
 

1998. évi XIX. törvény 

a büntetoeljárásról 

ELSO RÉSZ 

I. Fejezet 

ALAPVETO RENDELKEZÉSEK 

Az eljárási feladatok megoszlása 

1. § A büntetoeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. 
A büntetoeljárás a jogilag szabályozott cselekmények és jogviszonyok összessége. Azt a folyamatot öleli fel, 
amely a büntetoügy megindításától kezdve, egészen annak jogeros befejezéséig tart, illetve a törvény által 
meghatározott kivételes esetekben ezt követoen is folytatható (különleges eljárások, rendkívüli jogorvoslatok). 
E törvény a büntetoeljárásnak a buncselekmények felderítését és a büntetotörvények alkalmazását biztosító 
szabályokról rendelkezik. 
Ezt támasztja alá az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én 
kelt egyezmény (1993. évi XXXI. tv.) 6. Cikke is, amikor rögzíti: "Mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a 
törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszeru idon belül 
tárgyalja és hozzon határozatot polgári jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetoleg az ellene felhozott 
büntetojogi vádak megalapozottságát illetoen". 
A büntetoeljárási törvény I. fejezetében a törvény alapveto rendelkezéseit tartalmazza. Az alapveto 
rendelkezések az eljárás néhány alapelvét, illetve az egész büntetoeljárásban irányadó egyéb szabályokat 
rögzít. Az alapelvek olyan, a büntetoeljárás minden szakaszában általános érvényu elvek, melyek 
megfogalmazzák a büntetoeljárás szerkezetének alapveto elemeit, meghatározzák a rendszerét, illetve az 
eljárásban résztvevok jogait és kötelességeit. 
Az "alapveto rendelkezések" mintegy keretet adnak a törvény részletes szabályainak meghatározásához. 
Néhány alapveto elv azonban nem itt, hanem a törvénynek más, olyan rendelkezései között találhatóak, 
amelyek már a tényleges alkalmazásra vonatkoznak. Így a nyilvánosság, a szóbeliség, a közvetlenség 
alapelvének szabályai a bírósági tárgyalásra vonatkozó, míg az elfogulatlan igazságszolgáltatásra utaló elvek 
a kizárásra vonatkozó szabályok között helyezkednek el. 
Az alapveto rendelkezések körében a törvény rendelkezik az eljárási feladatok megoszlásáról, a bíróság 
eljárásának alapjáról, a bírósági eljáráshoz való jogról, a bizonyítási teherrol, a védelem jogáról, a 
hivatalból való eljárásról, az ártatlanság vélelmérol, az önvádra kötelezés tilalmáról, az anyanyelv 
használatáról, a büntetojogi felelosség önálló elbírálásáról, valamint a törvény hatályáról. 
A büntetoeljárás során a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül. Az eljárási feladatok ilyetén való 
megoszlása az egész eljárás során érvényesülo szabály. Mindegyik feladatot más-más személy, illetve szerv 
látja el. 
A vádat az ügyész, mint közvádló emeli és képviseli. O az, aki a büntetoeljárást megindíthatja, illetve a 
bíróság elott kezdeményezheti a buncselekmény elkövetése miatti felelosség megállapítását és valamilyen 
jogkövetkezmény alkalmazását. Az ügyész helyett a sértett, mint magánvádló, vagy pótmagánvádló szintén 
emelheti és képviselheti a vádat. 
A vádlónak a bíróság elotti fellépéséhez a birtokában lévo, megalapozott bizonyítékok ismerete szükséges. A 
vád megalapozottságához szükséges bizonyítékokat, tényeket a vádemelést megelozoen, a nyomozó hatóságok 
kutatják fel és szolgáltatják a vádlónak. 
A védelmet a terhelt és a védo látja el az eljárás során. 
Az ítélkezés és ily módon az igazságszolgáltatás a bíróság feladata. A bírósági eljárás során a vád és védelem 
tevékenységére az ügyfélegyenloség az irányadó, melynek értelmében a bíróság elotti eljárásban a vád és 
védelem egyenlo jogokkal rendelkezik, jogaik a bizonyítás során is egyenloek. 



A bíróság eljárásának alapja 

2. § (1) A bíróság az ítélkezés során vád alapján jár el. 
(2) A bíróság csak annak a személynek a büntetojogi felelosségérol dönthet, aki ellen vádat emeltek, és csak olyan 

cselekmény alapján, amelyet a vád tartalmaz. 
1. A bírósági eljárás és az ezt lezáró ítélkezés alapját csak a vád, méghozzá a törvényes vád képezheti. 
További követelmény az, hogy csak a megvádolt személy büntetojogi felelosségérol és csak a vádban 
megjelölt cselekményrol lehet dönteni. Ez a törvényesség nélkülözhetetlen biztosítéka és egyben a védelem 
érvényesítésének is fontos feltétele. 
A 2. § (1) bekezdésében meghatározott vádat, ezen belül a közvádat az ügyész képviseli. A vádat képviselheti 
még a sértett, mint magánvádló, vagy pótmagánvádló. A fiatalkorúak elleni, valamint a katonai 
büntetoeljárásban a vádat akkor is csak az ügyész képviselheti, ha a vád képviselete egyébként a sértett, mint 
magánvádló jogkörébe tartoznék. 
A feljelentésnek az illetékes ügyészhez való áttételét kell elrendelni, ha a magánvádló által eloterjesztett 
magánindítványból is kitunik, hogy a magánvádra üldözendo buncselekmény miatt feljelentett elköveto 
fiatalkorú. Ilyen esetben az eljárásnak a magánvádló vádelejtésén alapuló megszüntetése a vádelvet sérti 
(BH1978. 15.). 
A bírói gyakorlatból ki kell emelni azt is, hogy törvényes vád hiányában nincs helye magánvádas eljárásnak 
az intézkedo rendorökkel szemben, ha a hivatali visszaélés buntette miatt az ügyész a nyomozást 
buncselekmény hiányában megtagadta és a feljelentés tárgyává tett magánvádas cselekményt - a könnyu testi 
sértést - a feljelentettek egy és ugyanazon cselekménnyel, a sértett állítólagos bántalmazásával valósították 
meg, mint közvádas cselekményt (BH1995. 83.). 
A vád törvényességének nélkülözhetetlen tartalmi feltétele az, hogy a büntetoeljárás bírósági szakaszának 
megindításához szükséges indítványt tartalmazza. Amennyiben a vád ezeket az ismérveket nem tartalmazza, a 
bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, illetoleg pótnyomozást rendel el. Pótnyomozás elrendelésének 
nincs helye olyan tényekkel kapcsolatban, amelyeket az ügyész nem tett vád tárgyává (BH1986. 11.). 
2. Az 1998. évi XIX. törvény (továbbiakban: Be.) 2. § (2) bekezdése értelmében a vád a bíróságot két irányban 
is köti. Kötve van a vád tartalmához a vádemeléstol kezdodoen mind a személy, mind pedig a tényállás 
tekintetében. Ennek értelmében a bíróság egyrészt a vádat nem terjesztheti ki, másrészt a vádat köteles 
kimeríteni. 
A vád kiterjesztésére kizárólag az ügyész jogosult. 
A vád kimerítésére irányuló kötelezettség teljesítése pedig azt jelenti, hogy a bíróság valamennyi, a vádban 
foglalt büntetojogi felelosség alapjául szolgáló cselekményt elbírálja. 
Nem jelenti a vádelv sérelmét, hogy a bíróság határozatában foglalt tényállás nem fedi teljesen a vádiratban - 
vádindítványban - foglalt tényeket, de a buncselekmény lényeges elemét alkotó tények tekintetében annak 
megfelel (BH1986. 9.). A vádelv sérelmével jár, ezért nincs helye pótnyomozás elrendelésének, ha a bíróság 
azért küldi vissza az iratokat az ügyészhez, hogy meg nem vádolt személyekkel szemben nyomozati, eljárási 
cselekményeket végezzenek (BH1993. 147.). 
A bírói gyakorlatból megemlítést érdemel a vádelv sérelmének azon sajátságos esete, amikor magánvádas 
eljárásban az ítéletben a bíróság azt állapította meg, hogy a magánvádló buncselekményt követett el. 
A vádhoz kötöttség érvényesülését, vagy annak hiányát az dönti el, hogy mi a vád tárgya. A vád tárgyát azon 
tények alkotják, amelyeket az ügyész a vád eloterjesztésekor, mint megtörtént eseményt eload, feltéve, hogy a 
vádirat szövegébol ennek ellenkezoje kifejezetten nem tunik ki. A bíróság csak annak a személynek a 
büntetojogi felelosségérol dönthet, aki ellen vádat emeltek és csak olyan cselekmény alapján, amelyet a vád 
tartalmaz. A vád kereteit a leírt cselekmény, vagyis a vádban szereplo tényállás határozza meg. Ezt 
meghaladóan a bíróság nincs kötve ahhoz a jogi állásponthoz, a cselekmény jogi minosítéséhez és más 
indítványokhoz, amiket a vád tartalmaz. 
Ha az elsofokú bíróság az ügyész által vád tárgyává nem tett magatartás miatt is megállapítja a vádlott 
bunösségét, a másodfokú bíróság részérol a hatályon kívül helyezésen túlmenoen mellozheto az iratoknak az 
ügyészhez megküldésére vonatkozó rendelkezés, ha az elbírált magatartás nem valósít meg buncselekményt 
(BH1984. 10.). Ha az ügyész a vádiratában valamely cselekmény tekintetében a vádemelést mellozi, e 
vonatkozásban a bíróság törvényes vád hiányában nem járhat el (BH1982. 41.). 
Az eljárás bírósági szakaszában, ezen belül legteljesebb mértékben a bizonyítás során az alapveto ügyféli 
jogosultságok a vádat és a védelmet egyaránt megilletik, viszonyukra az ügyfélegyenloség a jellemzo. Ennek 
megfeleloen az indítványok, az észrevételek, a bizonyítékok eloterjesztésében, a kihallgatott tanúkhoz, más 



személyekhez kérdések feltételében és egyéb jogosultságokban a bíróság elott a vád és a védelem egyenlo 
jogokkal rendelkezik. 

Jog a bíróság eljárásához 

3. § (1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról bíróság döntsön. 
(2) Buncselekmény elkövetése miatt bárkinek a felelosségét megállapítani, és emiatt vele szemben büntetést 

kiszabni egyedül a bíróság jogosult. 
Az Alkotmány 57. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Köztársaságban a bíróság elott mindenki 
egyenlo, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait 
és kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson 
bírálja el. 
Ezzel összhangban rendelkezik úgy a Be. 3. § (1) bekezdése, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene 
emelt vádról bíróság döntsön. Ez érvényesül pl. akkor, amikor a törvény felhatalmazza az ügyészt arra, hogy 
a terheltre vonatkozó kötelezettségeket vádemelés nélkül megállapítsa (Be. 222. §-ban szabályozott vádemelés 
elhalasztása), s ez ellen a gyanúsított panasszal élhet. 
Az Alkotmány 50. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Magyar Köztársaság bíróságai védik és 
biztosítják az alkotmányos rendet, az állampolgárok jogait és törvényes érdekeit, büntetik a buncselekmények 
elkövetoit. 
Ennek felel meg a Be. 3. § (2) bekezdése. A bunösségrol és a büntetésrol való döntés bírói monopóliuma 
fejezodik ki abban, hogy a buncselekmény elkövetése miatt bárkinek a felelosségét megállapítani és emiatt 
vele szemben büntetést kiszabni egyedül a bíróság jogosult. Ezen törvényi szabályozás oka az, hogy kizárólag 
a bírósági eljárás biztosítja a pártatlan, igaz, és igazságos döntéshez szükséges feltételeket. 
A korábban hatályos jogszabályok lehetoséget adtak az ügyésznek is két különbözo büntetojogi intézkedés 
alkalmazására. Lehetosége nyílott megrovás intézkedés alkalmazására a Btk. szerint akkor, ha a nyomozást a 
Btk. 28. §-ában meghatározott büntethetoséget kizáró, vagy a Btk. 36. §-ában meghatározott büntethetoséget 
megszünteto ok miatt tagadták, vagy szüntették meg. Az ügyész számára biztosított másik intézkedési lehetoség 
az volt, hogy a vádemelés elhalasztása esetén az ügyész megállapíthatta, hogy a gyanúsított pártfogó 
felügyelet alatt áll. 
A Be. jelenleg hatályos szabályozása - a korábbi lehetoségekkel szemben - az ügyésznek biztosítja azt a 
lehetoséget, hogy a csekélyebb súlyú ügyekben a vádemelést, mindenféle további szankció megállapítása 
nélkül teljes egészében mellozze. Joga nyílik az ügyésznek arra, hogy határozatában a gyanúsítottat 
magatartási szabályok megtartására, vagy más kötelezettségek teljesítésére kötelezhesse. A magatartási 
szabályok megtartását illetve a kötelezettségek teljesítését a pártfogó ellenorzi és segíti. 
Mindezen törvényi rendelkezés garanciális biztosítékát fogalmazza meg a bíróságok szervezetérol és 
igazgatásáról szóló, 1997. évi LXVI. törvény 1. §-a, amely kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban az 
igazságszolgáltatást a bíróságok gyakorolják. Ugyanilyen garanciális biztosítékot rögzít ezen törvény 3. §-a, 
amikor úgy rendelkezik, hogy a bírák függetlenek, a jogszabályok alapján meggyozodésüknek megfeleloen 
döntenek, az ítélkezési tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatók, és nem utasíthatók. Ugyancsak 
garanciális biztosítékot képez az Alkotmány 50. § (3) bekezdése, amely szerint a bírák függetlenek, és a 
törvénynek vannak alárendelve. 

A bizonyítási teher 

4. § A vád bizonyítása a vádlót terheli. A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelheto a terhelt terhére. 
1. A törvényi szabályozás egyes szakaszainak összevetésébol megállapítható, hogy a bizonyítási teherre 
vonatkozó szabályok szoros összefüggésben vannak az ártatlanság vélelmének alapveto rendelkezésével. 
Az a rendelkezés, miszerint a vád bizonyítása a vádlót terheli, egyben azt is jelenti, hogy az ártatlanság 
vélelmét a vádlónak kell megdöntenie, neki kell a bíróság elott bizonyítania, hogy a vádlott bunös. Ez a 
bizonyítási teher fo szabályként kell, hogy érvényesüljön, mivel általában a vádlott nem kötelezheto arra, hogy 
saját ártatlanságát bebizonyítsa. Az ügyész, mint közvádló bizonyítási kötelezettségének terjedelme a 
büntetojogi felelosségre vonás eldöntéséhez szükséges tények körében határozható meg, amely egyaránt 
felöleli a bunösség és az ártatlanság megállapítására vonatkozó adatokat, tényeket. 



A büntetoeljárásban az ügyészt, mint közvádlót terhelo bizonyítási teher alól két kivétel ismeretes. Az egyik a 
rágalmazás esetében a valóság bizonyításának szabályaiban lelheto fel, amikor is a bizonyítási teher 
megfordul, a másik pedig a magánvádló bizonyítási kötelezettsége. 
Valóság bizonyításának a magánvádas buncselekmények körében akkor van helye, ha a becsület csorbítására 
alkalmas tény állítását, híresztelését, illetoleg az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek, vagy 
bárkinek jogos érdeke indokolttá teszi [Btk. 182. § (1)]. Minthogy a rágalmazás a való tények állítása, 
híresztelése esetében is megállapítható, a valóság bizonyítása esetében az ártatlanság vélelmébol folyó 
bizonyítási foszabály olyan vonatkozásban "megfordul", hogy a közérdek, vagy bárkinek a jogos (magán) 
érdeke fennállása esetén nem a magánvádlót terheli annak kötelezettsége, hogy az elköveto által állított 
(híresztelt) tény valóságtartalma ellentétes az objektív valósággal, hanem a vádlott köteles bizonyítani az 
általa állított (híresztelt) tény valóságtartalmát (BH1998. 412.). 
A magánvádló bizonyítási kötelezettsége a magánvádas eljárásban érvényesül [Be. 494. § (1)]. A bíróság 
azonban ezekben az ügyekben is köteles szükség esetén a bizonyítás kiegészítése iránt hivatalból intézkedni, 
illetve a törvényi feltételek megléte esetén a nyomozást elrendelni. 
2. Az ártatlanság vélelmébol következik az in dubio pro reo elv, miszerint a kétséget kizáróan nem bizonyított 
tény nem értékelheto a terhelt terhére. A terhelt büntetojogi felelossége csak akkor állapítható meg jogeros 
bírói ítéletben, ha az kétséget kizáró módon bizonyított. Ellenkezo esetben a vádlott felmentésére kell, hogy 
sor kerüljön. 
A büntetoügyekben eljáró hatóságoknak, így a vádlónak is, a törvényben rögzített feladata a tényállás alapos 
és hiánytalan tisztázása. A tényállás nem más, mint a büntetojogi felelosség elbírálása szempontjából jelentos 
tények összessége. A tényállás alapos tisztázása azt a követelményt fejezi ki, hogy a hatóságok a 
megállapításaikat bizonyítékokra építsék, azokkal támasszák alá, mégpedig a tényállás minden lényeges 
elemét. Így, ha dönto körülményre nézve a bizonyítási adatok ellentmondóak, az ellentétes bizonyítékok 
alátámasztására, vagy elvetésére alkalmas bizonyítást a bíróságnak hivatalból is el kell rendelnie (BH1978. 
417.). 
Ugyanígy: a jogos védelmi helyzet hivatalból vizsgálandó, az ezzel kapcsolatos bizonyítási teher nem 
hárítható át a terheltre (BH1981. 317.). 
A vád bizonyítása során további kötelezettség azon okok és körülmények felderítése is, amelyek a 
buncselekmény elkövetését közvetlenül lehetové tették. Ezen, a buncselekmény tényállásán kívül eso, de azzal 
szoros, okozati kapcsolatban lévo tények, melyeknek egy konkrét buncselekmény megvalósításában jelentos 
szerepük volt, illetve újabb buncselekmény megvalósulásában a jövoben ilyen szerepük lehet. 
A vádlót terhelo bizonyítási kötelezettség jelenti egyrészrol a bizonyítási eszközök felderítését, biztosítását és 
felhasználását, másrészrol a bizonyításban való tevoleges közremuködést. 
3. A vád bizonyítása során, a bizonyítás és a bizonyítékok értékelésének szabadsága kell, hogy érvényesüljön. 
Ennek értelmében a hatóságok a bizonyítási eszközök és bizonyítékok felhasználásáról szabadon döntenek. 
Ebben oket kizárólag az köti, hogy a felderítésre váró tényállás szempontjából mi a jelentos adat, vagy tény. A 
bizonyítékok értékelésének szabadsága folytán a bizonyítási eszközök és bizonyítékok egyenként és 
összességükben kerülnek értékelésre, és elbírálásra. Így nem kell feltétlenül elfogadni a vallomás azon részét 
valósnak, amelyre nézve más, ellenkezo bizonyíték nincs (FBK. 1996/5.). 
A szabad bizonyítás elvébol következik az is, hogy a hamis vádolásra történo figyelmeztetés elmaradása nem 
rekeszti ki a vádlott vallomását az értékelheto bizonyítékok körébol, hiszen a vádlott-társak terhelo vallomása 
bizonyítékként értékelheto abban az esetben is, ha kihallgatásuk alkalmával a Be. 117. § (4) bekezdésében 
meghatározott figyelmeztetést elmulasztották. 
A szabad bizonyítás és a bizonyítékok szabad értékelésének elvét elfogadva a Be. rendelkezései nem 
tartalmaznak olyan korlátozást, hogy egyéb bizonyíték hiányában egy tanú vallomása bunösség 
megállapítására nem lenne alkalmas, éppen ezért téves az arra alapított felmento ítélet, hogy egyetlen tanú 
vallomása alapján a vádlott bunössége nem állapítható meg (BH1987. 391.). 
A szabad értékelés a büntetoeljárásban mindenfajta bizonyítékra kiterjed. Így a szeszesitaltól befolyásolt 
állapotban történt jármuvezetés tényére, és az ennek alapján kiszámított alkoholértékre vonatkozóan a 
kísérleti jelleggel alkalmazott levego befúvásos méréssel muködo muszer (SIEMENS ALCOMAT) - mint 
bizonyítási eszköz - által szolgáltatott és az igazságügyi orvosszakérto véleményével alátámasztott adat az 
ittas jármuvezetés vétségében való bunösség megállapítására alapul szolgálhat (BH1994. 645.). 
A vád bizonyítása során a tényállás megállapítására alkalmas valamennyi bizonyítási eszköz és bizonyíték a 
büntetoeljárásban korlátozás nélkül felhasználható. Ezen elv figyelembe vételével foglalt állást a Legfelsobb 
Bíróság a BK. 165. számú állásfoglalásában, amikor a szaktanácsadói tevékenység eredményének a bírósági 
bizonyításban történo felhasználásával foglalkozik. A BK. 164. számú állásfoglalás pedig kimondja, hogy az 



okiratra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni azt az írásbeli "szakvéleményt", amelyet nem hatósági 
kirendelés alapján terjesztettek elo. A hatóság az ilyen vélemény kiállítóját eseti szakértoként kirendelheti. 

A védelem joga 

5. § (1) A terheltet megilleti a védelem joga. 
(2) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzék. E jogot korlátozni, illetoleg 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 védo is elláthatja. A bíróság, 

az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben a büntetoeljárást folytatják, az e törvényben 
meghatározott módon védekezhessék. 

(4) A védo eljárása az e törvényben meghatározott esetekben kötelezo. 
1. Az Alkotmány 57. § (3) bekezdése akként rendelkezik, hogy a büntetoeljárás alá vont személyeket az eljárás 
minden szakaszában megilleti a védelem joga. Ezzel van összhangban a Be. 5. § (1) bekezdése. A védelemhez 
való jogosultságból következik, hogy a terhelt a büntetoeljárás során védekezése érdekében szabadon 
gyakorolhatja jogait. A vele szemben érvényesített büntetoigényt megismerheti, arról álláspontját kifejtheti, a 
javára szóló körülményeket eloadhatja, a hatóság tevékenységével kapcsolatos észrevételeit, indítványait 
eloterjesztheti. 
A védelemhez való jog mellett a törvény kötelezi is a hatóságokat, hogy azt a terhelt javára biztosítsák. A 
"védekezés" kifejezés a büntetoeljárásban minden olyan tevékenység, amely nyilatkozat, indítvány 
megtételében fejezodik ki, a vele szemben marasztaló álláspontokkal ellentétben. A védo nem vonható 
felelosségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 
Az 5. § (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van ahhoz, hogy szabadlábon védekezzék. A 
büntetoeljárás megindulása önmagában nem jelentheti a terhelt személyi szabadságának elvonását. E jogot 
korlátozni, illetoleg bárkinek a szabadságát elvonni, csak az e törvényben meghatározott okból, és a 
törvényben meghatározott eljárás alapján lehet. (Lásd.: Be. VIII. Fejezet I-IV. Címek és 162. §) 
Az Alkotmány 55. § (1) bekezdése szerint - összhangban a Polgári és politikai jogok nemzetközi 
Egyezségokmánya 9. Cikk 1. pontjával, valamint az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló 
Egyezmény 5. Cikk 1. pontjával - a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a szabadságra és a 
személyi biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott okokból és a 
törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. 
2. A büntetoeljárási jog a kényszerintézkedések folytán korlátozza az állampolgári jogokat. A 
kényszerintézkedések olyan eljárási cselekmények, amelyekkel az eljáró hatóságok az eljárás alá vont személy 
vonatkozásában az egyes állampolgári jogok érvényesülését korlátozhatják. E körben korlátozás alá eshet a 
személyi szabadsághoz való jog, a személyi sérthetetlenséghez való jog, a levéltitokhoz való jog, a 
magánlakás tiszteletben tartásának joga és a tulajdonhoz való jog. 
A büntetoeljárási kényszerintézkedés feltételeit és alkalmazásuk módját az eljárási törvény rendelkezései az 
állampolgári jogok figyelembevételével részletesen meghatározzák. A büntetoeljárás során az eljáró 
hatóságok különös gonddal kötelesek ügyelni a kényszerintézkedések törvényességére. E körben kötelesek az 
elrendelés, az alkalmazás módjára vonatkozó rendelkezések betartását és betartatását biztosítani, illetve 
folyamatosan figyelni, hogy a kényszerintézkedés fenntartása feltétlenül szükséges-e a továbbiakban is. A 
kényszerintézkedések törvényességének biztosítéka a jogorvoslatok elbírálása. 
A Be. 5. § (3) bekezdése értelmében a terhelt személyesen védekezhet, és a védelmét az eljárás bármely 
szakaszában védo is elláthatja. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy az, akivel szemben 
a büntetoeljárást folytatják, az e törvényben meghatározott módon védekezhessék. 
Az eljáró hatóságok a védelem jogának kötelesek érvényt szerezni. E jog megsértése, vagy korlátozása az ügy 
érdemi elbírálására jelentos súlyú befolyással rendelkezo eljárási szabálysértés. Abban az esetben, ha a 
törvény értelmében a védo részvétele kötelezo, és kirendelt védo a tárgyaláson nem jelenik meg, a bíróságnak 
tisztáznia kell, hogy a vádlott más védot kíván-e meghatalmazni. Meghatalmazott védo hiányában a bíróság 
végzéssel védot rendel ki, mely végzésbol - több vádlott esetében - egyértelmuen ki kell tunnie, hogy a védo 
melyik vádlottnak a védelmét látja el. Ezek elmulasztása olyan feltételen eljárási szabálysértés, amely az 
elsofokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezi.(BH1996. 189.) 
Az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezo eljárási szabálysértés valósul meg akkor is, ha olyan ügyben, 
amelyben a védo részvétele nem kötelezo, meghatalmazott védoként olyan ügyvéd járt el, akit az Ügyvédi 
Kamara törölt a sorából. (BH1998. 165.) 



A védelem jogának érvényesítésében jelentos helye van azon törvényi rendelkezéseknek, amely a terhelt 
szabad védoválasztására, illetve hivatalból a védo bevonásának jogára vonatkoznak. Így a sorkatonai 
szolgálatot teljesíto vádlott részére, a bonyolult megítélésu ügyben indokolt védo kirendelése. (BH1981. 54.) 
A fiatalkorú terhelt ügyében a vádirat benyújtása elott, a kényszerintézkedéssel kapcsolatos meghallgatás a 
védo részvétele nélkül nem tartható meg, a védo távollétében a terhelt meghallgatása alapján hozott végzés 
esetén a másodfokú bíróságnak a határozatot hatályon kívül kell helyeznie. (BH1997. 12.) 
A Be. 5. § (4) bekezdése arról rendelkezik, hogy a védo eljárása az e törvényben meghatározott esetekben 
kötelezo. Ennek eseteit részletesen a Be. 46. §-a szabályozza. 
A védo személyével, a büntetoeljárásban való részvételével, feladataival a Be. 44-50. §-a foglalkozik 
részletesen. 

A hivatalból való eljárás, a büntetoeljárás megindítása és a büntetoeljárás 
akadályai 

6. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e törvényben megállapított 
feltételek esetén a büntetoeljárást megindítsa, illetoleg az eljárást lefolytassa. 

(2) Büntetoeljárás csak buncselekmény gyanúja alapján, és csak az ellen indítható, akit buncselekmény 
megalapozott gyanúja terhel. 

(3) Büntetoeljárást nem lehet indítani, a már megindult büntetoeljárást meg kell szüntetni, vagy felmento ítéletet 
kell hozni, ha 

a) a cselekmény nem buncselekmény, vagy azt nem a terhelt (feljelentett személy) követte el, 
b) nem állapítható meg buncselekmény elkövetése, illetoleg az, hogy a buncselekményt a terhelt (feljelentett 

személy) követte el, 
c) - az e törvényben meghatározott kivételekkel - büntethetoséget kizáró vagy megszünteto ok áll fenn, 
d) a terhelt cselekményét már jogerosen elbírálták, kivéve a Negyedik Részben, valamint a XXVIII. 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 elköveto egy cselekménye több buncselekményt valósít meg, a bíróság azonban - a vád 
szerinti minosítésnek megfeleloen - nem a vádirati tényállás szerint megállapítható valamennyi buncselekmény miatt 
állapítja meg a terhelt bunösségét. 

(5) Azzal szemben, akinek a felelosségét a bíróság szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította meg, 
azonos tényállás mellett büntetoeljárás - a szabálysértésekrol szóló törvényben meghatározott perújítási eljárás 
lefolytatása elott - nem indítható. 

1. A hivatalból való eljárás elvének a követelménye valamennyi, a büntetoügyekben eljáró hatóságra egyaránt 
irányadó, azonban az egyes büntetoeljárási hatóságok feladatait, kötelezettségeit eltéro tartalommal 
határozza meg. A Be. 6. § (1) bekezdésében a törvény rendelkezik arról, hogy a bíróságnak az ügyésznek és a 
nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e törvényben megállapított feltételek esetén a büntetoeljárást 
megindítsa, illetoleg az eljárást lefolytassa. 
Általános nyomozó hatósági jogkörrel a rendorség van felruházva, azonban a Be. 36. § (2) bekezdésében 
szabályozott buncselekmény kategóriákban a nyomozást a Vám- és Pénzügyorség, a Be. 36 § (3) 
bekezdésében szabályozott buncselekmény kategóriákban a Határorség, míg a Be. 36. § (4) bekezdésében 
szabályozott esetekben a hajó, illetve a légi jármu parancsnoka végzi el. A nyomozó hatóságok feladata a 
buncselekmények idoszeru, alapos felderítése, valamint az elbírálásukhoz szükséges eljárási cselekmények 
elvégzése. Az e szempontok figyelembevételével elvégzett nyomozás alapján a vád emelésérol az ügyész dönt. 
A törvényben megállapított feltételek esetén büntetoeljárás megindítása, illetoleg az officialitás elve alapján a 
már megindult eljárás lefolytatása a bíróságnak kötelessége. A vádemelést követoen tehát a bíróság köteles az 
eljárást lefolytatni, a vádban foglaltak felol dönteni. A bíróság a felek tárgyalási jogait biztosítja, de a felek 
indítványainak, nyilatkozatainak nincs kötoerejük. A bíróság gondoskodik a szükséges bizonyításról. A 
másodfokú bírósági eljárásban ugyancsak érvényesül a hivatalból való eljárás elve, a megfellebbezett 
határozatok felülvizsgálatát, a határozatok meghozatalát érinto kötelezettségekben. 
A hivatalból való eljárás alapelve alól korlátozó kivételeket az anyagi jogi szabályok, vagy a büntetoeljárási 
törvény határoznak meg. Így a törvény magánszemélyt, vagy más hatóságot jogosít fel a büntetoigény 
érvényesítésének szükségességével kapcsolatos döntésre. Ide tartozik a magánindítvány, a kívánat és a 
feljelentés. 



