybevételt kérő hatóság megelőlegezi. Ha a határozat az ügyfél részére 
kötelezettséget állapít meg, a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabálysértés bizonyításával összefüggésben 
felmerült költség viselésére az ügyfelet kell kötelezni. Ha a határozat több ügyfél részére állapít meg 
kötelezettséget, a hatóság köteles a költségek ügyfelek közötti megosztásáról is rendelkezni. A hatóság által 
megelőlegezett költséget a hatóság számlájára kell visszafizetni. 

(3) Ha valamely bizonyítási eszköz igénybevételét kérelemre indult eljárásban a hatóság, illetve hivatalból 
indított eljárásban az ügyfél indítványozza, az ezzel összefüggő költség megelőlegezése az indítványozó szervet 
vagy személyt terheli. Ilyen esetben a költségviselés attól függ, hogy a határozat az indítványnak megfelelő 
bizonyítási eszközön alapul-e. Ez a rendelkezés az irányadó a kérelemre indult eljárásban az ügyfél indítványa 
nyomán alkalmazott bizonyítási eszközzel kapcsolatos költség viselésére is. 

(4) A hatóság a jogerősen megállapított összeg letéttel fedezett részét - ha törvény eltérően nem rendelkezik - 
a szakértő által benyújtott számla alapján tíz napon belül kiutalja. Ha a letét nem fedezi a szakértői díjat, 
kérelemre indult eljárás esetén a hatóság kötelezi az ügyfelet a szakértői díj viselésére és a még szükséges összeg 
letétbe helyezésére. 

(5) Ha az ügyfélnek vagy az eljárás egyéb résztvevőjének jogellenes magatartása miatt vált szükségessé 
valamely eljárási cselekmény megismétlése, a hatóság az ezzel kapcsolatos többletköltség megfizetésére kötelezi 
a jogellenes magatartást tanúsító személyt. 

(6) Az ügyfél nem kötelezhető olyan eljárási költség előlegezésére és viselésére, amelyet a díj tartalmaz. 
157. § (1) A végrehajtási eljárás során felmerülő költséget az viseli, aki a végrehajtás elrendelésére és 

foganatosítására okot adott. 
(2) Ellenérdekű ügyfelek részvételével folyó eljárásban a költség viselésére a 154. §-ban foglaltak 

megfelelően irányadók. 
(3) Ha a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság mulasztása miatt a felügyeleti szerv más hatóságot jelöl ki az 

eljárás lefolytatására, a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság megtéríti a kijelölt hatóságnak az e törvény 
alapján az utóbbit terhelő egyéb eljárási költséget. 

(4) A belföldi jogsegély keretében a megkeresett hatóság vagy más szerv eljárása során felmerült egyéb 
eljárási költséget a megkereső hatóság vagy más szerv megtéríti. 

(5) Az iratbetekintést kérő viseli az iratbetekintési jog gyakorlásával okozott költséget. 
(6) A szakhatóság viseli a szakhatósági állásfoglalás módosításával okozott többletköltségeket, kivéve, ha a 

szakhatósági állásfoglalás módosítását jogszabályváltozás tette szükségessé. 

Döntés az eljárási költség viseléséről 

158. § (1) Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a 
megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről. 

(2) A hatóság a szakértő díját - a szakértő által benyújtott díjjegyzék alapulvételével - a szakvélemény 
beérkezését, a szakértő meghallgatása esetében a meghallgatását követően tizenöt napon belül állapítja meg. A 
szakértő díját az eljáró hatóság állapítja meg akkor is, ha a szakértőt a megkeresett hatóság rendelte ki. 

(3) A hatóság - tekintettel a 155. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra - az indokolatlanul magas egyéb 
eljárási költség helyett alacsonyabb összeget állapít meg. 

Költségmentesség 

159. § (1) A hatóság annak a természetes személy ügyfélnek, aki kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai 
miatt az eljárási költséget vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére 
költségmentességet engedélyezhet. 

(2) A költségmentesség az illeték, a díj és az egyéb eljárási költség előlegezése és viselése alóli teljes vagy 
részleges mentességet jelenti. 

(3) A költségmentesség a kérelem előterjesztésétől kezdve az eljárás egész tartamára és a végrehajtási 
eljárásra terjed ki. Az ügyfél által első alkalommal előterjesztett költségmentesség iránti kérelem benyújtásától a 
költségmentességről szóló döntés jogerőre emelkedéséig terjedő időszakban felmerült olyan eljárási költséget, 
amelynek előlegezése az ügyfelet terhelné, a hatóság előlegezi. 

(4) A költségmentességhez alapul szolgáló feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése, illetve 
megváltozása esetén költségmentesség engedélyezhető, illetve az módosítható vagy visszavonható. 
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(5) A költségmentességet engedélyező, a költségmentesség módosításáról és visszavonásáról szóló végzést a 
hatóság közli az eljárásban részt vevő azon hatóságokkal, amelyek eljárása illeték vagy díjfizetési kötelezettség 
alá esik. 

(6) Törvény költségmentességet gazdálkodó szervezet, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet részére is megállapíthat. 

(7) Az illeték vagy díj tekintetében nem részesíthető költségmentességben az egyetemleges fizetési 
kötelezettség alapján fizetésre kötelezett ügyfél, kivéve, ha egyébként költségmentességben részesült. 

X. Fejezet 

Elektronikus tájékoztatás és hatósági szolgáltatás 

160. § 
161-162. § 
163. § 

Elektronikus tájékoztatás 

164. § (1) A hatóság és a 38/A. § szerinti közreműködő hatóság az elektronikus információszabadságról szóló 
törvényben meghatározott közérdekű adatokat - a (2) és (3) bekezdésben foglaltakkal - az ott meghatározottak 
szerint teszi közzé elektronikusan. 

(2) A hatóság és a 38/A. § szerinti közreműködő hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás - az 
elektronikus információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza 

a) az egyes hatósági ügyek intézésére a szervezeten belül illetékes ügyintézők nevét, hivatali elérhetőségét 
vagy az ezzel kapcsolatban felvilágosítást adó ügyfélszolgálat elérhetőségét, 

b) az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejét, 
c) az egyes eljárási cselekményekhez kapcsolódó, az ügyfelet megillető jogokról, az ügyfelet terhelő 

kötelezettségekről szóló tájékoztatást, 
d) az illetékek és díjak - ideértve a szakhatósági eljárásért fizetendő illetékek és díjak - meghatározását, 

valamint a lerovásuk, befizetésük módjáról szóló tájékoztatást, 
e) az ügyek intézése során az elektronikus kapcsolattartásról, így különösen a központi rendszer 

igénybevételének feltételeiről, az eljárás megindításához szükséges kérelem és más beadvány, nyomtatvány, 
űrlap, informatikai alkalmazás elérhetőségéről, kitöltésének módjáról, továbbításáról szóló tájékoztatást, 

f) az elektronikus kapcsolattartáshoz az ügyfélkapu létesítéséről szóló tájékoztatást és 
g) az elektronikus kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról szóló tájékoztatást. 
(3) A hatóság a teljesítményének és hatékonyságának mérésére negyedévente ügyforgalmi statisztikát készít, 

amely ügyfajtánként és összesítve is tartalmazza az összes ügy számát, ezen belül az első fokon jogerőre 
emelkedett határozatok számát, a jogorvoslat során megváltoztatott határozatok számát, a határidőn túl intézett 
ügyek számát, ügyenként az ügyintézési határidő túllépésének mértékét, a hatósággal szemben benyújtott 
kártérítési igények számát, a felügyeleti intézkedések, valamint az ügyintézési határidő túllépése miatt a hatóság 
vezetőjével szemben kezdeményezett fegyelmi eljárások számát. Az ügyforgalmi statisztika egyéb, a hatóság 
vezetője által meghatározott más statisztikai adatokat is tartalmazhat. Az ügyforgalmi statisztikát a hatóság az 
ügyfélfogadására nyitva álló helyiségében is közzéteszi. 

(4) A hatóság és a 38/A. § szerinti közreműködő hatóság köteles arról gondoskodni, hogy a közzétett 
információk hitelesek, pontosak, naprakészek és az interneten keresztül folyamatosan hozzáférhetők legyenek. 

(5) A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok által közzéteendő adatok körét a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok irányításáért felelős miniszter, valamint a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős 
miniszter az adatvédelmi biztos véleményének előzetes kikérésével e törvénytől eltérően szabályozhatja. 

165. § (1) A hatóság és az integrált ügyfélszolgálati iroda az ügyfelek személyes megjelenéséhez kötött 
hatósági ügyek intézését elektronikus úton vagy telefonon történő előzetes időpontfoglalással teszi lehetővé. 

(2) Az ügyfél az elektronikus úton elérhető ügyintézői naptárban megjelölheti, hogy melyik időpontban kíván 
a hatóságnál ügyintézés céljából megjelenni. 

(3) 
(4) A hatóság legkésőbb egy munkanappal az időpontfoglalásban meghatározott időpont előtt az időpont 

módosítását kezdeményezheti. 
166. § Törvény és kormányrendelet elrendelheti az elektronikus tájékoztatás 164. §-ban meghatározottaktól 

eltérő módját. 
167. § 
168. § 
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Hatósági szolgáltatás 

169. § (1) Jogszabályban arra feljogosított hatóság, valamint az integrált ügyfélszolgálati iroda az ügyfél 
számára 

a) más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus kapcsolattartási rendszeréhez történő 
hozzáférést biztosíthat, 

b) az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a közhiteles nyilvántartásokból történő 
adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet terjeszthet elő, 

c) - a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra figyelemmel - az ügyfél nevében 
hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, 

d) az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, 
szakmai és informatikai segítséget nyújthat. 

(2) Az (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott hatósági szolgáltatás teljesítésére jogszabály az érintett 
hatóságok számára soronkívüliséget vagy rövidített ügyintézési határidőt is megállapíthat. 

XI. Fejezet 

Záró rendelkezések 

170. § Ha az ügyfél a jogerős vagy végrehajtható közigazgatási határozatban megállapított tilalmat vagy 
kötelezettséget oly módon szegi meg, hogy magatartása az e törvény alapján kiszabott eljárási bírságon túl 
közigazgatási anyagi jogszabályban megállapított bírságot, illetve szabálysértési, büntetőjogi vagy kártérítési 
felelősséget von maga után, az e törvény szerinti eljárási bírság megfizetése nem mentesíti őt magatartásának 
egyéb jogkövetkezményei alól. 

Átmeneti rendelkezések 

171. § (1) E törvény rendelkezéseit - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a hatálybalépésük után indult 
ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni. 

(2) E törvény rendelkezéseitől a 2005. július 1-je előtt jogszabályban kihirdetett nemzetközi szerződés 
eltérhet. 

Értelmező rendelkezések 

172. § E törvény alkalmazásában: 
a) 
b) elektronikus levél: a központi elektronikus szolgáltató rendszeren kívüli számítógépes hálózaton keresztül, 

egyedi levelezési címek között levelezőprogram segítségével küldhető és fogadható adategyüttes; 
c) az eljárás egyéb résztvevői: a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa, az ügyfél 

képviselője és a hatósági közvetítő; 
d) életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet: egy vagy több embert az élet elvesztésével, illetve a 

testi épség vagy az egészség súlyos károsításával, továbbá a természeti vagy az épített környezet, valamint az 
anyagi javak jelentős vagy helyrehozhatatlan károsodásával közvetlenül fenyegető rendkívüli helyzet, állapot 
vagy esemény, amelynek megelőzése vagy káros hatásainak elhárítása hatósági intézkedést igényel; 

e) hatásterület: az a Magyar Köztársaság területén fekvő, jogszabályban meghatározott módon megállapított 
földrajzi terület, amelyre a tervezett létesítmény vagy tevékenység számottevő mértékű hatást gyakorol; 

f) hivatás gyakorlásához kötött titok: különösen az orvosi, ügyvédi, közjegyzői, lelkészi-egyházi személyi 
hivatás gyakorlásához kötött titok; 

g) hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbe fogadó és a nevelőszülő; az örökbe 
fogadott és a nevelt gyermek; a testvér, a házastárs, az élettárs; a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli 
rokona, testvére és a testvér házastársa; 

h) 
i) irat, okirat, közokirat, magánokirat: a Polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti irat, okirat, közokirat 

és magánokirat; 
j) központi elektronikus szolgáltató rendszer: az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény szerinti 

központi elektronikus szolgáltató rendszer; 
k)-m) 
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n) törvény által védett titok: a minősített adat, továbbá az üzleti, a bank-, a biztosítási, az értékpapír-, a 
pénztártitok, valamint a magántitok; 

o) ügyfélkapu: az elektronikus közszolgáltatásról szóló törvény szerinti ügyfélkapu; 
p) üzemzavar: az ügyfél és a hatóság, valamint a hatóságok egymás közötti elektronikus úton történő 

kapcsolattartása során felmerült, az elektronikus kapcsolattartás eszközéül használt informatikai rendszer 
átmeneti vagy tartós meghibásodása, valamint karbantartásának időtartama, ami miatt az informatikai rendszerek 
nem tudják biztosítani az elektronikus tájékoztatást, az elektronikus úton történő kapcsolattartást, valamint az 
elektronikus irat feltöltését, letöltését, továbbítását. 

Hatálybalépés 

173. § (1) Ez a törvény - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2005. november 1-jén lép 
hatályba. 

(2) A 109. § (2) bekezdése 2006. január 1-jén lép hatályba. 
(3)-(4) 

Felhatalmazás 

174. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg: 
a) 
b) az elektronikus kapcsolattartás részletes eljárási szabályait, 
c) a hatósági közvetítők tevékenységére, a hatósági közvetítővé válás feltételeire és a hatósági közvetítő 

kiválasztására vonatkozó szabályokat, 
d) a költségmentesség megállapításának szabályait, 
e) 
f) a hatósági tevékenység felügyeletének rendjét, 
g) a 15. § (5) bekezdés alapján ügyfélnek minősülő szervezeteknek az eljárásba való bekapcsolódásuk 

érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozására, vezetésére és az adatbázis alapján történő értesítésre 
vonatkozó szabályokat, 

h) az eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon 
kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő költségtérítés mértékét és a költségtérítés megfizetésének 
szabályait. 

(2) Felhatalmazást kap a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter arra, hogy az államháztartásért felelős 
miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg a közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági 
közvetítők és tolmácsok, az államháztartásért felelős miniszterrel, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításért 
felelős miniszterrel, valamint az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős 
miniszterrel egyetértésben a jeltolmácsok díjazására vonatkozó szabályokat. 