A büntetoeljárási törvény szerint a hivatalból való eljárás elvét korlátozza a feljelentés visszavonása, a 
vádelejtés, illetve a vélelmezett vádelejtés. 
A korlátozások második csoportjába tartoznak azok, amelyek lehetoséget adnak arra, hogy a büntetoügyekben 
eljáró hatóságok a büntetoigény érvényesítésének mellozésérol dönthessenek. Ez azt jelenti, hogy a súlyosabb 
buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából csekélyebb buncselekmény miatt a nyomozást, a 
vádemelést, illetve a bírósági bizonyítást mellozzék. [Be. 187. § (1), 220-221. §, 332. § (2), 377. §] 
A büntetoeljárás lefolytatására a hivatalból való eljárás elvén túlmenoen a törvény a sértettnek is lehetoséget 
biztosít. Meghatározott esetekben pót-magánvádlóként léphet fel a sértett, ha az ügyész a vádat elejtette, az 
ügyész, vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást megszüntette [Be. 53. § (1)]. 
2. A 6. § (2) bekezdése értelmében büntetoeljárás csak buncselekmény gyanúja alapján és csak az ellen 
indítható, akit buncselekmény megalapozott gyanúja terhel. 
A büntetoeljárásnak a törvényben meghatározott feltételeit az eljárás megindítására jogosult és kötelezett 
hatóságokra, valamint az eljárás megindításának törvényes rendjére vonatkozó eloírások összessége alkotja. 
A büntetoeljárás megindítása a bunüldözoi funkciót teljesíto hatóságok feladata, míg magánvádas eljárásban 
ez a feladat a sértettet terheli. E hatóságok határoznak a nyomozásnak, illetve a bírósági eljárásnak a 
megindításáról. 
A büntetoeljárást a törvényben megszabott rendben kell megindítani. A bírósági szakaszt meg kell, hogy 
elozze a nyomozati szakasz, amely lényegében kettos feladatkört lát el. Egyrészt elokészíti és megalapozza a 
bírósági eljárás eredményes lefolytatását, másrészt lehetoséget teremt azon ügyek kiszurésére, amelyek 
esetében a büntetojogi felelosségre vonás feltételei nem állapíthatóak meg, illetve az kizárt, vagy 
szükségtelen. 
A magánvádas ügyekben a bírósági eljárást nem elozi meg nyomozati szakasz még abban az esetben sem, ha 
a bizonyítékok felderítése érdekében a bíróság nyomozást rendel el. Ennek elvégzésével ugyanis a bíróság a 
rendorséget bízza meg. Ez egyben azt is jelenti, hogy a bíróság a magánvádas ügyben sem veheti át a 
bunüldözo hatóság funkcióját, nincs a büntetoeljárás megindításával kapcsolatosan a nyomozó hatósághoz, 
vagy az ügyészhez hasonló feladata. 
A büntetoeljárás akadályai nem különböznek a szerint, hogy a nyomozási, vagy a bírósági szakaszban 
merülnek fel. A nyomozás megtagadása, a nyomozás, vagy az eljárás megszüntetése, illetve felmento ítélet 
meghozatala az eredménye a felsorolt akadályoknak. 
3. A 6. § (3) bekezdése rögzíti azon eseteket, amikor büntetoeljárást nem lehet indítani, a már megindult 
büntetoeljárást meg kell szüntetni, majd felmento ítéletet kell hozni. Ilyen esetet képez az, ha a cselekmény 
nem buncselekmény, vagy azt nem a terhelt (feljelentett személy) követte el, valamint ha nem állapítható meg 
buncselekmény elkövetése, illetoleg az, hogy a buncselekményt a terhelt (feljelentett személy) követte el. Az e 
törvényben meghatározott kitételekkel ugyanez a helyzet abban az esetben is, ha büntethetoséget kizáró, vagy 
megszünteto ok áll fenn, illetve ha a terhelt cselekményét már jogerosen elbírálták. Ezen utóbbi eset alól 
kivételt képez a Be. Negyedik Részében szabályozott perújítási eljárás, felülvizsgálati eljárás, jogorvoslati 
eljárás a törvényesség érdekében, valamint a jogegységi eljárás. Ugyancsak kivételt képez a Be. XXVIII. 
fejezetének II. Címében meghatározott különleges eljárások, illetve a III. Címében meghatározott 
kártalanítási és visszatérítési eljárás is. 
Ezen törvényi szabályozással összhangban rendelkezik a Be. 174. § a feljelentés elutasításáról, a Be. 190. § a 
nyomozás megszüntetésérol, a Be. 267. § a tárgyalás elokészítése során történo eljárás megszüntetésérol, a 
Be. 331. § a felmento ítélet meghozataláról, valamint a Be. 332. § az elso fokú bíróság eljárást megszünteto 
végzésérol. 
4. A Be. 6. § (4) bekezdése értelmében a Be. Negyedik Részben meghatározott eljárásokat - melyek a 
rendkívüli eljárások körét képezik - kivéve a (3) bekezdés d) pontja - vagyis, ha a terhelt cselekményét már 
jogerosen elbírálták - az irányadó akkor is, ha az elköveto egy cselekménye több buncselekményt valósít meg, 
a bíróság azonban - a vád szerinti minosítésnek megfeleloen - nem a vádirati tényállás szerint megállapítható 
valamennyi buncselekmény miatt állapítja meg a terhelt bunösségét. A Be.-nek a különleges eljárásokat 
tartalmazó fejezete az eljárás jogeros befejezését követoen felmerült bizonyos nem érdemi, a büntetojogi 
felelosséget nem érinto kérdésekben való egyszerubb eljárási formákat teremti meg. 
A különleges eljárások formálisan ugyancsak büntetoeljárások, melyeket annak ellenére folytatnak le, hogy az 
eljárást lezáró ügydönto határozat már jogerore emelkedett. A Be. 6. § (4) bekezdése szorosan összefügg a 
vádelv helyes értelmezésével, de emellett a terhelt jogos érdekeinek védelmét is szolgálja akkor, amikor azt az 
elvet képviseli, miszerint az állam bünteto hatalmát érvényesíto bíróság és ügyész tévedése nem róható az 
elköveto terhére. 



5. A Be. 6. § (5) bekezdése alapján azzal szemben, akinek a felelosségét a bíróság szabálysértési eljárásban 
hozott határozatával állapította meg, azonos tényállás mellett büntetoeljárás - a szabálysértésekrol szóló 
törvényben meghatározott perújítási eljárás lefolytatása elott - nem indítható. 
Ezen törvényi rendelkezés alapját az képezi, hogy a szabálysértési ügyben hozott bírósági határozat 
ugyanolyan jogerohatással bír, mint bármely más bírósági határozat. 
Szabálysértésekrol szóló 1999. évi LXIX. törvény 11. fejezete szabályozza e körben a perújítás kérdéseit. 

Az ártatlanság vélelme 

7. § Senki sem tekintheto bunösnek mindaddig, amíg a bunösségét a bíróság jogeros határozatában nem állapította 
meg. 

Az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló Egyezmény 6. Cikkének 2. pontja kimondja, hogy 
minden, buncselekménnyel gyanúsított személyt mindaddig ártatlannak kell vélelmezni, amíg a bunösségét a 
törvénynek megfeleloen meg nem állapították. 
Ezzel összhangban az Alkotmány 57. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Köztársaságban senki sem 
tekintheto bunösnek mindaddig, míg büntetojogi felelosségét a bíróság jogeros határozata nem állapította 
meg. 
Ezen rendelkezések szerint tehát a terhelt mindaddig, amíg a büntetoeljárás törvényes rendjében a bíróság 
jogerosen el nem ítéli, nem bunös, és a bunösség megállapításával együtt járó jogi következmények a terhelt 
eljárási helyzetét az ítélet jogerore emelkedéséig nem befolyásolhatják. Az ártatlanság vélelme azt is jelenti, 
hogy elfogulatlan, pártatlan bírót és bírósági eljárást feltételez, és egyben meghatározza a vádlottnak, mint 
jogokkal felruházott alanynak a jogi helyzetét is. 
Az ártatlanság vélelmének alapelvébol következik az is, hogy az ártatlannak vélelmezett terhelt bunösségét 
kétséget kizáró módon kell bizonyítani. Ez a feladat a büntetoügyekben eljáró hatóságokat terheli. Tekintettel 
arra, hogy a büntetoeljárásban a bizonyítási teher a hatóságokra hárul, ez azt is jelenti, hogy a terhelt nem 
kötelezheto ártatlanságának bizonyítására. A bizonyítási kötelezettség valamennyi, a büntetoügyben eljáró 
hatóságot terheli. 
A bizonyítási kötelezettség terjedelme a büntetojogi felelosségre vonás eldöntéséhez szükséges tények körében 
határozható meg, amely egyaránt felöleli a bunösség és az ártatlanság megállapítására vonatkozó 
valamennyi adatot és tényt. 
A büntetoeljárásban a hatóságokat terhelo bizonyítási teher alól mindössze két kivétel ismeretes. Az egyik a 
valóság bizonyítása, a másik a magánvádló bizonyítási kötelezettsége. 
Valóság bizonyításának a magánvádas buncselekmények körében akkor van helye, ha a becsület csorbítására 
alkalmas tény állítását, híresztelését, illetoleg az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát közérdek, vagy 
bárkinek a jogos érdeke indokolttá teszi [Btk. 182. § (1)]. 
A magánvádló bizonyítási kötelezettsége a Be. 494. § (1) bekezdése értelmében a magánvádas eljárásban 
érvényesül. A bíróság azonban ezekben az ügyekben is köteles szükség esetén a bizonyítás kiegészítése iránt 
hivatalból intézkedni, illetve a törvényi feltételek megléte esetén a nyomozást elrendelni. 
Az ártatlanság vélelmébol következik tehát, hogy a vád bizonyítása fo szabályként mindig a vádlót terheli. Ez 
a bizonyítási teher általában nem fordítható meg. Minthogy a rágalmazás a való tények állítása, híresztelése 
esetében is megállapítható, a valóság bizonyítása esetében az ártatlanság vélelmébol folyó bizonyítási fo 
szabály olyan vonatkozásban "megfordul", hogy a közérdek, vagy bárkinek a jogos magánérdeke fennállása 
esetén nem a magánvádlót terheli annak a kötelezettsége, hogy az elköveto által állított, híresztelt tény 
valóságtartalma ellentétes az objektív valósággal, hanem a vádlott köteles bizonyítani az általa állított, 
híresztelt tény valóságtartalmát (BH1998. 412.). 
Az ártatlanság vélelmének alapelve folytán a terhelt büntetojogi felelosségét csak akkor állapíthatja meg 
jogeros bírói ítélet, ha az kétséget kizáró módon bizonyított. 

Az önvádra kötelezés tilalma 

8. § Senki sem kötelezheto arra, hogy önmagát terhelo vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot 
szolgáltasson. 

Az önvádra kötelezés tilalma értelmében senki sem kötelezheto arra, hogy önmagát terhelo vallomást tegyen 
és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson. Ez a tilalom kiegészíti egyrészt az ártatlanság vélelmét, tekintettel 
arra, hogy az ártatlannak vélelmezett terhelt bunösségét a büntetoügyekben eljáró hatóságoknak kell 



bizonyítani, méghozzá kétséget kizáró módon. A terhelt semmilyen formában nem kötelezheto ártatlanságának 
bizonyítására sem. 
Az önvádra kötelezés tilalma kiegészíti másrészt azt a Be. 4. §-ában rögzített kötelezettséget, miszerint a vád 
bizonyítása a vádlót terheli. 
Az e szakaszhoz fuzött miniszteri indokolás szerint az önvádra kötelezés tilalma a vallomástétel szabadságát 
és a bizonyítékok szolgáltatásában a közremuködés megtagadásának a jogát hivatott biztosítani nemcsak a 
terhelt, hanem más személyek, különösen a tanúk számára is. 
A Be. 8. §-ban rögzített tilalomhoz kapcsolódóan mondja ki a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja azt, hogy a 
tanúvallomást megtagadhatja az, aki magát, vagy hozzátartozóját buncselekmény elkövetésével vádolná, az 
ezzel kapcsolatos kérdésekben. 
Terhelo vallomás, vádolás alatt bármely, valamely buncselekménnyel összefüggésbe hozható kijelentést kell 
érteni. 
Ez a tilalom az egész eljárás során biztosítja a terhelt számára az önvádolás alóli mentességet azzal, hogy a 
részére kedvezo, mento körülmények saját maga általi eloadását sem teszi kötelezové. 
A tanút az ilyen mentesség megilleti abban az esetben is, ha az ellene korábban indult büntetoeljárást 
megszüntették, cselekményét jogerosen elbírálták, vagy vele szemben közkegyelmi rendelkezést alkalmaztak. 
A miniszteri indokolás kifejti azt is, hogy az önvádra kötelezés tilalma a vallomástétel kikényszerítésére is 
kiterjed. Ez a tilalom azonban a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat házkutatással, motozással, a hatóság 
általi megszerezhetoségére nem terjed ki. 

Az anyanyelv használata 

9. § (1) A büntetoeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. 
(2) A büntetoeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi 

szerzodés 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, illetoleg nyomozó hatóság gondoskodik, amelyik a határozatot meghozta, illetoleg a hivatalos iratot 
kibocsátotta. 

1. Az anyanyelv használatának elve is a törvény elotti egyenloség kifejezodéseként jelenik meg. 
Az Alkotmány 68. § (2) bekezdése rögzíti amikor kimondja, hogy a Magyar Köztársaság védelemben részesíti 
a nemzeti és etnikai kisebbségeket, biztosítja kollektív részvételüket a közéletben, saját kultúrájuk ápolását, 
anyanyelvük használatát, az anyanyelvu oktatást, a saját nyelven való névhasználat jogát. 
A Be. 9. § (1) bekezdése szerint a büntetoeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem tudása miatt azonban 
senkit sem érhet hátrány. Az anyanyelv használatának joga a magyar nyelv ismeretétol függetlenül az eljárás 
minden olyan alanyát megilleti, aki nem magyar anyanyelvu. A magyar anyanyelvet beszélo, de írni, olvasni 
nem tudó idegen anyanyelvu terhelt elott a magyar nyelven történt kihallgatásáról felvett jegyzokönyv 
ismertetésénél hatósági tanú alkalmazható. [Be. 183. § (1)] 
A Be. 9. § (2) bekezdése értelmében a büntetoeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, 
törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodés alapján, az abban meghatározott körben, regionális, vagy 
kisebbségi nyelvét, vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt más nyelvet 
használhatja. 
Ha a vádlott a magyar nyelvet nem ismeri, a vádirat e vádlottra vonatkozó részét a vádlott anyanyelvére, 
regionális, vagy kisebbségi nyelvére, illetoleg kérésére az általa korábban ismertként megjelölt, az eljárásban 
korábban használt más nyelvre le kell fordítani és azt így kell a bírósághoz benyújtani. [Be. 219. § (3)] 
Nem sérti a védelem és az anyanyelv használatának az alapelvét, ha az elozetes letartóztatás 
meghosszabbítása tárgyában hozott végzés tartalmát a nem magyar anyanyelvu gyanúsítottnak a tolmács 
szóban lefordítja, ugyanakkor azonban írásbeli fordítást nem készít a részükre. (BH1998. 11.) 
Ha a vádlott a magyar nyelvet nem ismeri, vagy pedig nem tud megfeleloen magyarul, kötelezo az eljárásban 
védot és tolmácsot a részére kirendelni. Ha nem magyar anyanyelvu személy az eljárás során az anyanyelvét - 
törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodés 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 ismero személy által ismertként megjelölt más nyelv használatát 
kell tolmács útján biztosítani. (Be. 46. § c), 114. §) 



Ha a vádlott nem magyar anyanyelvu, akkor is használhatja saját anyanyelvét, ha tud magyarul. Azt, hogy a 
saját anyanyelvét kívánja használni, az eljárás bármely szakaszában kijelentheti, és ettol kezdodoen kell 
tolmácsról gondoskodni, de védo kirendelése ez okból nem kötelezo. (BH1989. 10.) 
A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 1. § (2) bekezdése értelmében 
nemzeti kisebbség minden olyan, a Magyar Köztársaság területén legalább egy évszázada honos csoport, 
amely az állam lakossága körében számszeru kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok, és a lakosság 
többi részétol - többek között - saját nyelve és kultúrája különbözteti meg. E törvény 13. §-a értelmében pedig 
a kisebbséghez tartozó személynek joga van anyanyelvének, történelmének, kultúrájának, hagyományainak 
megismeréséhez, ápolásához, gyarapításához, továbbadásához, illetve részt venni az anyanyelvi oktatásban. E 
törvényi szabályozás megvalósítására utal a 9. § azon rendelkezése, hogy a büntetoeljárásban mindenki 
használhatja a kisebbségi nyelvét is. Ez azt jelenti, hogy az eljárás folyik az adott nemzeti kisebbség nyelvén. 
Amikor tehát a bíróság is e nyelvet használja, és nem vesz igénybe tolmácsot, csak akkor, ha valamelyik 
vádlotton kívül kihallgatott személy nem ismeri a nemzeti kisebbségi nyelvet. 
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája rendelkezéseiben biztosítja, hogy az eljárásban 
résztvevo személyek saját regionális, vagy kisebbségi nyelvüket használják, továbbá, hogy az indítványok, az 
írásos és szóbeli bizonyítékok ne minosülhessenek kizárólag azon az alapon elfogadhatatlanoknak, hogy 
regionális, vagy kisebbségi nyelven készültek, valamint, hogy az eljáráshoz kapcsolódó okmányokat kérelemre 
a regionális, vagy kisebbségi nyelveken is kiállítják, ha szükséges, tolmácsok és fordítások igénybevételével 
úgy, hogy az ne jelentsen az érdekelteknek külön költséget. 
A Strasbourgban, 1992. november 5-én létrehozott Regionális, vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának 
kihirdetésérol szóló 1999. évi XL törvény 3. §-a értelmében a Magyar Köztársaság kötelezettséget vállalt 
arra, hogy a horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nyelvek vonatkozásában a büntetoeljárásokban 
biztosítja a Kartában rögzített jogokat. A Karta 1. Cikke értelmében a regionális, vagy kisebbségi nyelvek 
kifejezés alatt azon nyelvek értendok, amelyeket valamely állam adott területén az állam olyan polgárai 
hagyományosan használnak, akik az állam fennmaradó népességénél számszeruen kisebb csoportot alkotnak, 
és amelyek különböznek ezen állam hivatalos nyelvétol, nyelveitol, azonban ez nem foglalja magában sem az 
állam hivatalos nyelvének dialektusait, sem a bevándorlók nyelveit. A regionális, vagy kisebbségi nyelv 
használatának területén az a földrajzi körzet értendo, ahol ez a nyelv olyan számú személy kifejezési eszköze, 
amely indokolja a jelen Karta által eloírt különbözo védelmi és ösztönzo intézkedések meghozatalát. A 
területhez nem kötheto nyelveken az állam polgárai által beszélt olyan nyelvek értendok, amelyek különböznek 
az állam lakosságának többi része által beszélt nyelvtol, vagy nyelvektol, de amelyeket, bár az állam területén 
hagyományosan beszélik, nem lehetett egy külön földrajzi körzethez kapcsolni. 
A Karta 9. Cikke 1/A. pontja kimondja, hogy az olyan igazságszolgáltatási kerületekben, amely regionális, 
vagy kisebbségi nyelvet használó személyek száma indokolja, hogy e nyelvek mindegyike helyzetének 
megfeleloen, és azzal a feltétellel, hogy a jelen bekezdés által nyújtott lehetoségek kihasználását nem minosíti 
a bíró az igazságszolgáltatás rendes ügymenetét akadályozónak, vállalják, hogy a büntetoeljárásokban 
biztosítják, hogy az igazságszolgáltatási hatóságok az egyik fél kérelmére az eljárást a regionális, vagy 
kisebbségi nyelveken folytassák, és/vagy garantálják a vádlott jogát, hogy saját regionális, vagy kisebbségi 
nyelvét használja, és/vagy biztosítják, hogy az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyítékok ne 
minosülhessenek pusztán azon az alapon elfogadhatatlanoknak, hogy a regionális, vagy kisebbségi nyelven 
készültek és/vagy az igazságszolgáltatási eljáráshoz kapcsolódó okmányokat kérelemre a regionális, vagy 
kisebbségi nyelveken is kiállítják, ha szükséges tolmácsok és fordítások igénybevételével úgy, hogy az ne 
jelentsen az érdekelteknek külön költséget. 
A Karta 9. Cikk 3. pontja rögzíti, hogy a felek vállalják, hogy kisebbségi, vagy regionális nyelveken 
hozzáférhetové teszik a legfontosabb állami törvényszövegeket, valamint azokat, amelyek különösen érintik e 
nyelvek használóit, feltéve, hogy e szövegek másként nem hozzáférhetok. 
3. A Be. 9. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy annak a határozatnak és más hivatalos iratnak a 
lefordításáról, amelyet e törvény szerint kézbesíteni kell, az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság 
gondoskodik, amelyik a határozatot meghozta, illetoleg a hivatalos iratot kibocsátotta. Vagyis a lefordítási 
kötelezettség nem az irat kézbesítéséhez, hanem az irat, határozat kibocsátásához került hozzárendelésre. Így 
pl. az ügyészség a vádirat, vádindítvány benyújtásakor mellékeli annak fordítását is. 

A büntetojogi felelosség önálló elbírálása 



10. § Abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el és milyen buncselekményt, 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, illetoleg az abban megállapított tényállás. 

A büntetojogi felelosség önálló elbírálása értelmében abban a kérdésben, hogy a terhelt követett-e el, és 
milyen buncselekményt, 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, illetoleg az 
abban megállapított tényállás. Ez azt jelenti, hogy a büntetojogi felelosség ténybeli és jogi alapja felol csak az 
erre feljogosított és kötelezett bíróság határozhat jogerosen, vagyis azt a kérdést, hogy történt-e 
buncselekmény és annak ki az elkövetoje, kizárólag a bíróság a büntetoeljárása során jogosult eldönteni. Ez 
irányadó abban az esetben is, ha az ügyben más hatóság, akár a büntetojogi felelosség alapjául szolgáló 
tényállás egészérol, akár annak egy részérol már érdemben határozott. Abban az esetben azonban, ha ezen 
kérdések eldöntésének elofeltétele valamely elozetes kérdés más hatóság által történo elbírálása, a törvényben 
meghatározott esetekben [Be. 188. § (1) d), 266. § (1)] a büntetoeljárás felfüggesztésére kerül sor. 
Nem köti a büntetobíróságot a polgári perben hozott az az ítélet, amely a terhelt és a sértett között létrejött 
jogügyletet nem bizományosi szerzodésnek, hanem adásvételnek tekintette. (BH1997. 62.) 
A Bk 54. számú állásfoglalás mondja ki azt, hogy a szabálysértés tárgyában a szabálysértési hatóság által 
hozott határozat nem zárja ki a büntetoeljárás megindítását. 
A büntetojogi felelosség önálló elbírálásának elvébol nem következik azonban az, hogy a már korábban 
lefolytatott polgári per, szabálysértési, fegyelmi eljárás eredménye, vagyis az ilyen eljárások során keletkezett 
jogeros határozatok a büntetoeljárási bizonyítás körébol kirekeszthetok lennének. A bünteto ügyekben eljáró 
hatóságok a bizonyítási eljárás során - okirati bizonyítási eszközként - más eljárás iratait, határozatait 
beszerezhetik és felhasználhatják, mint bizonyítékot. 
A személyi állapotra vonatkozó jogviszonyok felol a polgári perben hozott jogeros határozat a bünteto 
ügyekben eljáró hatóságokat köti. Természetesen nem vezethet eredményre a büntetoeljárásban polgári jogi 
igény érvényesítése, ha azt polgári eljárásban már jogerosen elbírálták. Változatlan tényállás és jogi 
minosítés esetén a korábban szabálysértési hatóság által törvényes hatáskörben meghozott határozat a 
bünteto ügyekben eljáró hatóságokat is köti. 

A törvény hatálya 

11. § (1) A büntetoeljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévo törvény szerint kell lefolytatni. 
(2) A magyar bünteto joghatóság alá tartozó ügyekben [a Bünteto Törvénykönyvrol szóló 1978. évi IV. törvény (a 

továbbiakban: Btk.) 3. és 4. §] az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni. 
1. Az eljárási törvény idobeli hatályának szabályai több vonatkozásban nem azonosak az anyagi jog hasonló 
rendelkezéseivel. 
A Büntetoeljárási törvénynek nincs visszaható hatálya. Vagyis a büntetoeljárást mindig a cselekmény 
elbírálásakor hatályban lévo törvény szerint kell lefolytatni, függetlenül attól, hogy a cselekményt a törvény 
hatályba lépése elott, vagy után követték-e el. 
Az eljárási törvény területi és személyi hatálya viszont már a büntetotörvény rendelkezéseinek megfelelo. 
2. A területi hatály alapján a Be. hatálya a belföldön, vagy a belfölddel egy tekintet alá eso területen 
elkövetett buncselekményekre terjed ki. Ennek megfeleloen a magyar törvényt kell alkalmazni a belföldön 
elkövetett buncselekményre, valamint magyar állampolgár külföldön elkövetett olyan cselekményére, amely a 
magyar törvény szerint buncselekmény. Ugyancsak a magyar törvény kell, hogy alkalmazásra kerüljön a 
Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón, vagy magyar légi jármuvön elkövetett 
buncselekményre is. (Btk. 3. §) 
3. A büntetoeljárási törvény személyi hatálya alá tartozik minden magyar állampolgár, függetlenül attól, hogy 
a buncselekményt mely ország területén valósította meg, valamint attól is, hogy az elkövetés helye szerinti 
országban hatályban lévo törvény szerint magatartása buncselekménynek minosül-e. A magyar eljárási 
törvényt kell alkalmazni abban az esetben is, ha nem magyar állampolgár külföldön követ el buncselekményt 
és az a magyar törvény szerint buncselekmény és az elkövetés helyének törvénye szerint is büntetendo; Az 
állam elleni buncselekmény tekintet nélkül arra, hogy az elkövetés helyének törvénye szerint büntetendo-e, 
illetve az emberiség elleni, vagy olyan egyéb buncselekmény, amelynek üldözését nemzetközi szerzodés írja 
elo. Ezekben az esetekben a büntetoeljárás megindításáról a Legfobb Ügyész határoz. (Btk. 4. §) 

II. Fejezet 



A BÍRÓSÁG 

A bíróság feladata 

12. § (1) A bíróság feladata az igazságszolgáltatás. 
(2) Bíróság dönt - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - a szabadságelvonással, illetve szabadságkorlátozással 

járó kényszerintézkedésekrol. 
(3) A bíróság az e törvényben meghatározott más feladatokat is ellát. 
(4) A vádirat benyújtása elott a bíróság feladatait - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - a nyomozási bíró látja 

el. 
1. Az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 
Egyezmény 6. Cikke rögzíti, hogy mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független 
és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és ésszeru idon belül tárgyalja és hozzon határozatot polgári 
jogi jogai és kötelezettségei tárgyában, illetoleg az ellene felhozott büntetojogi vádak megalapozottságát 
illetoen. 
Az Alkotmány X. fejezete rögzíti a bíróságokra vonatkozó legalapvetobb szabályokat a bíróságok szervezetére 
és muködésének alapelveire vonatkozó elvi jelentoségu rendelkezéseket. 
A bíróságok szervezetére és igazgatására vonatkozó, részletes szabályokat tartalmazó, 1997. évi LXVI. tv. 16. 
§-a értelmében a Magyar Köztársaságban az igazságszolgáltatást a következo bíróságok gyakorolják: a 
Legfelsobb Bíróság, az Ítélotáblák, a Megyei Bíróságok (a fovárosban a Fovárosi Bíróság), a Városi és 
Kerületi Bíróságok, valamint a Munkaügyi Bíróság. (Az Ítélotáblák székhelyének és illetékességi területének 
meghatározásáról az 2002. évi XXII tv. rendelkezik) 
A Be. 12. § (1) bekezdése értelmében az igazságszolgáltatás a bíróság feladata, e körben a terhelt büntetojogi 
felelosségérol a bünteto ügyekben eljáró bíróságok döntenek. 
2. A 12. § (2) bekezdése értelmében a bíróság dönt a szabadságelvonással, illetve szabadságkorlátozással 
járó kényszerintézkedésekrol, és ez alól csak e törvény eltéro rendelkezése jelenthet kivételt. 
A Polgári és politikai jogok nemzetközi Egyezségokmánya 9. Cikk 1. pontja valamint az Emberi jogok és 
alapveto szabadságok védelmérol szóló Egyezmény 5. Cikk 1. pontja által eloírtak figyelembevételével az 
Alkotmány 55. § (1)-(2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a 
szabadságra és a személyi biztonságra, senkit sem lehet szabadságától másként, mint a törvényben 
meghatározott okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani. A buncselekmény 
elkövetésével gyanúsított és orizetbe vett személyt a leheto legrövidebb idon belül vagy szabadon kell 
bocsátani, vagy bíró elé kell állítani. A bíró köteles az elé állított személyt meghallgatni és írásbeli 
indokolással ellátott határozatban szabadlábra helyezésérol, vagy letartóztatásáról haladéktalanul dönteni. 
Ezen magasabb szintu jogi szabályokkal összhangban a büntetoeljárási jog az állampolgári jogokat 
korlátozza, kényszerintézkedések folytán. A kényszerintézkedések, mint eljárási cselekmények révén, az eljáró 
hatóságok, így a bíróság, az eljárásba bevont személy vonatkozásában korlátozhatják az egyes állampolgári 
jogok érvényesülését. Az eljárási törvény e kényszerintézkedések feltételeit és alkalmazásuk módját az 
állampolgári jogok figyelembevételével határozza meg. A büntetoeljárás során a bíróság különös gonddal 
köteles ügyelni az alkalmazott kényszerintézkedések törvényességére. E körben a bíróságok kötelesek az 
elrendelésre, az alkalmazás módjára vonatkozó rendelkezések betartására és betartatására, illetve annak 
folyamatos figyelésére, hogy a kényszerintézkedés fenntartása a továbbiakban is feltétlenül szükséges és 
indokolt-e. 
A büntetoeljárás során alkalmazható kényszerintézkedések közül a 12. § (2) bekezdése a szabadság 
elvonással, illetve szabadság korlátozással járó kényszerintézkedéseket utalja a bíróság döntési jogköre alá. 
A büntetoeljárás bírósági szakasza során a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos minden döntés a bíróság 
feladata. 
A törvény értelmében a bíróság kell, hogy döntsön az elmeállapot megfigyelésének elrendelésérol [Be. 107. § 
(1)], az elozetes letartóztatás elrendelésérol [130. § (1)], a lakhelyelhagyási tilalom elrendelésérol [137. § 
(3)], az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésérol [140. § (1)], az útlevél elvételérol [146. § (1)-(2)], az 
óvadék elfogadásáról [147. § (1)], bizonyos esetekben a lefoglalásról [151. § (3), 153. § (2)] és a zár alá 
vételrol [159. § (1)]. Ezek a feladatok az eljárás egész menete alatt a bíróságokat terhelik. 
3. A 12. § (3) rendelkezik arról, hogy a bíróság a Büntetoeljárási törvényben meghatározott más feladatokat 
is ellát. 



Ilyen feladat lehet egyrészt a Be. IX. Fejezet VI. Címében szabályozott tevékenységi kör, mely a nyomozási 
bíró eljárására vonatkozó szabályokat tartalmazza. E körben a törvény 207. § (1) bekezdése mondja ki azt, 
hogy a vádirat benyújtása elott a bíróság feladatait elso fokon a megyei bíróság elnöke által kijelölt helyi 
bírósági bíró (nyomozási bíró) látja el. 
Ugyancsak a 12. § (3) bekezdésében feltüntetett más feladatnak tekintendo a Be. XXIX. Fejezet II. Címében 
meghatározott feladatcsoport, mely a bíróság feladatait határozza meg a végrehajtás során. 
A 12. § (4) bekezdése értelmében a vádirat benyújtása elott a bíróság feladatait a nyomozási bíró látja el, 
kivételt képez ez alól, ha a törvény ettol eltéroen rendelkezik. Ilyen eltéro rendelkezést tartalmaz a Be. 215. § 
(3) bekezdése, amikor kimondja, hogy a nyomozási bíró határozata elleni fellebbezést a megyei bíróság 
másodfokú tanácsa bírálja el. Ugyancsak kivételt jelent a fo szabály alól a Be. 268. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfeleloen az az eset, ha a vádirat benyújtása után a vádlott, vagy védoje a különösen védett 
tanhoz kérdés feltevését indítványozta. Ekkor ugyanis - amennyiben a bíróság elrendeli - ugyancsak a 
nyomozási bíró hallgatja ki ismételten a különösen védett tanút. 