(3) Felhatalmazást kap 
a) a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági 

szolgálatok irányításáért felelős miniszter, hogy az irányítása alá tartozó polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
által közzéteendő adatok körét - az adatvédelmi biztos véleményének kikérésével - rendeletben állapítsa meg, 

b)-c) 
d) a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 

rendeletben állapítsa meg a tanú és a hatósági tanú által felszámítható költségekre vonatkozó részletes 
szabályokat, 

e) a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a közigazgatási hatósági 
eljárás során lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályait, 

f) a közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a hatósági letét részletes 
szabályait. 

(4) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy rendeletben határozzák meg azon 
jogszabályi rendelkezések körét, amelyek megsértése esetén a 94. § (2) bekezdés b) pontja alkalmazásának van 
helye. 

174/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben a közigazgatási hatósági eljárásokban 
a) közreműködő szakhatóságokat kijelölje, 
b) meghatározza a szakhatóságnak azt a hatáskörét, amelynek keretei között az állásfoglalását kialakítja, ezek 

között 
ba) az egyedi szakhatósági előírás vagy feltétel tartalmi követelményeit, 
bb) a szakhatóság által a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során vizsgált szempontokat, továbbá 
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c) meghatározza a szakhatósági közreműködésre, az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság és a 
szakhatóság közötti együttműködésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat. 

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a végrehajtást foganatosító szervet és a külföldi 
határozat végrehajtására irányuló megkereséssel kapcsolatban intézkedésre jogosult szervet vagy szerveket. 

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az integrált ügyfélszolgálati irodát vagy irodákat rendeletben jelölje 
ki, valamint meghatározza feladat- és hatáskörüket. 

175. § 
176-187. § 
188. § 
189. § 

 
 
 
 

1997. évi CXLI. törvény 

az ingatlan-nyilvántartásról 

ELSŐ RÉSZ 

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 

1. § (1) Ez a törvény - az 1972. évi 31. törvényerejű rendelettel bevezetett és változatlan formában gépi 
adathordozóra rögzített - ingatlan-nyilvántartás szabályait határozza meg. 

(2) A gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás tartalma az azt kezelő számítástechnikai eszközzel 
olvasható és kinyomtatott formában is megjeleníthető, ahogyan azt e törvény és végrehajtási rendelete 
szabályozza. 

Az ingatlan-nyilvántartás tartalma 

2. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának e törvény 
szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi szempontból jelentős tényeket. Az 
ingatlan-nyilvántartás tartalmazza továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges, e 
törvényben meghatározott, személyazonosító és lakcímadatait is. 

(2) Az e törvényben felsorolt jogokon és tényeken kívül az ingatlan-nyilvántartásba más jog bejegyzését, tény 
feljegyzését csak törvény rendelheti el. 

(3) Ingatlannal kapcsolatos bírósági, ügyészségi, hatósági (a továbbiakban: hatósági) eljárásokban - a részben 
vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, a mezőgazdasági földterületekhez kapcsolódó támogatásokra 
vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési eljárást kivéve - az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapon 
átvezetett adatokat, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt határvonalat kell irányadónak tekinteni. 

Az ingatlan-nyilvántartás elvei 

A bejegyzés és annak hatálya 

3. § (1) Egyes jogok az ingatlan-nyilvántartásban a tulajdoni lapra történő bejegyzéssel keletkeznek. 
(2) Az okiraton alapuló bejegyzés keletkezteti az átruházáson alapuló tulajdonjogot, továbbá a szerződésen 

alapuló vagyonkezelői jogot, földhasználati jogot, haszonélvezeti jogot és a használat jogát, a telki szolgalmi 
jogot, a jelzálogjogot (önálló zálogjogot). 

(3) E törvényben meghatározott egyes jogok és jogilag jelentős tények bejegyzése a későbbi jogszerzők 
szerzését korlátozza, vagy feltételessé teszi. 

(4) E törvényben meghatározott egyes jogilag jelentős tények, illetőleg hatósági határozat vagy jogszabály 
erejénél fogva keletkező jogok bejegyzésének elmaradása - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a hozzájuk 
fűződő joghatást nem érinti. 
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Nyilvánosság 

4. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás - az e törvényben meghatározottak szerint - nyilvános. 
(2) Az ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lap tartalma korlátozás nélkül megismerhető: azt bárki megtekintheti, 

arról feljegyzést készíthet, hiteles másolatot kérhet. A tulajdoni lapról az alábbi hiteles másolatok állíthatók ki, 
valamint - az e törvényben meghatározottak szerint - elektronikus dokumentumként az alábbi hiteles és nem 
hiteles másolatok szolgáltathatók: 

a) teljes másolat: amely valamennyi bejegyzést tartalmazza szó szerint, 
b) szemle: amely a fennálló bejegyzéseket tartalmazza szó szerint. 
(3) Az ingatlan-nyilvántartás, illetve a széljegyzett okirat szerinti jogosult, illetőleg kötelezett teljes bizonyító 

erejű magánokiratba vagy közjegyzői okiratba foglalt engedélyével ismerhető meg: 
a) minden olyan magán- és közokirat, hatósági határozat tartalma, amely a jogosult, illetőleg a kötelezett 

bejegyzése vagy törlése alapjául szolgált, vagy szolgálhat, 
b) 
c) a tulajdonosok jegyzéke (névmutató). 
(4) A (3) bekezdés a) és c) pontja szerintiek megismerhetők akkor is, ha a kérelmező írásban igazolja, hogy az 

irat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége 
teljesítéséhez szükséges. 

(5) Az ingatlan természetben meghatározott részére bejegyzett jogok, tények és átvezetett adatok alapjául 
szolgáló okiratnak az érintett természetbeni rész meghatározására vonatkozó tartalma korlátozás nélkül 
megismerhető. 

Közhitelesség 

5. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás - ha törvény kivételt nem tesz - a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények 
fennállását hitelesen tanúsítja. Ha valamely jogot az ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztek, illetve, ha valamely 
tényt oda feljegyeztek, senki sem hivatkozhat arra, hogy annak fennállásáról nem tudott. 

(2) Az ellenkező bizonyításáig az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogról és feljegyzett tényről vélelmezni 
kell, hogy az fennáll, és az ingatlan-nyilvántartás szerinti jogosultat illeti meg. A jogok, tények törlése esetén - az 
ellenkező bizonyításáig - azt kell vélelmezni, hogy azok nem állnak fenn. 

(3) A jóhiszemű szerző javára az ingatlan-nyilvántartást - az ellenkező bizonyításáig - az oda bejegyzett jogok 
és feljegyzett tények tekintetében akkor is helyesnek és teljesnek kell tekinteni, ha az a valóságos helyzettől 
eltér. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban jóhiszemű jogszerzőnek minősül az, aki az ingatlan-nyilvántartásban 
bízva, ellenérték fejében szerez jogot. 

(4) Az ingatlan-nyilvántartáson kívül jogot szerző személy, illetve az ingatlan-nyilvántartásból törölt jog vagy 
tény jogosultja nem érvényesítheti megszerzett jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg az őt 
rangsorban megelőző, jóhiszemű jogszerzővel szemben. 

(5) 
(6) Az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok 

helyességét, valósággal egyezőségét vitatja. 
(7) Ha az ingatlannak a tulajdoni lapon átvezetett és az ingatlan-nyilvántartási térképen ábrázolt határvonala 

alapján a földmérésről szóló jogszabályok szerint meghatározható területnagysága eltér egymástól, akkor ez 
utóbbi az irányadó. 

Kérelemhez kötöttség 

6. § (1) A jogok és jogilag jelentős tények bejegyzésére illetőleg feljegyzésére irányuló ingatlan-nyilvántartási 
eljárás - ha e törvény másként nem rendelkezik - az ügyfél kérelmére vagy hatósági megkeresésre indul, és az 
ingatlan-nyilvántartásba csak az a jog, jogilag jelentős tény jegyezhető be, illetőleg kerülhet feljegyzésre, 
amelyet a kérelem vagy hatósági megkeresés megjelöl. 

(2) A bejegyzés, feljegyzés, illetőleg az erről szóló határozat a bejegyzés, feljegyzés iránti kérelemben 
foglaltak szerint javítható, illetőleg egészíthető ki. 

Rangsor 

7. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban egy-egy bejegyzés ranghelyét és ezzel a bejegyzések rangsorát - e 
törvény eltérő rendelkezése hiányában - a bejegyzés, feljegyzés iránt benyújtott kérelem iktatási időpontja 
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határozza meg. Ranghelyet csak olyan kérelemmel lehet alapítani, amelyhez a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratot is mellékelték. 

(2) A ranghely előzetes biztosításának, a ranghely fenntartásának ténye a jogosultak kérelme alapján az 
ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapján legfeljebb egy évi időtartamra, a törvényben meghatározott módon 
feljegyezhető. 

(3) A bejegyzések ranghelyével való rendelkezés, harmadik személyeknek a ranghely módosítása 
időpontjában bejegyzett jogai sérelmével nem járhat. 

Okirat elve 

8. § Az ingatlan-nyilvántartásban jog bejegyzésére, jogilag jelentős tény feljegyzésére vagy adatok 
átvezetésére - ha törvény másként nem rendelkezik - csak az e törvényben meghatározott okirat vagy jogerős 
hatósági, illetve bírósági határozat alapján kerülhet sor. 

Az ingatlan-nyilvántartást vezető szervezet 

9. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyek intézése az ingatlanügyi 
hatóság hatáskörébe tartozik. 

(2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése - függetlenül annak tényleges 
elhelyezésétől - a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervezet feladatkörébe tartozik. 

10. § (1) Az ingatlan-nyilvántartást településenként (község, város, fővárosi kerület) kell vezetni, Debrecen, 
Győr, Miskolc, Pécs és Szeged megyei jogú városokban pedig kerületenként is lehet vezetni. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben elrendelheti más 
városokban is az ingatlan-nyilvántartás kerületenként való vezetését, a fővárosban pedig az egyes kerületek 
ingatlan-nyilvántartásának összevontan történő vezetését. 

MÁSODIK RÉSZ 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS RENDSZERE 

I. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS TÁRGYA ÉS TARTALMA 

Önálló ingatlanok 

A földrészlet 

11. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban földrészlet: 
a) a föld felszínének természetben összefüggő, közigazgatási vagy belterületi határ által meg nem szakított 

területe, amelynek minden részén azonosak a tulajdoni vagy a vagyonkezelői (kezelési) viszonyok, 
b) a kialakított építési telek a tulajdoni és vagyonkezelői viszonyoktól függetlenül, 
c) az utak, terek, vasutak, csatornák elágazással és kereszteződéssel, valamint közigazgatási vagy belterületi 

határ által - az országos közút, vasút vagy hajózható csatorna kivételével - meg nem szakított részei, amelyek 
tulajdonosa vagy vagyonkezelője (kezelője) azonos. 

(2) A földrészletet művelési ágak és művelés alól kivett területek szerint további részletekre kell bontani 
(alrészlet). 

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott földterület húsznál több alrészletet tartalmaz, azt legfeljebb húsz 
alrészletig külön földrészletként kell nyilvántartani. 

(4) A földrészlettel együtt kell nyilvántartani 
a) a földön létesített épületet, építményt, 
b) társasháznál a tulajdonostársak közös tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket, 
c) a szövetkezeti háznál a szövetkezet tulajdonában álló épületrészeket és helyiségeket 

ha azok tulajdoni viszonyai a földrészlettel azonosak. 
(5) Azt a pincét, amelynek tulajdonosa azonos a földrészlet tulajdonosával, vagy amelynek bejárata a pince 

tulajdonosának tulajdonában álló földrészletről nyílik, és szolgalmi jog alapján más tulajdonában álló ingatlan 
alá nyúlik, azzal a földrészlettel együtt kell nyilvántartani, amelyen a bejárata van. 
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Az egyéb önálló ingatlanok 

12. § A földrészleten kívül önálló ingatlannak kell tekinteni: 
a) az épületet, a pincét, a föld alatti garázst és más építményt, ha az nem vagy csak részben a földrészlet 

tulajdonosának a tulajdona (a továbbiakban: önálló tulajdonú épület), 
b) a társasházban levő öröklakást, illetőleg külön tulajdonban álló, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (a 

továbbiakban: öröklakás) a közös tulajdonban levő részekből az öröklakás-tulajdonost megillető hányaddal 
együtt, 

c) a szövetkezeti házban levő szövetkezeti lakást, illetőleg nem lakás céljára szolgáló helyiséget, 
d) a közterületről nyíló pincét (föld alatti raktárt, garázst stb.) függetlenül annak rendeltetésétől [a)-d) pontok 

szerinti ingatlanok együtt: egyéb önálló ingatlan]. 
13. § (1) Társasházként, illetőleg szövetkezeti házként kell nyilvántartani azokat a nem lakás céljára szolgáló 

épületeket is, amelyeket a társasház-tulajdonra, illetőleg a szövetkezeti ház-tulajdonra vonatkozó rendelkezések 
szerint létesítettek (társas garázs, társas üdülő, illetve üdülő- és garázsszövetkezeti ház stb.). 

(2) Örök-, illetőleg szövetkezeti lakásként kell nyilvántartani a lakás helyiségeit és a lakáshoz tartozó 
helyiségeket függetlenül attól, hogy azok egymással műszakilag összefüggenek-e. Az örök- vagy a szövetkezeti 
lakás tulajdonosának többi helyiségét (pl. garázs, lakás kialakítására szolgáló tetőtér, padlástér) az alapító okirat, 
illetve a lakásszövetkezeti alapszabály rendelkezésétől függően kell a lakással együtt vagy önálló ingatlanként 
nyilvántartani. 

(3) Közterületről nyíló pinceként kell nyilvántartani azt a pincét, amelynek a bejárata közterületről nyílik, és 
nem a pince tulajdonosának a tulajdonában álló ingatlan alá nyúlik. 

Az ingatlan adatai 

14. § Az ingatlan-nyilvántartás az ingatlan következő adatait tartalmazza: 
a) a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlannál az 

utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, a helyrajzi számát és területnagyságát, 
b) művelési ágát és a művelés alól kivett terület elnevezését, 
c) minőségi osztályát, kataszteri tisztajövedelmét, 
d) ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatát. 