Az eljáró bíróságok 

13. § (1) Elso 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 ítélotábla a megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben, 
c) ha e törvény az ítélotábla határozata elleni fellebbezést lehetové teszi, a Legfelsobb Bíróság az ítélotábla 

hatáskörébe tartozó ügyekben. 
(3) Az e törvényben meghatározott esetekben az elsofokú 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. 

(4) Külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és 
felügyelete mellett - bírósági ügyintézo is eljárhat. A bíróság eljárására irányadó, e törvényben meghatározott 
rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági ügyintézo eljárására kell alkalmazni. 

1. Az (1) bekezdés értelmében elso fokon a helyi bíróság és a megyei bíróság jár el. 
A helyi bíróságok - vagyis a városi és kerületi bíróságok - elso fokon járnak el. A helyi bíróságokon 
meghatározott jellegu ügyek intézésére csoportok létesíthetoek. A törvényben meghatározott ügyekben a 
megyei bíróságok ugyancsak elso fokon járnak el. A megyei bíróságon tanácsok, csoportok és bünteto, 
polgári és gazdasági, valamint közigazgatási kollégiumok muködnek. A kollégiumok összevontan is 
muködhetnek. törvény által meghatározott ügyekben elso fokon - a kijelölt megyei bíróságokon és illetékességi 
területtel - katonai tanácsok járnak el. 
Azt, hogy elso fokon mely ügyekben jár el a helyi, illetve megyei szintu bíróság, e törvénynek a bíróságok 
hatáskörére vonatkozó szabályai döntik el. A Be. 15. § értelmében elso fokon a helyi bíróság hatáskörébe 
tartozik azoknak a buncselekményeknek az elbírálása, amelyeket e törvény nem utal a megyei bíróság 
hatáskörébe. A Be. 16. § pedig részletesen ismerteti azon buncselekmény kategóriákat, amelyek a megyei 
bíróság hatáskörébe tartoznak. 
2. A 13. § (2) bekezdése értelmében másodfokon jár el a megyei bíróság ha a helyi bíróság hatáskörébe 
tartozó ügyekben, amikor is másodfokon elbírálja a helyi bíróságok határozatai ellen bejelentett 
fellebbezéseket. Ugyancsak másodfokon jár el az ítélotábla, a megyei bíróságok elso fokú hatáskörébe tartozó 
ügyekben, vagyis másodfokon elbírálja a megyei bíróságok elso fokú határozatai ellen bejelentett 
fellebbezéseket. Abban az esetben, ha a Büntetoeljárási törvény az ítélotábla határozata elleni fellebbezést 
lehetové teszi, akkor a Legfelsobb Bíróság az ítélotábla hatáskörébe tartozó ügyekben ugyancsak másodfokon 
jár el. Ezek a nem ügydönto végzésekre korlátozódnak, illetve a perújítási eljárás esetén fordulhatnak elo. 
Az eljáró bíróságok vonatkozásában e törvény az elozoekben ismertetett szabályozáson kívül további 
eloírásokat is alkalmaz. A Be. 397. § (1) bekezdése kimondja, hogy a perújítás megengedhetoségének 
kérdésében, ha az alapügyben a helyi bíróság járt el elso fokon, a megyei bíróság, ha a megyei bíróság járt el 
elso fokon, az ítélotábla dönt. A 414. § (1) bekezdése értelmében a felülvizsgálati indítványt - egy kivétellel - a 
Legfelsobb Bíróság tanácsa, ha pedig az a Legfelsobb Bíróság határozata ellen irányul, a Legfelsobb Bíróság 
öt hivatásos bíróból álló tanácsa bírálja el. Ha a felülvizsgálati indítványt a Be. 405. § (1) bekezdés c) 
pontjában meghatározott eljárási szabálysértés miatt nyújtották be, az elso fokon jogerore emelkedett 
ügydönto bírósági határozat ellen, a felülvizsgálati indítványt az ítélotábla tanácsa bírálja el. A Be. 441. § (2) 
bekezdése értelmében a jogegységi indítványt a Legfelsobb Bíróság öt hivatásos bíróból álló jogegységi 



tanácsa bírálja el. A Be. 555. § (2) bekezdés b) pontja pedig kimondja, hogy a különleges eljárások során - 
eltéro rendelkezés hiányában - az a bíróság jár el, amely a különleges eljárást megelozoen az ügyben 
(alapügy) elso fokon ügydönto határozatot hozott. 
3. A Be. 13. § (3) bekezdése nyújt lehetoséget arra, hogy az e törvényben meghatározott esetekben az elso 
fokú bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesbíró, illetve a tanács elnöke helyett önálló aláírási joggal 
bírósági titkár is eljárhat. Értelemszeruen a bíróság eljárására irányadó, e törvényben meghatározott 
rendelkezéseket ilyen esetben a bírósági titkár eljárására alkalmazni kell. 
4. A Be. 13. §-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy külön jogszabályban meghatározott esetekben, önálló 
aláírási joggal, tárgyaláson kívül - a bíró irányítása és felügyelete mellett - bírósági ügyintézo is eljárhat. A 
bíróság eljárására irányadó, e törvényben meghatározott rendelkezéseket ilyen esetekben a bírósági 
ügyintézo eljárására is alkalmazni kell. A Be. 604. § (1) bekezdés c) pontja a kormányt hatalmazza fel e külön 
jogszabály megalkotására. 

A bíróság összetétele 

14. § (1) A helyi bíróság 
a) egy hivatásos bíróból és két ülnökbol álló tanácsban jár el, ha a buncselekményre a törvény nyolcévi vagy ennél 

súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) ülnökök közremuködése nélkül (egyesbíróként) jár el az a) pont alá nem tartozó esetben. 
(2) A megyei bíróság mint elsofokú bíróság - ha e törvény másképp nem rendelkezik - egy hivatásos bíróból és két 

ülnökbol álló tanácsban jár el. 
(3) A helyi bíróság az (1) bekezdés b) pontja esetében egy hivatásos bíróból és két ülnökbol álló tanácsban is 

eljárhat, ha megállapítja, hogy a vád tárgyává tett buncselekmény a vádirati minosítéstol eltéroen hogyan minosülhet. 
(4) A megyei bíróság mint elsofokú bíróság - az e törvényben meghatározott esetekben - két hivatásos bíróból és 

három ülnökbol álló tanácsban járhat el. 
(5) A másodfokú bíróság, az ítélotábla és - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a Legfelsobb Bíróság három 

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 buncselekmények esetén elso fokon a tanács elnöke (egyesbíró), 

másodfokon a tanács egyik tagja az Országos Igazságszolgáltatási Tanács által kijelölt bíró. 
1. Az Alkotmány 46. § (1)-(2) bekezdése kimondja, hogy a bíróság - ha a törvény másképpen nem rendelkezik 
- tanácsban ítélkezik. A törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek 
az ítélkezésben. 
Ezen legmagasabb szintu szabályozással összhangban a Bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló, 
1997. évi LXVI. tv. 15. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a bíróság egyesbíróként, vagy tanácsban jár el. Az 
ítélkezésben - törvény által meghatározott ügyekben és módon - ülnökök is részt vesznek. Az ülnöknek az 
ítélkezésben a hivatásos bíróval azonos jogai és kötelezettségei vannak. 
E rendelkezések büntetoeljárásbeli érvényesülését szolgálja a Be. 14. § (1) bekezdés a) pontja, amely fo 
szabályként úgy rendelkezik, hogy a helyi bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökbol álló tanácsban jár el, 
- ha a buncselekményre a törvény nyolc évi, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, valamint - az e 
jogszabályhelyen nevesített buncselekmények miatt folytatott ügyben: ezek a lelkiismereti és vallásszabadság 
megsértése, a nagy nyilvánosság elott elkövetett rágalmazás, a nagy nyilvánosság elott elkövetett 
becsületsértés és a szolgálati titoksértés. 
E fo szabály alóli kivételeket határozza meg a 14. § (1) bekezdés b) pontja, amikor lehetoséget ad arra, hogy 
a helyi bíróság ülnökök közremuködése nélkül (egyesbíróként) járjon el, a 14. § (1) bekezdés a) pontja alá 
nem tartozó esetekben. 
2. A 14. § (2) bekezdése értelmében a megyei bíróság, mint elso fokú bíróság egy hivatásos bíróból és két 
ülnökbol álló tanácsban jár el. Kivételt ez alól csak az képez, ha a törvény másképp rendelkezik. Ilyen 
rendelkezéseket tartalmaz a Be. 472. § (2) bekezdése, amikor is az ott meghatározott esetben lehetoséget nyújt 
arra, hogy katonai büntetoeljárásban elso fokon egyesbíróként járjon el a bíróság. Ugyancsak a bíróság 
ülnökök közremuködése nélkül egyesbíróként jár el, a Be. 555. § (2) bekezdés c) pontja értelmében, eltéro 
rendelkezés hiányában a különleges eljárások során. 
A 14. § (3) bekezdése lehetoséget nyújt arra - ha a bíróság megállapítja, hogy a vád tárgyává tett 
buncselekmény a vádirati minosítéstol eltéroen hogyan minosülhet --hogy a helyi bíróság ne ülnökök 
közremuködése nélkül, egyesbíróként, hanem egy hivatásos bíróból és két ülnökbol álló tanácsban járjon el. 



A 14. § (4) bekezdése értelmében a megyei bíróság, mint elso fokú bíróság az e törvényben meghatározott 
esetekben, két hivatásos bíróból és három ülnökbol álló tanácsban járhat el. Erre ad lehetoséget a Be. 271. §-
a, amikor kimondja, hogy az ott meghatározott esetekben a megyei bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két 
hivatásos bíróból és három ülnökbol álló tanács tárgyalja, másrészt a Be. 274. § (1) bekezdés II. fordulata, 
amikor lehetoséget ad arra, hogy a tanács elnöke elrendelje, hogy az ügyet öttagú tanács tárgyalja. 
3. A 14. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a másodfokú bíróság, az ítélotábla és - ha e törvény 
másként nem rendelkezik - a Legfelsobb Bíróság három hivatásos bíróból álló tanácsban jár el. 
Ettol eltéro szabályt állapít meg a Legfelsobb Bíróság eljárására a Be. 414. § (1) bekezdése amikor kimondja, 
hogy a felülvizsgálati indítványt a Legfelsobb Bíróság tanácsa, ha pedig az a Legfelsobb Bíróság határozata 
ellen irányul, a Legfelsobb Bíróság öt hivatásos bíróból álló tanácsa bírálja el. Ugyancsak eltéro 
szabályozást állapít meg a Legfelsobb Bíróság eljárására a Be. 441. § (2) bekezdése, amikor úgy rendelkezik, 
hogy a jogegységi indítványt a Legfelsobb Bíróság öt hivatásos bíróból álló jogegységi tanácsa bírálja el. 
4. Az Alkotmány 46. § (3) bekezdése mondja ki, hogy egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró 
járhat el. Ehhez kapcsolódóan a Bíróságok Szervezetérol és Igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 15. § 
(2) bekezdése ugyancsak rendelkezik arról, hogy egyesbíróként és a tanács elnökeként csak hivatásos bíró 
járhat el. 
Ezzel összhangban mondja ki a Be. 14. § (6) bekezdése azt, hogy az egyesbíró és tanácselnök hivatásos bíró. 
Rendelkezik egyben e bekezdés arról is, hogy az ítélkezésben a hivatásos bíró és az ülnökök jogai, 
kötelességei azonosak. 
5. A Be. 14. § (7) bekezdése rögzíti, hogy a 17. § (5) és (6) bekezdésében felsorolt buncselekmények esetén 
elso fokon a tanács elnöke (egyesbíró), másodfokon a tanács egyik tagja az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács által kijelölt bíró. A 17. § (5) és (6) bekezdése e körben azokat a helyi bírósági hatáskörbe tartozó 
buncselekményeket sorolja föl, amelyek elbírálása során a megyei bíróság székhelyén lévo helyi bíróság 
kizárólagos illetékessége érvényesül. Ezen ügycsoportok elbírálásában az a hivatásos bíró vehet részt, akinek 
személyéhez, szaktudásához kapcsolódó többlet az ezen ügyek szakszeru elbírálására - a kizárólagosságon 
felül - biztosítékot jelent. 

Az elsofokú bíróság hatásköre 

15. § Elso fokon a helyi bíróság hatáskörébe tartozik azoknak a buncselekményeknek az elbírálása, amelyeket e 
törvény nem utal a megyei bíróság hatáskörébe. 

A négyszintu bírósági szervezetben is a hatályos Be. azt a foszabályt fogalmazza meg, mely szerint a Magyar 
Köztársaságban az általános hatásköru bíróságok a helyi bíróságok. 
A megfogalmazás negatív módon történik, amikor is kimondja a törvény, hogy a helyi bíróságok hatáskörébe 
tartoznak azok az ügyek, amelyeket a törvény nem utal megyei bírósági hatáskörbe. 
A megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyeket a 16. § jelöli meg. 

16. § (1) A megyei bíróság hatáskörébe tartoznak 
a) azok a buncselekmények, amelyekre a törvény tizenöt évig terjedo vagy életfogytig tartó szabadságvesztés 

kiszabását is lehetové teszi; valamint 
b) az állam elleni buncselekmények (Btk. X. Fejezet); 
c) az emberiség elleni buncselekmények (Btk. XI. Fejezet); 
d) az emberölésre irányuló elokészület, a gondatlanságból elkövetett emberölés [Btk. 166. § (3) és (4) bek.], az 

eros felindulásban elkövetett emberölés (Btk. 167. §), az életveszélyt (halált) okozó testi sértés [Btk. 170. § (5) bek. 
és (6) 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 
buncselekmények (Btk. XII. Fejezet II. Cím); 

e) a választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni buncselekmény (Btk. 211. §), az államtitok és 
a szolgálati titok megsértése (Btk. XV. Fejezet III. Cím), a hivatali buncselekmények (Btk. XV. Fejezet IV. Cím), a 
nemzetközileg védett személy elleni eroszak (Btk. 232. §), a fogolyzendülés (Btk. 246. §), a nemzetközi bíróság elott 
elkövetett igazságszolgáltatás elleni buncselekmény (Btk. 249/B. §), a közélet (nemzetközi közélet) tisztasága elleni 
buncselekmények (Btk. XV. Fejezet VII. és VIII. Cím); 

f) a terrorcselekmény (Btk. 261. §), a nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), a légijármu, 
vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármu hatalomba kerítése (Btk. 262. §), a 
bunszervezetben részvétel (Btk. 263/C. §); 

g) a nemzetközileg ellenorzött termékek és technológiák forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 
287. §), a bennfentes értékpapír-kereskedelem (Btk. 299/A. §), a tokebefektetési csalás (Btk. 299/B. §), a 



piramisjáték szervezése (Btk. 299/C. §), a pénzmosás (Btk. 303. §), a pénzhamisítás (Btk. 304. §) és a 
bélyeghamisítás (Btk. 307. §); 

h) a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmények. 
(2) Ha a terhelt különbözo bíróságok hatáskörébe tartozó buncselekményeket követett el, a megyei bíróság jár el. 

A 15. § a bíróságok általános hatáskörét fogalmazza meg, amikor kimondja, hogy mindazon ügyek elbírálása 
helyi bírósági hatáskörbe tartozik, amelyek elbírálását a törvény nem utalja a megyei bíróság hatáskörébe. 
A Be. 16. §-a tartalmazza azt a tételes felsorolást, mely az általános szabály alóli kivételeket jelenti, az 1973. 
évi I. törvényhez képest jelentosen módosítva a kört. 
A felsorolásból az az elv tunik ki, mely szerint a kivételek körébe egyrészrol a legsúlyosabb, másrészrol a 
legfontosabb érdekeket sérto vagy veszélyezteto buncselekmények tartoznak. 
Az eljárásjogi törvény a megyei bíróság elsofokú hatáskörébe tartozó ügyek meghatározásánál figyelembe 
vette, hogy a bíróság szervezetére vonatkozó törvények 1998-hoz képest változtak. Figyelembe vette azt is, 
hogy a törvény fenntartja az egyfokú jogorvoslati rendszert, valamint a megyei bíróság székhelyén lévo helyi 
bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó buncselekmények rendszerét. 
Mindezek alapján a hatályos rendelkezések a megyei elsofokú hatáskörbe tartozó buncselekmények körét a 
korábbi rendelkezésekhez képest az alábbi buncselekményekkel bovítik. 
A jellegzetesen elhatárolási problémákat felveto, gondatlanságból elkövetett életveszélyt okozó testi sértés 
miatti eljárás ez oknál fogva indokolt, hogy megyei bírósági hatáskörbe kerül. 
A választás rendje, a fogolyzendülés s más, a módosítással az (1) bekezdés e) pontjába tartozó 
buncselekmények esetében a jogalkotó e cselekmények jelentosen a közéletet sérto tulajdonságára volt 
tekintettel. Új buncselekményként került a Btk.-ba "a nemzetközileg védett személy elleni eroszak." A 
buncselekmény jellege folytán indokolt, hogy elbírálása megyei elso fokú bíróság hatáskörébe tartozzon. 
A nemzetközi közélet tisztasága elleni buncselekményekkel összefüggésben vált indokolttá a szolgálati 
titoksértést is a megyei bíróság hatáskörébe utalni. A Btk. 262. §-ának megnevezése "légi jármu hatalomba 
kerítése "helyett" légi jármu vasúti, vízi, közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármu 
hatalomba kerítése" megnevezésre változott, így szükségessé vált a 16. § (1) bekezdés f) pontjának technikai 
módosítása. 
A nemzetközi jogi kötelezettség megszegése a nemzetközi kötelezettségvállalással összefüggésben került a 
megyei bíróság hatáskörébe. 
A katonai szolgálati viszony sajátossága indokolja a magasabb hatásköru bírósági eljárást, és a külön 
eljárásként való szabályozását. 
Azokban az esetekben, amikor a hatáskör a buncselekmény minosítésének, a minosítés pedig a bizonyítás 
eredményének függvénye, és az ellentmondásos bizonyítékok értékelése csak a tárgyaláson felvett bizonyítás 
során lehetséges, indokolt, hogy elso fokon a megyei bíróság járjon el. (BH1993. 488.) 
Megyei bírósági hatáskörbe tartozó buncselekmény elkövetése miatt elrendelt próbára bocsátás 
megszüntetésérol a megyei bíróságnak kell rendelkeznie. (BK 149. számú állásfoglalás IV. pont; BH1991. 
383.) 2005. január hó 1. napján lép hatályba a 16. §. (1) bekezdés h) pontja, amelynek értelmében a 
különösen nagy, vagy azt meghaladó vagyon elleni és gazdasági buncselekmények megyei bíróság elso fokú 
hatáskörébe fognak tartozni. 
A katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmények kapcsán utalni kell a Be. 471. § (1) 
bekezdésére, mely szerint ilyen esetben elso fokon a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 
törvényben kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa jár el. 
Általában érvényesítendo szabály, hogy ha egy terhelttel szemben több buncselekmény elkövetése miatt folyik 
büntetoeljárás, célszeru, ha ezek miatti felelosségre vonásra egy eljárásban kerül sor. Elofordul, hogy egy 
terhelt különbözo cselekményei elbírálására különbözo szintu bíróságoknak lenne hatásköre. Ekkor irányadó 
a jelen szabály, mely szerint a különbözo bíróságok hatáskörébe tartozó buncselekmények miatt a magasabb 
hatásköru, vagyis a megyei szintu bíróság jár el, abból az elvbol kiindulva, hogy a többen a kevesebb 
bennfoglaltatik. E szabály érvényesül akkor is, ha a megyei bíróság katonai tanácsa nem katonával szemben 
személyi összefüggés alapján eljárva próbára bocsátást alkalmaz, majd a próbára bocsátás tartama alatt 
elkövetett cselekmény miatt a terhelttel szemben a városi bíróság elott újabb büntetoeljárás indult. Ha ilyen 
esetben a próbára bocsátás megszüntetésérol a helyi bíróság rendelkezik, az ítélete hatályon kívül helyezését 
a megyei bíróság katonai tanácsának új eljárás lefolytatására utasítása teszi indokolttá. (BH1997. 167., 
BH1995. 13.) 

Az elsofokú bíróság illetékessége 



17. § (1) Ha e törvény eltéroen nem rendelkezik, az eljárásra az a bíróság illetékes, amelynek a területén a 
buncselekményt elkövették. A bíróságok illetékességi területét a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 
törvény határozza meg. 

(2) Ha a buncselekményt több bíróság területén követték el, vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, az 
azonos hatásköru bíróságok közül az jár el, amelyik az ügyben - a nyomozási bíró eljárását ide nem értve - korábban 
intézkedett (megelozés). Ha az elkövetés helye a tárgyalás megkezdése elott ismertté válik, az eljárást az ügyész, a 
terhelt, a védo, a pótmagánvádló vagy a magánvádló indítványára az a bíróság folytatja, amelynek a területén a 
buncselekményt 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 megelozés az irányadó. 

(5) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés (Btk. 171. §), a közlekedési buncselekmények (Btk. XIII. 
Fejezet) - kivéve az ittas vagy bódult állapotban elkövetett jármuvezetést [Btk. 188. § (1) bek.] és a jármuvezetés 
tiltott átengedését [Btk. 189. § (1) bek.] -, a közlekedés körében elkövetett, de nem a Btk. XIII. Fejezetében 
meghatározott buncselekmény, a kiskorú veszélyeztetése (Btk. 195. §), a közveszélyokozás (Btk. 259. §), valamint a 
közérdeku üzem muködésének megzavarása (Btk. 260. §) esetén a megyei bíróság székhelyén lévo helyi bíróság, a 
Fovárosi Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. E bíróságok illetékessége e buncselekmények 
miatt a megye, illetoleg a fováros 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 buncselekmények (Btk. XVII. Fejezet) esetén 
- kivéve a pénzügyi buncselekményeket (Btk. XVII. Fejezet III. Cím) - a megyei bíróság székhelyén lévo helyi 
bíróság, a Fovárosi Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. E bíróságok illetékessége e 
buncselekmények miatt a megye, illetoleg a fováros területére terjed ki. 

(7) Ha a terhelt különbözo bíróságok illetékessége alá tartozó buncselekményeket követett el, az a bíróság jár el, 
amely valamelyik buncselekmény elbírálására az (5)-(6) bekezdés szerint illetékes. 

(8) Az elkövetore illetékes bíróság illetékessége a bunpártolóra és az orgazdára is kiterjed. 
A bíróságok illetékességére vonatkozó szabályok azok, amelyek alapján eldol, hogy a hatásköri szabályok 
alapján rögzített szinten eljáró több bíróság közül melyik lesz az, amelyik az adott konkrét ügyben eljár. 
1. Eljárási törvényünk értelmében az általános illetékességi ok a buncselekmény elkövetésének helyszíne, 
vagyis - amennyiben eltéro rendelkezés nem érvényesül - az a bíróság jár el, amelynek illetékességi területén 
az adott buncselekményt elkövették. 
A bíróság illetékességi területérol azonban a Be. 17. § nem szól. Ezt pótolja az (1) bekezdés kiegészítése azzal 
a mondattal, hogy a bíróságok illetékességi területét a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló törvény 
határozza meg. E rendelkezés felvétele azért volt indokolt, hogy a jogkereso állampolgárok eligazítást 
találjanak arra nézve, mely jogszabály határozza meg valamely bíróság illetékességi területét. 
Az elkövetés helyén azt a helyet kell érteni, ahol a törvény különös részében meghatározott törvényi 
tényálláshoz tartozó bármely elkövetési magatartást megvalósították. Ebbol a szempontból nincs jelentosége 
például az eredmény bekövetkezése helyének. Folytatólagos elkövetés esetén bármely résztevékenység 
kifejtésének helyszíne irányadó lehet, míg mulasztásos buncselekmény esetén az bír jelentoséggel, hogy a 
vádlottnak a rá nézve kötelezoen eloírt tevékenységet hol kellett volna kifejtenie. A bírói gyakorlat is számos 
esetre ad iránymutatást arra vonatkozóan, hogy az egyes cselekmények elkövetése esetén mit kell az elkövetés 
helyének tekinteni. 
A BH2000. 289. kimondja, ha az elköveto az eljárás alapjául szolgáló buncselekményeket részben nem 
fiatalkorú, részben mint felnott korú valósította meg, a büntetoeljárást az általános - nem pedig a 
fiatalkorúakra vonatkozó - illetékességi rendelkezések szerint kell lefolytatni. 
Tartás elmulasztása esetén a fizetés teljesítésére meghatározott hely az irányadó (BH1978. 373.). Levél útján 
elkövetett becsületsértésnél és rágalmazásnál a kézbesítés helye irányadó (BJD 1744., 4402.), ugyanez a 
helyzet, ha csalásnál a sértett tévedésbe ejtése levél útján történik (BJD 6725.), sajtó útján megvalósított 
rágalmazás esetén viszont a sajtótermék megjelenésének helye minosül az elkövetés helyének (BJD 5367.) A 
3/2000. bünteto jogegységi határozat szerint a vádirat benyújtása elott az elozetes letartóztatás 
meghosszabbítása, illetoleg az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartása iránti eljárásban nem a 
gyanúsított fogva tartásának helye szerinti bíróság, hanem az általános szabályok szerinti bíróság az illetékes. 
2. Elofordulhat, hogy adott buncselekmény elkövetési helye nem határolható be egy bíróság illetékességi 
területére, de az is, hogy az elkövetés helye nem állapítható meg. Ezekre az esetekre tartalmaz rendelkezést a 
(2) bekezdés, amely szerint ilyen esetben a megelozés szabályai lesznek az irányadók. Ilyenkor az azonos 



hatásköru bíróságok közül az jár el, amelyik korábban intézkedett az ügyben, ide nem értve a nyomozási bíró 
eljárását. 
Elofordulhat azonban ilyen esetben, hogy az elkövetés helye még az elso fokú tárgyalás kituzése elott ismertté 
válik. Ilyen esetben a megelozés szabálya alapján eljáró bíróság hivatalból nem rendelkezhet az ügy áttétele 
felol, de ha az ügyész, a terhelt, a védo, a pótmagánvádló, a magánvádló ezt indítványozza, az elkövetés helye 
szerint illetékes bíróságnak kell eljárnia, és az áttétel nem mellozheto. 
A (3) bekezdés a vádemelés helyét is a bíróság illetékességét meghatározó körülményként határozza meg, a 
Be. 17. §-nak korábbi négy bekezdésétol azonban annyitól eltér, hogy a pótmagánvádlóval kapcsolatos 
illetékességi szabály csak akkor érvényesül, ha a törvény biztosítja a pótmagánvádlónak a más bíróságon 
történo vádemelést. A hatályos Be. 312. § (3) bekezdése erre a vádelejtés folytán átvett pótmagánvád esetén 
már nem ad lehetoséget. Ez következik a pergazdaságossági szempontokból. 
Az (5) bekezdés kiegészül a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetéssel, a közveszély okozással, kiskorú 
veszélyeztetésével és a közérdeku üzem muködésének megzavarásával, ezeknek a buncselekményeknek az 
esetében az (5) bekezdés a korábbi szabályozással azonos illetékességi szabályt állapít meg. 
A Be. 17. § (6) bekezdésének korábban hatályos szövege a fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó 
ügyében határozta meg a megyei bíróság székhelyén lévo bíróság, a Fovárosi Bíróság területén pedig a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság különös illetékességét. Ezt az illetékességi szabályt a Be. a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárás külön szabályait megállapító XX. fejezetébe helyezte át. A (6) bekezdés a radioaktív anyaggal 
visszaélés, a nukleáris létesítmény üzemeltetésével visszaélés, az atomenergia alkalmazásával visszaélés és - a 
pénzügyi buncselekmények kivételével - a Btk. XVII. fejezetében foglalt gazdasági buncselekmények esetén 
állapítja meg a megyei bíróság székhelyén lévo helyi bíróság, illetve a Fovárosi Bíróság területén a Pesti 
Központi Kerületi Bíróság különös illetékességét. 
A törvény 17. § (8) bekezdése az érdemben helytálló és gyakorlati szempontból is helyes rendelkezést 
tartalmaz, amely szerint az elkövetore illetékes bíróság illetékessége a bunpártolóra és az orgazdára is 
kiterjed. 
3. A kizárólagos illetékességi ok a törvényben szabályozott legerosebb illetékességi szabály, ami azt jelenti, 
hogy a körébe tartozó buncselekmények esetén az eljárás lefolytatására egyetlen bíróságnak van 
illetékessége. Kizárólagos illetékessége a megyei bíróság székhelyén lévo helyi bíróságnak, a Fovárosi 
Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak van. 
A Be. - szakítva az elso fokú eljárásjogi törvény rendelkezéseivel - megszüntette a Fovárosi Bíróság 
kizárólagos illetékességét, így a megyei bíróság hatáskörébe tartozó valamennyi ügyben [Be. 16. § (1)], így 
tehát az állam elleni buncselekmények közül a hazaárulás, hutlenség, kémkedés, e buncselekmények 
feljelentésének elmulasztása miatt is, úgyszintén a légi jármu hatalomba kerítése miatt, bármelyik megyei 
bíróság eljárhat. 
A Be. a kizárólagos illetékességet a felnott korú terheltek esetében - eltéroen a korábbi eljárásjogi törvénytol - 
egyértelmuen határozza meg. E szabályokat [Be. 17. § (5)] az eljárás bármely szakában figyelembe kell venni, 
és ha nem e megjelölt bíróság elott folyik az eljárás, az ügyet át kell tenni [Be. 308. § (1)]. E szabály 
kategorikus jellegének a hangsúlyozása végett idézzük fel, hogy korábban a tárgyalás megkezdése után e 
szabály már nem érvényesült, tehát pl. deviza-buncselekmény miatt, ha már a bíróság érdemben a tárgyalást 
megkezdte, nem volt helye áttételnek. Egyedül a fiatalkorúak ügyeiben és a Fovárosi Bíróság említett esetében 
érvényesült ténylegesen a kizárólagos illetékesség. 
A Be. nem ad már lehetoséget az ügyésznek, hogy saját döntésétol tegye függové a vádemelés helyét. 

18. § (1) A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett buncselekmény 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 buncselekményt 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. 

A Btk.-nak a törvény területi és személyi hatályáról szóló 3-4. §-ai értelmében a Magyar Köztársaság 
határain kívül (tehát külföldön vagy a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy légi 
jármuvön) elkövetett bizonyos buncselekmények a magyar büntetotörvénykönyv hatálya alá tartoznak. 
Amennyiben ezen buncselekmények elkövetése miatt a büntetoeljárás lefolytatására Magyarországon kerül 
sor, az elbírálásra illetékes bíróságra az általános illetékességi szabály (tehát az elkövetés helye) 
természetesen nem irányadó. 
Az (1) bekezdés azt az esetet szabályozza, amikor a cselekmény elbírálásakor a terhelt Magyarországon 
tartózkodik, míg a (2) bekezdés azt, amikor az eljárást a terhelt távollétében folytatják le. Az elobbi esetben az 
illetékesség alapja a terhelt lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában pedig az a hely, ahol ot fogva 



tartják, míg az utóbbi esetben az utolsó lakhely vagy tartózkodási hely az irányadó. Megjegyzendo, hogy ezen 
illetékességi szabályok is a kizárólagos illetékességre vonatkozó szabályokkal egybevetve értelmezendok. 

A hatáskör és az illetékesség vizsgálata 

19. § A bíróság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból vizsgálja. 
A hatásköri és illetékességi szabályok megtartása elemi igazságszolgáltatási érdek. 
A 19. § a bíróság kötelességévé teszi, hogy hatáskörüket és illetékességüket hivatalból vizsgálják. A hatáskör 
vagy illetékesség hiányának megállapítása sohasem eredményezheti az eljárás mechanikus befejezését, a 
nemleges álláspontra jutó bíróság az ügy iratait minden esetben köteles megküldeni az eljárásra hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkezo bíróságnak. 
Itt is utalunk arra, hogy a tárgyalás megkezdése után az eljárás bármely szakaszában amennyiben kiderül, 
hogy az ügy elbírálása az eljáró bíróság hatáskörét meghaladja, vagy katonai büntetoeljárás hatálya alá 
tartozik, mindenkor áttételnek van helye. 
Az illetékesség hiánya a tárgyalás megkezdését követoen csak a kizárólagos illetékesség [Be. 17. § (5-6)] 
esetében teszi kötelezové az áttételt. 
A fentiekrol lásd a Be. 308. §-ához fuzött magyarázatot. 

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 kijelölésrol 
a) a megyei bíróság másodfokú tanácsa határoz, ha az összeütközés a területén levo helyi bíróságok között, 
b) az ítélotábla határoz, ha a hatásköri összeütközés a területén lévo megyei bíróság és helyi bíróság között, avagy 

az illetékességi összeütközés a területén lévo megyei bíróságok vagy a területén lévo különbözo megyei 
bíróságokhoz tartozó helyi bíróságok között, 

c) a Legfelsobb Bíróság határoz, ha a hatásköri összeütközés a különbözo ítélotáblákhoz tartozó megyei bíróságok 
és helyi bíróságok, a megyei bíróság katonai tanácsa és a megyei bíróság más tanácsa, illetoleg más megyei bíróság, 
a megyei bíróság és az ítélotábla, a Fovárosi Ítélotábla katonai tanácsa és a Fovárosi Ítélotábla más tanácsa, illetoleg 
más ítélotábla, a Legfelsobb Bíróság és az ítélotábla, avagy az illetékességi összeütközés az ítélotáblák vagy 
különbözo ítélotáblákhoz tartozó megyei bíróságok, illetoleg helyi bíróságok között 
merült fel. 

(3) Az eljáró bíróságot a Legfelsobb Bíróság jelöli ki akkor is, ha az illetékességet meghatározó körülmények nem 
állapíthatók meg. 

A büntetoügyekben eljáró hatóságok a hatáskörüket és az illetékességüket hivatalból vizsgálják. Nem kizárt, 
hogy a szóba jöheto bíróságok a hatásköri és illetékességi szabályokat úgy értelmezik, hogy az ügyre nincs 
hatáskörük vagy illetékességük, de elofordulhat ennek ellenkezojeként az, hogy több bíróság is a saját 
hatáskörébe, illetve illetékességére tartozónak véli az ügyet. Az elobbi a negatív, az utóbbi a pozitív hatásköri, 
illetve illetékességi összeütközés. 
Nem eredményez negatív illetékességi összeütközést és ezért nem merül fel az eljáró bíróság kijelölésének 
szükségessége, ha az a bíróság, amely elott az ügy korábban indult, az egyesítés tárgyában nemleges döntést 
hoz (BH1983. 352., BH1985. 304.). 
Az (1)-(2) bekezdés a bíróságok között felmerült hatásköri és illetékességi összeütközések elintézésének a 
szabályait tartalmazza. E szerint ilyen esetben az eljáró bíróságot ki kell jelölni. 
A bíróság kijelölésére vonatkozó szabályokat a hatályos bírósági szervezeti törvény rendelkezéseire 
figyelemmel kell alkalmazni. 
Ennek megfeleloen a kijelölésrol a megyei bíróság másodfokú tanácsa határoz, ha az illetékességi 
összeütközés a területén lévo helyi bíróságok között merült fel. A 20. § (2) bekezdésének b) pontja az 
ítélotábla hatáskörébe utalja a megyei bíróság és a helyi bíróság között felmerült hatásköri összeütközést, 
valamint a megyei bíróságok vagy a különbözo megyei bíróságok területén lévo helyi bíróságok között 
felmerült illetékességi összeütközés elbírálását. 
A c) pont szerint a kijelölésrol a Legfelsobb Bíróság határoz, a megyei bíróság katonai tanácsa és a megyei 
bíróság más tanácsa, illetoleg más megyei bíróság között, a megyei bíróság és az Ítélotábla, az Ítélotábla 



Katonai Tanácsa és az Ítélotábla és más tanácsa, illetoleg az Ítélotábla és a Legfelsobb Bíróság között 
felmerült hatásköri összeütközés esetén. 
Az eljáró bíróság kijelölése tanácsülésen történik, azt megelozoen az ügyészi indítványt be kell szerezni. Az 
ügyészi indítvány megtételére a kijelölés tárgyában eljáró bíróság területén muködo ügyész jogosult. Más 
bíróság kijelölése iránti eljárásban hozott határozat ellen nincs helye felülvizsgálati indítványnak (BH1994. 
13.). 

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, védo, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelento vagy mint 

ezek képviseloje vesz, vagy vett részt, valamint aki ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben mint tanú vagy szakérto, illetoleg szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 
d) aki az ügyben külön törvény alapján titkos információgyujtés engedélyezésérol döntött, tekintet nélkül arra, 

hogy a titkos információgyujtéssel szerzett adatokat a büntetoeljárásban felhasználták-e, 
e) akitol 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 elso fokú elbírálásában részt vett, 
c) a hatályon kívül helyezés folytán megismételt elso fokú, illetoleg másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró is, 

aki a hatályon kívül helyezo határozat, illetoleg a megalapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett határozat 
meghozatalában részt vett, 

d) 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 d) pontja esetén nem kizárási ok, ha az alapügyben a bíró olyan határozat meghozatalában vett 
részt, amelyet a rendkívüli jogorvoslati indítvány nem érint. 

Az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló Egyezmény 6. Cikke értelmében mindenkinek joga 
van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság tisztességesen, nyilvánosan és 
ésszeru idon belül tárgyalja és hozzon határozatot. Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése a fenti rendelkezéssel 
egybehangzóan kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban a bíróság elott mindenki egyenlo és mindenkinek 
joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit a törvény 
által felállított független és pártatlan bíróság, igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el. 
Mindezen eloírásoknak megfeleloen a Be. 21-27. §-ai rendelkeznek a bíró pártatlanságának biztosítása 
érdekében a bíró kizárásáról. 
1. A 21. § (1) bekezdés a) pontja kizárja a bírókénti eljárás lehetoségébol azt, aki az ügyben, mint ügyész, 
vagy nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben eljárt, vagy eljáró ügyésznek, vagy a nyomozó 
hatóság tagjának a hozzátartozója. Ez a szabályozás az ülnökökre is vonatkozik. 
Feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg és az elso fokon jogerore emelkedett ítélet hatályon kívül 
helyezésének van helye, ha az ügyben pótnyomozást elrendelo ügyész és az ítélet meghozatalában résztvevo 
bíró házastársak. Ugyancsak eljárási szabálysértés, ha a másodfokú tanács elnökének hozzátartozója a 
nyomozó hatóság tagjaként járt el az ügyben. A perújítási eljárásból ki van zárva az a népi ülnök, aki a 
perújítással megtámadott határozat meghozatalában részt vett. (BH1997. 66., BH1990. 295., BH1995. 451.) 
Az (1) bekezdés b) pontja kizárja azt, aki az ügyben, mint terhelt, védo, továbbá sértett, magánvádló, 
pótmagánvádló, magánfél, feljelento, vagy mint ezek képviseloje vesz, vagy vett részt, valamint aki ezek 
hozzátartozója. A kizárási ok az egész eljárás teljes idejére vonatkozik, vagyis abban az esetben is meg kell 
állapítani, ha a kizárási okkal érintett személy az eljárás korábbi szakaszában vett részt. 
Az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezo eljárási szabálysértés, ha a feleségét férje ügyében 
tolmácsként veszik igénybe. Ugyancsak, ha a másodfokú bíróságon a tanács tagjaként eljáró bíró az ügyben 
szereplo egyik terhelt védojének az édesapja. (BH1993. 82., BH1986. 98.) Az elozetes letartóztatás tárgyában 
hozandó végzés meghozatalából is kizárt az a bíró, akinek hozzátartozója az ügyben a nyomozás szakától 
kezdodoen védoként jár el. (BH1978. 276.) 



Az (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyben nem járhat el, aki az ügyben, mint tanú, vagy szakérto, illetoleg 
szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, tekintettel arra, hogy ezen személyek az eljárás során, mint bizonyítási 
eszközöket szolgáltató személyek jelenítodnek meg. 
Nem járhat el szakértoként és véleménye bizonyítékként nem veheto figyelembe annak, akinek a 
hozzátartozója az eljárás során védoként járt el. (BH1988. 396.) 
A jelbeszédet nem ismero siketnéma tanúként kihallgatása során a tanú hozzátartozóját tolmácsként nem lehet 
igénybe venni. Az így felvett tanúvallomást a bizonyítékok körébol ki kell rekeszteni. Ilyen esetben a siketnéma 
tolmács igénybevételével azt kell tisztázni, hogy írásbeli érintkezés útján lehetséges-e a kihallgatása, ha pedig 
írni, olvasni sem tud, ez a tanú vallomástételének el nem hárítható akadálya, mód van azonban a tanú 
hozzátartozójának tanúkénti kihallgatására arra nézve, amit vele a siketnéma közölt. (BH1998. 473.) 
Az (1) bekezdés d) pontja értelmében nem járhat el aki az ügyben külön törvény alapján titkos 
információgyujtés engedélyezésérol döntött, tekintet nélkül arra, hogy a titkos információgyujtéssel szerzett 
adatokat a büntetoeljárásban felhasználták-e. 
A titkos információgyujtés az ember egyéni jogaiba történo eroteljes beavatkozást jelent. Ez az oka annak, 
hogy a törvény a titkos információgyujtést, mint tevékenység végzését bíró, illetve meghatározott esetekben az 
igazságügy miniszter engedélyéhez köti. Titkos információgyujtést kizárólag a külön törvényben 
meghatározott szervezetek végezhetik felderítési és bunüldözési célból. Ilyen külön törvény a rendorségrol 
szóló, 1994. évi XXXIV. tv., a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv., a honvédelemrol 
szóló 1993. évi CX tv., valamint a vámjogról, vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. 
tv. 
A titkos információgyujtést engedélyezo bírók e tevékenységük mellett ítélkezo feladatokat is ellátnak. Az 
engedélyezési eljárás során tudomásukra jutott adatok - még akkor is, hogy ha a késobb elbírálandó 
büntetoügyben nem kerülnek felhasználásra - befolyásolhatják a bíró pártatlanságát, mivel egy adott ügyben 
eljáró bíró, ezen ügy elbírálása során csak azokat a körülményeket kell, hogy vizsgálja, amelyek a konkrétan 
elbírálandó ügyre vonatkoznak. Ez teszi indokolttá azt, hogy aki a titkos információgyujtés engedélyezésérol 
döntött, bíróként nem járhat el. 
Az (1) bekezdés e) pontja értelmében az sem járhat el bíróként akitol az ügy tárgyilagos, részlehajlás nélküli 
megítélése egyéb okból nem várható el. 
Az elfogultság azonban csak konkrét, alapos ok fennforgása esetén állapítható meg, ezért a bíróság 
kizárására irányuló kérelem elutasításának van helye, ha a vádlott - konkrét és alapos ok megjelölésének 
hiányában - általánosságban utal az eljáró bíróság elfogultságára. (BH1994. 14.) 
A másodfokú bíróság kizárására irányuló kérelem elutasításának van helye, ha a meghatalmazott védok a 
megyei bírósági tanácselnöknek a tárgyalás vezetésével kapcsolatos jogszeru ténykedését kifogásolják. 
(BH1993. 599.) 
Az elfogultság megítélésével kapcsolatban még az alábbi eseteket kell az ítélkezési gyakorlatból kiemelni: A 
bírósági tárgyaláson a tanács elnökével szemben a vádlott részérol tanúsított tiszteletlen magatartás esetén a 
vádlott és a tanács tagjai által bejelentett elfogultsági kifogás nem alapozza meg az eljárásból a bírák 
kizárását. A tiszteletlen magatartást tanúsító vádlottal szemben a tanács elnökének az eljárási törvényben 
biztosított intézkedésekkel kell élnie. (BH1993. 222.) A fegyveres erok és testületek tagjai ellen indított 
büntetoeljárásban az a körülmény, hogy a bíró szükségszeruen hivatali kapcsolatban állt a megvádolt 
személlyel, nem alapozza meg a bíró kizárására vonatkozó bejelentést és más bíróság kijelölését. (BH1995. 
15.) 
Önmagában az a tény, hogy a másodfokú bíróság eljárási szabálysértést valósított meg, az eljárás 
megismétlése esetén nem teszi a másodfokú tagjait elfogulttá. (BH1990. 371.) 
Nem alapozza meg a megyei bíróság bíráinak elfogultságát az a körülmény, hogy a vádlottal szemben 
korábban már eljártak és számára kedvezotlen határozatot hoztak. (BH1989. 391.) A vádemelés elotti 
szakban az elozetes letartóztatás kérdésében határozatot hozó bíró nincs kizárva az ügy érdemi elbírálásából. 
(BH1995. 266.) 
Az esetleges eljárási késedelem önmagában nem alapozza meg az eljáró bíró - és különösen az eljáró bíróság 
összes bírájának - kizárása iránti kérelmet. (BH1998. 474.) 
Az eljáró bíróság ellen ismételten és alaptalanul kizárási indítványt eloterjeszto vádlottal szemben - a kizárás 
megtagadásával egyidejuleg - indokolt rendbírság kiszabása. (BH1999.12.) 
2. A Be. 207. § (1) bekezdése értelmében a vádirat benyújtása elott a bíróság feladatait elso fokon a megyei 
bíróság elnöke által kijelölt helyi bírósági bíró, a nyomozási bíró látja el. Éppen ezért a Be. 21. § (2) 
bekezdése úgy rendelkezik, hogy az (1) bekezdés rendelkezései a nyomozási bíróra is irányadóak. Ennek 
értelmében nyomozási bíróként az (1) bekezdésben megjelöltek ugyancsak nem járhatnak el. 



A Be. 21. § (3) bekezdése az (1) és (2) bekezdésben rögzítetteken túlmenoen rendelkezik a bíró kizárásáról. 
A (3) bekezdés a) pontja értelmében az ügy pártatlan, részlehajlás nélküli, tárgyilagos megítélése érdekében a 
bíróság további eljárásból ki van zárva aki az ügyben nyomozási bíróként járt el. 
A (3) bekezdés b) pontja rendelkezik arról, hogy a másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az ügy 
elso fokú elbírálásában részt vett. Az ügy elso fokú elbírálásában részt vett bíró a saját meggyozodését már az 
elso fokú eljárás során kialakította, ezért nem várható el tole a további eljárás során az elbíráláshoz 
szükséges tárgyilagosság. Elbíráláson nem csak az érdemi határozat hozatalát, hanem az azt megelozo 
bírósági eljárást is érteni kell. Nem tartoznak azonban az elbírálás fogalmának körébe az ügy érdemére nem 
vonatkozó eljárási cselekmények és az ügyviteli jellegu intézkedések. 
Elso fokú érdemi tárgyaláson eljárt bíró akkor is kizárt a másodfokú eljárásból, ha az elso fokú ítélet 
meghozatalában nem vett részt. (BH1977. 371.) 
E körben kell megemlíteni azt a sajátos jogesetet, amely szerint az 1992. évi XI. törvényen alapuló semmisé 
nyilvánítási eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az alapügyben a határozat meghozatalában részt vett. 
(BH1993. 14.) 
A (3) bekezdés c) pontja a hatályon kívül helyezés folytán megismételt elso fokú, illetoleg másodfokú eljárásra 
vonatkozóan rögzíti, hogy ezen eljárásból ki van zárva az a bíró is, aki a hatályon kívül helyezo határozat, 
illetoleg a megalapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett határozat meghozatalában részt vett. 
Amennyiben a bíró a másodfokú eljárás során valamilyen eljárási cselekményt végzett, de a határozat 
meghozatalában, illetve a megalapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett határozat meghozatalában nem 
vett részt, természetesen a megismételt eljárásból nincs kizárva. 
A (3) bekezdés d) pontja szerint a rendkívüli jogorvoslati eljárásból ki van zárva az a bíró, aki a rendkívüli 
jogorvoslattal megtámadott határozat meghozatalában részt vett. A perújítási eljárásban viszont nem kizárt 
annak a bírónak a részvétele, aki a korábbi perújítási eljárásban, a megengedhetoség kérdésében való döntés 
meghozatalában részt vett. (BH1986. 313.) 
A perújítási eljárás eredményeként hozott, és elso fokon jogerore emelkedett ítélet hatályon kívül helyezése 
feltétlen eljárási szabálysértés miatt, mivel a perújítási eljárás során hozott határozat meghozatalában 
ugyanaz a hivatásos bíró vett részt, aki az alapügyben hozott, perújítással megtámadott határozatot 
egyesbíróként meghozta. (BH2001. 516.) 
Eljárhat az ügyben az a bíró is, aki az alapügyben eljárt, de csupán olyan határozat hozatalában vett részt, 
amelyet a perújítási indítvány, vagy kérelem nem érint. Ugyanez vonatkozik a perújítás elrendelését követo új 
eljárásra is. (BK. 37. állásfoglalás) 
A (3) bekezdés d) pontjában rögzített szabályok az ülnökökre is érvényesek. Ennek megfeleloen feltétlenül 
hatályon kívül helyezést eredményezo eljárási szabálysértés valósul meg pl., ha a perújítás megengedhetosége 
kérdésében való határozat meghozatalában ugyanazok az ülnökök vettek részt, akik az alapügyben hozott 
határozat létrejöttében is közremuködtek. (BH1993. 409.) A perújítási eljárásból ki van zárva az a népi ülnök, 
aki a perújítással megtámadott határozat meghozatalában részt vett. (BH1995. 451.) Hasonló értelmu állást 
foglal el a Legfelsobb Bíróság a BH1999. 244. számú jogesetében, amikor kimondja, hogy a perújítási eljárás 
során hozott határozatnak a felülvizsgálati eljárás során feltétlen eljárási szabálysértés okából történo 
hatályon kívül helyezését eredményezi, ha a perújítási eljárás során hozott határozat meghozatalában 
ugyanaz a népi ülnök vett részt, aki az alapeljárás során hozott érdemi határozat meghozatalánál is eljárt. 
Az, hogy a kizárási okot mindig konkrétan, az adott folyamatban lévo ügyben kell vizsgálni, és a jövore nézve 
ebben nem lehet állást foglalni, jól példázza az a döntés, amely szerint az a körülmény, hogy a terhelt korábbi 
büntetoügyében a bírák kizárására vonatkozó rendelkezés folytán a Legfelsobb Bíróság azonos hatásköru, 
más városi bíróságot jelölt ki, egymagában nem eredményezheti azt, hogy ugyanazon terhelt újabb 
büntetoügyében is a korábbi városi bíróság járjon el, a bírák kizárására vonatkozó rendelkezések 
alkalmazásának indokoltságát ugyanis mindegyik büntetoügyben külön-külön kell vizsgálni. (BH1994. 586.) 
A 21. § (4) bekezdésében történt szabályozás értelmében a (3) bekezdésben szabályozott esetekben az ügy 
elbírálásából ki van zárva az a bíró is, akinek hozzátartozója vett részt a megtámadott határozat 
meghozatalában. 
Feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg, és a felülvizsgálati eljárásban az elso fokon jogerore emelkedett 
ítélet hatályon kívül helyezésének van helye, ha az ügyben pótnyomozást elrendelo ügyész és az ítélet 
meghozatalában részt vett bíró házastársak. (BH1997. 66.) 
A 21. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a rendkívüli jogorvoslati eljárás [21. § (3) bekezdés d)] 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 Legfelsobb Bíróság kivételével - az a bíróság, amelynek elnökével, illetoleg 
elnökhelyettesével szemben a 21. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott kizárási ok merült fel. 

A 22. §-ban történt szabályozás a Be. 21. § (1) bekezdés a)-c) pontjában rögzített kizárási okokra vonatkozik. 
Amennyiben ezen okok valamelyike a bíróság elnökével, vagy elnökhelyettesével szemben merül fel, úgy az 
adott ügyben az egész bíróság nem járhat el. Ezen szabály alól kivételt a törvény maga szabályozza, amikor a 
Legfelsobb Bíróságot és az ítélotáblát nevesíti. Ennek oka, hogy a Legfelsobb Bíróság, illetve az ítélotábla 
ilyetén való kizárása esetén nem létezik más, az eljárásra hatáskörrel rendelkezo bíróság. 

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 védo, továbbá a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, 
valamint ezek képviseloje 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 valószínusíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényrol 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. 
A törvény a bíró, illetve a tanács elnökének kötelességévé teszi, hogy a bíró a vele szemben felmerült kizárási 
okot, a tanács elnöke a tanács tagjával szemben felmerült és a tudomására jutott kizárási okot a bíróság 
elnökének haladéktalanul, miután errol tudomást szerzett, bejelentse. A bejelentési kötelezettség 
elmulasztásának és így a kizárás elmaradásának eljárási következménye az, hogy a Be. 373. § II/B. pontja 
alapján a másodfokú bíróság tanácsülésen hatályon kívül helyezi az elso fokú bíróság ítéletét, és az elso fokú 
bíróságot új eljárásra utasítja, miután az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt, vagy olyan bíró vett 
részt, ki nem volt mindvégig jelen a tárgyaláson. 
A Be. 23. § (2) bekezdése részletesen meghatározza a kizárási ok bejelentésére jogosultak körét. Ennek 
megfeleloen a kizárási okot az ügyész, a terhelt, a védo, továbbá a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a 
magánfél, valamint ezek képviseloje is bejelentheti. 
Az ügyésznek ez a joga a nyomozás során, a nyomozás felügyeleti jogkörébol, a bírósági eljárásban pedig a 
vádképviseleti jogából következik. Az eljárásban részt vevo személyek közül azokat indokolt a kizárási ok 
bejelentésére feljogosítani, akiknél ez jogaik védelme szempontjából garanciális feltétel, illetve védoként, 
valamint a büntetoeljárásban részt vevo és e törvényhelyen nevesített személyek képviseloiként járnak el. Más 
személy kizárási okot nem jelenthet be. 
Kizárási okot általában az eljárás bármely szakaszában be lehet jelenteni. Korlátozást csak a Be. 23. § (3) 
bekezdése jelent, mely szerint a (2) bekezdésben megjelölt személy a Be. 21. § (1) bekezdésének e) pontjában 
szabályozott kizárási okot - akitol az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható - bejelentési 
jogával a tárgyalás megkezdéséig élhet. A tárgyalás megkezdése után e jogát csak akkor érvényesítheti, ha 
valószínusíti, hogy a bejelentés alapjául szolgáló tényrol a tárgyalás megkezdése után szerzett tudomást, és 
ha ezt nyomban bejelenti. 
Mindebbol következik, hogy egyéb kizárási okra hivatkozással a felsorolt személyek, illetve a bíró az egyéb 
okból való elfogultság címén is bármikor tehetnek kizárásra irányuló bejelentést. 
A kizárás kezdeményezésének nem feltétele a bíró, a tanács elnöke, vagy a kizárási okot bejelenteni jogosult 
személyeknek a bejelentése. A 23. § (4) bekezdése értelmében a bíróság elnöke a tudomására jutott, a Be. 21. 
§-ban meghatározott kizárási ok miatt a bíró kizárását hivatalból kezdeményezi. 

24. § (1) A bíró az ügyben a kizárási ok bejelentésétol 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 ügydönto 
határozat meghozatalában nem vehet részt. 

(3) A bíró a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelento a kizárás megtagadása után a 
21. § (1) és (3) bekezdésének ugyanazon pontjára alapított újabb bejelentést tesz a bíró kizárása iránt. 

(4) 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. 

(5) Ha a kizárás iránti bejelentés a (4) bekezdésben szabályozott módon nem intézheto el, azt a bíróság más 
tanácsa bírálja el. 

(6) 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 megyei bíróságra mint 
másodfokú bíróságra, vagy arra is vonatkozik, az ítélotábla határoz. Ha a kizárási ok az ítélotáblára, vagy arra is 



vonatkozik, a kizárásról a Legfelsobb Bíróság határoz. Ha a kizárás iránti bejelentésnek helyt adnak, az eljáró 
bíróság kijelölésére a 20. § irányadó.  

(7) A kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. Ha a kizárás iránti bejelentést nem a bíró tette, be kell szerezni a 
bíró nyilatkozatát. 

(8) A kizárást kimondó határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, a kizárás megtagadását az ügydönto határozat 
elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. 

1. A 24. § a kizárási jog bejelentésével kapcsolatosan határoz meg általános jellegu jogkövetkezményeket. A 
24. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a bíró az ügyben a kizárási jog bejelentésétol kezdve nem járhat 
el, ha a kizárási okot maga, vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelenti be. Ez természetes következménye az 
önmagával szemben tett, vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke által tett bejelentésnek. Az igazságszolgáltatás 
pártatlanságához fuzodo érdek megkívánja, hogy ne végezzen eljárási cselekményt az, aki önmagát kizártnak 
tekinti, valamint az sem, akit saját tanácsának elnöke tekint kizártnak. 
E törvényhely értelmében a bíró a kizárási ok bejelentésétol kezdve nem járhat el. E rendelkezés alapját az 
Alkotmánybíróság 17/2001. (VI. 1.) AB határozata képezi, mely szerint abban az esetben, ha a bíró a kizárási 
okot maga jelenti be, alkotmányos követelmény, hogy a bíró a bejelentése megtétele után az ügyben ne 
járhasson el. 
A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdésben foglaltakat kivéve a bíró a bejelentés elintézéséig az ügyben 
eljárhat, de az ügydönto határozat meghozatalában nem vehet részt. E szabályozásnak ugyancsak garanciális 
indokai vannak és lényegében arra az esetre vonatkozik, ha a kizárási okot nem maga a bíró, vagy rá 
vonatkozóan nem a tanács elnöke jelentette be. 
A (3) bekezdés rendelkezik arról, hogy a bíró a (2) bekezdésben meghatározott korlátozás nélkül járhat el, ha 
a bejelento a kizárás megtagadása után ugyanazon okra [a Be. 21. § (1) és (3) bekezdésén belül] hivatkozva 
tesz újabb bejelentést a bíró kizárása iránt. 
Ennek a rendelkezésnek az alapján nyílik lehetoség arra, hogy az eljárás idotartama indokolatlanul ne 
húzódjon el. Ekkor ugyanis a bíró nemcsak eljárhat az ügyben a bejelentés elintézéséig, de részt vehet az 
ügydönto határozat meghozatalában is. Ellenkezo esetben az ugyanazon pontra alapított újabb bejelentés 
lényegesen késleltetné, megakasztaná az eljárás menetét. 
2. A bíró kizárása iránti bejelentést a bíróság elnöke intézheti el, vagy bírósági határozatot kell hozni az 
ügyben. 
Igazgatási úton történo elintézésre kerül sor a Be. 24. § (4) bekezdése értelmében akkor, ha a kizárási okot 
maga a bíró, vagy rá vonatkozóan a tanács elnöke jelentette be, vagy a bíró a kizáráshoz hozzájárult. 
Ilyenkor a bíróság elnöke megvizsgálja a bejelentést és állást foglal annak valósága felol. Helyt adás esetén 
nem kell külön határozatot hozni a kizárásról. Az igazgatási út ebben az esetben azt jelenti, hogy a bíróság 
elnöke intézkedik más bíró kijelölése iránt. Ha a kérelmet alaptalannak találja, azt o el nem utasíthatja. 
Az (5) bekezdés a kizárás iránti bejelentésnek bírósági úton történo elbírálásáról rendelkezik akkor, ha a 
kizárás iránti bejelentés a (4) bekezdésben szabályozott módon nem intézheto el. Abban az esetben tehát, ha 
az érintett bíró a kizáráshoz nem járul hozzá, vagy a bíróság elnöke nem látja megalapozottnak a bejelentést, 
a bíróság egy másik tanácsa dönt a kizárás kérdésérol. 
3. Amennyiben a kizárási ok bejelentése a Be. 21. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban szabályozott kizárási ok 
felmerülése folytán a bíróság elnökére, vagy a bíróság valamennyi bírójára vonatkozik, úgy a kizárásról a 
másodfokú bíróság határozhat. Abban az esetben, ha a kizárás iránti bejelentés a másodfokú bíróságra, vagy 
arra is vonatkozik, akkor a kizárásról az ítélotábla határoz. 
Ha a kizárás iránti bejelentésnek helyt adnak, az eljáró bíróság kijelölésére a Be. 20. § irányadó. 
A bíróság egyik bíráját érinto elfogultsági kifogás - egyéb körülmények hiányában - sorozatos kizárási 
kérelmek esetén sem alapozza meg az egész bíróság kizárását; az alaptalan és sorozatos kizárási kérelmek 
nem vezethetnek más bíróság kijelöléséhez. (BH1998. 68.) 
A 24. § (7) bekezdése értelmében a kizárásról a bíróság tanácsülésen határoz. A tanácsülésen csak a bíróság 
tagjai és a jegyzokönyvvezeto vehet részt. Annak a bírónak a nyilatkozatát, akire a kizárás iránti bejelentés 
vonatkozik, csak akkor kell beszerezni, ha a bejelentést nem o tette. Ekkor már érdemben kell, hogy 
nyilatkozzék a vele szemben felmerült kizárási ok vonatkozásában. 
A (8) bekezdés értelmében, ha a bíróság a bíró kizárását kimondta, ezen határozat ellen jogorvoslatnak helye 
nincs. A kizárás megtagadását pedig az ügydönto határozat elleni jogorvoslat során, eljárási 
szabálysértésként lehet sérelmezni. 

25. § Ha a védo, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél vagy a képviselojük az ügyben ugyanazon 
bíró ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal sújtható. 