A jogosultak adatai 

15. § (1) Az ingatlanok nyilvántartása során a magánszemély azonosítására természetes személyazonosító 
adatait, lakcímét, továbbá, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó magánszemélyek esetében, az érintett személyi azonosítóját kell használni. A szervezetek 
azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, a statisztikáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezet 
esetében a statisztikai azonosítóját kell alkalmazni (az azonosításra szolgáló adatok együtt: a jogosult adatai). 

(2) Az adatok közül a személyi azonosítót a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az 
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény rendelkezései szerint kell kezelni, s azt a tulajdoni 
lapon, továbbá - ha törvény másként nem rendelkezik - az ingatlan-nyilvántartás részeiről kiadott másolaton 
feltüntetni nem szabad. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek az ott felsorolt adatokat kötelesek az 
ingatlan-nyilvántartási ügyükben eljáró ingatlanügyi hatósággal közölni. 

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogok 

16. § Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai 
jegyezhetők be: 

a) tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló 
szervezet, és a vagyonkezelői jog, helyi önkormányzati tulajdon esetében a vagyonkezelői jog, 

b) a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog, 
c) megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog, 
d) haszonélvezeti jog és használat joga, 
e) telki szolgalmi jog, 
f) állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamosberendezések elhelyezését 

biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén 
alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok, 
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g) elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog, 
h) tartási és életjáradéki jog, 
i) jelzálogjog (önálló zálogjog), 
j) végrehajtási jog. 
16/A. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezhető be természetes személy tulajdonában álló ingatlanra, 

vagy ingatlannak természetes személyt megillető tulajdoni hányadára olyan jelzálogjog, amelyet természetes 
személy - ide nem értve az egyéni vállalkozót - devizában nyilvántartott, vagy devizában nyújtott és forintban 
törlesztett (deviza alapú) kölcsönszerződéséből keletkező hitelezői követelés biztosítására alapítottak. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem akadálya 
a) a követelés jogosultja, illetve a tartozás kötelezettje személyében bekövetkező változás (engedményezés, 

tartozásátvállalás, jogutódlás egyéb esetei) átvezetésének, 
b) a kölcsönszerződés módosítása folytán módosított - vagy a szerződésmódosításnak megfelelően ugyanazon 

ingatlan tekintetében kötött új - zálogszerződés alapján a jelzálogjog bejegyzésének, 
c) a követelés biztosítására jelzálogjoggal terhelt egy vagy több ingatlan helyébe lépő egy vagy több más 

ingatlanra alapított jelzálogjog bejegyzésének (fedezetcsere), vagy 
d) a kölcsönszerződés megszüntetése és azonos vagy más hitelezővel a kötelezett által kötött új szerződés 

(kölcsönkiváltás) zálogjoggal való biztosítása céljából ugyanazon, illetve - fedezetcserével - egy vagy több más 
ingatlanra alapított jelzálogjog bejegyzésének, 
ha a b) és d) pontban foglalt esetben a biztosítandó követelés mértéke a korábbinál nem terhesebb. 

(3) A követelés mértéke a korábbinál nem terhesebbnek akkor tekinthető, ha annak összege - az alkalmazott 
árfolyamok különbözőségéből és az eredeti kölcsöntartozás megszüntetésével, illetve az azt kiváltó kölcsön 
folyósításával összefüggésben igazoltan felmerülő díjakból, költségekből adódó többletköveteléstől eltekintve - 
nem haladja meg az eredeti követelés még fennálló összegét. 

(4) Ha az eredeti és az új követelés pénzneme egymástól eltér, a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban - az új 
kölcsönt nyújtó hitelező által a kölcsönszerződés megkötésének időpontjában alkalmazott árfolyam és az 
ugyanekkor fennálló tartozás összegének alapul vételével - forintban is meg kell jelölni mind az eredeti követelés 
még fennálló, mind pedig az új követelés összegét. 

(5) Fedezetcsere esetén az egy vagy több más ingatlanra alapított jelzálogjogot legkésőbb a követelés 
biztosítékául korábban szolgáló ingatlanra bejegyzett jelzálogjog törlésével egyidejűleg kell az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezni. A fedezetcserére vonatkozó rendelkezés az ingatlanok megosztása vagy összevonása 
esetén is irányadó. 

Az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezhető tények 

17. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények 
jegyezhetők fel: 

a) a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése, 
b) a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás, 
c) a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése, 
d) kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása, 
e) az ingatlanügyi hatósági határozat elleni jogorvoslati kérelem benyújtása, 
f) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági 

határozat elleni felülvizsgálati kérelem benyújtása, 
g) az ingatlan jogi jellege, 
h) bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasítása, 
i) épület létesítése vagy lebontása, 
j) az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztése, 
k) jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és 

jellege, 
l) bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás, 
m) bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb 

építésügyi korlátozás, 
n) a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom, 
o) az e törvényben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása, 
p) árverés, nyilvános pályázat kitűzése, 
q) a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés, zárlat az Európai Unió által elrendelt 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására, 
r) tulajdonjog fenntartással történt eladás, 
s) a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondás, 
t) jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, 
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u) ranghely megváltoztatása, 
v) a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. §-ának (2) bekezdése szerinti, a közös tulajdon 

átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat 
elfogadása, módosítása, illetőleg a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 10. §-ának (3) bekezdése 
szerinti, a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább négyötödét 
feljogosító alapító okirat módosítása, továbbá az elfogadás, a módosítás időpontja, 

z) az e törvényben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása. 
(2) Az (1) bekezdés a)-k) pontjaiban említett tények feljegyzésének elmaradása az egyébként azokhoz fűződő 

joghatásokat nem érinti. Az l)-z) pontokban meghatározott tények feljegyzésének elmaradása esetén a jogosult 
azokat nem érvényesítheti a jóhiszemű harmadik jogszerzővel szemben. 

(3) Tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye jegyezhető fel az ingatlan tulajdonjogának a futamidő végén 
- minden további jognyilatkozat nélkül (ide nem értve a tulajdonjog bejegyzési engedélyt) - történő átszállását 
eredményező pénzügyi lízingbe adás esetében is. 

II. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS RÉSZEI 

18. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás az erre meghatározott számítógépes adathordozón rögzített, olvasható 
formában megjeleníthető tulajdoni lapból, a tulajdoni lapról megszűnt bejegyzések adatainak jegyzékéből, 
továbbá az ingatlan-nyilvántartási térképből és az okirattárból áll. Ha e törvény így rendelkezik, ingatlan-
nyilvántartási térképként a számítógépes adathordozón rögzített földmérési alaptérképet kell használni. Az 
ingatlan-nyilvántartási térképpel egy tekintet alá esik az egyéb önálló ingatlanok alaprajza. 

(2) A számítógépes adatfeldolgozás útján a település ingatlanairól, illetőleg ezek adatairól összesítők és 
kimutatások, továbbá, ha szükséges az ingatlan-nyilvántartás vezetéséhez más jegyzékek, és e törvényben foglalt 
bizonylatok is készíthetők, illetőleg számítógépes adatkapcsolat létrehozásával a gépi adatfeldolgozás 
eszközeivel olvasható formában megjeleníthetők. 

A tulajdoni lap 

19. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan adatait, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és 
jogilag jelentős tényeket, továbbá azok jogosultjait és a jogosultak adatait a tulajdoni lapra kell bejegyezni, 
feljegyezni, illetve azon átvezetni. 

(2) A tulajdoni lapokat településenként egytől kezdődően számozni kell. A tulajdoni lap száma mellett minden 
tulajdoni lapon a település nevét is fel kell tüntetni. Az ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerében az 
ingatlan tulajdoni lapjának száma megegyezik a helyrajzi számmal. Az ingatlanok helyrajzi számozásának 
megállapítására vonatkozó szabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg. 

(3) Egyes ingatlanok sajátos nyilvántartási szempontjaira figyelemmel a tulajdoni lap - egymással összetartozó 
- tulajdoni törzslapként és tulajdoni különlapként is vezethető. 

Az okirattár 

20. § (1) Az okirattár a bejegyzések alapjául szolgáló okiratokat, illetőleg ezek hitelesített másolatait, a 
bejegyzés iránti kérelmeket, megkereséseket, valamint az ingatlan-nyilvántartási ügyben keletkezett más iratokat 
tartalmazza. 

(2) Az okirattárban lévő iratokat az ingatlanügyi hatóság egyéb irataitól elkülönítetten kell kezelni. 
(3) Az okirattárban lévő iratok a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 

1995. évi LXVI. törvény hatálya alá tartoznak. 

Az ingatlan-nyilvántartási térkép 

21. § (1) Az ingatlan-nyilvántartás céljára az állami földmérési alaptérkép nyilvántartási példánya szolgál. 
(2) Ingatlan-nyilvántartási térképként a számítógépes adathordozón (digitális formában) rögzített földmérési 

alaptérképet kell használni, ha e térkép a településről elkészült és azt az erre előírt eljárás során előzetesen 
hitelesítették. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási térkép az ingatlan-nyilvántartás szempontjából a következőket tartalmazza: 
a) a település neve és térképszelvény száma, 
b) a település közigazgatási határvonala, valamint a belterület, külterület határvonala, 
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c) földrészlet határvonala és helyrajzi száma, 
d) épület, építmény, 
e) alrészlet határvonala, jele és megnevezése, 
f) a földminősítési mintatér, valamint a földminősítéssel megállapított minőségi osztályok határvonalai, 
g) dűlőnév, utcanév és házszám, 
h) közterületről, illetve más ingatlanáról nyíló pince bejárata. 
(4) Az egyéb önálló ingatlanok alaprajza 1:100 vagy annál nagyobb méretarányban ábrázolja az ingatlan - 

társasháznál a közös, szövetkezeti háznál a szövetkezeti tulajdonban lévő épületrészek, továbbá az öröklakások 
és szövetkezeti lakások - elhatároló vonalait. Az alaprajzon fel kell tüntetni a település nevét, az ingatlan utca, 
házszám, emelet és ajtószám szerinti megjelölését, továbbá az önálló ingatlan sorszámát és alapterületét. 

A törölt bejegyzések jegyzéke 

22. § A település ingatlan-nyilvántartásának számítógépes rendszerében gépi adathordozón meg kell őrizni a 
tulajdoni lapról törölt bejegyzéseket és adatokat, valamint a törlésre vonatkozó határozat számát, amelynek 
alapján a törlés alapjául szolgáló okirat az okirattárból visszakereshető. A törölt bejegyzések állományára is 
vonatkoznak a 20. § (3) bekezdésében foglaltak. 

III. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS MÓDJA 

23. § (1) Az ingatlan területét méterrendszerben (hektár, négyzetméter) kell nyilvántartani. 
(2) A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló földet - a rendszeres földhasznosítási módra tekintettel, a 

természetbeni állapotnak megfelelően - szántó, rét, legelő, szőlő, kert, gyümölcsös, nádas, erdő és fásított terület 
művelési ágban, illetve halastóként kell nyilvántartani. Művelés alól kivett területként kell nyilvántartani a mező- 
vagy erdőgazdasági művelés alatt nem álló földet. 

(3) A település belterületének 1 ha meg nem haladó földrészletét - a fő hasznosítási módra tekintet nélkül - 
művelés alól kivett területként kell nyilvántartani. 

(4) A mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló vagy arra alkalmas, illetőleg alkalmassá tett föld minőségét 
osztályba sorozással - a természetbeni állapotnak megfelelően - kell megállapítani. A föld minőségeként a 
minőségi osztályt és az annak megfelelő kataszteri tiszta jövedelmet kell feltüntetni. 

(5) A területegységre vonatkozó kataszteri tiszta jövedelmet (tiszta jövedelmi fokozat), továbbá egyes 
települések földminősítési szempontból történő besorozását, a besorozás megváltoztatását az adópolitikáért 
felelős miniszterrel egyetértésben a miniszter határozza meg. 

24. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásban minden ingatlant külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani. 
(2) A társasházban a közös tulajdon tárgyait társasházanként tulajdoni törzslapon, a külön tulajdonban álló 

öröklakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pedig tulajdoni különlapon kell nyilvántartani. 
(3) A szövetkezeti házban a szövetkezeti tulajdon tárgyait szövetkezeti házanként tulajdoni törzslapon, a 

lakásokat és nem lakás céljára szolgáló helyiségeket pedig tulajdoni különlapon kell nyilvántartani. 
(4) Az önálló tulajdonú épületet, továbbá azt a földrészletet, amelyen az ilyen épületet létesítették, külön-

külön tulajdoni lapokon kell nyilvántartani. Ez a rendelkezés a társasház, illetőleg a szövetkezeti ház esetében is 
irányadó, ha a közös tulajdonban, illetőleg a szövetkezet tulajdonában álló épület és a földrészlet tulajdonjoga 
elkülönül. 

HARMADIK RÉSZ 

A VÁLTOZÁS VEZETÉSE 

IV. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁSI ELJÁRÁS 

Az eljárás fogalma 
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25. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények 
feljegyzésére, illetve az ingatlan adataiban bekövetkezett változások átvezetésére (együtt: változás vezetése) 
irányuló közigazgatási hatósági eljárás. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az a természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akit (amelyet) az ingatlan-nyilvántartásba jogosultként bejegyeztek, illetve aki (amely) a 
bejegyzés folytán jogosulttá, illetve kötelezetté válna, a feljegyzés rá nézve előnyt vagy terhet jelentene, továbbá 
az ingatlan-nyilvántartási eljárás bejegyzett joga vagy a javára, illetve terhére feljegyzett tény megváltozását 
vagy törlését eredményezné. Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban ügyfél az eljárást kezdeményező hatóság, 
valamint az adatváltozást bejelentő személy is. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az elektronikus kapcsolattartás - az e törvényben meghatározott 
kivételekkel - kizárt. 

(4) Az a beadvány, amelyhez melléklet nem tartozik, a miniszter e törvény felhatalmazása alapján kiadott 
rendeletében meghatározott elektronikus űrlap alkalmazásával elektronikus úton is benyújtható. 

Az eljárás megindítása 

26. § (1) Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését a miniszter 
e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon benyújtott kérelemre vagy 
megkeresés alapján kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. 

(2) A kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául közjegyző által 
készített okirat vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Jogi képviselőnek 
kell tekinteni az ügyvédet (ügyvédi irodát), jogtanácsost és a fél képviseletében eljáró közjegyzőt [1991. évi 
XLI. törvény 175. § (1) bek.]. 

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), 
személyi azonosítóját (statisztikai azonosítóját), az érintett ingatlannak, valamint annak a jognak vagy ténynek a 
megjelölését, amelynek bejegyzését, illetve feljegyzését kérik. Ha a kérelmező helyett képviselő jár el, a 
kérelemnek tartalmaznia kell a képviselő nevét (megnevezését), lakcímét (székhelyét vagy telephelyét) is. 