A 25. § a bejelentési jogosultsággal való visszaélés esetére helyez eljárási szankciót, -rendbírság 
kiszabásának a lehetoségét - kilátásba, amikor kimondja, hogy ha a védo, a sértett, a magánvádló, a 
pótmagánvádló, a magánfél, vagy a képviselojük az ügyben ugyanazon bíró ellen ismételten, alaptalanul 
jelent be kizárási okot, a kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal sújtható. 
A kizárási ok nyilvánvalóan alaptalan bejelentése zaklatja egyrészt a hatóság tagjait, másrészt az eljárást 
indokolatlanul meghosszabbíthatja és ezzel késlelteti az eljárás menetét. 
Amennyiben a védo - mint a jogban jártas személy - nyilvánvalóan alaptalanul terjeszti elo a bíróság 
kizárására irányuló kérelmét, a védot megilleto jogok rosszhiszemu gyakorlása folytán a kizárásra irányuló 
alaptalan kérelem elutasításán túlmenoen rendbírsággal sújtása is indokolt. (BH1995. 693.) 
A rendbírság kiszabásának feltétele a kizárási oknak ugyanazon bíró ellen történo, ismételten alaptalan 
bejelentése. A bejelentés nyilvánvalóan alaptalannak általában akkor tekintheto, ha a megalapozatlansága 
különösebb elemzés nélkül megállapítható. Így például a védonek az ügyben eljáró bíróság tanácsának 
elnökére vonatkozó, az eljárási szabályok többszörös megsértésére alapozott elfogultsági kifogása nem 
tekintheto nyilvánvalóan alaptalannak pusztán amiatt, hogy nem került sor a bíró kizárására. (BH1995. 559.) 
Annak az érdekében, hogy a kizárási indítvány megtételére jogosultak ezen jogukkal élni tudjanak, a Be. 281. 
§ (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tanács elnöke a tárgyalás megnyitását követoen közli a bíróság 
tagjai, a jegyzokönyvvezeto, az ügyész és a védo nevét. Ezek az adatok a bíróság eljárásáról készült 
jegyzokönyvekben is kell, hogy szerepeljenek. 
A rendbírság a kizárást megtagadó határozatban szabható ki. A rendbírság kiszabása ellen bejelentett 
fellebbezésnek halasztó hatálya van. 
A kialakult bírói gyakorlat is - a törvényi szabályozásnak megfeleloen - arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
a nyilvánvalóan alaptalan, vagy ismételten alaptalan kizárási kérelem esetén rendbírság kiszabásának van 
helye. (BH1998. 68.) 

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. 
A Be. 14. § (6) bekezdése értelmében az ítélkezésben a hivatásos bíró és az ülnökök jogai, kötelességei 
azonosak. Ennek megfeleloen nemcsak a hivatásos bíróval szemben kell követelményként támasztani a 
pártatlanságot, hanem az ülnökökkel szemben is. Erre figyelemmel rendelkezik úgy a 26. § (1) bekezdése, 
hogy a bíró kizárására vonatkozó rendelkezések az ülnökre is irányadóak. 
A kizárási ok bejelentésének elmulasztásáért, vagy késedelmes teljesítéséért az ülnökök vonatkozásában 
visszahívásukra kerülhet sor. 
Feltétlen hatályon kívül helyezést eredményezo eljárási szabálysértés valósul meg, ha pl. a perújítás 
megengedhetosége kérdésében való határozat meghozatalában ugyanazok az ülnökök vettek részt, akik az 
alapügyben hozott határozat létrejöttében is közremuködtek. (BH1993. 409.) 
A Be. 26. § (2) bekezdése a nyomozási bíró kizárással kapcsolatos eljárásra a Be. 23-25. §-ban foglalt 
szabályokat rendeli alkalmazni. A bíró kizárásának általános szabályaival szemben ugyanakkor kimondja, 
hogy a nyomozási bíró abban az esetben, ha a vele szemben bejelentett ok alapján a kizárásához nem járult 
hozzá, az ügyben a bejelentés elintézéséig eljárhat, tekintettel arra, hogy a nyomozási bírónak az ügyet 
véglegesen lezáró döntési jogköre nincs. 

27. § A bíró kizárására vonatkozó szabályok irányadók a bírósági titkár, a jegyzokönyvvezeto és a bírósági 
ügyintézo kizárására is. 

A büntetoeljárásban közremuködo bírósági titkár, a jegyzokönyvvezeto és a bírósági ügyintézo, noha nem 
részesek a határozatok meghozatalában, fontos tevékenységet végeznek. Éppen ezért a Be. 27. § rögzíti, hogy 
a bíró kizárására vonatkozó szabályok irányadóak a bírósági titkár, a jegyzokönyvvezeto és a bírósági 
ügyintézo kizárására is. Ezen személyek - akárcsak a bíró - kötelesek haladéktalanul bejelenteni a velük 
szemben fennálló kizárási okot. A kizárási okok valamelyikének esetleges meglétét a bíró, az ülnök, a 
jegyzokönyvvezeto, a bírósági titkár, és a bírósági ügyintézo vonatkozásában az eljárás bármely szakaszában 
be lehet jelenteni. 
A 27. §-ban megjelölt személyekre vonatkozó törvényi rendelkezések azon a fontos követelményen alapulnak, 
hogy munkájuk során pontosan és tárgyilagosan rögzítsék az egész bírósági eljárást, illetve vegyenek részt a 
bíróság tevékenységében. 

III. Fejezet 



AZ ÜGYÉSZ 

Az ügyész feladata 

28. § (1) Az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet terhelo és mento, mind a büntetojogi 
felelosséget súlyosító és enyhíto körülményeket az eljárás minden szakaszában figyelembe vegye. 

(2) Az ügyész azokat a jogokat gyakorolja, amelyek azt az ügyészséget illetik, ahol az ügyész muködik. 
(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, az eljárásban részt vevo személyek a 
jogaikat érvényesíthessék. Ennek érdekében az ügyész 

a) nyomozást 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 határidon 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 

ellen 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 legfobb ügyész az ügy ügyészségi nyomozása során más nyomozó hatóságok tagjait az 
országos vezeto egyetértésével igénybe veheti. 

(6) Az ügyész ellenorzi a büntetoeljárás 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 elott - a magánvád és a 
pótmagánvád esetét kivéve - a vádat képviseli, vagy dönt a vádemelés elhalasztásáról, illetoleg részbeni 
mellozésérol. 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. 

Az Alkotmány 51. § (2) bekezdése értelmében az ügyészség törvényben meghatározott jogokat gyakorol a 
nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet gyakorol a 
büntetés végrehajtás törvényessége felett. 
A Magyar Köztársaság Ügyészségérol szóló, a 2001. évi XXXI. törvénnyel módosított 1972. évi V. törvény 
részletesen rendelkezik az ügyészség feladatáról. E szerint az ügyészség gondoskodik az állampolgárok 
jogainak védelmérol, valamint az alkotmányos rendet, az ország biztonságát és függetlenségét sérto, vagy 
veszélyezteto minden cselekmény következetes üldözésérol. 
Az ügyészi szervezet felépítését a Magyar Köztársaság Elnökének 143/1997. (IX. 30.) KE határozata rögzíti. 
1. Ezen jogi szabályozással összhangban a Be. 28. § részletesen meghatározza az ügyész büntetoeljárásbeli 
feladatait. 
A 28. § (1) bekezdése rögzíti, hogy az ügyész a közvádló. Az ügyész kötelessége, hogy mind a terheltet terhelo 
és mento, mind a büntetojogi felelosséget súlyosító és enyhíto körülményeket az eljárás minden szakaszában 
figyelembe vegye. Ezen rendelkezések azt is jelentik, hogy a vád bizonyítása a vádlót terheli, az o feladata a 
vádlott bunösségét a bíróság elott bizonyítani. Ezen foszabály értelmében az ügyésznek, mint közvádlónak a 
feladata a büntetojogi felelosségre vonás elbírálásához nélkülözhetetlen tények teljes köru bizonyítása. 
A 28. § (1) bekezdése értelmében az ügyésznek ugyancsak feladata, mint közvádlónak a tényállás alapos, és 
hiánytalan tisztázása. A tényállás körébe tartoznak mindazon tények, melyeknek a büntetojogi felelosség 
eldöntése vonatkozásában jelentoségük van. A tényállás alapos tisztázásával nyílik lehetoség arra, hogy a 
tényállás minden lényeges eleme egyértelmu bizonyítékok alapján kerüljön megállapításra. A vád bizonyítása 
során valamennyi, a tényállás megállapítására alkalmas bizonyítási eszköz és bizonyíték felhasználható, 
méghozzá korlátozás nélkül. 
2. A Be. 28. § (2) bekezdése értelmében az ügyész azokat a jogokat gyakorolja, amelyek azt az ügyészséget 
illetik, ahol az ügyész muködik. Ennek megfeleloen az ügyész közremuködik a Magyar Köztársaság 
törvényeinek érvényre juttatásában, az alkotmányos felügyelet ellátásában, a törvényesség védelmében. 
Ennek keretében védi a társadalom valamennyi szervezete, az állam, minden állami szerv, és az 



állampolgárok jogszabályban biztosított jogait; fellép az Alkotmány, a törvények, az egyéb jogszabályok és az 
állami irányítás egyéb jogi eszközeinek megtartása érdekében; üldözi a tudomására jutott buncselekményeket; 
részt vesz az állampolgárok jogtudatának fejlesztésében, a törvények és egyéb jogszabályok iránti tisztelet 
erosítésében, a jogsértések, a bunözés megelozésében. Mindezen feladatok érdekében az ügyészség és így az 
ügyész is, a törvényben meghatározott ügyekben nyomoz, felügyeletet gyakorol a bunügyi nyomozások 
törvényessége felett, törvényességi felügyeletet lát el a büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 
jogszabályi rendelkezések megtartása felett, közremuködik a büntetés végrehajtással kapcsolatos bírósági 
eljárásban, közremuködik abban, hogy a bírósági eljárásban a törvényeket helyesen alkalmazzák, elosegíti, 
hogy az állami szervek, a bíróságon kívüli jogalkalmazó szervek, a társadalom valamennyi szervezete, 
valamint az állampolgárok a jogszabályok rendelkezéseit megtartsák. 
3. Az ügyész közvádlói feladatának betöltése érdekében a Be. 28. § (3) bekezdése lehetoséget nyújt az ügyész 
részére azzal, hogy az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomozást végeztessen, vagy 
nyomozzon. Az ügyész bizonyítási kötelezettsége kiterjed mind a bunösség, mind az ártatlanság 
megállapítására utaló adatok, tények felderítésére. Az ügyész, mint közvádló a bizonyítási kötelezettsége alól 
csak két esetben mentesül. Az elso esetben a bizonyítási teher megfordulására akkor kerül sor, amikor a 
rágalmazónak lehetosége nyílik a valóság bizonyítására. A másik eset a magánvádas eljárás, amikor is a 
bizonyítási kötelezettség a magánvádlót terheli. 
Itt jegyezzük meg, hogy a módosított Btk. 77/B. § (1) bekezdés b) pontjában írt rendelkezés nem illik teljes 
mértékben a bizonyítási teher megfordulásának körébe. Vagyonelkobzást kell elrendelni arra a vagyonra, 
amelyet az elköveto bunszervezetben való részvételének ideje alatt szerzett. Ha a vagyon törvényes eredetét az 
elköveto bizonyítja, nincs helye elkobzásnak. Látható, hogy az ügyészt terhelo bizonyítás fennáll, hiszen annak 
bizonyítása, hogy az adott vagyon szerzése a bunszervezetben való részvétel idejére esik, az ügyész feladata. 
4. A Be. 28. § (4) bekezdése értelmében, ha a nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást, vagy egyes 
nyomozási cselekményeket, az ügyész felügyel arra, hogy azt e törvény rendelkezéseit megtartva végezzék, az 
eljárásban résztvevo személyek a jogaikat érvényesíthessék. Mindezek érdekében az ügyész elrendelhet 
nyomozást, a nyomozás lefolytatásával a nyomozó hatóságot bízhatja meg, a nyomozó hatóságot, annak 
illetékességi területén, nyomozási cselekmények végzésére, vagy további nyomozásra, a nyomozásnak az 
általa megjelölt határidon belüli befejezésére utasíthatja. Az ügyész jelen lehet nyomozási cselekményeknél, 
betekinthet a nyomozás irataiba, illetve azokat magához kérheti, megváltoztathatja, vagy hatályon kívül 
helyezheti a nyomozó hatóság határozatát. A nyomozó hatóság határozata ellen a hozzá megküldött 
panaszokat elbírálja, elutasíthatja a feljelentést, megszüntetheti a nyomozást, a nyomozás megszüntetésére 
utasíthatja a nyomozó hatóságot. Az eljárást teljes egészében magához vonhatja. 
5. A Be. 28. § (5) bekezdése értelmében, ha az ügyész nyomoz, bármely nyomozó hatóságot, annak 
illetékességi területén, nyomozási cselekmény elvégzésére utasíthatja, a Legfobb Ügyész az ügy ügyészségi 
nyomozása során más nyomozó hatóság tagjait az országos vezeto egyetértésével igénybe veheti. 
6. A Be. 28. § (6) bekezdése az ügyésznek a büntetés végrehajtás törvényessége feletti ellenorzési jogát 
biztosítja a büntetoeljárás során elrendelt kényszerintézkedések törvényes végrehajtását illetoen, amikor úgy 
rendelkezik, hogy az ügyész ellenorzi a büntetoeljárás során elrendelt, a személyes szabadság elvonásával, 
vagy korlátozásával járó kényszerintézkedések törvényes végrehajtását. 
Ennek keretében az ügyész felülvizsgálhatja az orizetbe vétel elrendelésének törvényességét. Az ügyész, a 
büntetések, intézkedések, a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések végrehajtása törvényességi 
felügyelete, és a büntetés végrehajtással kapcsolatos bírósági eljárásban való ügyészi közremuködés révén 
bármely idopontban ellenorizheti az orizetbe vétel, az elozetes letartóztatás, a kényszergyógykezelés és az 
ideiglenes kényszergyógykezelés, az idegenrendészeti orizet, a szabálysértési, és pénzbírságot helyettesíto 
elzárás, valamint a nyomozó hatóságok eloállító helyiségeiben foganatosított személyes szabadság korlátozás 
törvényességét. A büntetés végrehajtási szerveknél a nyomozó hatóságoknál megtekintheti a fogva tartás 
körülményeit, és rendjét szabályozó utasításokat, a fogva tartási iratokat. Ellenorizheti a javítóintézetekben az 
elozetes letartóztatás foganatosításának, valamint a javítóintézeti nevelés végrehajtásának törvényességét. 
Ellenorizheti az illetékes szerveknél a büntetések és intézkedések végrehajtására vonatkozó jogszabályok 
megtartását. E körben többek között ellenorizheti a lakhelyelhagyási tilalom keretében elrendelt házi orizet és 
az idegenrendészeti közösségi szálláshelyeken a kijelölt kötelezo tartózkodás foganatosításának 
törvényességét. Meghallgathatja a fogva tartottakat, illetve felülvizsgálhatja a büntetoügyben hozott 
határozatok végrehajtásával kapcsolatos panaszokat. Ellenorizheti a fogva tartottakkal való bánásmód 
törvényességét, a végrehajtás alatt állók jogvédelmére vonatkozó rendelkezések érvényességét. 
Ha az ügyész a bíróság büntetés-végrehajtási, igazgatási tevékenységével összefüggésben intézkedésre okot 
adó körülményt észlel, a jogszabályi rendelkezés érvényesülésének biztosítása érdekében a megyei bíróság 



elnökének intézkedését kezdeményezi. Felügyeleti jogkörében az ügyész a végrehajtás bármely kérdésében 
vizsgálatot tarthat, illetve az ellenorzött szervet vizsgálat tartására kérheti fel. A végrehajtásra illetékes 
szervek vezetoitol az ügyészi iratok és adatok rendelkezésre bocsátását, illetoleg megküldését, továbbá 
felvilágosítás adását kérheti. A végrehajtási szerveknél általános érvényu rendelkezés kiadását, módosítását, 
vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezheti. 
7. A Be. 28. § (7) bekezdése az ügyésznek a vádemeléssel, valamint a bíróság elotti vádképviselettel 
kapcsolatos jogait sorolja fel, mintegy összefoglalva a Be. más rendelkezéseibol kiolvasható, az ügyészt 
megilleto jogokat. Ezen rendelkezés szerint az ügyész az e törvényben meghatározott feltételek esetén vádat 
emel, és a bíróság elott - a magánvád és a pótmagánvád esetét kivéve - a vádat képviseli, vagy dönt a 
vádemelés elhalasztásáról, illetve részbeni mellozésérol. Az ügyész a vádat elejtheti, vagy módosíthatja. 
Az ügyésznek a vádemeléssel kapcsolatos feladatait részletesen a Be. X. Fejezete tartalmazza. Amíg az ügyész 
a nyomozási szakban elsodlegesen ügydönto hatóság, addig muködését a bírósági szakaszban elsodlegesen az 
ügyféli jogosultságok jellemzik. A nyomozás befejezését követoen a közvádas ügyekben az ügyész dönt arról, 
hogy a bírósági eljárásra egyáltalán sor kerül-e, tekintettel arra, hogy bírósági eljárásba csak törvényes 
ügyészi vád alapján nyílik lehetoség. Annak eldöntése pedig, hogy a vádemelés elofeltételei fennállnak-e, 
kizárólag az ügyész jogosítványa. Amennyiben az ügyész vádat emel - a magánvád és a pótmagánvád esetét 
kivéve - a bíróság elott a vádat képviseli, és e körben megilleti a vád elejtésének, vagy módosításának 
jogosultsága is. 
Az ügyész közvádlói szerepébol következik a (7) bekezdésben megfogalmazott azon eloírás, miszerint az 
ügyész az ügy iratait a bírósági eljárásban megtekintheti, és indítványtételi jog illeti meg az ügyben felmerült 
minden olyan kérdésben, amelyben a bíróság dönt. Az ügyész ezen jogosultsága kiterjed a nyomozás során 
felmerülo, bírósági hatáskörbe tartozó döntések szükségessége esetén is. 

29. § Kizárólag az ügyészség végzi a nyomozást a következo buncselekmények miatt: 
a) a közjogi tisztség betöltésén alapuló mentességet élvezo személy [551. § (1) bek.], a nemzetközi jogon alapuló 

mentességet élvezo személy [553. § (1) bek.] által elkövetett buncselekmény, a sérelmükre elkövetett hivatalos 
személy elleni eroszak, a muködésükkel kapcsolatban ellenük elkövetett más buncselekmény, továbbá a 
nemzetközileg védett személy elleni eroszak (Btk. 232. §), 

b) a bíró, az ügyész, a bírósági és ügyészségi titkár, fogalmazó és ügyintézo, az ügyészségi nyomozó, az önálló és 
a megyei bírósági végrehajtó és végrehajtó-helyettes, a közjegyzo és a közjegyzohelyettes, a rendorség hivatásos 
állományú tagja ellen elkövetett emberölés, hivatalos személy ellen elkövetett emberrablás, hivatalos személy elleni 
eroszak, 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. b)-c) pont], 

c) a rendorség hivatásos állományú tagjának kivételével a b) pontban felsoroltak által elkövetett bármilyen 
buncselekmény, valamint az ülnöknek az igazságszolgáltatással összefüggésben elkövetett buncselekménye, 

d) a b) pontban felsoroltak vonatkozásában elkövetett vesztegetés [Btk. 253. § (1)-(2) bek.], a vezeto 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 rendorség és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett, nem katonai 
büntetoeljárásra tartozó buncselekmény, a Vám- és Pénzügyorség hivatásos állományú tagja, továbbá a pénzügyi 
nyomozó által elkövetett bármilyen buncselekmény, 

f) az igazságszolgáltatás elleni buncselekmények (Btk. XV. Fejezet V. 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 mento körülmény elhallgatása (Btk. 243. §), a hivatalos személy 
eljárása során elkövetett bunpártolás [Btk. 244. § (3) bek. b) pont], az ügyvédi visszaélés (Btk. 247. §), a zugírászat 
(Btk. 248. §), a nemzetközi bíróság elott elkövetett igazságszolgáltatás elleni buncselekmény (Btk. 249/B. §), 

g) a külföldi hivatalos személy (Btk. 137. § 3. pontja) ellen elkövetett buncselekmények, valamint a nemzetközi 
közélet tisztasága ellen elkövetett buncselekmények (Btk. XV. Fejezet VIII. Cím). 

A Magyar Köztársaság ügyészségérol szóló, 1972. évi V. tv. 7. §-a értelmében az ügyész köteles biztosítani 
minden, tudomására jutott buncselekmény következetes üldözését, továbbá, hogy senkit törvényellenesen ne 
vonjanak büntetojogi felelosségre, ne fosszanak meg személyi szabadságától, senkit törvénytelen jogfosztás, 
korlátozás, vagy zaklatás ne érjen. 
Ezen feladatok teljesítése érdekében is az ügyészség a törvényben meghatározott ügyekben nyomoz, illetve 
felügyeletet gyakorol a bunügyi nyomozások törvényessége felett. 
A nyomozás törvényességének felügyelete során az ügyész a törvényesség szempontjából felülvizsgálhatja a 
nyomozószerveknek a feljelentés tárgyában és a nyomozások során tett intézkedéseit; felülvizsgálhatja az 



orizetbe vétel elrendelésének törvényességét; elbírálja a nyomozás során hozott határozatok ellen, 
intézkedések, és intézkedések elmulasztása miatt eloterjesztett panaszokat; nyomozást, vagy pótnyomozást 
rendelhet el; gondoskodik a nyomozás megtagadásáról, vagy megszüntetésérol, vagy pedig az ügyben vádat 
emel; egyes nyomozási cselekményeket maga végezhet, vagy azok lefolytatására a nyomozó szerveket 
utasíthatja, egyes bunügyeket a nyomozást folytató szervtol magához vonhat; a bunözés elleni küzdelem 
érdekében összehangolt intézkedéseket kezdeményezhet a nyomozó, vagy más érdekelt szerveknél. 
A Be. 29. §-a részletesen meghatározza azon buncselekményeket, amelyek miatt a nyomozást kizárólag az 
ügyészség végzi. Ezt - a miniszteri indokolás értelmében - az elkövetett buncselekmény jellege, az elkövetéssel 
gyanúsítható terhelt személye, illetve a sértett személye indokolja. Ezekben az esetekben nemcsak az egyes 
nyomozási cselekmények elrendelése, azok feletti törvényességi felügyelet, hanem a nyomozási cselekmények 
végzése is az ügyészség kötelezettsége. 

Az ügyészség hatásköre és illetékessége 

30. § (1) Az ügyészség hatáskörét és illetékességét általában annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége 
határozza meg, amely mellett muködik. Az ügyészség szervezetét külön törvény alapján a legfobb ügyész határozza 
meg. 

(2) A különbözo ügyészségek illetékességébe tartozó buncselekmények esetében az az ügyészség jár el, amelyik 
az ügyben korábban intézkedett. 

(3) A legfobb ügyész vagy a fellebbviteli foügyész, illetoleg a megyei foügyész rendelkezése alapján az ügyész 
olyan ügyben is eljárhat, amelyre a hatásköre, illetoleg 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 ügyészség hatáskörét és illetékességét illetoen az eljárási törvény részletes, tételes szabályozást nem ad, 
csak utaló rendelkezést tartalmaz. E szerint a Be. 30. § (1) bekezdése fo szabályként rögzíti, hogy az 
ügyészség hatáskörét és illetékességét általában annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége határozza 
meg, amely mellett muködik. 
Az ügyészi szervezetet a Legfobb Ügyész vezeti, és irányítja. Az ügyészek a Legfobb Ügyésznek alárendelten 
muködnek. A 30. § (1) bekezdése értelmében az ügyészség szervezetét külön törvény alapján a Legfobb Ügyész 
határozza meg. Ennek értelmében a Magyar Köztársaság ügyészi szervezeteit a Magyar Köztársaság Legfobb 
Ügyészsége, a Fellebbviteli Foügyészség, a megyei foügyészségek, illetoleg a Fovárosi Foügyészség, a helyi 
ügyészségek, a Katonai Foügyészség, a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, és a területi katonai ügyészségek 
képezik. 
A (2) bekezdés rendelkezik arról az esetrol, ha egy terhelt különbözo ügyészségek illetékességébe tartozó 
buncselekményeket követett el. Ebben az esetben a megelozés lesz az irányadó szempont, vagyis az ügyben az 
az ügyészség jár el, amelyik az adott ügyben korábban intézkedett. 
Célszeruségi szempontok a fo szabálytól való eltérést indokolttá tehetik. Ennek megfeleloen, az ügyészi 
szervezet sajátosságait figyelembe véve rendelkezik a (3) bekezdés amikor kimondja, hogy a legfobb ügyész, 
vagy a fellebbviteli foügyész, illetoleg a megyei foügyész rendelkezése alapján az ügyész olyan ügyben is 
eljárhat, amelyre a hatásköre, illetoleg az illetékessége egyébként nem terjed ki. 
A (4) bekezdés az ügyészségek között felmerült hatásköri, vagy illetékességi összeütközés esetére kimondja, 
hogy az eljáró ügyészséget az összeütközésbe került ügyészségek felettes ügyésze jelöli ki. 

Az ügyész kizárása 

31. § (1) A büntetoügyben 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, védo, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, feljelento vagy mint 

képviselojük vesz, vagy vett részt, illetoleg ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben mint tanú vagy szakérto, valamint szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 
d) akitol 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, illetoleg a vádat képviselte. 
(3) Nem kizárási ok, ha az ügyész a hivatali hatáskörében tudomására jutott buncselekmény miatt tett feljelentést. 



(4) Nem járhat el az ügyben - a Legfobb Ügyészség kivételével - az az ügyészség, amelynek a vezetojével vagy 
vezeto 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 foügyésszel vagy foügyész-
helyettessel szemben merült fel, a megyei foügyészség területén lévo helyi ügyészség az ügyben nem járhat el. 

1. Az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló Egyezmény 6. Cikke, és ezzel összhangban az 
Alkotmány 57. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Magyar Köztársaságban a bíróság elott mindenki 
egyenlo és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és 
kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság, igazságos és nyilvános tárgyaláson 
bírálja el. Az e körben kívánalomként meghatározott pártatlanság, elfogulatlanság és tárgyilagosság megléte 
nemcsak a bíró, hanem az ügyész esetében is indokolt. 
Ezen követelménynek megfeleloen a törvény 31-34. §-a rendelkezik az ügyész pártatlanságának a biztosítása 
érdekében az ügyész kizárásáról. A kizárási ok az egész eljárás teljes idejére vonatkozik, vagyis abban az 
esetben is meg kell állapítani, ha a kizárási okkal érintett személy az eljárás korábbi szakaszában vett részt. 
A 31. § (1) bekezdés a) pontja kizárja az ügyészkénti eljárás lehetoségét annak, aki az ügyben, mint bíró járt 
el, valamint az ügyben eljárt, vagy eljáró bíró hozzátartozója. 
Feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg és az elso fokon jogerore emelkedett ítélet hatályon kívül 
helyezésének van helye, ha az ügyben pótnyomozást elrendelo ügyész és az ítélet meghozatalában résztvevo 
bíró házastársak. (BH1997. 66.) 
Az (1) bekezdés b) pontja kizárja azt, aki az ügyben mint terhelt, védo, továbbá sértett, magánvádló, 
pótmagánvádló, magánfél, feljelento, vagy mint képviselojük vesz, vagy vett részt, illetoleg ezek 
hozzátartozója. 
Az (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyben nem járhat el, aki az ügyben mint tanú, vagy szakérto, valamint 
szaktanácsadó vesz, vagy vett részt. Ennek oka, hogy az itt megjelölt személyek az eljárás során, bizonyítási 
eszközöket szolgáltató személyekként jelenítodnek meg. Aggályossá tenné az ügyész elfogulatlanságát, ha 
esetleg saját maga szolgáltatna - mint az e jogszabályhelyen megjelölt személyek valamelyike - az ügyben a 
terhelt ellen bizonyítási eszközt. 
Az (1) bekezdés d) pontja értelmében az sem járhat el ügyészként, akitol az ügy elfogulatlan megítélése egyéb 
okból nem várható. Az elfogultság ebben az esetben azonban csak konkrét, alapos ok fennforgása esetén 
állapítható meg az ügyésszel szemben. A kizárási okot mindig az adott, folyamatban lévo ügyben kell 
vizsgálni. A jövore nézve ebben a kérdésben nem lehet elore állást foglalni. 
2. A (2) bekezdés szerint a perújítási eljárásból ki van zárva az az ügyész, aki az alapügyben a nyomozást 
teljesítette, egyes nyomozási cselekményeket végzett, vádat emelt, illetoleg a vádat képviselte. 
A BK. 81. számú állásfoglalás is rögzíti, hogy a perújítás során elrendelt nyomozásból ki van zárva az az 
ügyész, aki az alapeljárásban a nyomozást teljesítette, vagy egyes nyomozási cselekményeket végzett. Nem 
tartoznak ide az ügyész részérol végzett egyes adminisztratív ténykedések (iratok beszerzése, megkeresések, 
stb.). Azt a kérdést, hogy az alapügyben a nyomozást teljesíto, egyes nyomozási cselekményeket végzo, vádat 
emelo, vádat képviselo ügyésztol a perújítási nyomozásban az ügy elfogulatlan megítélése várható-e, vagy 
sem, mindig körültekinto, eseti értékelés alapján kell eldönteni. Amennyiben az alapügyben eljárt ügyész 
azonos az adott ügyészség vezetojével, ez nem eredményezi az ugyanazon szervnél muködo valamennyi 
ügyésznek a perújítási eljárásból való kizárását. 
A (4) bekezdésben történt szabályozás értelmében akkor, ha az (1) bekezdés a) és b) pontjában rögzített 
kizárási okok az ügyészség vezetojével, vagy vezeto helyettesével szemben merülnek fel, úgy az adott ügyben 
az egész ügyészség nem járhat el. Ezen szabály alóli kivételt a törvény maga szabályozza, amikor a Legfobb 
Ügyészséget és a Fellebbviteli Foügyészséget nevesíti. Ennek oka, hogy a Legfobb Ügyészség és a 
Fellebbviteli Foügyészség ilyetén való kizárása esetén nem létezik más, az eljárásra hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo ügyészség. 
3. A Be. 31. § (5) bekezdése értelmében az (1) bekezdés a) és b) pontjában szabályozott kizárási oknak a 
megyei foügyésszel, vagy foügyész helyettessel szemben felmerülése esetén a megyei foügyészség területén 
lévo helyi ügyészséget is kizárja az ügyben való eljárásból. 

32. § (1) Az ügyész a vele szemben felmerült kizárási okot köteles az ügyészség vezetojének haladéktalanul 
bejelenteni. A kizárási ok bejelentésétol kezdve az ügyész az ügyben nem járhat el. 

(2) A kizárási okot a terhelt, a védo, továbbá a sértett, a magánvádló, a magánfél, valamint a sértett, a magánvádló 
és a magánfél képviseloje is bejelentheti. 

(3) Az ügyészség vezetoje 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) Az ügyész kizárásáról az ügyészség vezetoje, az ügyészség vezetojének kizárásáról a felettes ügyészség 
vezetoje határoz. 

A kizárási okot az ügyész vonatkozásában az eljárás bármely szakaszában be lehet jelenteni. 
A Be. 32. § (1) bekezdése az ügyész kötelességévé teszi, hogy a vele szemben felmerült kizárási okot az 
ügyészség vezetojének haladéktalanul bejelentse. Az eljárás elfogulatlanságának, törvényességének 
biztosítása érdekében rendelkezik úgy e jogszabályhely arról is, hogy a kizárási ok bejelentésétol kezdve az 
ügyész az ügyben nem járhat el. 
A Be. 32. § (2) bekezdése részletesen meghatározza a kizárási ok bejelentésére jogosultak körét. Ennek 
megfeleloen a kizárási okot a terhelt, a védo, továbbá a sértett, a magánvádló, a magánfél, valamint a sértett, 
a magánvádló és a magánfél képviseloje is bejelentheti. Az eljárásban résztvevo személyek közül azokat 
indokolt a kizárási ok bejelentésére feljogosítani, akiknél ez jogaik védelme szempontjából garanciális 
feltétel. Illetve védoként, valamint a büntetoeljárásban résztvevo és e törvényhelyen nevesített személyek 
képviseloiként járnak el. Más személy az ügyésszel szemben kizárási okot nem jelenthet be. 
A kizárási kezdeményezésnek nem feltétele az ügyész, vagy a kizárási okot bejelenteni jogosult személyeknek a 
bejelentése. A Be. 32. § (3) bekezdése értelmében az ügyészség vezetoje a tudomására jutott kizárási ok miatt 
az ügyész kizárását hivatalból kezdeményezi. 
A Be. 32. § (4) bekezdése értelmében, amikor a kizárási okot nem az ügyész maga jelentette be, az ügyész a 
bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de a feljelentést nem utasíthatja el, a nyomozást nem szüntetheti 
meg, kényszerintézkedést nem alkalmazhat, vádat nem emelhet és a vádat, nem képviselheti. Ez alól kivételt 
kizárólag a Be. 31. § (1) bekezdés d) pontjában szabályozott kizárási ok miatti bejelentés képez. Vagyis, ha az 
ügyész ellen bejelentett kizárási ok azon alapul, hogy az ügyésztol az elfogulatlan megítélés egyéb okból nem 
várható el, az elobbiekben részletezett megszorítások az adott ügyészt nem érintik. 
A Be. 32. § (5) bekezdése szabályozza az ügyész kizárásával kapcsolatos döntési jogkört. Ennek értelmében az 
ügyész kizárásáról az ügyészség vezetoje, az ügyészség vezetojének kizárásáról a felettes ügyészség vezetoje 
határoz. 