(4) A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított 30 napon belül az 
ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy 
beleegyezése vagy - ide nem értve az ingatlanügyi hatósági engedélyt - hatósági jóváhagyás szükséges, a 
kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított 30 napon belül kell az ingatlanügyi hatósághoz 
benyújtani. 

(5) A bejegyzés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása esetén az adózás rendjéről 
szóló törvény szerinti mulasztási bírságot kell fizetni. 

(6) A kérelemhez két eredeti és egy másolati példányban kell csatolni a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, 
közjegyzői okirat esetén a közjegyzői okirat hiteles kiadmányának vagy hiteles másolatának két eredeti és egy 
másolati példányát, amelyeknek tartalmazniuk kell a jogszabályban meghatározott esetekben az okiratra vezetett 
záradékot, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat. 

(7) A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak 
kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek ez bejegyzett jogát érinti. 

(8) Az eljáró hatóság (bíróság, közjegyző, bírósági végrehajtó stb.) bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető 
tényre vonatkozó határozata alapján - annak jogerőre emelkedése után - megkeresi az ingatlanügyi hatóságot a 
bejegyzés iránt. A vagyonszerzést létrehozó, megállapító hatósági határozatot két példányban kell az 
ingatlanügyi hatóság részére megküldeni. 

(9) A kérelem a szerződő felek ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalt közös 
nyilatkozatával mindaddig visszavonható, amíg abban az ingatlanügyi hatóság nem hozott határozatot. Ha a 
bejegyzés folytán harmadik személy vált volna jogosulttá, a kérelem visszavonásához az ő ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokiratba vagy közokiratba foglalt hozzájárulása is szükséges. Ellenjegyzésként a jogtanácsos 
ellenjegyzését is el kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. 

(10) Ha a szerződő felek valamelyike Magyarországon lakó- vagy tartózkodási hellyel (székhellyel vagy 
telephellyel) nem rendelkezik, és nincs az ingatlan-nyilvántartási eljárás vitelére belföldi lakóhellyel (székhellyel 
vagy telephellyel) rendelkező képviselője, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési 
meghatalmazott nevét és lakcímét (székhelyét vagy telephelyét), a kézbesítési meghatalmazott meghatalmazását, 
valamint a meghatalmazás elfogadását tartalmazó okiratot. 

27. § (1) Az ingatlan adatainak, valamint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogosult nevének 
(cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) a megváltozását az ingatlanügyi hatóság az 
érdekelt bejelentése alapján vagy hivatalból (helyszíni ellenőrzés, adatátvétel hatósági nyilvántartásból, 
különösen a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból vagy a cégnyilvántartásból történő adatátvétellel) vezeti át 
az ingatlan-nyilvántartásban. 
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(2) Az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelő, illetőleg a 
használó a változás bekövetkezésétől, illetőleg a tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles 
bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak 

a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet művelési ágában - ideértve a művelés alól 
kivett területet is - és a föld minőségében bekövetkezett változást, 

b) a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását. 
(3) A jogosult - a (2) bekezdésben meghatározott határidőben - köteles bejelenteni nevének (cégnevének), 

illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) megváltozását. A bejelentésében a jogosult személyi 
azonosítóját, illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni. 

(4) Nincs szükség külön bejelentésre, ha a (2)-(3) bekezdés szerinti változás hatósági határozaton alapul, 
illetőleg a tulajdonjog, a vagyonkezelői jog változásával kapcsolatos, feltéve, hogy ennek bejegyzését az érdekelt 
harminc napon belül kéri. 

(5) Az ingatlan adataiban hatósági határozattal, továbbá a település igazgatási, belterületi határának 
módosításával kapcsolatban bekövetkezett változásokat az eljáró hatóság jelenti be az ingatlanügyi hatóságnak. 

27/A. § Az eljárás megindításáról az ingatlanügyi hatóság azt az ügyfelet értesíti, akinek az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyzett tulajdonjogának törlését, illetve akivel szemben vételi jog bejegyzését kérik. Az 
értesítést az ingatlanügyi hatóság az ügyfél ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett lakcímére, illetve székhelyére 
kézbesíti. 

Az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló okiratok 

28. § (1) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetéséhez a külön jogszabályban meghatározott 
hatósági engedély, jóváhagyás vagy igazolás, az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érintő változás 
átvezetéséhez pedig jogszabályban meghatározott, ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott 
változási vázrajz is szükséges. A vázrajzot mindazoknak alá kell írniuk, akik a változás alapjául szolgáló okiratot 
aláírják. 

(2) Művelési ág változása esetén nem kell változási vázrajzot benyújtani az ingatlanügyi hatósághoz, ha 

a) a változás egy földrészleten belül nem éri el a 400 m2-t, 
b) egy földrészlet egész területe más művelési ágra változik, 
c) egy vagy több alrészlet területe teljes egészében azonos művelési ágra változik és így a földrészlet egy 

művelési ágba kerül, 
d) ha egy alrészlet egész területe más művelési ágra változik. 
(3) A 27. § (2) bekezdésében meghatározott változásokat az ingatlanügyi hatóság bejelentés és a bejelentés 

során csatolt, az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz alapján vezeti át. A 
nyilvántartott adatoknak a tényleges állapottal való egyezőségét az ingatlanügyi hatóság ellenőrizheti. 

(4) Bejelentés hiányában, de az (1) bekezdésben foglaltak alapulvételével is átvezeti az ingatlanügyi hatóság 
azt a változást, amelyről ellenőrzése során vagy hivatalból tudomást szerez. A hivatalból indult eljárás költsége 
azt terheli, aki az adatváltozás bejelentését elmulasztotta, kivéve, ha az adatváltozás hatósági döntésen alapul, 
amelyről a hatóságnak az ingatlanügyi hatóságot is értesítenie kellett. A meg nem fizetett költség adók módjára 
behajtandó köztartozásnak minősül. 

Jogok bejegyzése és tények feljegyzése alapjául szolgáló okiratok 

29. § Jogok bejegyzésének és tények feljegyzésének - ha törvény másként nem rendelkezik - olyan közokirat, 
teljes bizonyító erejű magánokirat vagy ezeknek a közjegyző által hitelesített másolata (a továbbiakban: okirat) 
alapján van helye, amely a bejegyzés tárgyát képező jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve 
megszűnését igazolja, továbbá tartalmazza a bejegyzést, feljegyzést megengedő nyilatkozatot az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett, vagy közbenső szerzőként bejegyezhető jogosult részéről (bejegyzési engedély). A 
bejegyzési engedélyt a jogosult külön, a bejegyzés alapjául szolgáló okirattal azonos alakisággal rendelkező 
okiratban is megadhatja. 

29/A. § (1) Társasházi közös tulajdonba tartozó ingatlan tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződés 
alapján a tulajdonjog-változás az összes tulajdoni hányad legalább négyötödét képviselő tulajdonostársak 
szerződéses nyilatkozata alapján is bejegyezhető; ebben az esetben a változás átvezetéséhez a többi 
tulajdonostárs szerződéses nyilatkozata és bejegyzési engedélye nem szükséges. 

(2) A tulajdonostársak (1) bekezdés szerinti többségének hiányában az (1) bekezdés rendelkezéseit kell 
alkalmazni abban az esetben is, ha a szerződéses nyilatkozatot tevő tulajdonostársak az összes tulajdoni hányad 
legalább kétharmadát képviselik, feltéve, hogy a társasház alapító okirata a társasházi közös tulajdonba tartozó 
ingatlan ilyen többséggel való átruházását lehetővé teszi. 
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30. § (1) Bejegyzés alapjául szolgálhat a bíróság ítélete, illetőleg a hatóság határozata, ha bejegyezhető jogra 
és tényre vonatkozik. 

(2) Tulajdonjog bejegyzésének törléséhez és az eredeti ingatlan-nyilvántartási állapot visszaállításához 
hatósági határozat szükséges. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a felek utóbb a bejegyzés 
alapjául szolgáló szerződéstől elállnak, azt felbontják vagy megszüntetik, illetve érvénytelennek ismerik el. A 
felek ilyen megállapodása esetén a tulajdonjog törlésére a változások bejegyzésére vonatkozó szabályok az 
irányadók. 

(3) Nincs szükség okiratra és kérelemre, ha olyan jogot vagy tényt kell törölni, amelynek megszűnése az 
ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható. 

31. § (1) Az ingatlanügyi hatóság zálogjogi bejegyzést az örökössel szemben tulajdonjogának bejegyzése előtt 
is teljesíthet. Ez a bejegyzés azonban csak az örökös - ha pedig az örökös az ingatlant a hagyaték átadása előtt 
elidegenítette, a szerző - tulajdonjogának bejegyzésével válik hatályossá. A függő jogi helyzetre a bejegyzésben 
utalni kell. 

(2) Amíg az örökös az ingatlan-nyilvántartás szerinti tulajdonos, vele szemben az örökhagyó kötelezettségei 
alapján is lehet ingatlan-nyilvántartási bejegyzést teljesíteni. 

Az okiratok kellékei 

32. § (1) Az okiratnak - ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson - tartalmaznia 
kell: 

a) az ügyfél természetes személyazonosító adatait, lakcímét és személyi azonosítóját, 
b) a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, statisztikai azonosítóját, székhelyét, a bírósági, 

illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát, 
c) az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám) és a bejegyzéssel érintett tulajdoni 

hányadot, 
d) a jog vagy tény pontos megjelölését, 
e) a jogváltozás jogcímét, 
f) az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát, 
g) a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát. 
(2) A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés 

helye és ideje, továbbá, ha 
a) a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy 
b) két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem 

általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy 
c) az okiratot a közjegyző készítette, vagy 
d) az okiratot ügyvéd (jogtanácsos) ellenjegyzéssel látta el, továbbá, ha 
e) az okiratot a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező, de az ingatlan-nyilvántartásba 

bejegyezhető jogra vagy feljegyezhető tényre ügyleti képességgel rendelkező szervezet nevének feltüntetésével 
szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosíthatóan aláírták, 

f) több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és az ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek 
kézjegyét minden lapon tartalmazza. A szerződő felek kézjegyét az okirat lapjainak nem kell tartalmaznia, ha az 
okirat lapjait a szerződő felek által az erre meghatalmazott kézjegyével látta el, 

g) a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza. 
(3) A tulajdonjog, haszonélvezeti jog, a használat joga, telki szolgalmi jog, vételi jog, jelzálogjog (önálló 

zálogjog) keletkezésére, módosulására, illetve megszűnésére vonatkozó bejegyzésnek közokirat, ügyvéd által 
ellenjegyzett magánokirat alapján van helye. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el kell fogadni, ha 
a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. Nem alkalmas bejegyzésre az olyan okirat, 
amelyen a készítő és ellenjegyző ügyvéd, illetőleg a közokiratba foglaló közjegyző szerződő félként van 
feltüntetve. 

(4) Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat bejegyzés alapjául akkor fogadható el, ha az tartalmazza az 
ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az „ellenjegyzem” 
megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző 
lenyomata. 

(5) Jelzálogjog (önálló zálogjog) alapítására, módosulására és megszűnésére vonatkozó bejegyzés olyan 
magánokirat alapján is teljesíthető, amelyet a nyilatkozattevő hitelintézet - nevének feltüntetésével - 
szabályszerűen és nyilvánvalóan azonosítható módon írt alá. 

33. § (1) 
(2) Ha az okiratot a nyilatkozattevő helyett meghatalmazott írta alá, illetve látta el kézjegyével, csatolni kell a 

meghatalmazást is, amelyet a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra előírt alakszerűségek szerint kell kiállítani. Ha 
a felet a közjegyzői okirat elkészítésénél meghatalmazott képviseli, az ingatlan-nyilvántartási eljárásban azt a 
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magánokiratban foglalt meghatalmazást is el kell fogadni, amelyben a fél aláírását közjegyző vagy magyar 
külképviseleti szerv hitelesítette. 

(3) Írásra vagy olvasásra képtelen személy jognyilatkozatán alapuló bejegyzéshez, a nyilatkozat közokiratba 
foglalása szükséges, amelyben e körülményre utalni kell. 

34. § (1) A bejegyzés alapjául szolgáló jogerős hatósági (bírósági) határozat tartalmára e törvény 32. § (1) 
bekezdésében foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a határozatnak és a bejegyzésre irányuló 
megkeresésnek - az érdekelt lakcímén túl - vagy az érdekelt természetes személyazonosító adatait vagy az 
érdekelt családi nevét, utónevét és személyi azonosítóját kell tartalmaznia, továbbá a felek megállapodását a 
hatóság rendelkezése pótolja. Ez utóbbi rendelkezés bíróság által okiratba foglalt jognyilatkozatra nem 
vonatkozik. 

(2) Az állami szervek által vezetett, jogszabály által rendszeresített nyilvántartásokból készített kivonatnak 
csak a bejegyzéshez szükséges adatokat kell tartalmaznia. 

(3) A közokirat alakiságát a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) 
határozza meg. 

34/A. § Ha a társasházakról szóló törvényben szabályozott társasházi közösköltség-tartozás, illetve a 
lakásszövetkezetekről szóló törvényben szabályozott költséghátralék biztosítékául szolgáló jelzálogjog 
bejegyzése iránti eljárásban benyújtott okirat nem tartalmazza a személyi azonosítót, akkor azt az ingatlanügyi 
hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető szerv megkeresése útján, hivatalból pótolja. 

35. § (1) 
(2) Ha a magánokiratot külföldön állították ki, és nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, vagy 

eltérő viszonossági gyakorlat nem áll fenn, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti 
hatósággal kell hitelesíttetni, illetőleg az aláírás (kézjegy) hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt 
hitelesítést kell a magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). 
Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, az aláírást (kézjegyet) a magyar állam érdekeit képviselő 
állam külképviseleti hatóságával kell hitelesíttetni. Eltérő nemzetközi megállapodás fennállását a bejegyzést kérő 
félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági gyakorlat fennállásáról az igazságügyért felelős 
miniszter állásfoglalása az irányadó. 

(3) Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, és a magyar érdekeket más állam külképviseleti 
hatóságai sem képviselik, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) csak az okirat kiállítása helyén hatályos 
jogszabályok szerint erre jogosult szervnek kell hitelesíteni. 

(4) Nincs szükség a külföldön kiállított magánokirat diplomáciai hitelesítésére, illetőleg felülhitelesítésére, ha 
az okiratot hitelesítési záradékkal (Apostille) látták el. 

36. § (1) A külföldön kiállított magánokiratot, ha hitelesítéssel vagy hitelesítési záradékkal (Apostille) nincs 
ellátva, az ingatlanügyi hatóság állásfoglalás végett a miniszter útján az igazságügyért felelős miniszterhez 
terjeszti fel. A felterjesztésben hivatkozni kell azokra a méltánylást érdemlő rendkívüli körülményekre, 
amelyeket a kérelemben előadtak. 

(2) A külföldön kiállított közokiratot határozathozatal előtt - annak megállapítása végett, hogy alakilag 
alkalmas-e bejegyzésre - a miniszter útján az igazságügyért felelős miniszterhez kell felterjeszteni. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási eljárásban az (1)-(2) bekezdésben meghatározott esetekben az igazságügyért 
felelős miniszter állásfoglalása irányadó. 

Bejegyzéshez szükséges igazolások 

37. § (1) A bejegyzéshez az alapul szolgáló okiraton, bejegyzési, feljegyzési kérelmen, illetőleg bejegyzési, 
feljegyzési engedélyen felül - ha jogszabály előírja - meghatározott hatósági engedély (jóváhagyás), illetve 
igazolás szükséges. 

(2) A bejegyzéshez vázrajz is szükséges, ha a változás az ingatlan-nyilvántartási térkép tartalmát érinti, 
illetőleg ha jogszabály azt előírja. 

(3) Jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező, de ingatlan-nyilvántartásba bejegyezhető jogra 
ügyleti képességgel bíró szervezetnek a bejegyzési kérelemhez csatolnia kell a keletkezést tanúsító, illetőleg 
konstituáló bejegyzési határozat, illetve a képviseleti jogosultságot igazoló, a regisztráló hatóságnál (cégbíróság, 
megyei bíróság) bejegyzés alapjául szolgáló okirat (cégkivonat vagy cégmásolat, bírósági nyilvántartási 
adatokról szóló kivonat) eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát, amely nem lehet 30 napnál 
régebbi, vagy a regisztráló hatóság (cégbíróság, megyei bíróság) által vezetett közhiteles nyilvántartás 
tartalmáról a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározottak szerint kiállított közjegyzői tanúsítványt, továbbá cég esetében az aláírási címpéldányt. Ha ezek 
valamelyikét az ingatlanügyi hatósághoz már korábbi ügyben benyújtották, az újabb kérelemben elegendő - az 
iktatószámra való hivatkozással - a korábbi benyújtásra és arra utalni, hogy az ingatlanügyi hatóságnál lévő 
igazolások a bejegyzés, feljegyzés, illetve az adatváltozás átvezetése iránti kérelem ingatlanügyi hatósághoz 
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történő benyújtásának időpontjában a keletkezés és a képviseleti jogosultság vonatkozásában változást nem 
tartalmaznak. 

38. § 

Közbenső intézkedések 

Hiánypótlás 

39. § (1) Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak pótolható 
hiányossága van - ideértve az igazgatási szolgáltatási díj meg nem fizetését is -, a kérelmezőt tizenöt napon belül 
fel kell hívni a hiány pótlására. Ha a kérelemnek, illetőleg mellékletének vagy a bejegyzés alapjául szolgáló 
okiratnak pótolható hiányossága van, de a kérelmet a rangsorban előrébb álló kérelem miatt függőben kell 
tartani, a hiánypótlási felhívást a rangsorban megelőző kérelem elbírálásának napjától számított tizenöt napon 
belül kell kiadni. 

(2) Ha az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a kérelmet részben el kell utasítani, a kérelmezőt 
nyilatkozattételre kell felhívni, hogy a kérelmet teljesíthető részében fenntartja-e. 

(3) Nem alkalmas hiánypótlásra a bejegyzés, feljegyzés alapjául szolgáló okirat, és a kérelmet határozattal el 
kell utasítani, ha ahhoz, hogy bejegyezhető legyen, 

a) a benyújtott okirat tartalmát, így különösen az abban megjelölt jogcímet kellene módosítani vagy pótolni, 
b) a szerződő vagy jogosult, illetőleg kötelezett felek személyét kellene megváltoztatni a jogutódlás 

kivételével, 
c) a település megjelölése, az ingatlan fekvése és helyrajzi száma módosulna, vagy ezeket együtt kellene 

utólag megjelölni, 
d) a szerződő, jogosult, illetőleg kötelezett felek bármelyikének az aláírását kellene utólag pótolni, 
e) az okirat ellenjegyezéséről, az aláírás közjegyzői hitelesítéséről, tanúk általi aláírásáról kellene 

gondoskodni, 
f) a bejegyzési engedélyt kellene pótolni, kivéve, ha a bejegyzett jogosult a bejegyzés alapjául szolgáló 

okiratban nyilatkozott arról, hogy a bejegyzési engedélyt későbbi időpontban, de legfeljebb az okirat 
ingatlanügyi hatósági benyújtását követő 6 hónapon belül megadja, 

g) okirat keltezésének helyét vagy az időpontját kellene feltüntetni, 
h) az ingatlanügyi hatóság által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajzot, vagy a vázrajzon a törvényben 

meghatározott személyek aláírását kellene pótolni. 
(4) A hiány pótlására való felhívás és érdemi vizsgálat nélkül végzéssel kell elutasítani a bejegyzés iránti 

kérelmet akkor is, ha 
a) a kérelem vagy a benyújtott okirat, illetve azok együttes tartalma érthetetlen, ellentmondó, vagy a kérelem 

nem tartalmazza a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), az érintett ingatlan helyrajzi számának és annak a 
jognak, ténynek vagy adatnak a megjelölését, amelynek bejegyzését, feljegyzését, törlését illetőleg átvezetését 
kérik, 

b) olyan jogra vagy tényre vonatkozik, amely nem tárgya az ingatlan-nyilvántartásnak, 
c) vagy az az ingatlan, jog vagy tény, amelyre a bejegyzést kérték az ingatlan-nyilvántartásban nem szerepel, 
d) vagy a bejegyzési kérelmet arra nem jogosult nyújtotta be. 
(5) 
40. § (1) El kell utasítani a kérelmet, ha a felhívás ellenére határidőn belül nem pótolják azokat a 

hiányosságokat, amelyek miatt a változás nem jegyezhető be. Erre a jogkövetkezményre a hiánypótlásról szóló 
felhívásban a kérelmezőt figyelmeztetni kell. 

(2) Ha a kérelmező a hiánypótlási felhívásra nem nyilatkozott, az ingatlanügyi hatóság a kérelem teljesíthető 
részének helyt ad, a többi részét pedig elutasítja. Erre a kérelmezőt a felhívásban figyelmeztetni kell. 

(3) Ha a kérelmező úgy nyilatkozik, hogy a kérelmet teljesíthető részében sem tartja fenn, a kérelem 
visszavonásával kapcsolatos szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A kérelem részben vagy egészben történő elutasításának tényét a tulajdoni lapra fel kell jegyezni, kivéve, 
ha az elutasításra az 51. § (1) bekezdésében foglaltak miatt vagy azért kerül sor, mert a kérelem a 39. § (4) 
bekezdésében meghatározott hiányosságokkal bír. 

Meghallgatás 

41. § 

Az ügyész értesítése 
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42. § (1) Ha az ingatlanügyi hatóság megítélése szerint a bejegyzés alapjául szolgáló hatósági határozatot nem 
a hatáskörében eljáró szerv hozta, vagy a határozat tartalma jogszabályba ütközik, erről az ingatlanügyi hatósági 
határozathozatal előtt az ügyészt értesíti. 

(2) Az ügyész az intézkedéséről az értesítés kézbesítésétől számított harminc napon belül tájékoztatja az 
ingatlanügyi hatóságot. 

(3) Ha az ügyész közlése szerint intézkedésre nincs szükség, az ingatlanügyi hatóság a határozat alapján a 
bejegyzést teljesíti. 

(4) Az ügyész az általa kezdeményezett eljárás jogerős befejezéséről értesíti az ingatlanügyi hatóságot, amely 
a bejegyzés kérdésében az eljárás eredményétől függően dönt. 

A közbenső intézkedések hatálya 

43. § A közbenső intézkedés, így különösen a hiánypótlási felhívás, a meghallgatás, az ügyész értesítése 
közérdekű jogorvoslat iránt, továbbá a jogorvoslatok és a függő hatályú bejegyzések a rangsort nem érintik. 

A beadványok intézése 

44. § (1) A beadványokat az iktatószámok sorrendjében, az ingatlanügyi hatósághoz történő előterjesztésük 
időpontjában hatályos jogszabályok szerint kell elintézni. A bejegyzéshez, feljegyzéshez fűződő joghatály 
beálltára az e törvény 7. § (1) bekezdésében meghatározott időpont az irányadó. Az egyidejűleg érkezett 
beadványok bejegyzésének ranghelyét a bejegyzés alapjául szolgáló okiratok keltezésének időpontja határozza 
meg. A bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak nem tekinthető iratot a rangsor megállapításánál nem lehet 
figyelembe venni. 

(2) A beadványok rangsora valamennyi érdekelt hozzájárulásával megváltoztatható. A rangsor közokirat, 
ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat vagy olyan magánokirat alapján változtatható meg, amelyen az 
érdekeltek névaláírásának valódiságát közjegyző tanúsítja. Ellenjegyzésként a jogtanácsos ellenjegyzését is el 
kell fogadni, ha a szerződő felek valamelyike jogtanácsos által képviselt szervezet. 

(3) A beadványok rangsorának megváltoztatásáról az ingatlanügyi hatóság határozattal dönt. E határozattal 
szemben felügyeleti eljárásnak nincs helye. 

45. § (1) 
(2) Ha a beadvány harmincnál több önálló ingatlant vagy harmincnál több érdekeltet érint, az érdemi 

határozatot - az általános ügyintézési határidőtől eltérően - három hónapon belül kell meghozni. 

Soronkívüliség 

46. § A beadványt soron kívül kell elintézni, ha arról törvény rendelkezik, vagy ha az ingatlanügyi hatóság az 
ügyfél kérelmére indokolt esetben a beadvány soron kívüli elintézését írásban engedélyezi. Az e kérdésben való 
döntés ellen nincs jogorvoslat. A beadvány soron kívüli elintézése esetén az ugyanarra az ingatlanra vonatkozó, 
megelőző beadványokat felül kell vizsgálni, és ha bármelyik elintézésének akadálya van, a soronkívüliség nem 
végrehajtható. 

Az eljárás felfüggesztése 

47. § (1) Az ingatlanra vonatkozó jogok bejegyzése, tények feljegyzése iránti eljárást az ingatlanügyi hatóság 
felfüggeszti, ha a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául szolgáló magánokirat valódiságát az aláíró felek, 
illetőleg a hitelesítő vagy ellenjegyző személyek valamelyike vitatja. 

(2) Az ingatlanügyi hatóság felfüggeszti eljárását akkor is, ha a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául 
szolgáló okirat jogszerűsége, illetőleg a bejegyezni kért jog, feljegyezni kért tény jogosultjának személye 
tekintetében a felek között jogvita alakul ki. 

(3) Ha az (1)-(2) bekezdésben foglalt bejelentést tevő személyek az ingatlanügyi hatósági hiánypótlási 
felhívásban meghatározott határidő alatt a bejegyzés, illetőleg a feljegyzés alapjául szolgáló okirat 
érvénytelensége iránti per megindítását a keresetlevélnek a bíróságon iktatott példányával vagy annak hiteles 
másolatával nem igazolják, az ingatlanügyi hatóság érdemi határozatot hoz a bejegyzési, feljegyzési kérelem 
tekintetében. 

(4) Az eljárás felfüggesztéséről szóló végzés ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye. 

Függőben tartás 
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47/A. § (1) Függőben kell tartani a beadvány elintézését: 
a) a rangsorban előrébb álló beadvány elintézéséig, 
b) a bejegyzett jogosult által a bejegyzési engedély megadására meghatározott, legfeljebb az okirat 

ingatlanügyi hatósági benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig, 
c) az ügyész értesítése esetén, az e törvény 42. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás ingatlanügyi 

hatósághoz történő beérkezéséig, 
d) ha törvény így rendelkezik. 
(2) A függőben tartásról az ingatlanügyi hatóság a beadvány beérkezését követő nyolc napon belül értesítés 

megküldésével tájékoztatja a kérelmezőt. 
(3) A függőben tartást a tulajdoni lapra nem kell feljegyezni. 
(4) A függőben tartott beadvány ügyintézési határidejének számítására az eljárás felfüggesztésére vonatkozó 

szabályok az irányadók. 

Széljegyzés 

48. § (1) A beadvány iktatószámát a benyújtás napján a tulajdoni lapon fel kell jegyezni (széljegy), és ennek 
megtörténtét a beadványra rá kell vezetni. A széljegyzésben a széljegyzett beadvány tartalmára röviden utalni 
kell. 

(2) A tulajdoni lapon feltüntetett széljegy a bejegyzés, átvezetés, feljegyzés iránti ingatlan-nyilvántartási 
eljárás megindítását tanúsítja. 

(3) A tulajdoni lap tartalmát érintő változás, illetve a változás átvezetésére irányuló kérelem elutasításának 
bejegyzése után a széljegyet törölni kell. 

A határozat 

49. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba jog és tény csak azzal szemben jegyezhető be, aki ott jogosultként már 
szerepel, vagy akit egyidejűleg jogosultként bejegyeznek. 

(2) Az ingatlan adataiban bekövetkezett változás átvezetése kérdésében a bejelentés nem köti az ingatlanügyi 
hatóságot. 

(3) A kérelemnek helyt adó határozat a tulajdoni lap másolatával is közölhető (egyszerűsített határozat). Az 
egyszerűsített határozat tulajdonilap-másolatként nem használható. 

(4) Az ingatlan-nyilvántartási döntést az ingatlanügyi hatóság  vezetője, vagy az általa kijelölt személy írhatja 
alá. 

(5) A határozat tartalmának megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság - kézbesítés előtt - bejegyzi, illetőleg 
feljegyzi a tulajdoni lapra, illetve átvezeti az ingatlan-nyilvántartási térképen, ha az annak tartalmát is érinti. 