33. § (1) Az ügyész a 32. § (4) bekezdésében szabályozott korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelento 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 védo, a sértett, a magánvádló, a magánfél, vagy a sértett, a magánvádló, illetoleg a magánfél 
képviseloje az ügyben ugyanazon ügyész ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a kizárást megtagadó 
határozatban rendbírsággal sújtható. 

A Be. 33. § (1) bekezdése szerint az ügyész a Be. 32. § (4) bekezdésében szabályozott korlátozás nélkül járhat 
el, ha a bejelento a kizárás megtagadása után az ügyész kizárása iránt a Be. 31. § (1) bekezdésének 
ugyanazon pontjára, illetve a (2) bekezdésre alapítva teszi meg újabb bejelentését. 
Ennek a rendelkezésnek az alapján nyílik lehetoség arra, hogy az eljárás idotartama ne húzódjon el 
indokolatlanul, ne szenvedjen az eljárás késedelmet. Ebben az esetben ugyanis az ügyész nem csak eljárhat az 
ügyben a bejelentés elintézéséig, de a feljelentést elutasíthatja, megszüntetheti a nyomozást, alkalmazhat 
kényszerintézkedést, vádat emelhet és vádat képviselhet. Ellenkezo értelmu törvényi rendelkezés esetén 
ugyanis az ugyanazon pontra alapított újabb, az ügyész kizárására vonatkozó bejelentés az eljárás menetét 
megakasztaná, vagy lényegesen késleltetné. 
A Be. 33. § (2) bekezdése a bejelentési jogosultsággal való visszaélés esetére helyez eljárási szankciót - 
rendbírság kiszabásának a lehetoségét - kilátásba, amikor kimondja, hogy ha a terhelt, a védo, a sértett, a 
magánvádló, a magánfél, vagy a sértett, a magánvádló, illetoleg a magánfél képviseloje az ügyben ugyanazon 
ügyész ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal 
sújtható. 
A kizárási ok nyilvánvalóan alaptalan bejelentése zaklatja egyrészt a hatóság tagjait, másrészt az eljárást 
indokolatlanul meghosszabbíthatja, és ezzel késlelteti az eljárás menetét. A kialakult gyakorlat értelmében a 
nyilvánvalóan, egyértelmuen alaptalanul eloterjesztett kizárásra irányuló kérelme esetén a védot megilleto 
jogok rosszhiszemu gyakorlása folytán a kizárásra irányuló alaptalan kérelem elutasításán túlmenoen 
rendbírsággal is sújtható. 
A rendbírság kiszabásának feltétele a kizárási oknak ugyanazon ügyész ellen történo, ismételt nyilvánvalóan 
alaptalan bejelentése. Ilyennek általában akkor tekintheto a bejelentés, ha a ha megalapozatlansága 
különösebb elemzés nélkül is megállapítható. 



Annak érdekében, hogy a kizárási indítvány megtételére jogosultak ezen jogukkal élni tudjanak, a Be. 281. § 
(1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a tanács elnöke a tárgyalás megnyitását követoen közli a bíróság tagjai, 
a jegyzokönyvvezeto, az ügyész és a védo nevét. Ezek az adatok a bíróság eljárásáról készült jegyzokönyvben 
is kell, hogy szerepeljenek. 
A rendbírság a kizárást megtagadó határozatban szabható ki. 

34. § Az ügyész kizárására vonatkozó szabályok irányadók az ügyészségi titkár és a jegyzokönyvvezeto kizárására 
is. 

A büntetoeljárásban lefolytatott ügyészi eljárás keretében ügyészségi titkár, és jegyzokönyvvezeto is 
tevékenykedik. Az ügyészi eljárásban résztvevo ügyészségi titkár e jogszabályban szabályozottan önálló 
eljárási jogosultságokkal is rendelkezik. A Be. 241. § (2) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a 
bírósági tárgyaláson elso fokon a buncselekményre a törvény öt évi, vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést 
rendel, másodfokon, ha az ügyész részvétele az elso fokú tárgyaláson kötelezo volt - kivéve, ha a részvétel oka 
a másodfokú eljárásban már nem áll fenn -, ha a vádlott a beszámítási képességére tekintet nélkül kóros 
elmeállapotú, vagy ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz, helyi bíróságon ügyészségi titkár is 
képviselheti a vádat. 
Az ügyészi eljárásban résztvevo jegyzokönyvvezeto - annak ellenére, hogy nem részese a különbözo 
határozatok meghozatalának - fontos, nélkülözhetetlen tevékenységet folytat. 
Mindezek az okai annak, hogy a Be. 34. §-a kimondja, az ügyész kizárására vonatkozó szabályok irányadóak 
az ügyészségi titkár és a jegyzokönyvvezeto kizárására is. 
Az ügyészségi titkár és a jegyzokönyvvezeto - akárcsak az ügyész - a vele szemben fennálló kizárási okot 
haladéktalanul köteles bejelenteni. A kizárási okok valamelyikének, az ügyészségi titkár, vagy 
jegyzokönyvvezeto személyében jelentkezo esetleges meglétét az eljárás bármely szakaszában be lehet 
jelenteni. 
A jegyzokönyvvezetore és az ügyészségi titkárra vonatkozó törvényi rendelkezések - akárcsak a bírósági 
eljárásban résztvevo jegyzokönyvvezeto és bírósági titkár esetében - azon a fontos követelményen alapulnak, 
hogy a jegyzokönyv pontosan és tárgyilagosan rögzítse az ügyészi eljárás során történteket, illetve, hogy az 
ügyészségi titkár a törvények alapján elfogulatlanul, a törvényességet teljes mértékben betartva járjon el. 

IV. Fejezet 

A NYOMOZÓ HATÓSÁG 

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 buncselekményt 

maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más módon maga szerzett tudomást. 
A büntetoeljárási törvény IV. Fejezete szabályozza a nyomozó hatóságokra vonatkozó alapveto szabályokat. 
Az e tevékenységi körre vonatkozó részletes eljárási szabályok a törvény egyéb részeiben, döntoen a 
nyomozást szabályozó IX. Fejezetben találhatók meg. E fejezet tartalmazza a nyomozásról szóló általános 
rendelkezéseket, a büntetoeljárásnak nyomozással történo megindítására vonatkozó szabályait, a nyomozás 
lefolytatásának szabályait, a nyomozás során rendelkezésre álló jogorvoslatra vonatkozó szabályokat, a bírói 
engedélyhez kötött titkos adatszerzés szabályait, valamint a nyomozási bíró eljárására irányadó szabályokat. 
A Be. a korábbi szabályozáshoz képest az elokészíto eljárás, valamint a bírósági eljárás közötti viszonyt új 
alapokra helyezi és ezzel összhangban a Be. 35. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a nyomozó hatóság a 
nyomozást az ügyész rendelkezése alapján végzi. Ugyanakkor lehetoséget biztosít e szakasz arra is, hogy a 
nyomozó hatóság önállóan végezzen el nyomozási cselekményeket. E lehetoség célja az, hogy a bunüldözés 
minél sikeresebb legyen. 
A Be. 35. § (2) bekezdése a nyomozó hatóságok kötelességévé teszi - ügyészi rendelkezés hiányában is - a 
nyomozás, vagy egyes nyomozási cselekmények elvégzését. Erre akkor kell, hogy sor kerüljön, ha a 
buncselekményt a nyomozó hatóság maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más módon maga 
szerzett tudomást. 
E szakaszhoz kapcsolódóan a Be. 165. § (4) bekezdése szerint a nyomozásról abban az esetben is az ügyész 
rendelkezik, ha a nyomozó hatóság a nyomozást önállóan végzi. E körben az ügyész utasíthatja a nyomozó 
hatóságokat, betekinthet a nyomozó hatóságok külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásaiban, ezek 



adatait felhasználhatja. Függetlenül attól, hogy a nyomozó hatóság a nyomozást maga végzi, az ügyész egyes 
nyomozási cselekmények teljesítése érdekében ugyancsak a nyomozó hatósághoz fordulhat. A nyomozó 
hatóság az ügyésznek az ügy nyomozására vonatkozó utasításait határidore kell, hogy teljesítse. Az ügyészt - 
akár írásban, akár szóban - a nyomozás elrendelésérol, az ügy állásáról tájékoztatni kell. Az ügyész 
haladéktalan tájékoztatása válik szükségessé akkor, ha a nyomozó hatóság észleli olyan eljárási cselekmény 
elvégzésének szükségességét, amelyrol a döntés a bíróság, illetoleg az ügyész hatáskörébe tartozik. E 
rendelkezés ugyancsak lehetoséget biztosít az ügyésznek arra, hogy határozatai elokészítésére a nyomozó 
hatóságot utasítsa. 

A nyomozó hatóságok 

36. § (1) Az általános nyomozó hatóság a rendorség. 
(2) A Vám- és Pénzügyorség végzi a nyomozást a következo buncselekmények miatt: 
a) nemzetközi jogi kötelezettség megszegése (Btk. 261/A. §), nemzetközileg ellenorzött termékek és technológiák 

forgalmára vonatkozó kötelezettség megszegése (Btk. 287. §), engedély nélküli külkereskedelmi tevékenység (Btk. 
298. §), visszaélés jövedékkel (Btk. 311. §), jövedéki orgazdaság (Btk. 311/A. §), jövedékkel visszaélés elosegítése 
(Btk. 311/B. §), csempészet és vámorgazdaság (Btk. 312. §), 

b) áru hamis megjelölése (Btk. 296. §), bitorlás (Btk. 329. §), szerzoi vagy szerzoi joghoz kapcsolódó jogok 
megsértése (Btk. 329/A. §), szerzoi vagy szerzoi joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító muszaki intézkedés 
kijátszása (Btk. 329/B. §), jogkezelési adat meghamisítása (Btk. 329/C. §) és iparjogvédelmi jogok megsértése (Btk. 
329/D. §), ha azt jövedéki termékre vagy vámárura követik el, 

c) adó-, társadalombiztosítási csalás (Btk. 310. §), csalás (Btk. 318. §), ha azt a Vám- és Pénzügyorség 
hatáskörébe tartozó adóra, járulékra vagy költségvetési támogatásra követik el, 

d) az a)-c) pontokban meghatározott buncselekményekkel összefüggésben elkövetett közokirat-hamisítás (Btk. 
274. §), magánokirat-hamisítás (Btk. 276. §), egyedi azonosító jel meghamisítása (Btk. 277/A. §) és bélyeghamisítás 
(Btk. 307. §), 

e) az ország területére behozatallal, az ország területérol kivitellel, valamint az ország területén átvitellel elkövetett 
visszaélés kábítószerrel (Btk. 282-282/C. §) és a visszaélés kábítószer eloállításához használt anyaggal (Btk. 283/A. 
§), ha a buncselekményt a Vám- és Pénzügyorség észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyorségnél teszik meg. 

(3) A beutazási és tartózkodási tilalom megsértése (Btk. 214. §), a jogellenes belföldi tartózkodás elosegítése (Btk. 
214/A. §), az embercsempészés (Btk. 218. §), a határjelrongálás (Btk. 220. §) és úti okmány tekintetében elkövetett 
közokirat-hamisítás (Btk. 274. §) nyomozását a Határorség végzi, ha a buncselekményt a Határorség észleli, vagy a 
feljelentést a Határorségnél teszik meg. 

(4) Külföldön lévo magyar kereskedelmi hajón, illetoleg polgári légi jármuvön magyar állampolgár vagy - a Btk. 
3. §-ának (2) bekezdésében, illetve 4. §-ában meghatározott esetben - bárki által elkövetett buncselekmény miatt a 
hajó, illetoleg a légi jármu parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására. 

1. A 36. § határozza meg, hogy mely buncselekmények miatt, mely hatóságok járhatnak el nyomozó 
hatóságként. 
Az (1) bekezdés értelmében az általános nyomozó hatóság a rendorség. Abban az esetben, ha a jogszabály a 
nyomozást nem utalja más szerv hatáskörébe, úgy a rendorség jár el. Ehhez igazodóan mondja ki a 
Legfelsobb Bíróság 1998. évi 224. számú jogesete, hogy a rendorség nyomozási tevékenysége a közhatalom 
gyakorlását, olyan szervezo, intézkedo eljárás folytatását jelenti, amely miatt kárfelelosségének megállapítása 
csak a Ptk. 349. §-ában szabályozott különös feltételek fennállása esetén lehetséges. 
A (2) bekezdés értelmében, az ott meghatározott körben nyomozó hatóságként jár el a Vám- és Pénzügyorség 
abban az esetben, ha a buncselekményt o észleli, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyorségnél teszik meg. 
A (3) bekezdés a Határorséget ruházza fel a nyomozás lefolytatására vonatkozó jogkörrel, de csak abban az 
esetben, ha a buncselekményt a Határorség észleli, vagy a feljelentést a Határorségnél teszik meg. A 
Határorség ez irányú tevékenységére vonatkozó további részletes szabályozást a Határorizetrol és a 
Határorségrol szóló 1997. évi XXXII. törvény 43-44. §-a tartalmazza. 
2. A (4) bekezdés értelmében külföldön lévo magyar kereskedelmi hajón, illetve polgári légi jármuvön magyar 
állampolgár, vagy meghatározott esetekben bárki által elkövetett buncselekmény miatt a hajó, illetoleg a légi 
jármu parancsnoka jogosult a nyomozó hatóságra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni, tekintettel arra, 
hogy egyéb nyomozó hatóság ezen közlekedési eszközökön általában nincs jelen és a nyomozati cselekmények 
elvégzése - aktualitásuk elvesztése megelozésére - nem halasztható. 
E körben a Btk. 3. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó 
magyar hajón, vagy magyar légijármuvön elkövetett buncselekmények esetében is a magyar törvényt kell 



alkalmazni. Ennek értelmében a hajó, vagy a légijármu tartózkodási helyétol függetlenül alkalmazandók a 
magyar törvények, az ezen közlekedési eszközökön elkövetett buncselekményekre. E körben azonos elbírálás 
alá esnek a magyar kereskedelmi és polgári légijármuvel, valamint a magyar hadihajók és katonai 
légijármuvek. 
A vízijármuvekkel, a hajózási tevékenységgel kapcsolatos szabályokról a víziközlekedésrol szóló 2000. évi 
XLII. törvény tartalmaz rendelkezéseket. [Lásd kiemelten a törvény 1.  § (2) bekezdését.] 
A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettséget vállalt a magyar légijármu fedélzetén elkövetett 
buncselekmények esetén a magyar joghatóság érvényesítésére. A Magyar Köztársaság erre a légi jármuvek 
jogellenes hatalomba kerítésének leküzdésérol Hágában, 1970. december 16-án aláírt és az 1972. évi 8. 
számú törvényereju rendelettel kihirdetett Egyezmény 4. Cikkének 1/a) pontjában, valamint a polgári repülés 
biztonsága elleni jogellenes cselekmények leküzdésérol Montreálban, 1971. szeptember 23-án aláírt és az 
1973. évi 17. tvr.-rel kihirdetett Egyezmény 5. Cikkének 1/b) pontjában vállalt kötelezettséget. 
3. A 36. § (4) bekezdése értelmében ugyancsak a hajó, illetve légijármu parancsnoka jogosult a nyomozó 
hatóságra vonatkozó rendelkezések alkalmazására a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett 
cselekményre is, ha az a magyar törvény szerint buncselekmény és az elkövetés helyének törvénye szerint is 
büntetendo. Állam elleni buncselekmény esetén, tekintet nélkül arra, hogy az elkövetés helyének törvénye 
szerint büntetendo-e, valamint emberiség elleni, vagy olyan egyéb buncselekmény esetén, amelynek üldözését 
nemzetközi szerzodés írja elo. (Btk. 4. §) E körben, magyar állampolgárságára is tekintettel, kettos 
állampolgárságú személy "nem magyar állampolgár" nem lehet. A hontalan személy is "nem magyar" - nak 
minosül. Nemzetközi szerzodések alapján üldözendo buncselekménynek számítanak például az emberiség 
elleni buncselekmények üldözésének kötelezettségét, a népirtás buntettének megelozése és megbüntetése 
tárgyában 1948. december 9-én kelt Genocídium Egyezmény írja elo. Az apartheid buncselekmények 
leküzdésérol és megbüntetésérol szóló, New Yorkban, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyulésén, 1973. 
november 30-án elfogadott nemzetközi egyezmény, az Aparthaid-elleni Egyezmény. A háborús 
buncselekmények üldözését írják elo az 1949. évi genfi egyezmények és az ehhez kapcsolódó kiegészíto 
szerzodések. A Magyarország által aláírt, és a 14/1996. (III. 1.) OGY. határozattal megerosített, 1988. 
december 20-án Bécsben kelt ENSZ Kábítószer Egyezmény. Az Európa Tanács több egyezménye is eloír 
bizonyos cselekmények büntetojogi üldözését. 

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 rendorség, a Vám- és Pénzügyorség vagy a Határorség hatáskörébe tartozó buncselekménnyel 
halmazatban olyan buncselekmény is megvalósult, amelynek nyomozására e nyomozó hatóság hatásköre nem terjed 
ki, és az eljárás elkülönítése nem célszeru, 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 
buncselekmény nyomozására egyébként nem terjed ki. 

(3) A nyomozó hatóságok a vezetoik megállapodása alapján az ügyész jóváhagyásával egy ügyre vagy ügyek 
meghatározott csoportjaira közös nyomozó csoportot hozhatnak létre. 

Tekintettel arra, hogy a nyomozó hatóságok hatáskörére és illetékességére vonatkozóan az eljárásjog tételes 
rendelkezést nem tartalmaz, ezért az (1) bekezdés értelmében ezeket külön jogszabály határozza meg. 
Alapveto jelentosége ebbol a szempontból a rendorség nyomozó hatóságainak hatáskörérol és az 
illetékességérol szóló 15/1994. (VII. 14.) BM rendeletnek van. Ennek lényege szerint a rendorség, mint 
nyomozó hatóság helyi (rendorkapitányság), területi (rendor-fokapitányság) és központi (Országos Rendor-
fokapitányság) nyomozó hatóságokra, míg a nyomozó hatóságok szakmai feladataiknak megfeleloen nyomozó 
szervekre tagozódnak. A rendorség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozik mindazon buncselekmények 
nyomozása, amelyeket az eljárási törvény rendelkezései, vagy külön jogszabályok más nyomozó hatóságok 
hatáskörébe nem utalnak. Általános hatásköru rendorségi nyomozati szervnek a rendorkapitányságok 
tekintendok, külön szabályok hiányában ezek járnak el. 
A megyei (Budapesti) rendor-fokapitányságok a rendelet 1.számú mellékletében megjelölt cselekmények miatt 
járnak el, míg a központi nyomozó hatóság nyomozó szervei hatáskörébe tartozó ügyeket a 2. számú melléklet, 
illetve a rendelet (4)-(6) bekezdései sorolják fel. 
A nyomozó hatóságok illetékességét fo szabályként a buncselekmény elkövetésének helyét határozza meg, de 
kisegíto okként itt is szerepel a megelozés, illetve a terhelt lakhelye és célszeruségi szempontokra alapítva 
további eltéro szabályozás is érvényesül. 



A nyomozó hatóságok a hatáskörüket és illetékességüket hivatalból vizsgálják. Ha a nyomozás teljesítése 
során a nyomozó hatóság a hatáskörének, vagy az illetékességének hiányát észleli, akkor az ügyet a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo nyomozó hatósághoz teszi át. 
A Be. 37. § (2) bekezdése értelmében abban az esetben, ha a Be. 36. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott 
nyomozó hatóságok között hatásköri összeütközés merül fel, valamint ha a rendorség, a Vám- és 
Pénzügyorség, vagy a Határorség hatáskörébe tartozó buncselekménnyel halmazatban olyan buncselekmény 
is megvalósult, amelynek nyomozására e nyomozó hatóság hatásköre nem terjed ki, és az eljárás elkülönítése 
nem célszeru, akkor az eljáró nyomozó hatóságot az illetékes ügyész jelöli ki. Az ügyész eljáró nyomozó 
hatóságként olyant is kijelölhet, amelynek hatásköre a 36. § (2)-(3) bekezdése alapján a buncselekmény 
nyomozására egyébként nem terjed ki. 
A feljelentett, bejelentett, vagy a saját észlelés alapján feltárt buncselekmények esetében bármelyik nyomozó 
hatóság köteles - hatáskörére és illetékességére tekintet nélkül - a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket 
foganatosítani. Ezek elvégzése után, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo nyomozó hatóságot köteles 
haladéktalanul értesíteni. 
Mindezen törvényi rendelkezés alapját az képezi, hogy a bunügyek összetettségére figyelemmel a 
gyakorlatban elofordulhat, hogy az általános nyomozó hatóság, valamint a speciális nyomozó hatóságok 
között hatásköri összeütközés keletkezik, amelynek egyik formája lehet, hogy valamely nyomozó hatóság 
nyomozási hatáskörébe tartozó buncselekmény mellett olyan buncselekmény is megvalósul, amelynek a 
nyomozására más nyomozó hatóság kizárólagosan jogosult. 
A Be. 37. § (3) bekezdése ad lehetoséget arra, hogy egy ügyre, vagy az ügyek meghatározott csoportjaira a 
nyomozó hatóságok a vezetoik megállapodása alapján, az ügyész jóváhagyásával, közös nyomozócsoportot 
hozhassanak létre. A közös nyomozócsoport létrehozásának elonye, hogy ebben az esetben a 
nyomozócsoportban résztvevo nyomozó hatóságok közvetlenül nyomozhatnak az egyébként más nyomozó 
hatóság hatáskörébe tartozó buncselekmények esetében is, így a nyomozás során a sokszor felesleges 
formalitások kiküszöbölhetoek. 

A nyomozó hatóság tagjának kizárása 

38. § (1) A büntetoügyben 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, védo, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél vagy azok 

képviselojeként vesz, vagy vett részt, valamint ezek hozzátartozója, 
c) aki az ügyben mint tanú vagy szakérto vesz, vagy vett részt, 
d) akitol 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 

buncselekmény miatt tett feljelentést. 
(4) Nem járhat el az ügyben az a nyomozó hatóság, amelynek vezetojével szemben a 38. § (1) bekezdésében 

szabályozott kizárási ok merül fel. Ha a kizárási ok az országos hatásköru nyomozó hatóság vezetojével szemben 
merül fel, a nyomozást az ügyészség végzi. 

1. A nyomozás során is biztosítani kell az elfogulatlan eljárást. Ennek érdekében a Be. 38. §-a részletesen 
meghatározza azokat a személyeket, akikkel szemben, mint a nyomozó hatóság tagjával szemben kizárási ok 
áll fenn. 
Az (1) bekezdés a) pontja kizárja azt, aki az ügyben, mint bíró járt el, valamint az ügyben eljárt, vagy eljáró 
bíró hozzátartozója. E rendelkezés csak a bírót nevesíti, így nem jelent kizárási okot, ha a nyomozó hatóság 
tagja az ügyben korábban ügyészként, illetve más nyomozó hatóság tagjaként már végzett eljárási 
cselekményt. 
Az (1) bekezdés b) pontja szerint a bünteto ügyben a nyomozó hatóság tagjaként nem járhat el aki az ügyben 
mint terhelt, védo, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, vagy azok képviselojeként vesz, 
vagy vett rész, valamint a felsoroltak hozzátartozói sem. Nyomozóhatóság tagja mindaz, aki az eljárás 
keretében eljárási cselekményt végez. A kizárási ok az egész eljárás teljes idejére vonatkozik, vagyis abban az 
esetben is meg kell állapítani, ha a kizárási okkal érintett személy az eljárás korábbi szakaszában vett részt. 
Az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezo eljárási szabálysértés, ha a feleségét férje ügyében 
tolmácsként veszik igénybe. (BH1986. 98.) 
Az (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyben nem járhat el, aki az ügyben, mint tanú, vagy szakérto vesz, vagy 
vett részt. 



Az ügyben eljáró szaktanácsadó, mint a nyomozó hatóság tagja is eljárhat, tekintettel arra, hogy a 
szaktanácsadó bunüldözo tevékenységet végez, segíti a nyomozó hatóságot és nem lát el szakértoi feladatokat. 
Ez egyben az oka ellenben annak is, hogy a szaktanácsadó szakértoként nem járhat el az ügyben. 
Az (1) bekezdés d) pontja értelmében nem járhat el az ügyben az, akitol az ügy elfogulatlan megítélése egyéb 
okból nem várható. Az elfogultság azonban csak konkrét, alapos ok fennforgása esetén állapítható meg. 
2. A Be. 38. § (2) bekezdése rendelkezik arról, - ugyancsak az elfogulatlan eljárás biztosítása érdekében - 
hogy a perújítás során elrendelt nyomozásból a nyomozó hatóságnak az alapügyben eljárt tagja is ki van 
zárva. 
A (3) bekezdés kirekeszti a kizárási okok közül azt az esetet, amikor a nyomozó hatóság tagja a szolgálati 
feladata teljesítése során tudomására jutott buncselekmény miatt tett feljelentést, tekintettel arra, hogy a Be. 
171. § (2) bekezdése szerint a hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény eloírja, a 
köztestület köteles a hatáskörében tudomására jutott buncselekményt - ha az elköveto ismert, annak 
megjelölésével - feljelenteni. 
A Be. 38. § (4) bekezdésében történt szabályozás az (1) bekezdésben rögzített kizárási okokra vonatkozik. 
Amennyiben ezen okok valamelyike a hatóság vezetojével szemben áll fenn, úgy az adott ügyben az egész 
nyomozó hatóság nem járhat el. E szabályozás értelmében ha a kizárási ok az országos hatásköru nyomozó 
hatóság vezetojével szemben merül fel, akkor a nyomozást az ügyészség kell, hogy elvégezze. 
A kizárási okokat mindig konkrétan, az adott folyamatban lévo ügyben kell vizsgálni és a jövore nézve ebben 
nem lehet elore állást foglalni. 

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 vezetoje, az utóbbi kizárásáról a felettes nyomozó 
hatóság vezetoje határoz. Az országos hatásköru nyomozó hatóság vezetojének kizárásáról az illetékes ügyész 
határoz. 

A kizárási okkal kapcsolatos bejelentés elintézése az eljárás elhúzódását eredményezheti. A Be. 39. § (1) 
bekezdésében szabályozottak értelmében akkor, ha a nyomozó hatóság tagja a kizárási okot nem maga 
jelentette be, a bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat. Ez a lehetoség megakadályozza mind az alaptalan 
bejelentéseket, mind az eljárás esetleges elhúzódását. Kétségtelen viszont, hogy ebben az esetben sem 
engedheto meg annak a lehetosége, hogy a kizárási okkal kapcsolatban tett bejelentésben megjelölt nyomozó 
hatósági tag kényszerintézkedést alkalmazzon. 
A Be. 39. § (2) bekezdése rendelkezik a nyomozó hatóságok tagjainak kizárásával kapcsolatos döntési 
jogokról. Ennek értelmében a nyomozó hatóság tagjának kizárásáról a hatóság vezetoje, a hatóság 
vezetojének kizárásáról pedig a felettes nyomozó hatóság vezetoje határoz. Kimondja e jogszabályhely azt is, 
hogy az országos hatásköru nyomozó hatóság vezetojének kizárásáról pedig az illetékes ügyész kell döntsön. 
A nyomozó hatóság tagjára, a nyomozó hatóságra vonatkozó kizárási indítványnak történo helyt adás esetén 
a (2) bekezdésben meghatározott jogosultak határozattal döntenek. A határozatból egyértelmuen ki kell 
derülnie a döntéshozói akaratnak és az azt kialakító körülményeknek. Garanciális szabályként jelenítodik meg 
a törvényben az, hogy a határozatot közölni kell azzal, akire a rendelkezés vonatkozik, valamint azzal is, 
akinek eljárási jogait érinti. Ezen határozat ellen az a személy, akire nézve a határozat valamiféle 
rendelkezést tartalmaz panasszal élhet, ennek azonban halasztó hatálya nincsen. Kivételesen indokolt esetben 
a határozat végrehajtása a panasz elbírálásáig felfüggesztheto. A panasznak helyt adhat maga a határozatot 
hozó, valamint lehetoség van arra, hogy elbírálás végett a jogosulthoz felterjesszék. A jogorvoslat eredményét 
a panaszt tevovel is közölni kell. 

40. § A nyomozó hatóság tagjának kizárására egyebekben a 32. § (1)-(4) bekezdését és 33. §-át kell megfeleloen 
alkalmazni azzal, hogy rendbírság kiszabására az ügyész jogosult. 

A Be. 40. § eloírja, hogy a nyomozó hatóság tagjainak kizárására egyebekben a Be. 32. § (1)-(4) bekezdését 
és a 33. §-át kell megfeleloen alkalmazni. Mindez azt jelenti, hogy a nyomozó hatóság tagja a vele szemben 
felmerült kizárási okot köteles a nyomozó hatóság vezetojének haladéktalanul bejelenteni. A kizárási ok 
bejelentésétol kezdodoen a nyomozó hatóság tagja az ügyben nem járhat el. Kizárási okot a nyomozó hatóság 
tagjával szemben a terhelt, a védo, továbbá a sértett, a magánvádló, a magánfél, valamint a sértett, a 
magánvádló és a magánfél képviseloje is bejelentheti. A nyomozó hatóság vezetoje a tudomására jutott 
kizárási ok miatt a nyomozó hatóság tagjának kizárását hivatalból kezdeményezi. Ha a nyomozó hatóság 
tagja a kizárási okot nem maga jelentette be, a bejelentés elintézéséig az ügyben eljárhat, de a Be. 31. § (1) 
bekezdésének d) pontjában szabályozott kizárási ok kivételével a feljelentést nem utasíthatja el, a nyomozást 
nem szüntetheti meg, kényszerintézkedést nem alkalmazhat. 



A nyomozó hatóság tagja az elozoekben említett korlátozás nélkül járhat el, ha a bejelento a kizárás 
megtagadása után a nyomozó hatóság tagjának kizárása iránt a Be. 31. § (1) bekezdésének ugyanazon 
pontjára, illetve a (2) bekezdésére alapított újabb bejelentést tesz. 
Ha a terhelt, a védo, a sértett, a magánvádló, a magánfél, vagy a sértett, a magánvádló, illetoleg a magánfél 
képviseloje az ügyben ugyanazon nyomozó hatósági tag ellen ismételten alaptalanul jelent be kizárási okot, a 
kizárást megtagadó határozatban rendbírsággal sújtható. A Be. 161. § (3) bekezdése szerint rendbírság 
kiszabására a bíróság és az ügyész jogosult. Ezen törvényi rendelkezésnek megfeleloen rendelkezik úgy a Be. 
40. §-a, hogy a nyomozó hatóság tagjának kizárása iránt ismételten, alaptalanul indítványt bejelentovel 
szemben rendbírság kiszabására az ügyész a jogosult. 

41. § A nyomozó hatóság tagjának kizárására vonatkozó szabályok irányadók a jegyzokönyvvezeto kizárására is. 
A nyomozó hatóságok munkájában ugyancsak részt vesznek jegyzokönyvvezetok. A jegyzokönyvvezeto, noha 
nem részese a határozatok meghozatalának, mégis fontos tevékenységet végez. Fontos eljárási érdek fuzodik 
ahhoz, hogy a nyomozó hatóság munkáját rögzíto jegyzokönyvek pontosan, részletesen, pártatlanul 
tartalmazzák a történteket. Éppen ezért a 41. § rögzíti - a bíróságnál és az ügyészségnél muködo 
jegyzokönyvvezetohöz hasonlóan - hogy a nyomozó hatóság tagjának kizárására vonatkozó rendelkezéseket 
megfeleloen alkalmazni kell a jegyzokönyvvezetore is. 

V. Fejezet 

A BÜNTETOELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVO SZEMÉLYEK 

42. § A büntetoeljárásban - a II-IV. Fejezetben felsoroltakon kívül - a terhelt, a védo, a sértett, a magánvádló, a 
pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek, és ezek képviseloi, valamint a segítok vesznek részt. 

A 42. § a büntetoeljárás szukebb értelemben vett résztvevoit nevesíti, és ily módon meghatározza, hogy a 
büntetoeljárásban - a II-IV. fejezetben felsorolt hatóságokon, azok tagjain kívül - a terhelt, a védo, a sértett, a 
magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek és ezek képviseloi, valamint a segítok vesznek 
részt. 
Ezek valamennyien olyan személyek, akiknek a büntetoeljárás eredményéhez jogilag elfogadott érdekük 
fuzodik. Részvételük módját, jogaik érvényesítésének szabályait az eljárási törvény biztosítja. A felsorolás nem 
teljes köru. A további résztvevokkel tágabb értelemben, pl. a tanúval, a szakértovel kapcsolatos szabályok a 
törvény más fejezeteiben kerülnek megfogalmazásra (VII. Fejezet). 

A terhelt 

43. § (1) A terhelt az, akivel szemben büntetoeljárást folytatnak. A terhelt a nyomozás során gyanúsított, a 
bírósági eljárásban vádlott, a büntetés jogeros kiszabása, illetve a megrovás, próbára bocsátás vagy javítóintézeti 
nevelés jogeros alkalmazása után elítélt. 

(2) A terhelt jogosult arra, hogy 
a) a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetoleg ezek változását közöljék vele, 
b) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás során az ot érinto 

iratokba betekintsen, 
c) megfelelo idot és lehetoséget kapjon a védekezésre való felkészülésre, 
d) a védelmére szolgáló tényeket az eljárás bármely szakaszában eloadja, indítványokat és észrevételeket tegyen, 
e) jogorvoslattal éljen, 
f) a büntetoeljárási jogairól és kötelességeirol a bíróságtól, az ügyésztol és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást 

kapjon. 
(3) A fogva lévo terhelt jogosult arra, hogy 
a) a védojével, és ha külföldi állampolgár, az államának konzuli képviselojével a kapcsolatot felvegye, vele 

írásban és szóban ellenorzés nélkül érintkezzék, 
b) a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság döntése alapján a hozzátartozójával vagy más 

személlyel szóban, személyesen felügyelet mellett, írásban ellenorzés mellett érintkezzék. 
(4) A (2) bekezdés c) pont szerinti jogosultság szem elott tartása mellett a terhelt számára úgy kell biztosítani a 

felkészülés lehetoségét, hogy az ne járjon az eljárás folytatására nézve aránytalan nehézséggel. 
(5) A Magyar Köztársaság területén élo terhelt köteles a lakóhelyének, illetve a tartózkodási helyének címét, és 

annak megváltozását az elköltözés után három munkanapon belül annál a bíróságnál, ügyésznél, illetoleg nyomozó 



hatóságnál bejelenteni, amelyik vele szemben büntetoeljárást folytat. Ennek elmulasztása esetén - ha ehhez e törvény 
más jogkövetkezményt nem fuz - a terhelt rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezheto. 

(6) Ha e törvény a terhelt hozzátartozójának (örökösének) indítványtételi jogot biztosít, a hozzátartozó (örökös) 
jogaira a terhelt jogai megfeleloen 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. 

Azon személynek, akivel szemben a hatóságok büntetoeljárást folytatják, általános értelemben terhelt a 
megnevezése. A büntetoeljárás különbözo szakaszaiban, az aktuális helyzetnek megfeleloen változik a terhelt 
speciális, arra az eljárási szakaszra jellemzo megnevezése. Ennek megfeleloen a terhelt megnevezése a 
nyomozás során gyanúsított, a bírósági eljárásban vádlott, míg a büntetés jogeros kiszabása, illetve a 
megrovás, próbára bocsátás, vagy javító intézeti nevelés jogeros alkalmazása után elítéltre változik. Az 
eljárás jogeros befejezése után is azonban csak akkor lesz elítélt a terhelt megnevezése, ha a bíróság a 
bunösségének megállapítása mellett rendelkezett a joghátrány alkalmazásáról. Így nem lehet elítéltként 
feltüntetni a kényszergyógykezelésre kötelezett személyt. 
1. A 43. § (2) bekezdése a terhelt eljárási jogait taglalja. 
A (2) bekezdés a) pontja teremti meg a terhelt számára azt a jogot, hogy megismerhesse a gyanúsítást, a vád 
tárgyát, illetoleg ezek változását is közöljék vele. A terheltet megilleto jogosultságok az eljárás különbözo 
szakaszaiban egymástól eltéro módon realizálódnak. Annak ellenére, hogy a nyomozás során a terheltnek 
szintén alapveto joga az, hogy megismerhesse az ot terhelo gyanúsítást, mégis a nyomozás jellegébol 
következik az, hogy az ot megilleto egyes jogosultságok korlátozottabban érvényesülhessenek a nyomozati 
szakban, mint a bírósági eljárásban. 
Ugyanez a korlátozottság érvényesül a terheltnek az egyes eljárási cselekményeknél történo jelenléti joga 
vonatkozásában, a Be. 43. § (2) bekezdés b) pontja szerint. A gyanúsított a nyomozási cselekményeknél akkor 
lehet jelen, ha ezt a törvény megengedi. (Be. 184. §) 
Ezzel szemben a bírósági eljárásban a vádlott a tanácsülés kivételével még akkor is jelen lehet minden 
eljárási cselekménynél, ha e jelenléte egyébként nem kötelezo. 
A terhelt e jogai egy részével jogosult, de nem köteles élni (pl.: megjelenés nyomozati szakban az 
iratismertetésen, vagy a másodfokú tárgyaláson), míg más jogai teljesítése egyben kötelezettsége is (pl. az 
alapos gyanú közlésénél jelen lenni, avagy a másodfokú tárgyaláson, ha arra idézést kapott). 
A (2) bekezdés b) pontja rendelkezik arról is, hogy a terhelt jogosult arra, hogy az eljárás során az ot érinto 
iratokba betekintsen. A nyomozati szakban az a személy - így a terhelt is - aki a nyomozási cselekménynél 
jelen lehet, az arról készült jegyzokönyvet nyomban megtekintheti. A terheltnek arra is joga van, hogy azokról 
az iratokról, amelyeket megtekinthet, másolatot kapjon. (Be. 186. §) A nyomozás elvégzését követoen a 
terheltnek lehetové kell tenni, a nyomozás során keletkezett valamennyi irat megismerését. (Be. 193. §) 
A bírósági eljárás során a vádlott mindezekkel szemben mind a nyomozati, mind a bírósági eljárás során 
keletkezett iratokat megtekintheti. 
A terhelt jelenléti és iratmegtekintési jogának korlátozására a tanúk védelmének szükségessége érdekében 
kerülhet sor. E céllal összhangban rendelkezik úgy a (2) bekezdés b) pontja, hogy a terhelt az eljárási 
cselekménynél jelen lehet, az ügy iratait megtekintheti, ha e törvény eltéroen nem rendelkezik. 
A 43. § (2) bekezdés c) pont biztosítja a terhelt azon jogosultságát, hogy megfelelo idot és lehetoséget kapjon 
a védekezésre való felkészülésre. Ezt a célt szolgálják az eljárási törvényben rögzített azon határidok, amelyek 
a terheltnek az egyes eljárási cselekményeken való részvételét meg kell elozzék. Így pl. a vádlottnak a 
tárgyalásra történo idézését legalább öt nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni. 
A 43. § (2) bekezdés d) pontja értelmében a terhelt arra is jogosult, hogy a védelmére szolgáló tényeket az 
eljárás bármely szakaszában eloadja, indítványokat és észrevételeket tegyen. A nyomozás során a gyanúsított 
- azokban az esetekben amikor a nyomozási cselekménynél a törvény jelenlétét megengedi - indítványt 
terjeszthet elo és észrevételt tehet, kérdések feltevését is indítványozhatja. A bírósági eljárásban a vádlott a 
tárgyaláson meghallgatott személyekhez közvetlenül is intézhet kérdést. Sérti a vádlottnak ezt a jogát és ezért 
lényeges eljárási szabálysértés valósul meg, ha az elso fokú bíróság az ügy sértettjének a tárgyalásról való 
távolmaradása esetén felolvassa a nyomozás során tett feljelentését és a tagadásban lévo vádlottak 
eloadásával szemben a buncselekmény elkövetését erre alapozva állapítja meg. (BH1992. 573.) 
Az eljárás során a terhelt szóban, vagy írásban eloterjesztett észrevételeivel, indítványaival elosegítheti a 
javára szolgáló tények, illetve körülmények felszínre hozatalát. Ezt a lehetoséget biztosítja a törvény azzal, 
hogy a terhelt az eljárás minden szakaszában tehet indítványokat és észrevételeket, amelyek vonatkozhatnak 
az eljárás teljes anyagára, vagy pedig a hatóságok, illetve az eljárásban szereplo magánszemélyek által 
végzett egyes eljárási cselekményekre. 



2. A 43. § (2) bekezdés e) pontja biztosítja a terhelt jogosultságát arra, hogy az ot érinto határozatok 
vonatkozásában jogorvoslattal éljen. 
Az Alkotmány 57. § (5) bekezdése kimondja, hogy a Magyar Köztársaságban a törvényekben meghatározottak 
szerint mindenki jogorvoslattal élhet az olyan bírói, államigazgatási, vagy más hatósági döntés ellen, amely 
jogát, vagy jogos érdekét sérti. 
A jogorvoslati jogosultság a büntetoeljárásban nem ügydönto minoségben szereplo alany jogaként jelenik 
meg. Ezen jog alapján lehetosége van arra a terheltnek, hogy az ügyben eljáró hatóság intézkedését, 
határozatát, azok megalapozottságát, vagy törvényességét kétségbe vonja, intézkedések elmulasztását 
sérelmezze és ily módon az intézkedés, illetve a határozat felülvizsgálatát érje el. 
Az ügyben eljáró hatóságok kötelesek a terhelt jogorvoslati jogosultságának tényleges érvényesülését 
következetesen biztosítani. A jogorvoslati jogosultság konkrét tartalmát a jogosult által eloterjesztett kérelem 
célja és annak indokai jelentik. Mindebbol következik, hogy a bíróság a vádlottnak minden olyan 
nyilatkozatát, amelybol az ítélettel való egyet nem értésre lehet következtetni, fellebbezésként értékeli, a 
vádlott nyilatkozatát annak tartalma szerint ítéli meg. 
A jogorvoslati jog gyakorlása általában határidohöz kötött [pl.: Be. 195. § (1), 325. §, 382. §], de ismeretes 
az is, amikor a határozat kihirdetésekor nyomban kell ezzel élni, késobb erre lehetoség már nincs (Be. 326. §). 
A jogorvoslati jogosultság az egész büntetoeljárás során valamennyi büntetoügy vonatkozásában, a 
hatóságok egész tevékenységére kiterjed, annak korlátozását kizárólag csak külön törvényi rendelkezés 
mondhatja ki [pl. Be. 276. § (1) bek.]. 
A jogorvoslati jogosultság két fo csoportja a rendes és a rendkívüli jogorvoslat. Rendes jogorvoslatnak 
tekintjük az alapügyben, vagy a különleges eljárásokban érvényesített felülbírálati indítványokat rendkívüli 
jogorvoslatnak pedig a perújítást, és a rendkívüli felülvizsgálatot. A rendes jogorvoslatok esetében a 
jogorvoslati jogosultság megjelenési formája a nyomozati szakban az igazolás (Be. 65. §), a panasz, és az 
ellenvetés (Be. 196. §), a bírósági szakban az igazolás, a fellebbezés, a felülvizsgálati indítvány, illetve a 
kifogás, valamint e jogosultság sajátos formái: a tárgyalás kituzésének kérése. 
3. A 43. § (2) bekezdés f) pontja értelmében a terheltet megilleto jogosultság az, hogy a büntetoeljárási 
jogairól és kötelességeirol a bíróságtól, az ügyésztol és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást kapjon. Ennek 
megfeleloen a hatóságok kötelezettsége az, hogy a terheltnek a szükséges felvilágosításokat megadja, és 
tájékoztassa ot jogai és kötelességei gyakorlásának módjáról. 
A Be. 43. § (3) bekezdése a fogva lévo terhelt jogosultságát határozza meg. A terhelt és a védo jogainak 
érvényesülését szolgálja a 43. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt azon rendelkezés, amely szerint a fogva lévo 
terhelt jogosult arra, hogy a védojével a kapcsolatot felvegye, vele írásban és szóban, ellenorzés nélkül 
érintkezzék. E törvényhely a konzuli védelem érvényesítésének biztosítása érdekében jogot biztosít a fogva 
lévo terheltnek arra - ha külföldi állampolgár - hogy államának konzuli képviselojével a kapcsolatot felvegye, 
és vele írásban, illetve szóban, ellenorzés nélkül érintkezhessen. Ebben a vonatkozásban az orizet alatt is 
megilleti a terheltet, a védojét, illetve ha külföldi állampolgár a terhelt, akkor az államának konzuli 
képviselojét ezen jogosultság. 
A Be. 43. § (3) bekezdés b) pontja értelmében a fogva lévo terhelt hozzátartozójával, vagy más személlyel 
szóban, személyesen felügyelet mellett, írásban ellenorzés mellett való érintkezésre ad lehetoséget. Ez a jog a 
terheltet azonban nem alanyi jogon illeti meg, hanem a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen pedig a 
bíróság döntése alapján. 
A büntetések és intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 118. § (1) bekezdés d) pontja szerint az 
elozetesen letartóztatott hozzátartozóival és - az ügyész, a vádirat benyújtása után a bíróság jóváhagyásával - 
más személyekkel levelezhet, legalább havonta egyszer fogadhat látogatót és kaphat csomagot. Ugyanezen 
szakasz (2) bekezdése értelmében az elozetesen letartóztatott levelezési és látogatófogadási joga - a védojével 
való érintkezés kivételével - valamint a csomagküldeményhez való joga a büntetoeljárás eredményessége 
érdekében korlátozható. A Be. 43. § (3) bekezdése gyakorlatilag ezen törvényereju rendeletbe foglalt 
rendelkezéseket pontosítja. 
4. A társadalomnak fontos érdeke fuzodik ahhoz, hogy a büntetoeljárások feleslegesen ne húzódjanak el, azok 
mindhamarabb befejezodjenek. Ennek értelmében rendelkezik úgy a Be. 43. § (4) bekezdése, hogy bár a 
terheltnek megfelelo idot és lehetoséget kell biztosítani a védekezésre való felkészülésre, azonban ezt olyan 
módon kell végrehajtani, hogy az ne járjon az eljárás folytatására nézve aránytalan nehézséggel. 
5. A Be. 43. § (5) bekezdése értelmében általános érvényu szabályként a Magyar Köztársaság területén élo 
terhelt köteles a lakóhelyének, illetve a tartózkodási helyének címét és annak megváltozását az elköltözés után 
három munkanapon belül annál a bíróságnál, ügyésznél, illetoleg nyomozó hatóságnál bejelenteni, amelyik 
vele szemben büntetoeljárást folytat. Ezen rendelkezés célja ugyancsak az, hogy a büntetoeljárás 



indokolatlanul ne húzódjon el. Mindennek biztosítása érdekében, ha a törvény más jogkövetkezményt a 
bejelentés elmaradásához nem fuz, akkor e jogszabályhely szankcióként lehetoséget nyújt arra, hogy a 
bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a terheltet rendbírsággal sújtja a hatóság, valamint kötelezheto a 
mulasztás folytán okozott költség megfizetésére is. 
6. A Büntetoeljárási törvény bizonyos esetekben, így rendkívüli jogorvoslat, vagy kártalanítás 
kezdeményezésénél a terhelt hozzátartozójának (örökösének) indítványtételi jogot biztosít. A Be. 43. § (6) 
bekezdése értelmében a Büntetoeljárási törvény biztosítja a terhelt hozzátartozójának (örökösének) az 
indítványtételi jogot, akkor a hozzátartozó (örökös) jogaira a terhelt jogai irányadóak. Így például a már 
elhunyt terhelt javára történo felülvizsgálati eljárásban a hozzátartozó jogosult védo meghatalmazására, 
illetoleg az alapügy iratainak a megtekintésére. 
A házassági tilalom hatálya alá tartozó lelkész elhunyta esetén általában nincs élo hozzátartozója, illetoleg 
örököse. Ennek megoldására rendelkezik úgy a Be. 43. § (6) bekezdése, hogy 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 egyenes ági rokon jogai 
illetik meg a volt egyháza szerinti egyházi elöljáróját. 

A védo 

44. § (1) Védoként meghatalmazás vagy kirendelés alapján ügyvéd járhat el. 
(2) A terhelt érdekében több védo is eljárhat. Több védo részére adott meghatalmazás esetén egy eljárási 

cselekményen vagy jognyilatkozat megtételekor a terhelt érdekében - ha a meghatalmazásból más nem következik - 
az eljáró meghatalmazott védok bármelyike eljárhat. 

(3) Ha a terhelt érdekében több védo jár el, közülük a hivatalos iratokat - ideértve az idézést és az értesítést is - a 
vezeto védonek kell kézbesíteni, jogorvoslati nyilatkozatra és perbeszéd tartására a vezeto védo vagy az általa 
kijelölt védo jogosult. Vezeto védonek mindaddig, amíg a védok egybehangzóan mást nem jelölnek meg, az ügyben 
meghatalmazást elsoként benyújtó védot kell tekinteni. 

(4) Több terhelt érdekében ugyanaz a védo akkor járhat el, ha a terheltek érdekei nem ellentétesek. 
(5) Ügyvédjelölt ügyvéd mellett vagy ügyvéd helyetteseként a vádirat benyújtásáig, valamint a helyi bíróságon 

járhat el. 
1. Az egész büntetoeljárás során a terhelt érdekében védo járhat el. A védo feladata a terheltet mento, illetve 
felelosségét enyhíto tények felderítésének elosegítése, valamint minden törvényes védekezési eszköznek a 
terhelt érdekében történo felhasználása. 
Tekintettel arra, hogy a szakképzettségük alapján a terhelt védelmét ellátni az ügyvédek hivatottak, ezért a Be. 
44. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy védoként meghatalmazás, vagy pedig kirendelés alapján ügyvéd 
járhat el. Az ügyvéd olyan, önálló jogokkal felruházott büntetoeljárási résztvevo, aki akár a terhelt akarata 
ellenére is végezhet önálló eljárási cselekményeket. Ilyen önállóságra utal az, ha a bírósági határozatnak a 
külföldön tartózkodó érdekelt részére történo kézbesítésére nincs mód, a kirendelt védot megilleti a jog, hogy 
a határozattal kapcsolatban a tárgyalás tartását kérhesse, illetoleg fellebbezést jelenthessen be. (BH1980. 
236.) Rendkívül lényeges jogosultsága a védonek az önálló fellebbezési jog is. 
Az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezo eljárási szabálysértés valósul meg, ha olyan ügyben, 
amelyben a védo részvétele nem kötelezo, meghatalmazott védoként olyan ügyvéd járt el, akit az Ügyvédi 
Kamara törölt a tagjai sorából. (BH1998. 165.) 
2. A Be. 44. § (2) bekezdése értelmében ugyanazon terheltnek az érdekében több védo is eljárhat. Több védo 
részére adott meghatalmazás egy eljárási cselekményen, vagy jognyilatkozat megtételekor a terhelt 
érdekében, ha a meghatalmazásból más nem következik, az eljáró meghatalmazott védok bármelyike eljárhat. 
3. A Be. 44. § (3) bekezdése értelmében, ha a terhelt érdekében több védo jár el, közülük a hivatalos iratokat - 
ide értve az idézést és az értesítést is - a vezeto védonek kell kézbesíteni. Jogorvoslati nyilatkozatokra és 
perbeszéd tartására a vezeto védo, vagy az általa kijelölt védo jogosult. [Ezt tartalmazza a Be. 314. § (2) 
bekezdése is.] Ezen törvényi szabályozás hátterét az képezi, hogy a terhelt rendelkezhet úgy védekezési 
jogával élve, hogy több védo eljárását tartja szükségesnek saját védelme érdekében. 
A hatóságok, így a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság ennek ellenére nincs abban a helyzetben, 
és nem is kötelezheto arra, hogy több védo esetén eldöntse, hogy melyik védonek kézbesíti a hivatalos 
iratokat, illetve melyik védo percselekménye fogadható el érvényesnek. Ezért rendelkezik úgy e törvényhely, 
hogy a terhelt, illetoleg a meghatalmazott védok kell eldöntsék, hogy melyik védo legyen a vezeto védo. E 
törvényhely megdöntheto törvényi vélelmet felállítva úgy rendelkezik, hogy vezeto védonek mindaddig, amíg a 
védok egybehangzóan mást nem jelölnek meg, az ügyben meghatalmazást elsoként benyújtó védot kell 



tekinteni, o az, aki a jogorvoslati nyilatkozat tételére jogosult, perbeszédet o tarthat, illetoleg a hivatalos 
iratokat is e védonek kell kézbesíteni. 
4. A Be. 44. § (4) bekezdése értelmében több terhelt érdekében ugyanaz a védo - akár meghatalmazott, akár 
kirendelt védorol legyen szó - eljárhat, de csak akkor, ha a terheltek érdekei nem ellentétesek. Abban az 
esetben, ha több terheltnek az érdekében ugyanazon védo jár el, úgy a bíróságnak meg kell vizsgálnia, hogy a 
terheltek között nincs-e érdekellentét, tekintettel arra, hogy az érdekellentétben lévo terheltek védelmét nem 
láthatja el ugyanazon védo abban az esetben sem, ha a Be. rendelkezései szerint, a büntetoeljárásban a védo 
részvétele nem kötelezo. (BH1976. 201.) 
5. A Be. 44. § (5) bekezdése alapján az ügyvédjelölt vagy ügyvéd mellett, vagy ügyvéd helyetteseként eljárhat 
a nyomozási cselekményeken a vádirat benyújtásáig, valamint a helyi bíróság elotti eljárásban. A nyomozati 
szakban az ügyvédjelölt eljárhat az ügyvéd mellett is, vagy az ügyvéd helyetteseként függetlenül attól, hogy a 
buncselekmény elbírálása milyen szintu bíróság hatáskörébe tartozik. Az ügyvédjelölt tevékenységéért ilyen 
esetekben az ügyvéd tartozik felelosséggel. Ha az ügyvédjelölt a tárgyaláson nem jelenik meg, az ot 
foglalkoztató ügyvédet lehet rendbírsággal sújtani. (BH1993. 148.) 

45. § (1) Nem lehet védo 
a) a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és képviselojük, 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 szakértoként, illetoleg 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 terheltként vesz részt. 
(2) A tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidejuleg nem lehet védo. 
(3) A védo kizárásáról a bíróság határoz. 

A 45. § (1) bekezdés taxatív felsorolással meghatározza azon személyek körét, akik a büntetoeljárásban nem 
vehetnek részt, mint védok, tekintettel arra, hogy a terhelt védelmében csak az járhat el, akinek érdekei nem 
ellentétesek a terhelt érdekeivel. Csak ilyen módon lehetséges az, hogy a védo minden törvényes védekezési 
eszközt felhasználva valamennyi, a terheltet mento, illetve felelosségét enyhíto tény felderítését elosegíthesse. 
A 45. § (1) bekezdés a)-c) pontja alapján éppen ez az érdekellentét zárja ki azt, hogy a sértett, a magánvádló, 
a pótmagánvádló, a magánfél és képviselojük, valamint ezek hozzátartozója, az aki a terhelt érdekével 
ellentétes magatartást tanúsított, vagy akinek az érdeke a terheltével ellentétes, védoként eljárjon. 
A 45. § (1) bekezdés b) pontja értelmében ugyanúgy nem lehet az ügyben védo, 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. A védoként való eljárásból ezen személyek attól 
függetlenül vannak kizárva, hogy ténykedésük a terhelt helyzetét támadta, vagy megerosítette. 
A 45. § (1) bekezdés d) pontja alapján nem lehet az eljárásban védo az sem, aki szakértoként, illetoleg 
szaktanácsadóként vesz, vagy vett részt az ügyben. Ennek oka az, hogy a szakértot a jogszabályok 
igazmondásra kötelezik és így a terheltet terhelo tényekrol is vallomást kellene tenniük. Ebben az esetben 
pedig a védo funkciójával kerülne ellentétbe. 
A 45. § (1) bekezdés e) pontja rendelkezik arról, hogy ugyancsak nem lehet védo az, aki az ügyben tanúként 
vesz, vagy vett részt. A tanút kötelezo igazmondási kötelezettsége ebben az esetben is ellentétbe kerülne a 
védonek azzal a feladatával, hogy eljárásával a terheltet mento, vagy felelosségét enyhíto tények 
felderítésének elosegítésében munkálkodjon, hiszen, mint tanú, a terheltet terhelo tényekrol ugyancsak 
nyilatkoznia kellene a vallomásában. A védoként való kizárás ezen esete alóli kivételt az jelenthet, ha a Be. 
81. § (1) bekezdés b) pontja alapján - mivel nem hallgatható ki tanúként a védo arról, amirol, mint védo 
szerzett tudomást, vagy amit a terhelt védoi minoségében közölt - nem volt kihallgatható tanúként, illetve ha a 
Be. 82. § (1) bekezdésének c) pontja alapján - mivel a tanúvallomást megtagadhatja 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, illetoleg a 
nyomozó hatóság megkeresésére a titoktartási kötelezettség alá eso adat továbbítása a felmentésre jogosult 
számára kötelezo - a tanúvallomást megtagadta. Annak nincs akadálya, hogy amennyiben a védo a 
funkciójáról lemond, a hatóság a védot tanúként kihallgassa, azonban még ebben az esetben sem lehet 
kihallgatni arról nézve, amirol, mint védo szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védoi minoségében közölt. 



Nem kizárt viszont védokénti eljárása annak, akit az eljáró hatóság tanúként kívánt kihallgatni, de mentességi 
jogára tekintettel végül nem tett vallomást. 
A 45. § (1) bekezdés f) pontja rendelkezik arról, hogy nem lehet védo az eljárásban az sem, aki az ügyben 
terheltként vesz részt. Ez a törvényi rendelkezés kizárja az ügyben terheltként szereplo ügyvédnek a terhelttárs 
védojeként történo eljárását. Nem érinti azonban az ügyben terheltként eljárás alá vont védekezési jogát, 
illetve azon jogát sem, hogy a nem az adott ügyben terheltként felelosségre vont ügyvéd védoként, más 
büntetoeljárásban eljárhasson, tekintettel arra, hogy erre nézve az Ügyvédekrol szóló 1998. évi XI. törvény 
ide vonatkozó rendelkezései irányadóak. E törvény 13. §-a kimondja, hogy ügyvédi tevékenységet - az 
alkalmazott ügyvéd kivételével - az végezhet, aki a kamara tagja és az ügyvédi esküt letette. 
Az ügyvéd az eljárás során nemcsak a terhelt, hanem a tanú érdekében is eljárhat. A két fél pozíciójából 
fakadó ellentmondások, összeütközések megelozése céljából rendelkezik úgy a 45. § (2) bekezdése, hogy a 
tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidejuleg nem lehet védo. Arra azonban van lehetoség, hogy az ügyvéd 
ugyanabban az ügyben idoben egymást követoen eloször a tanú ügyvédjeként, majd védoként járjon el. Erre 
foleg abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárásba eredetileg tanúként bevont személybol az eljárás késobbi 
szakaszában gyanúsított lesz. 
A 45. § (3) bekezdése alapján a védo kizárásáról az egész eljárás során a bíróság határoz. A védo kizárására 
irányadó szabályok mind a kirendelt, mind a meghatalmazott védore, egyformán vonatkoznak. 

46. § A büntetoeljárásban védo részvétele kötelezo, ha 
a) a terheltet fogva tartják, 
b) a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú, 
c) a terhelt a magyar nyelvet, illetoleg az eljárás nyelvét nem ismeri, 
d) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, 
e) e törvény errol külön rendelkezik. 