49/A. § 
50. § (1) Hivatalból be kell jegyezni a tulajdonjog átruházására irányuló okiratban kikötött haszonélvezeti 

jogot, használat jogát, tartási vagy életjáradéki jogot, elő- vagy visszavásárlási jogot, telki szolgalmi jogot, 
vételárhátralék biztosítására alapított jelzálogjogot, elidegenítési és terhelési tilalmat akkor is, ha az akire a 
tulajdonjogot átruházták csak a tulajdonjog bejegyzését kéri. A bejegyzést a tulajdonjog bejegyzésével 
egyidejűleg kell teljesíteni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés arra az esetre, ha a tulajdonjog bejegyzése iránti 
kérelem benyújtásáig a jogosult ezeknek a jogoknak, illetve tényeknek a bejegyzéséről lemondott, vagy azok 
megszűntek. 

(2) Hivatalból törölni kell az ingatlan-nyilvántartásból 
a) a kisajátítási, illetőleg a telekalakítási eljárás megindítására vonatkozó bejegyzést az eljárás során hozott 

határozat alapján történt tulajdonváltozás, 
b) a jelzálogjog ranghelye előzetes biztosításának tényét az ezen alapuló jelzálogjog, önálló zálogjog, 
c) a jelzálogjog ranghelye fenntartásának tényét az ezen alapuló jelzálogjog, önálló zálogjog, továbbá 
d) az elő- és visszavásárlási jogot, a vételi jogot, valamint a tulajdonjog fenntartásával történő eladás tényére 

vonatkozó feljegyzést az ezeken alapuló tulajdonszerzés bejegyzésével egyidejűleg. Törölni kell a tulajdonjog 
fenntartásával történő eladás tényére vonatkozó feljegyzést akkor is, ha a tény feljegyzése alapjául szolgáló 
okiratban a felek a tény feljegyzését meghatározott időtartamra kérték, és ez letelt. 

(3) Az öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalmat a szerződési örökös tulajdonjogának 
bejegyzésével egyidejűleg hivatalból törölni kell. Ha az örökhagyóval szerződő fél az örökhagyó előtt halt meg, 
a tilalom ebből az okból nem törölhető. 

(4) Ha az ingatlanügyi hatóság valamely kérelem, megkeresés elintézése során észleli, hogy valamely jog 
vagy tény megszűnése az ingatlan-nyilvántartásból kétségtelenül megállapítható, határozatban köteles ennek 
törléséről is rendelkezni. Ha hivatalos eljárás során egyébként észleli, hogy törlésre van szükség, erről a tényről 
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hivatalos feljegyzést készít, és a törlésről külön határozatot hoz. Ezt a határozatot csak az ingatlan 
tulajdonosának és annak az érdekeltnek kell kézbesíteni, akinek a joga megszűnt. 

51. § (1) El kell utasítani a bejegyzési kérelmet, ha a bejegyzés alapjául szolgáló okiratnak olyan tartalmi vagy 
alaki hiányossága van, amely miatt az nyilvánvalóan érvénytelen. Az érvénytelenség akkor nyilvánvaló, ha ez a 
tény önmagában az okiratból megállapítható. 

(2) A határozatban utalni kell az elutasítás tényének a tulajdoni lapra történt bejegyzésére. 

A határozat kézbesítése 

52. § (1) A jogok és tények bejegyzéséről, adatok átvezetéséről szóló határozatot - a változás tulajdoni lapon 
történő átvezetése után - kézbesíteni kell 

a) a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirattal, ha ezt az okiratot nem kell az állami adóhatóságnak 
továbbítani, 

b) annak, aki a bejegyzés folytán jogosulttá vált, illetőleg akinek érdekében a jogot vagy tényt bejegyezték, 
c) annak, akinek bejegyzett joga módosult, vagy megszűnt, illetőleg akinek érdekében a bejegyzett jog vagy 

tény módosult, vagy megszűnt, 
d) tulajdoni hányadot érintő bejegyzés esetén valamennyi tulajdonostársnak, 
e) a földrészlet tulajdonosának, ha egyéb önálló ingatlan tulajdonjogát ruházták át, 
f) az ingatlan tulajdonosának, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezetnek és mindazoknak, akiknek 

jogát az új bejegyzés érinti, kivéve, ha az ingatlanügyi hatóság hatósági határozat alapján vagy a bíróság 
megkeresésére a 17. § (1) bekezdésének a)-g) pontjaiban meghatározott tényt jegyezte be az ingatlan-
nyilvántartásba, 

g) telekalakítás esetén az építésügyi hatóság részére, 
h) külföldi jogi vagy magánszemély, továbbá a termőföldről szóló törvény szerinti tagállami állampolgár, 

valamint az Európai Unió tagállamában, illetve az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
államban, továbbá a nemzetközi szerződés alapján velük egy tekintet alá eső államban bejegyzett jogi személy 
vagy jogi személyiség nélküli szervezet termőföldnek nem minősülő ingatlanra vonatkozó tulajdonszerzése 
esetén a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének, 

i) adó- és illetéktartozás behajtására irányuló végrehajtási jog bejegyzéséről az állami adóhatóságnak, 
j) ha az érdekelt kiskorú vagy gondnokság alatt áll, a gyámhatóságnak, 
k) felszámolás vagy végelszámolás alatt álló jogosult esetében a felszámolónak, illetve a végelszámolónak, 
l) a termőföldről szóló törvény szerinti tagállami állampolgár termőföld tulajdonszerzése esetén - a bejegyzés 

alapját képező okirat másolatával együtt - a mezőgazdasági igazgatási szervnek. 
(2) Az elutasító határozatot kézbesíteni kell 
a) a kérelmezőnek az eredeti aláírással ellátott okirat egy példányával együtt, 
b) annak részére, aki a kérelem teljesítése esetén a bejegyzéssel jogot szerezne, továbbá 
c) annak, akinek a kérelmére (megkeresésére) valamely jogilag jelentős tényt kellene az ingatlan-

nyilvántartásban feljegyezni. 
(3) A hagyatékátadó végzés alapján hozott határozatot a közjegyző részére csak akkor kell kézbesíteni, ha az 

egészben vagy részben elutasítást tartalmaz. 
(4) A jogorvoslati kérelem benyújtása tényének bejegyzését a beadványra vezetett határozattal (záradékkal) 

kell igazolni. Erről a kérelmezőt értesíteni nem kell. 
52/A. § (1) Kézbesítettnek kell tekinteni a határozatot a kézbesítési címre, ennek hiányában az ingatlan-

nyilvántartásban vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratban megjelölt lakcímre történő postai kézbesítés 
második megkísérlésének, illetőleg a második figyelmeztetés postafiókba (postaládába) helyezésének napját 
követő ötödik munkanapon. 

(2) Az az adott ügyben érintett ügyfél, akinek jogi érdeke fűződik a földhivatali határozat kézbesítéséhez, saját 
költségére kérheti a határozatot tartalmazó irat végrehajtói kézbesítését az ingatlan tulajdonosa (érintett 
tulajdonosa) és annak a részére, akinek bejegyzett joga keletkezett, módosult vagy megszűnt. A végrehajtói 
kézbesítés eredményéről a kézbesítést kérő és a földhivatal kap értesítést. Ha a végrehajtói kézbesítés során a 
címzett az irat másolatát átvette, tizenöt napon belül kezdeményezheti a kézbesítési vélelem megdöntését. 

(3) Az ingatlan-nyilvántartási iratok kézbesítésére egyébként a hivatalos iratok kézbesítésének 
egyszerűsítéséről, illetőleg a postai tevékenységről szóló jogszabály az irányadó. 

53. § (1) A tulajdonjog, valamint az illetékfizetési kötelezettséggel járó más vagyoni értékű jogok 
bejegyzéséről, továbbá a bejegyzés iránti kérelem elutasításáról szóló határozatot illetékkiszabás céljából meg 
kell küldeni az állami adóhatóságnak. A bejegyzési határozathoz mellékelni kell az illetékkiszabáshoz szükséges 
egyéb olyan iratokat is, amelyek az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére állnak. 

(2) Nem kell a bejegyzésről szóló határozatot az állami adóhatóságnak megküldeni a hagyatékátadó végzés 
alapján történő bejegyzés, továbbá a kölcsön biztosítására szolgáló jelzálogjog, valamint vagyonszerzéshez nem 
kapcsolódó más jog vagy tény bejegyzése esetén. 
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Kijavítás, kiegészítés, módosítás és visszavonás 

54. § (1) A határozatban, a végzésben, az átvezetésben, feljegyzésben, bejegyzésben történt hibás névírást, 
szám- vagy számítási hibát, más elírást az ingatlanügyi hatóság saját hatáskörében kijavítja. Kiegészíti az 
ingatlanügyi hatóság a határozatát, ha az a bejegyzési kérelem és annak alapjául szolgáló okirat valamely 
részéről nem rendelkezett, továbbá ha a bejegyzés, feljegyzés vagy átvezetés az okiratban és a kérelemben 
foglaltakhoz képest hiányos. 

(2) Ha az ingatlan-nyilvántartásból megállapítható, hogy az ingatlanra időközben harmadik személy 
jóhiszeműen jogot szerzett és a kijavítás vagy a kiegészítés az ő jogát sértené, a jogra és tényre vonatkozó 
kijavításnak vagy kiegészítésnek csak akkor van helye, ha ehhez az érdekelt harmadik személy hozzájárul. 

(3) A bírósági felülvizsgálati kérelem esetében az ingatlanügyi hatóság a határozatát a bírósági felülvizsgálati 
kérelem érkezésétől számított nyolc nap alatt saját hatáskörében a kérelem tartalmának megfelelően 
módosíthatja, illetve visszavonhatja. 

(4) A bejegyzés, a feljegyzés, az átvezetés, a határozat kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról, illetőleg 
visszavonásáról újabb határozatot kell hozni, és egyidejűleg a bejegyzést helyesbíteni, törölni, illetve a hiányzó 
bejegyzést pótolni kell. Az újabb határozatot kézbesíteni kell a kérelmezőnek, valamint mindazoknak, akik az 
eredeti határozatot megkapták. A végzés kijavításáról, kiegészítéséről, módosításáról, illetőleg visszavonásáról 
újabb végzést kell hozni, amelyet kézbesíteni kell a kérelmezőnek, valamint mindazoknak, akik az eredeti 
végzést megkapták. 

(5) A (3) bekezdésben foglalt eseteket, valamint a döntés fellebbezés folytán történő módosítását, illetve 
visszavonását kivéve az ingatlanügyi hatóság a döntést nem vonhatja vissza és nem módosíthatja. 

(6) A jogok bejegyzése, tények feljegyzése, illetve ezek törlése iránti eljárás során hozott ingatlanügyi 
hatósági döntés ellen felügyeleti eljárásnak nincs helye. 

V. Fejezet 

JOGORVOSLAT 

Fellebbezés 

55. § (1) 
(2) Az az érdekelt, akinek az ingatlanügyi hatósági határozatot bármilyen okból nem kézbesítették, legkésőbb 

a bejegyzéstől számított egy éven belül kérheti a határozat kézbesítését. 
(3)-(4) 
56. § (1) 
(2) A beadvány megtartja a kérelem eredeti rangsorát, ha az elutasításra a 39. § (3) bekezdése miatt került sor, 

a határozat fellebbezéssel megtámadható és a fellebbezés során pótolták a határozatban megjelölt 
hiányosságokat. 

(3) Ha a jogorvoslat az ingatlan határvonalát vagy területét érinti, a jogorvoslati kérelmet az érintett ingatlanok 
tulajdonosainak meg kell küldeni a jogorvoslat tényének az érintett tulajdoni lapokra történő feljegyzésével 
egyidejűleg. 

(4) Ha a jogorvoslati kérelemmel megtámadott határozat saját hatáskörben történő kijavítására, kiegészítésére, 
módosítására vagy visszavonására nincs lehetőség, és a jogorvoslati kérelmet új eljárásra irányuló beadványnak 
sem lehet tekinteni, a jogorvoslati kérelem tényét az érkezésétől számított nyolc nap alatt a tulajdoni lapra fel 
kell jegyezni. 

(5) A fellebbezés alapján hozott másodfokú határozat hatálya a megtámadott bejegyzésen alapuló további 
bejegyzésre is kiterjed. 

(6) A másodfokú ingatlanügyi hatóság által elsőfokon hozott döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
57. § (1) 
(2) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv elutasítja a 

fellebbezést, az ingatlanügyi hatóság törli a fellebbezésre vonatkozó bejegyzést és azt a másodfokú határozatra 
vezetett záradékkal igazolja; erről az érdekeltet a másodfokú határozat kézbesítésével értesíti. 

(3) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv a fellebbezésnek 
helyt ad és az elsőfokú határozatot egészben vagy részben megváltoztatja, a másodfokú határozat tartalmának 
megfelelő változást az ingatlanügyi hatóság bejegyzi, illetőleg feljegyzi a tulajdoni lapra és azt a másodfokú 
határozatra vezetett záradékkal igazolja. 

(4) Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek és a fellebbezés elbírálására jogosult szerv új eljárást rendelt 
el, az ingatlanügyi hatóság az új eljárás eredményének megfelelő bejegyzéssel egyidejűleg törli a megtámadott, 
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valamint a fellebbezésre vonatkozó bejegyzést. Az erről szóló határozatot a fellebbezés elbírálására jogosult 
szerv határozatával együtt kell kézbesíteni. 

(5) 

Bírósági jogorvoslati kérelem 

58. § (1) A jogok és tények bejegyzése, illetőleg adatok átvezetése tárgyában hozott fellebbezéssel meg nem 
támadható ingatlanügyi hatósági határozat ellen bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújthat be az, akinek jogát a 
határozat sérti, továbbá - jogok és tények bejegyzéséről rendelkező határozat ellen - közérdekű jogorvoslatot 
terjeszthet elő az ügyész. Ha a határozat ellen van helye fellebbezésnek, a fellebbezés elbírálására jogosult szerv 
bejegyzés tárgyában hozott döntését felettes szerve nem változtathatja és nem semmisítheti meg. 

(2)-(3) 
(4) A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén igazolási kérelmet 

csak a bejegyzés napjától számított egy éven belül lehet előterjeszteni. 
59. § (1) A bírósági felülvizsgálati kérelem benyújtásának tényét a tulajdoni lapra fel kell jegyezni. Ha az 

ingatlanügyi hatóságnak a saját hatáskörben történő eljárásra nincs lehetősége, az iratokat a felülvizsgálati 
kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül megküldi a bíróságnak. 

(2) 
(3) Ha a bírósági felülvizsgálati kérelmet közvetlenül a bíróságnál nyújtották be, azt az (1) bekezdésben 

foglaltak teljesítése végett a bíróság megküldi az ingatlanügyi hatóságnak. 
60. § (1) A bírósági eljárásra - az e törvényben foglalt eltérésekkel - a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi 

III. törvény XX. fejezetének szabályai az irányadók. A bíróság az ingatlanügyi hatóság határozatát 
megváltoztathatja. 

(2) Az ingatlanügyi hatóság döntésének bírósági felülvizsgálata során hozott határozat hatálya a megtámadott 
bejegyzésen alapuló további bejegyzésre is kiterjed. 

(3) A bejegyzés alapjául szolgáló okiratok hiányosságai a bírósági eljárásban nem pótolhatók. 
(4) A jogerős bírósági határozatot az első fokú bíróság az ingatlanügyi hatósági eljárás irataival együtt 

megküldi az ingatlanügyi hatóságnak. 
61. § A felülvizsgálati kérelem folytán hozott legfelsőbb bírósági határozat hatálya a feleken kívül azokra is 

kiterjed, akik a felülvizsgálati kérelem benyújtása tényének bejegyzését követően szereztek jogot. 

Újrafelvételi és méltányossági eljárás 

61/A. § Ingatlan-nyilvántartási eljárásban nincs helye újrafelvételi eljárásnak. 

Törlési és kiigazítási perek 

62. § (1) Keresettel kérheti a bíróságtól 
a) a bejegyzés törlését és az eredeti állapot visszaállítását érvénytelenség címén az, akinek nyilvántartott jogát 

a bejegyzés sérti, továbbá az ügyész, 
b) a bejegyzés törlését az az érdekelt, aki bizonyítja, hogy a bejegyzett jog elévült, vagy megszűnt, illetőleg a 

nyilvántartott tény megváltozott, 
c) a bejegyzés kiigazítását az, aki a téves bejegyzés folytán sérelmet szenvedett. 
(2) Keresetindításnak az (1) bekezdés b) és c) pontja alapján akkor van helye, ha az ingatlanügyi hatósági 

eljárásban a bejegyzés nem törölhető, illetve a sérelem nem orvosolható, továbbá ha azokat eredménytelenül 
kísérelték meg. 

63. § (1) Az érvénytelen bejegyzés törlése iránt a keresetet azzal szemben, aki közvetlenül a bejegyzés folytán 
szerzett jogot vagy mentesült kötelezettség alól, addig lehet megindítani, amíg a bejegyzés alapjául szolgáló 
jognyilatkozat érvénytelensége megállapításának helye van. 

(2) Azzal szemben, aki további bejegyzés folytán, az előző bejegyzés érvényességében bízva, jóhiszeműen 
szerzett jogot, a bejegyzéstől számított három év alatt lehet a törlési keresetet megindítani. 

Perfeljegyzés 

64. § (1) A bíróság - az ügyfél kérelmére - előzetesen vérgehajtható végzéssel megkeresi az ingatlanügyi 
hatóságot 

a) a törlési és kiigazítási, 
b) az ingatlan tulajdonjogát érintő, 
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c) az ingatlanon fennálló közös tulajdon megszüntetése iránti, 
d) az ingatlanra vonatkozó házassági vagyonjogi, valamint 
e) a jelzáloggal biztosított, illetőleg önálló zálogjogba foglalt követelés érvényesítése iránti per megindítása 

tényének feljegyzése iránt. 
(2) A bejegyzéssel vagy az alapjául szolgáló okirattal kapcsolatban elkövetett bűncselekmény miatt indult 

büntetőeljárásról a bíróság e tény feljegyzése végett értesíti az ingatlanügyi hatóságot. 
(3) A feljegyzés alapjául szolgáló végzés hatályon kívül helyezéséről szóló jogerős végzést a bíróság 

megküldi az ingatlanügyi hatóságnak a feljegyzés törlése céljából. 
(4) Az (1)-(3) bekezdés alapján történő feljegyzésről, illetve törlésről szóló ingatlanügyi hatósági határozat 

ellen fellebbezésnek nincs helye. 
65. § (1) A feljegyzett perben hozott határozaton alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a 

perfeljegyzést és a függő hatállyal történt bejegyzéseket. 
(2) A perfeljegyzést törölni kell akkor is, ha az érdekelt igazolja, hogy a bíróság jogerős határozattal az 

eljárást megszüntette, vagy a keresetet elutasította, illetőleg felmentő ítéletet hozott. A perfeljegyzés törléséről 
szóló feljegyzésben utalni kell az időközi bejegyzések függő hatályának megszűnésére. 

Megismételt hagyatéki eljárás feljegyzése 

65/A. § (1) A közjegyző - a hagyatéki eljárás megismétlését kérő kérelmére - előzetesen végrehajtható 
végzéssel megkeresi az ingatlanügyi hatóságot az ingatlan tulajdonjogát érintő megismételt hagyatéki eljárás 
megindítása tényének feljegyzése iránt. 

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feljegyzésre - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a perfeljegyzésre 
irányadó rendelkezések megfelelően alkalmazandók. A megismételt hagyatéki eljárásban hozott teljes hatályú 
vagy azzá vált hagyatékátadó végzésen alapuló változás bejegyzésével egyidejűleg törölni kell a feljegyzést és a 
függő hatállyal történt bejegyzéseket. 

(3) A megismételt hagyatéki eljárásban hozott hagyatékátadó végzés miatt indított hagyatéki vagy tulajdonjogi 
pert - a bíróság ilyen tartalmú megkeresése alapján - az (1) bekezdés szerinti feljegyzés ranghelyén kell 
feljegyezni. Ebben az esetben a perben hozott határozat hatálya az e ranghelyen történt feljegyzést követő függő 
hatályú bejegyzésekre is kiterjed. 

VI. Fejezet 

AZ INGATLAN-NYILVÁNTARTÁS ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA ÉS 
AZ ADATSZOLGÁLTATÁS 

Kötelező adatfelhasználás 

66. § (1) Az ingatlanügyi hatósághoz benyújtott bejelentésben, kérelemben, valamint az ingatlanokkal 
kapcsolatos nyilvántartási, tervezési, statisztikai, területelszámolási és adatszolgáltatási munkánál, továbbá a 
hatósági határozatokban - a részben vagy egészben az Európai Unió által finanszírozott, a mezőgazdasági 
földterületekhez kapcsolódó támogatásokra vonatkozó mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokat kivéve - 
az ingatlan-nyilvántartás tartalmát kötelezően kell használni. 

(2) Az ingatlanügyi hatóság a bíróságok, ügyészségek, a helyi önkormányzatok és más közigazgatási 
hatóságok részére az ingatlanokkal kapcsolatos hatósági feladatok ellátásához - a külön jogszabályokban 
meghatározott feltételekkel - biztosítja az ingatlan-nyilvántartás tartalmának megismerését. 

(3) Törvény az ingatlanügyi hatóságnak a gyorsforgalmi utak tervezésével és építésével összefüggő 
adatszolgáltatására határidőt állapíthat meg. 

Betekintés az ingatlan-nyilvántartásba 

67. § (1) Az ingatlan-nyilvántartásba való betekintés céljából az érintett tulajdoni lap tartalmát 
számítástechnikai eszközzel, olvasható formában kell megjeleníteni. A betekintést saját számítástechnikai 
eszközével az ingatlanügyi hatóság kérelemre biztosítja. A betekintés iránti kérelemben fel kell tüntetni a 
kérelmező természetes személyazonosító adatait. A kérelemben szereplő adatokat az ingatlanügyi hatóság a 
személyazonosság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A betekintés magában foglalja a feljegyzés 
készítésének lehetőségét is. 

(2)-(4) 
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Másolatok kiadásának módja 

68. § (1) A tulajdoni lapról kérelemre vagy megkeresésre, a 4. § (2) bekezdés szerinti másolatot az 
ingatlanügyi hatóság szolgáltathat. A hiteles másolat kiállítása iránti kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező 
természetes személyazonosító adatait, a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb 
szervezet nevét és a képviseletében eljáró személy természetes személyazonosító adatait. A kérelemben szereplő 
adatokat az ingatlanügyi hatóság a személyazonosság, illetve a képviseleti jogosultság igazolására szolgáló 
okmányból ellenőrzi. 

(2) A közjegyző a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 136. §-a (1) bekezdésének i) pontjában 
meghatározott jogkörében eljárva a tulajdoni lap tartalmáról tanúsítványt állíthat ki, amely a hiteles tulajdonilap-
másolattal azonos hatályú. 

(3) A körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: 
körzetközponti jegyző) a polgármesteri hivatal részeként működtetett okmányiroda (a továbbiakban: 
okmányiroda) útján a Kormány e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározottak szerint 
hiteles tulajdonilap-másolatot adhat ki. 

(4) A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolat kizárólag papír alapon szolgáltatható. Elektronikus 
dokumentumként hiteles és nem hiteles másolat közvetlenül, illetve az ügyfélkapun keresztül a számítógépes 
ingatlan-nyilvántartási rendszerből szolgáltatható. 

(5) Tulajdoni lapról másolatot meghatározott formában lehet kiadni. Ha a hiteles tulajdonilap-másolat 
szolgáltatása elektronikus dokumentumként történik, akkor erre a hitelesítési záradékban utalni kell. Az 
elektronikus formában szolgáltatott hiteles másolatot a hosszú távú érvényesítés feltételeit biztosító minősített 
elektronikus aláírással látja el a kibocsátó. Az ilyen módon hitelesített tulajdoni lap kizárólag elektronikus 
formában rendelkezik bizonyító erővel. 

(6) Az elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat, valamint az erről készített papír 
alapú másolat bizonyító erővel nem rendelkezik. 

(7) A 67. § (1) bekezdés, valamint a 68. § (1), (3)-(4) bekezdések szerinti kérelmet a miniszter e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott rendeletében meghatározott nyomtatványon, illetve elektronikus űrlapon kell 
benyújtani. 

(8) Az ingatlan-nyilvántartási térképről másolatot készíteni és szolgáltatni külön jogszabály rendelkezései 
szerint lehet. 

69. § A hitelesítési záradékban fel kell tüntetni, hogy a másolat a kiadást megelőző napig az eredetivel 
megegyezik. A hiteles tulajdonilap-másolat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogokat, feljegyzett tényeket, 
illetve az ingatlan adatait hitelesen tanúsítja. 

Személyazonosító adatok használatának korlátozása 

70. § (1) A számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő lekérdezés során a természetes 
személyazonosító adatok, illetőleg a személyi azonosító nem használható fel abból a célból, hogy annak alapján 
a lekérdező a tulajdonos valamennyi ingatlanát az ingatlan-nyilvántartásból megállapítsa vagy arról 
adatszolgáltatást teljesítsen. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az adatszolgáltatást vagy 
lekérdezést a tulajdonos valamennyi ingatlanáról: 

a) a bíróság, a bírósági végrehajtó, adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat vagy a nyomozó hatóság 
törvényben meghatározott feladatai ellátása céljából, 

b) az ügyészség a magánjogi és közigazgatási jogi ügyészi tevékenység ellátásához, 
c) a jegyző a hagyatéki leltár elkészítéséhez, a közjegyző a hagyatéki eljárás lefolytatásához igényli, 
d) a tulajdonos igényli valamennyi ingatlanának ingatlan-nyilvántartásból történő megállapításához, illetve 
e) ha arról törvény másként rendelkezik. 
(3) A (2) bekezdés szerinti jogosultság magában foglalja a tulajdonosok jegyzékéből (névmutatóból) történő 

adatszolgáltatási igényjogosultságot is. 
71. § Az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől személyi azonosító vagy 

természetes személyazonosító adatok alapján igényelhet adatot. 

Elektronikus adatszolgáltatás a számítógépes ingatlan-nyilvántartási 
rendszerből 

72. § (1) Az ingatlanügyi hatóság kérelemre, ha jogszabály másként nem rendelkezik, az Elektronikus 
Kormányzati Gerinchálózaton (a továbbiakban: EKG) keresztül hozzáférést biztosít, hogy 
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a) a bíróságok és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala a bírósági ügyek ellátásához szükséges 
egyedi adatok lekérdezése céljából, 

b) a Központi Statisztikai Hivatal statisztikai célú felhasználásra a személyek azonosítására alkalmatlan 
módon, 

c) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a rendőrség és az ügyészség a törvényben meghatározott feladatuk 
ellátásához szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából, 

d) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint az állami vagyonnal gazdálkodó központi közigazgatási 
szervek az állami tulajdonba tartozó ingatlanokra vonatkozó, továbbá az állami tulajdonba tartozást bizonyító 
adatok megállapítása érdekében, saját számítástechnikai eszközeikkel az adatkezelést végzők megfelelő 
azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vegyék, 

e) a kincstár a Magyar Állam javára fennálló jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom 
érvényesítésével, törlésével, az azzal való rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozat megtételéhez kapcsolódó 
feladatai ellátásához szükséges egyedi adatokat lekérdezze. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartási hatóság kérelemre, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül más közigazgatási 
hatóságok részére a törvényben meghatározott adatátvételi joguk gyakorlása során a hatósági ügyek ellátásához 
szükséges egyedi adatok lekérdezése céljából lehetővé teszi, hogy saját számítástechnikai eszközeikkel, az 
adatkezelést végzők megfelelő azonosítása mellett a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait 
igénybe vegyék. 

73. § (1) A közjegyző a közjegyzői okirat és tanúsítvány kiállítása, valamint a hatáskörébe utalt hagyatéki és 
egyéb nemperes eljárás lefolytatása céljából a székhelyén lévő irodájában működtetett saját számítástechnikai 
eszközével köteles a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Közös irodát 
fenntartó közjegyzők személyük azonosítására alkalmas módon közös számítástechnikai eszközt 
működtethetnek. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a közjegyző részére kérelem alapján biztosítja a 
számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. 

(2) A közjegyzőkről, a közjegyzői szolgálat megszűnéséről, illetve a közjegyzőnek a hivatalából való 
felfüggesztéséről - azzal egyidejűleg - az illetékes közjegyzői kamara elnöke értesíti az ingatlanügyi hatóságot, 
amely ennek alapján a közjegyző hozzáférési jogosultságát felfüggeszti vagy visszavonja. 

73/A. § (1) A bírósági végrehajtó a bírósági végrehajtási eljárás lefolytatása és a törvényben meghatározott 
feladatainak a teljesítése céljából a hivatali helyiségében működtetett saját számítástechnikai eszközével köteles 
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlan-nyilvántartási hatóság 
a bírósági végrehajtó részére kérelem alapján biztosítja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait. 

(2) Személyük azonosítására alkalmas módon végrehajtói irodában, végrehajtók közös irodájában, illetve az 
ugyanazon megyei (fővárosi) bíróságon működő végrehajtók az (1) bekezdésben foglalt célra közös 
számítástechnikai eszközt is működtethetnek, a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtók pedig a bíróság 
számítástechnikai eszközét is igénybe vehetik a lekérdezés jogának gyakorlásához. 

(3) A bírósági végrehajtói szolgálat fennállásáról, annak adataiban történt változásról (áthelyezés, tartós 
helyettes kirendelése stb.), illetve megszűnéséről az önálló bírósági végrehajtók tekintetében a Magyar Bírósági 
Végrehajtói Kamara, a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtók tekintetében pedig az illetékes megyei (fővárosi) 
bíróság értesíti az ingatlanügyi hatóságot, amely az értesítés alapján a bírósági végrehajtó hozzáférési 
jogosultságát visszavonja. 

(4) A vízitársulat a törvényben meghatározott közfeladatainak teljesítése céljából a hivatali helyiségében 
működtetett saját számítástechnikai eszközével jogosult a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait igénybe venni. Az ingatlanügyi hatóság a vízitársulat részére kérelem alapján térítésmentesen 
biztosítja a vízitársulat közfeladatainak ellátásához szükséges számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer 
szolgáltatásait. 

74. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási hatóság a 72-73/A. §-ok hatálya alá nem tartozó személyek számára 
szerződés alapján biztosíthatja a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait. 

(2) A szolgáltatási szerződés kötelező elemeit külön jogszabály határozza meg. 
(3) Az önálló EKG-kapcsolattal nem rendelkező felhasználók kapcsolódása a számítógépes ingatlan-

nyilvántartási rendszerhez a kormányzati portálon az ügyfélkapun keresztül, vagy azonnali 
érvényességvizsgálatra alkalmas, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással történhet. 

75. § (1) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásainak igénybevétele iránti kérelem 
tárgyában az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz, kivéve ha a tulajdonilap-másolat szolgáltatása ügyfélkapun 
keresztül történik. 

(2) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevőknek - az ügyfélkapun 
keresztül történő lekérdezések kivételével - a lekérdezéseikről naplót kell készíteniük, amelyet öt évig meg kell 
őrizniük. A bírósági, ügyészségi, hatósági feladatok ellátásához szükséges lekérdezések esetén a naplóban 
rögzíteni kell annak a bírósági, ügyészségi, hatósági ügynek az iktatószámát is, melyhez az ingatlan-
nyilvántartási adatokat lekérdezték. 
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(3) Az okmányirodák által történő tulajdonilap-másolat szolgáltatása esetén naplót kell készíteni, amelyet öt 
évig meg kell őrizni. A naplóban rögzíteni kell az adatigénylő természetes személyazonosító adatait, illetve a 
jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet nevét és a képviseletében eljáró személy 
természetes személyazonosító adatait. A rögzített adatokat az okmányiroda a személyazonosság, illetve a 
képviseleti jogosultság igazolására szolgáló okmányból ellenőrzi. A naplóból történő adatszolgáltatásra a 81. § 
(2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az adatszolgáltatásra az okmányiroda jogosult. 

(4) A számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer szolgáltatásait igénybe vevők adatlekérdezéseinek 
jogszerűségét és a biztonsági előírások betartását az ingatlanügyi hatóság és a rendszer üzemeltetője a (2)-(3) 
bekezdések szerint vezetett naplóból ellenőrizheti. Az adatlekérdezésre vonatkozó szabályok, illetve a biztonsági 
előírások megsértése esetén, a hozzáférési jogosultság visszavonása tárgyában - az ingatlanügyi hatóság, illetve a 
rendszer üzemeltetőjének javaslata alapján - az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz. 

(5) A 75. § (1) bekezdésében meghatározott kérelem és a hozzáférési jogosultság felfüggesztése, illetve 
visszavonása tárgyában hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának. 

76. § 

Adatlekérdezés a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartásból 

77. § (1) A személyi azonosító jel, valamint a minősített adat lekérdezésének lehetőségét a 70. § (2) bekezdés 
a), b) és e) pontjában foglaltak kivételével ki kell zárni. 

(2) A lekérdezés útján történő adatszolgáltatásért a miniszter e törvény felhatalmazása alapján az 
adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat 
kell fizetni. 

78. § Az ingatlan-nyilvántartásból adatátviteli eszközzel, illetve számítástechnikai adathordozón személyes 
adat csak egyedi esetekben, az annak kezelésére törvény által felhatalmazott részére szolgáltatható. 

79. § Az adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatott adatok harmadik fél felé való szolgáltatása (továbbadása) 
csak törvényi felhatalmazás alapján teljesíthető. 

80. § Adatbiztonsági célból a miniszter számítógéppel vezetett központi archívumot is felállíthat, amelyből az 
adatszolgáltatás a 68-70. §-okban szabályozott módon történhet. 

81. § (1) Az adatbázisban történt lekérdezésekről, a lekérdezések időpontjának, a lekérdezett tulajdoni lap 
tartalmának, a digitális azonosító tulajdonosa nevének, rendszerben definiált azonosítójának - amely nem lehet 
azonos az adóazonosító jellel, a társadalombiztosítási azonosító jellel és a személyi azonosítóval - feltüntetésével 
a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer üzemeltetője naplót készít, amelyet öt évig meg kell őrizni. 

(2) A naplóból adatszolgáltatás írásbeli kérelemre vagy megkeresésre, külön jogszabályban meghatározottak 
szerint, csak az érintett, illetve a 70. § (2) bekezdés a)-b) pont szerinti szervezetek részére teljesíthető. 
Adatszolgáltatásra kizárólag a naplót vezető ingatlanügyi hatóság jogosult. Az adatszolgáltatást az ingatlanügyi 
hatóság írásban vagy elektronikus úton teljesíti. 

Adatszolgáltatás hivatalból 

Törzskönyv 

82. § A település földterületéről a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező adatok 
felhasználásával törzskönyvet kell készíteni, amely a földek településen belüli fekvése szerinti csoportosításban 
tartalmazza a földrészletek művelési ágak szerinti, azon belül minőségi osztályonként összesített területét és 
kataszteri tiszta jövedelmét. 

Összesítők 

83. § A település, a megye, a főváros, illetőleg az ország területén lévő ingatlanokról meghatározott 
szempontok szerint a számítógéppel vezetett ingatlan-nyilvántartás tartalmát képező adatok felhasználásával 
összesített adatokat tartalmazó kimutatás készíthető. 

VII. Fejezet 

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK 

Az ingatlan-nyilvántartás átalakítása 
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84. § (1) Ha a község egész területét vagy annak belterületét, illetve külterületét érintő olyan eljárást 
folytatnak le, amely az ingatlanok adatainak megváltoztatásával jár, az ingatlan-nyilvántartást át kell alakítani. 

(2) Az ingatlan-nyilvántartás átalakításához a miniszter előzetes engedélye szükséges. 

Rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos eljárás 

85. § Azon ingatlanok esetében, amelyeknél a körzeti földhivatalhoz 2000. január 1. előtt benyújtott okirat 
hiányossága miatt a benyújtáskor hatályos jogszabály alapján a bejegyzési kérelem nem volt teljesíthető 
(rendezetlen tulajdoni állású ingatlanok), a IV. fejezet rendelkezéseit a 86-88. §-okban foglalt eltéréssel kell 
alkalmazni. 

86. § A rendezetlen tulajdoni állású ingatlanokkal kapcsolatos változás vezetésére irányuló eljárás 
engedélyezése tárgyában az ügyfél kérelmére az ingatlanügyi hatóság végzéssel dönt. A végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek és felügyeleti jogkör gyakorlásának. 

87. § (1) Az eljárás során pótolni kell a szükséges bejegyzést, ha 
a) a tulajdonváltozást bejegyzésre alkalmas okirattal, 
b) az egyéb jog, tény keletkezését, módosulását, megszűnését bejegyzésre alkalmas okirattal, illetőleg az 

eljárás során tett elismerő nyilatkozattal igazolják. 
(2) Ha az állapítható meg, hogy valamely hatósági intézkedés (határozathozatal) elmaradt, az ingatlanügyi 

hatóság a hatáskörébe tartozó határozatot pótlólag meghozza. Ha a határozat meghozatala nem az ingatlanügyi 
hatóság hatáskörébe tartozik, kezdeményezni kell az illetékes hatóság eljárását. 

88. § (1) A tényleges birtokos tulajdonjogát kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni, ha 
a) az eljárás során olyan okiratot mutat fel, amely bejegyzésre nem alkalmas, de a felek tulajdonátruházásra 

irányuló megállapodását az ingatlan megjelölését, továbbá az ellenértéket, illetve a szerzés ingyenességét 
tartalmazza, vagy 

b) az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdonos vagy annak hagyatékátadó végzéssel (bírósági ítélettel) 
igazolt örököse vagy hatósági határozattal igazolt jogutóda elismeri, hogy a tényleges birtokos az ingatlan 
tulajdonjogának átruházásában a tulajdonossal már korábban megállapodott. 

(2) Ha az ingatlant többször is átruházták, a tényleges birtokos a közbenső átruházásokat is igazolhatja az (1) 
bekezdésben és a 87. §-ban szabályozott módon. 

(3) Ha a közbenső átruházó hatósági határozattal (bírósági ítélettel, hagyatékátadó végzéssel) szerzett 
tulajdonjogot, csak ettől a szerzéstől kell a további jogszerzést igazolni. 

(4) Az eljárás során határozatot kell hozni, amely ellen az érdekeltek az V. fejezetben szabályozott 
jogorvoslattal élhetnek. 

A számítógéppel kezelt tulajdoni lap pótlása 

89. § (1) Ha a gépi adatfeldolgozású ingatlan-nyilvántartás tulajdoni lapja az azt kezelő számítástechnikai 
eszközzel bármely okból nem jeleníthető meg olvasható formában, illetőleg használhatatlanná vált, a tulajdoni 
lap tartalmát vissza kell állítani. A visszaállítást az ingatlanügyi hatóság rendeli el. 

(2) A visszaállítás során az ingatlanügyi hatóság elkészíti a tulajdoni lap tervezetét. A tervezetet az 
adatbiztonsági célból készített archív adatokból, az irattárban meglévő, az érdekelt birtokában rendelkezésre álló 
adatok, szükség esetén helyszíni azonosítás útján kell elkészíteni. 

(3) A tulajdoni lap tervezetének elkészültéről hirdetményt kell közzétenni, és a tervezetet az ingatlanügyi 
hatóságnál ki kell függeszteni. A tervezetre az érdekeltek a kifüggesztéstől számított két hónapon belül tehetnek 
észrevételt. Ennek letelte után az ingatlanügyi hatóság határozatot hoz, amelyben elrendeli, hogy a tervezet 
tartalmát pótolt tulajdoni lapként az ingatlan-nyilvántartás számítógépes rendszerében kell továbbkezelni. A 
határozatot a tervezetből megállapított jogosultak részére kell kézbesíteni. 

VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Felhatalmazás 

90. § (1) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg az ingatlan-nyilvántartás tartalmára, 
részeire, módjára, az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére, tények feljegyzésére és az ingatlan adataiban 
bekövetkezett változások vezetésére, a jogorvoslatokra és a különleges eljárásokra, valamint az ingatlan-
nyilvántartásból történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat. 
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(2) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben szabályozza az ingatlanok helyrajzi számának 
megállapítására vonatkozó szabályokat. 

(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben 
állapítsa meg a számítógépes adatbázisból lekérdezés útján szolgáltatható ingatlan-nyilvántartási adatok 
szolgáltatására, az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjának mértékére és kezelésére, megfizetésének 
módjára, valamint az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozásra és a 
számítógépes hálózaton keresztül történő adatszolgáltatásra vonatkozó részletes szabályokat. 

(4) Felhatalmazást kap a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg a tartós 
környezetkárosodás tényének, mértékének és jellegének megállapítására vonatkozó részletes szabályokat. 

(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza 
a) a körzetközponti jegyző okmányirodák útján történő tulajdonilap-másolat kiadására irányuló eljárását, 
b) a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszerből történő, törvényben meghatározott szolgáltatásra 

vonatkozó szolgáltatási szerződés kötelező elemeit, 
c) az ingatlanügyi hatóság vagy hatóságok kijelölését, 
d) az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályait. 

Hatálybalépés 

91. § (1) Ez a törvény 2000. január 1-jén lép hatályba; a már folyamatban lévő eljárásokat azonban a korábbi 
rendelkezések szerint kell befejezni. 

(2) Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi 
XC. törvény 82. § (1) bekezdésével megállapított 16/A. §-t csak a hatálybalépését követően megkötött 
jelzálogjog alapítására irányuló szerződésekre kell alkalmazni azzal, hogy a Magyar Köztársaság 2011. évi 
költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIII. törvény 36. §-ával 
megállapított 16/A. § (2)-(5) bekezdésében meghatározott rendelkezések csak az egyes gazdasági és pénzügyi 
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény 82. § (1) bekezdésének 
hatálybalépésekor már fennálló jelzálogjoggal biztosított kölcsönjogviszonyok esetében irányadók. 

(3) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CLXXVII. törvény (a 
továbbiakban: Módtv.) 19. § (1) bekezdésével megállapított 34/A. §-t a Módtv. hatálybalépésekor folyamatban 
lévő eljárásokban is alkalmazni kell. 

(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett termelőszövetkezeti 
földhasználati jogot és fennállásáig annak nyilvántartását, a tartós földhasználati jogot, a külföldieket megillető 
ingatlanhasználati jogot, továbbá a bejegyzett kezelői jogok tekintetében a külön törvénynek azt a rendelkezését, 
amely szerint az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett kezelői jogon, a továbbiakban vagyonkezelői jogot kell 
érteni. 

(5) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt az ingatlan-nyilvántartásba közös udvarként, valamint 
részházként bejegyzett ingatlanok nyilvántartását. Közös udvart, valamint részházat azonban újonnan nem lehet 
nyilvántartásba venni. 

(6) A 2. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés nem érinti azoknak a jogoknak és tényeknek a bejegyzését, 
amelyet e törvény hatálybalépése előtt alacsonyabb szintű jogszabály tett lehetővé. 

(7) Ahol más jogszabály gyep művelési ág megnevezést használ, ott e törvény hatálybalépésétől kezdődően 
rét, legelő művelési ág megnevezést kell használni. 

(8) Ahol e törvény csak bejegyzést említ, az alatt a tények feljegyzését is érteni kell. 
 
 