1. A 46. §-ban szabályozott esetekben - a védelemhez való jog biztosítása érdekében - védo részvétele az egész 
büntetoeljárás folyamatában kötelezo eloírás, a terheltet a védekezésben gátoló körülményekre figyelemmel. 
Az Alkotmány 57. § (3) bekezdése értelmében a büntetoeljárás alá vont személyeket az eljárás minden 
szakaszában megilleti a védelem joga. A védelemhez való jog mellett a törvény a hatóságokat kötelezi is arra, 
hogy azt a terhelt javára biztosítsák. A "védekezés" kifejezés a büntetoeljárásban minden olyan tevékenység, 
amely nyilatkozat, indítvány megtételében fejezodik ki a vele szemben marasztaló álláspontokkal ellentétben. 
Megjegyezzük, hogy a védo nem vonható felelosségre a védelem ellátása során kifejtett véleménye miatt. 
Az eljáró hatóságok kötelesek a védelem jogának érvényt szerezni, és ily módon, a meghatározott esetekben, 
védo részvételét biztosítani a büntetoeljárás során. E jog megsértése, vagy korlátozása olyan eljárási 
szabálysértés, amely az ügy érdemi elbírálására befolyással van. Ha a védo részvétele a törvény értelmében 
kötelezo és a kirendelt védo a tárgyaláson nem jelenik meg, a bíróságnak tisztáznia kell, hogy a vádlott más 
védot kíván-e meghatalmazni. Meghatalmazott védo hiányában a bíróság végzéssel rendel ki védot, amelybol 
- több vádlott esetében - egyértelmuen kell kitunnie, hogy a védo melyik vádlottnak a védelmét látja el. Ezek 
elmulasztása olyan feltétlen eljárási szabálysértés, amely az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését 
eredményezi. (BH1996. 189.) A törvényi rendelkezések értelmében a védelem jogáról még a terhelt sem 
mondhat le. 
2. A 46. § a) pontja - tekintettel a védekezés lehetoségének korlátozottságára - kötelezo védelmet ír elo arra az 
esetre, ha a terheltet fogva tartják. Kivételt ez alól csak az orizetbe vétel képez, mivel az orizetbe vétel 
aránylag rövidebb idotartamára figyelemmel szükségtelennek tunik a védo kirendelése. Az elozetes 
letartóztatásban lévo személyt a védo hiánya nyilvánvalóan korlátozza helyzetének megítélésében, a 
jogorvoslathoz fuzodo elonyök felmérésében, indítványok és észrevételek megtételében. (BH1993. 605.) A 
fogva lévo vádlott ügyében - az orizetbe vételt kivéve - a tárgyaláson a védo részvétele kötelezo akkor is, ha 
más ügyben helyezték elozetes letartóztatásba, avagy a szabadságvesztését tölti. A magánvádas eljárásban is 
kötelezo a védo részvétele, ha a terhelt más ügyben kiszabott szabadságvesztés büntetését tölti. A másodfokú 
tárgyalás megtartása törvénysérto a vádlott távollétében, valamint védo kirendelése és jelenléte nélkül, 
amikor a vádlott értesítése a tárgyalásról "ismeretlen helyre költözött" jelzéssel érkezett vissza, de a tárgyalás 
megtartásának idopontjában más ügyben elozetes letartóztatásban volt. (BH1981. 446., BH1979. 60., 
BH1992. 686.) 
A Legfelsobb Bíróság 3/1998. bünteto jogegységi határozata azt rögzítette, hogy nincs akadálya a vétségi 
eljárásnak, és a védelem nem kötelezo, ha a Btk. 24. § (1) bekezdésében felsorolt biológiai okok - kóros 
állapot, így különösen elmebetegség, gyengeelméjuség, szellemi leépülés, tudatzavar, vagy személyiségzavar - 
a terhelt beszámítási képességét nem érintik. A Be. 46. § b) pontja ezen törvényértelmezéssel szemben - 
amellett, hogy a büntetoeljárásban védo részvétele kötelezo ha a terhelt süket, néma, vak - egyértelmuvé teszi, 



hogy a védo részvétele minden olyan esetben is kötelezo, amikor a terhelt kóros elmeállapotú, függetlenül 
attól, hogy a kóros elmeállapot a büntetojogi beszámítási képességét kizárja, korlátozza, vagy adott esetben 
nem is érinti. 
A hatóságnak mindenkor vizsgálnia kell, hogy ha enyhe fokban is, de fennállnak-e testi, illetve szellemi 
fogyatékosságok, miáltal a terhelt korlátozott a védekezésében. Ha a vádlott akárcsak gyenge fokban 
gyengeelméju, védo részvétele a büntetoeljárásban nem mellozheto. (BH1978. 514.) 
Ugyanakkor viszont nem valósít meg feltétlen hatályon kívül helyezési okot, ha a nyomozó hatóság a terhelt 
részére azért nem rendelt ki védot, mivel a nyomozás utolsó szakaszában vált ismertté a terhelt kóros 
elmeállapota. (BH1993. 83.) 
Az a körülmény, hogy az elköveto a beszámítási képességét nem érinto pszichopathiás személyiségszerkezetu, 
nem teszi kötelezové a védo kirendelését. Ilyen esetben tehát, ha az elso fokú bíróság a tárgyalásra védot nem 
rendelt ki a terhelt részére, ez nem valósít meg feltétlen eljárási szabályszegést. (BH1997. 474.) 
A 3/1998. számú bünteto jogegységi határozat értelmében a védelem nem kötelezo, ha a Btk. 24. §-ának (1) 
bekezdésében felsorolt biológiai okok - az elmemuködés olyan kóros állapota, így különösen elmebetegség, 
gyengeelméjuség, szellemi leépülés, tudatzavar, vagy személyiségzavar - a terhelt beszámítási képességét nem 
érintik. A védo kirendelésének szükségességét azonban különös gonddal kell vizsgálni. 
Ugyancsak kötelezo védo részvétele a büntetoeljárásban a 46. § c) pontja értelmében akkor, ha a terhelt a 
magyar nyelvet, illetoleg az eljárás nyelvét nem ismeri, tekintettel arra, hogy az ilyen terhelt gátolt a 
védekezésének a kifejtésében. Nem sérti a védelem és az anyanyelv használatának az alapelvét, ha az elozetes 
letartóztatás meghosszabbítása tárgyában hozott végzés tartalmát a nem magyar anyanyelvu 
gyanúsítottaknak a tolmács szóban lefordítja, ugyanakkor azonban írásbeli fordítást nem készít részükre. 
(BH1998. 11.) 
A védo kötelezo részvételérol rendelkezik a 46. § d) pontja is, amikor kimondja, - ugyancsak a terhelt 
védekezés kifejtésében való gátoltsága miatt - hogy kötelezo a védo részvétele a büntetoeljárásban, ha a 
terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni. 
3. A Be. 46. § e) pontja további, e törvényben meghatározott esetekben kötelezoen írja elo védo részvételét a 
büntetoeljárásban. Ilyen speciális rendelkezés folytán kötelezo a védelem a fiatalkorúak elleni eljárásban (Be. 
450. §), a bíróság elé állítás esetén (Be. 522. §), a távollévo terhelttel szembeni eljárásnál [Be. 530. § (1) 
bek.], a tárgyalásról való lemondás esetén [536. § (1) bek.], valamint a biztosíték letétele esetén [Be. 586. § 
(6) bek.]. 
Ebben a körben a bírói gyakorlatból kiemelést érdemel az, hogy a fiatalkorú terhelt ügyében a vádirat 
benyújtása elott a kényszerintézkedéssel kapcsolatos meghallgatás a védo részvétele nélkül nem tartható meg, 
a védo távollétében a terhelt meghallgatása alapján hozott végzés esetén a másodfokú bíróságnak a 
határozatot hatályon kívül kell helyeznie. (BH1997. 12.) 
4. A kötelezo védelem esetén a védo részvétele mind a nyomozási szakban, mind a bírósági tárgyaláson 
kötelezo. Esetei függetlenek attól, hogy az ügyben melyik bíróság jár el, illetve, hogy a tárgyaláson van-e 
jelen ügyész. Amennyiben a terheltnek meghatalmazott védoje nincs, úgy a bíróságnak tájékoztatási 
kötelezettsége keretében figyelmeztetnie kell ot a védo választás jogára, illetve a védo kirendelés lehetoségére. 
Akkor, ha védot nem hatalmaznak meg, az a hatóság, amelynek az eljárása során a védo kirendelésének a 
szükségessége felmerül, köteles a terhelt részére védot kirendelni. 
A különleges eljárások során általában nem kötelezo védo részvétele, azonban az alapeljáráshoz szorosan 
kapcsolódó különleges eljárásokban - amennyiben a határozat ellen jogorvoslatnak van helye és ily módon a 
védo is fellebbezhet - a bíróság köteles a határozatot a védovel is közölni. Amennyiben a bíróság a különleges 
eljárás során tart tárgyalást, arra a védot is meg kell, hogy idézze. 

47. § (1) Védot elsosorban a terhelt hatalmazhat meg. Meghatalmazást a terhelt törvényes képviseloje vagy 
nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén hazája konzuli tisztviseloje is adhat. A 
meghatalmazásról a terheltet értesíteni kell. 

(2) A meghatalmazást ahhoz a bírósághoz, ügyészhez, illetoleg nyomozó hatósághoz kell benyújtani, amely elott a 
meghatalmazás idopontjában a büntetoeljárás folyamatban van. A meghatalmazott védo a meghatalmazás 
benyújtását követoen gyakorolhatja eljárási jogait. 

(3) A terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a más által meghatalmazott védotol megvonhatja. 
A Be. 47. § (1) bekezdése értelmében védot elsosorban a terhelt hatalmazhat meg. Helyette meghatalmazást a 
terhelt törvényes képviseloje, vagy nagykorú hozzátartozója, külföldi állampolgár terhelt esetén pedig hazája 
konzuli tisztviseloje is adhat. 
A terhelt képviseloje, vagy nagykorú hozzátartozója perújítási kérelem eloterjesztésére is meghatalmazhat 
védot. Ebben az esetben a védo által eloterjesztett perújítási kérelmet jogosulttól származónak kell tekinteni. 



(BK. 94. számú állásfoglalás) Itt kell megemlíteni azt is, hogy a szabadságvesztésre jogerosen elítélt, és a 
büntetés végrehajtása elol bujkáló terhelt hozzátartozója által adott ügyvédi meghatalmazás alapján eljáró 
védo perújítási kérelmét érdemben kell elbírálni, ha idoközben a terhelt olyan nyilatkozatot tesz, amelybol a 
perújítási kérelemhez való hozzájárulása nyilvánvaló. (BH1993. 152.) 
A Be. 47. § (2) bekezdése értelmében a meghatalmazást ahhoz a bírósághoz, ügyészhez, illetoleg nyomozó 
hatósághoz kell benyújtani, amely elott a meghatalmazás idopontjában a büntetoeljárás folyamatban van. A 
benyújtás alatt az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság hivatalos tudomására hozatalát 
kell érteni. A meghatalmazott védo a meghatalmazás benyújtását követoen gyakorolhatja eljárási jogait, 
függetlenül attól, hogy a meghatalmazás az iratokhoz mikor kerül csatolásra. Ez a tény jogosítja fel a védot 
tehát eljárási jogai gyakorlására. A meghatalmazás általában az ügydönto határozat jogerore emelkedéséig 
tart, azonban a meghatalmazó és a védo között ellenkezo értelmu megállapodás is létrejöhet. 
A Be. 47. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a terhelt a meghatalmazást mind az általa, mind a más által 
meghatalmazott védotol az eljárás során bármikor visszavonhatja. Ez a lehetoség az egyéb megbízó - a terhelt 
törvényes képviseloje, nagykorú hozzátartozója, vagy külföldi állampolgár terhelt esetén hazája konzuli 
tisztviseloje - számára is nyitott, vagyis a meghatalmazást ok is szintén bármikor visszavonhatják. 

48. § (1) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság védot rendel ki, ha a védelem kötelezo, és a terheltnek 
nincs meghatalmazott védoje. A terheltet a kirendelést követoen tájékoztatni kell a védo személyérol. A 46. § a) 
pontja esetén a védot legkésobb a terhelt elso kihallgatásáig kell kirendelni. 

(2) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság akkor is védot rendel ki, ha a védelem nem kötelezo, de a 
terhelt védo kirendelését azért kéri, mert a jövedelmi viszonyai miatt nem tud a védelmérol gondoskodni. 

(3) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a 47. § (1) bekezdésében felsoroltak kérelmére vagy 
hivatalból védot rendel ki, ha ezt a terhelt érdekében szükségesnek tartja. 

(4) A kirendelés hatályát veszti, ha a terhelt védelmérol meghatalmazás útján gondoskodnak. 
(5) A védo kirendelése ellen nincs helye jogorvoslatnak, de a terhelt - indokoltan - más védo kirendelését kérheti. 

A kérelemrol az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság dönt, amely elott az eljárás folyik. 
(6) A kirendelt védo indokolt esetben kérheti a felmentését a kirendelés alól. A kérelem elfogadásáról az a bíróság, 

ügyész, illetoleg nyomozó hatóság dönt, amely elott az eljárás folyik. 
(7) Ha a védo a kirendelését követoen helyettest vesz igénybe, a helyetteseként eljáró személyérol haladéktalanul 

tájékoztatja a terheltet, illetoleg azt a bíróságot, ügyészt vagy nyomozó hatóságot, amely elott az eljárás folyik. 
(8) Ha a terhelt fogva van, a kirendelt védo személyérol a kirendelo értesíti a fogvatartást végrehajtó intézetet. 
(9) A kirendelt védo a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elott idézésre, illetoleg értesítésre történt 

megjelenéséért, valamint a fogva tartott terhelttel a fogva tartás helyén történo megbeszélésért díjazásra, továbbá az 
eljárásával felmerült és igazolt készkiadásának megtérítésére jogosult. 

1. Az Emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló, Rómában, 1950. november 4-én kelt 
Egyezmény 6. Cikkének 3/c pontja kimondja, hogy minden, buncselekménnyel gyanúsított személynek joga 
van - legalább - arra, hogy személyesen, vagy az általa választott védo segítségével védekezhessék, s ha nem 
állanak rendelkezésére eszközök védo díjazására, amennyiben az igazságszolgáltatás érdekei ezt követelik 
meg, hivatalból és ingyenesen rendeljenek ki számára ügyvédet. 
Ezzel összhangban rendelkezik úgy a Be. 48. § (1) bekezdése, hogy védot rendel ki a bíróság, az ügyész, 
illetoleg a nyomozó hatóság a terhelt részére akkor, ha a védelem kötelezo, és a terheltnek nincs 
meghatalmazott védoje. Továbbá eloírja azt is e jogszabályhely, hogy a terheltet a kirendelést követoen 
tájékoztatni kell a védo személyérol. Meghatározza azt is, hogy a 46. § a) pontja esetén, ha a terheltet fogva 
tartják, a védot legkésobb a terhelt elso kihallgatásáig kell kirendelni. Ezáltal nyílik lehetoség arra, hogy a 
terhelt már az elso kihallgatása során jogi segítséget is igénybe véve élhessen védekezési jogával, azonban a 
gyanúsítottkénti elso kihallgatást nem akadályozza meg az a körülmény, ha a védo a kihallgatáson nem 
jelenik meg. 
Kérelemre, vagy hivatalból védo kirendelésére kerülhet sor akkor is, ha ezt a hatóság a terhelt védelme 
érdekében szükségesnek tartja. Erre a terhelt személyi körülményei, az általa elkövetett buncselekmény 
jellege, illetve az ügy bonyolultsága alapján kerülhet sor. A védelem jogának érvényesítésében jelentos helye 
van azon törvényi rendelkezéseknek, amelyek a terhelt szabad védoválasztására, a védo bevonásának jogára 
vonatkoznak. Így a sorkatonai szolgálatot teljesíto vádlott részére, a bonyolult megítélésu ügyben, indokolt 
védo kirendelése. (BH1981. 54.) 
A védot mindig az a hatóság rendeli ki, amelynek eljárása során a védo kirendelésének indokai felmerülnek. 
Ugyancsak az Egyezménnyel összhangban rendelkezik a 48. § (2) bekezdése, amikor kimondja, hogy a 
bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság akkor is védot rendel ki, ha a védelem nem kötelezo, de a 



terhelt - tekintettel arra, hogy jövedelmi viszonyai miatt nem tud a védelmérol gondoskodni - védo 
kirendelését kéri. 
A Be. 48. § (3) bekezdése teszi lehetové, hogy a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a Be. 47. § 
(1) bekezdésében felsoroltak kérelmére - terhelt, terhelt törvényes képviseloje, vagy nagykorú hozzátartozója, 
külföldi állampolgár terhelt esetén hazája konzuli tisztviseloje - kérelmére, vagy hivatalból védot rendel ki, ha 
ezt a terhelt érdekében szükségesnek tartja. 
2. A 48. § (4) bekezdése értelmében védo meghatalmazásával a kirendelés hatályát veszti. Ebben az esetben a 
meghatalmazott védo kötelezettsége e tényrol a hatóság által kirendelt védot értesíteni. A védo kirendelése 
akkor is a hatóság határozata folytán veszti hatályát, ha a kirendelés oka megszunt. (BK 159. számú 
állásfoglalás III.) A védo a kirendelés folytán ot terhelo kötelezettségek alól csak a határozatnak a részére 
való kikézbesítésétol kezdodoen mentesül. Ha a védo részvétele a törvény értelmében kötelezo, és a kirendelt 
védo a tárgyaláson nem jelenik meg, a bíróságnak tisztáznia kell, hogy a vádlott más védot kíván-e 
meghatalmazni. Meghatalmazott védo hiányában a bíróság végzéssel rendel ki védot, amelybol - több vádlott 
esetében - egyértelmuen kell kitunnie, hogy a védo melyik vádlottnak a védelmét látja el. Ezek elmulasztása 
olyan feltétlen eljárási szabálysértés, amely az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezik. 
(BH1996. 189.) 
A védo kirendelése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A törvény azonban a 48. § (5) bekezdésében lehetoséget 
ad a terheltnek arra, hogy indokolt esetben másik védo kirendelését kérhesse. E kérelemrol mindig az a 
bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság rendelkezik döntési joggal, amely elott az eljárás folyamatban 
van. 
3. A védonek nincs lehetosége arra, hogy a kirendelést visszautasítsa. A 48. § (6) bekezdése azonban lehetové 
teszi, hogy a kirendelt védo, indokolt esetben, a kirendelés alóli felmentését kérhesse. Ez történhet különféle 
személyes okból, vagy ha az ügyvéd nem az eljáró hatóság székhelyén muködik. A kérelem elfogadásáról az a 
bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság dönt, amely elott az eljárás folyik, azonban külön alakszeru 
határozat meghozatalára ebben az esetben nincs szükség. A felmentési kérelem hatóság részérol történo 
elfogadásának lehetosége az is, hogy egy másik védot rendel ki a terhelt védelmének ellátására. Annak sincs 
törvényes akadálya, hogy a hatóság a terhelt kérelmére részére másik védot rendeljen ki, sot az újabb 
kirendelés a védo és a terhelt közötti bizalmi kapcsolatra is figyelemmel, célszeru. 
A Büntetoeljárási törvény lehetoséget ad a védo számára arra, hogy a terhelt védelmét helyettese útján lássa 
el, helyettest vegyen igénybe. Ekkor azonban a 48. § (7) bekezdése értelmében, ha a védo a kirendelését 
követoen helyettest vesz igénybe, a helyetteseként eljáró személyérol haladéktalanul tájékoztatja a terheltet, 
illetoleg azt a bíróságot, ügyészt, vagy nyomozó hatóságot, amely elott az eljárás folyik. 
4. Garanciális okok indokolják, hogy a fogva tartást végrehajtó intézet minél elobb tudomást szerezzen a 
kirendelt védo személyérol. Ezért rendelkezik úgy a Be. 48. § (8) bekezdése, hogy ha a terhelt fogva van, 
akkor a kirendelt védo személyérol értesíteni kell a fogva tartást végrehajtó intézetet. Ez az értesítési 
kötelesség mindig a kirendelot terheli. 
A Be. 48. § (9) bekezdése az eddigi hiányosságot pótolva rögzíti, hogy a kirendelt védo a bíróság, az ügyész, 
illetoleg a nyomozó hatóság elott idézésre, illetoleg értesítésre történt megjelenéséért, valamint a fogva tartott 
terhelttel, a fogva tartás helyén történo megbeszéléséért díjazásra, továbbá az eljárásával felmerült, és igazolt 
készkiadásainak megtérítésére jogosult. A jogszabályhely nem tesz különbséget a között, hogy a védo idézésre, 
illetve értesítésre jelenik meg, tekintettel arra, hogy a védo mindkét esetben azért van jelen, hogy eljárásjogi 
jogosultságait és kötelezettségeit gyakorolja az adott eljárási cselekmény során. 

49. § (1) A kirendelés, illetoleg a meghatalmazás hatálya - ha a meghatalmazásból más nem tunik ki - a 
büntetoeljárás jogeros befejezéséig tart, de kiterjed a különleges eljárásokra is. 

(2) A védo kirendelése - az (1) bekezdésben szabályozott eseten kívül - akkor is az eljáró bíróság, ügyész, illetoleg 
nyomozó hatóság határozata folytán veszti hatályát, ha a kirendelés törvényi oka megszunt. 

1. A Be. 49. § (1) bekezdése értelmében a védoi meghatalmazás hatálya, abban az esetben, ha a 
meghatalmazásból más nem tunik ki, illetve a kirendelés hatálya, az ügydönto határozat jogerore 
emelkedéséig, a büntetoeljárás jogeros befejezéséig tart. A védo azonban a meghatalmazás, vagy a kirendelés 
alapján jogosult részt venni a különleges eljárásokban is. A meghatalmazás hatályát tehát mindig a megbízás 
tartalma határozza meg. Ez a meghatalmazás kiterjedhet az egész büntetoeljárásra, vagy annak csak egyes 
szakaszaira, de kiterjedhet a perújítási eljárásra, a rendkívüli felülvizsgálati eljárásra, illetve valamely 
különleges eljárásban való részvételre is. E jogszabályhelynél kell megemlíteni, hogy ha a perújítási kérelmet 
az alapügyben eljárt védo újabb meghatalmazás csatolása nélkül terjeszti elo, a perújítás megengedhetosége 
kérdésében határozatot hozó bíróságnak a védot a meghatalmazás megszabott határidon belüli csatolására 



kell felhívnia és csak a felhívás eredménytelensége esetén van helye, a nem jogosulttól származó kérelemnek 
az elutasítására. (BH1985. 142.) 
2. A gyakorlatban elofordul, hogy a kirendelés oka már azelott megszunik, mielott az eljárás jogeros 
befejezésére sor került volna. Ilyen eset lehet, ha például a védo részvétele a terhelt fogva tartása miatt 
kötelezo az eljárásban, azonban a fogva tartás az eljárás során megszunik. Ennek ellenére szükségessé válhat, 
hogy az eljárás során a védo más okok miatt is jelen legyen. Ezért rendelkezik úgy a Be. 49. § (2) bekezdése, 
hogy a védo kirendelése - az (1) bekezdésben szabályozott eseten kívül - akkor is az eljáró bíróság, ügyész, 
illetoleg nyomozó hatóság határozata alapján veszti hatályát, ha a kirendelés törvényi oka megszunt. A 
határozat meghozataláig a védo kirendelésének hatálya változatlanul fennáll. 
Relatív, és nem abszolút eljárási szabálysértés valósul meg, ha a vádirati minosítés szerint a védelem nem 
kötelezo, és a bíróság a nyomozás során kirendelt védot csupán értesíti a tárgyalásról, ugyanakkor nem 
állapítja meg a kirendelés hatályvesztését és védo távollétében hozza meg az ügydönto határozatát. 

50. § (1) A védo köteles 
a) a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül felvenni, 
b) a terhelt érdekében minden törvényes védekezési eszközt és módot kello idoben felhasználni, 
c) a terheltet a védekezés törvényes eszközeirol felvilágosítani, a jogairól tájékoztatni, 
d) a terheltet mento, illetoleg a felelosségét enyhíto tények felderítését szorgalmazni. 
(2) A védo a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban biztosított lehetoségek és feltételek 

keretei között adatokat szerezhet be és gyujthet. 
(3) A terhelt jogait a védoje külön is gyakorolhatja, kivéve azokat, amelyek értelemszeruen kizárólag a terheltet 

illetik. 
1. Az 50. § (1) bekezdése a védonek a terhelttel kapcsolatos kötelezettségeit határozza meg. 
A védo egyrészt a terhelt képviseloje, másrészt a büntetoeljárás önálló résztvevoje, aki részben a terhelt 
akaratától független funkciókat is teljesít. Feladata, hogy a terhelt érdekében - a terhelt ártatlanságának 
tanúsítása, vagy cselekményének enyhébb megítélése céljából - minden törvényes védekezési eszközt és módot 
kello idoben felhasználjon. Éppen ezért indítványait, észrevételeit, nyomban köteles eloterjeszteni, amint arra 
lehetosége nyílik. 
A védo kötelessége az is, hogy a terheltet mento, illetoleg a felelosségét enyhíto tények felderítését 
szorgalmazza, az ezekhez kapcsolódó bizonyítékokat feltárja. 
További jogszabályi kötelezettsége a védonek, hogy a terheltet a védekezés törvényes eszközeirol 
felvilágosítsa, jogairól tájékoztassa. A védo kioktatási, tájékoztatási kötelezettségének a körében kell a 
terheltet felvilágosítania az ellene folyó eljárás mibenlétérol, az eljárás tárgyát képezo cselekmény súlyáról, 
az erre vonatkozó büntetojogi eloírásokról, a terhelt eljárási jogairól és az esetleges jogorvoslati 
lehetoségekrol. 
Mindezen kötelezettségeinek maradéktalan teljesítése érdekében e jogszabályhely a védo kötelességévé teszi 
azt is, hogy a terhelttel a kapcsolatot késedelem nélkül kell felvegye. 
Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségeinek teljesítése, a védelem megfelelo ellátása érdekében a Be. 
50. § (2) bekezdése alapján a védo a védelem érdekében az ügyben tájékozódhat, a jogszabályokban 
biztosított lehetoségek és feltételek keretei között adatokat szerezhet be és gyujthet. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a védo saját maga is szerezhet és gyujthet be adatokat, és nem csak kizárólag a nyomozó hatóság, az 
ügyész, illetve a bíróság által felderített, összegyujtött adatokat használhatja fel a védelem ellátása során. 
2. Az 50. § (3) bekezdése értelmében a terhelt jogait a védoje külön is gyakorolhatja, ezen jogok a védot 
önállóan, a terhelt akaratától függetlenül is megilletik. Kivételt ezen foszabály alól a terhelt azon jogai 
képeznek, amelyek értelemszeruen kizárólag a terheltet illetik meg. 
E szabályozás értelmében, ha az eljárás során a védelem kötelezo, úgy a védo köteles részt venni a bírósági 
tárgyaláson. A bírósági eljárás során a védo jelenléti joga korlátlan, még a zárt tárgyaláson is jelen lehet. 
Amennyiben a terheltnek - bár az adott büntetoügyben a védelem nem kötelezo - meghatalmazott védoje van, 
a védonek a tárgyalásról való eltávozása esetén a tárgyalást folytatni, illetve az ítéletet kihirdetni, a 
terheltnek a védelem jogára való megfelelo figyelmeztetése nélkül, eljárási szabályt sért. (BK. 46. számú 
állásfoglalás) 
Ha a gyanúsítottat az ügyész, vagy a nyomozó hatóság kihallgatja, a védoje a kihallgatáson jelen lehet. Jelen 
lehet a védo akkor is, ha az általa, illetve a gyanúsított által indítványozott tanú kihallgatására kerül sor. E 
kihallgatáson jelenlévo védo a gyanúsítotthoz és a tanúhoz kérdések feltevését indítványozhatja. A védo - 
akárcsak a gyanúsított - ugyancsak jelen lehet a szakérto meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási 
kísérletnél, a felismerésre bemutatásnál. Ilyenkor is indítványt terjeszthet elo, vagy észrevételt tehet, illetve a 
szakérto meghallgatásánál kérdések feltevését indítványozhatja. 



A védot a terhelttel azonos iratmegtekintési jog illeti meg. A nyomozás során megtekintheti a gyanúsított 
vallomásáról készült jegyzokönyvet, szakvéleményt, a szakértoi meghallgatásról, szemlérol, bizonyítási 
kísérletrol, felismerésre bemutatásról készült jegyzokönyvet. A nyomozás egyéb iratait a védo is csak abban 
az esetben láthatja, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti. A védo a nyomozás során keletkezett iratokat 
megtekintheti akkor is, ha a nyomozati cselekménynél nem volt jelen, de a törvény szerint jelen lehetett volna. 
Az ügy iratait korlátozás nélkül, kizárólag a nyomozás befejezését követoen tekintheti meg. 
Szemben a nyomozati szakkal, a bírósági eljárásban a védo az iratokat - akárcsak a vádlott - korlátlanul 
tanulmányozhatja. 
3. A védo - a terhelt jogainak megfeleloen - az eljárás minden szakaszában indítványokat és észrevételeket 
tehet, a hatóságtól felvilágosítást kérhet és a tárgyaláson a kihallgatottakhoz kérdést intézhet, illetve 
felszólalhat. A védo indítványát szóban és írásban is megteheti. Általában szükség van arra, hogy 
indítványának ténybeli alapját megjelölje, mivel ennek hiányában a hatóság nincs abban a helyzetben, hogy 
az eloterjesztett indítvány alaposságát elbírálhassa. 
Az egyes eljárási cselekményekkel kapcsolatos kifogásait a védo észrevételében teszi meg. Az észrevétel 
vonatkozhat akár az egyes eljárási cselekményekre, akár az eljárás egész anyagára. 
A hatóság intézkedésével szembeni esetleges kifogások, jogorvoslat bejelentésével sérelmezhetok. 
A védo a büntetoeljárás kontradiktórius jellegébol következoen a tárgyaláson kihallgatott személyekhez 
kérdéseket intézhet. Ily módon tisztázhatja a vallomásokban, vagy a szakértoi véleményben tapasztalt 
esetleges ellentmondásokat, hiányosságokat. 
Kizárólag a terheltet illeti meg - és ily módon a védo e jogot nem gyakorolhatja - az a lehetoség, hogy 
lemondjon a tárgyalásról. (XXV. Fejezet) Ekkor a védonek csak arra van lehetosége, hogy a vádlotti 
nyilatkozat megtétele elott a védencével tanácskozzon. 
További korlátot jelent a védo önálló joggyakorlása szempontjából, hogy bár a védonek is önálló jogorvoslati 
joga van, de azt nem vonhatja vissza a terhelt hozzájárulása nélkül. Ugyanilyen korlátot jelent az is, hogy 
jogeros döntéssel szemben rendkívüli perorvoslatot kizárólag a terhelt hozzájárulásával kezdeményezhet. 

A sértett 

51. § (1) Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a buncselekmény sértette vagy veszélyeztette. 
(2) A sértett jogosult arra, hogy 
a) - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen, az eljárás ot érinto irataiba 

betekintsen, 
b) az eljárás bármely szakaszában indítványokat és észrevételeket tegyen, 
c) a büntetoeljárási jogairól és kötelességeirol a bíróságtól, az ügyésztol és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást 

kapjon, 
d) e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 
(3) Ha a sértett akár a büntetoeljárás megindítása elott, akár azt követoen meghalt, helyébe egyenesági rokona, 

házastársa, élettársa vagy törvényes képviseloje 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. 

Az 51. § (1) bekezdése értelmében sértett az, akinek jogát, vagy jogos érdekét a buncselekmény sértette, vagy 
veszélyeztette. Ennek eldöntése mindig a konkrét tényállás megállapításától függ. A sértett egyaránt lehet 
természetes, illetve jogi személy. Abban az esetben, ha a sértett nem természetes személy, akkor jogait 
képviseloje útján gyakorolhatja. 
A büntetoeljárásban a sértett lehet feljelento, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, de kihallgathatják 
tanúként is. A sértettet megilleto jogok a magánfélre, a magánvádlóra és a pótmagánvádlóra is vonatkoznak, 
tekintettel arra, hogy mindhárman sértettek. Az 51. § (2) bekezdése alapján, a sértett az eljárásjogi 
helyzetébol következoen --miután a büntetoeljárás mikénti kimeneteléhez érdeke fuzodik - közremuködik a 
maga módján az eljáró hatóságoknál, segít a sérelmére elkövetett buncselekmény felderítésében, valamint e 
cselekmény elkövetojének a felelosségre vonásában. Ennek érdekében a sértett jogosult arra, hogy - ha e 
törvény másként nem rendelkezik - az eljárási cselekményeknél jelen legyen. A sértett a nyomozás során a 
törvényben meghatározott esetekben, míg a bírósági eljárásban bármely eljárási cselekménynél jelen lehet. 
A sértett jogosult arra is, hogy az eljárás ot érinto irataiba betekintsen, tekintettel arra is, hogy egyéb iratok 
megtekintése a terhelt, vagy mások érdekeit sérthetné. 



A sértett az eljárás minden szakaszában indítványokat és észrevételeket tehet, joga van arra, hogy a 
bíróságtól, az ügyésztol és a nyomozó hatóságtól a büntetoeljárási jogairól és kötelességeirol felvilágosítást 
kapjon, valamint az e törvényben meghatározott esetekben jogorvoslattal éljen. 
Fontos társadalmi érdek fuzodik ahhoz, hogy a sértett jogai, vagy jogos érdekei a büntetoeljárás során 
orvoslást nyerjenek. Ennek biztosítása érdekében az 51. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a sértett 
halála esetén egyenes ági rokona, házastársa, élettársa, vagy törvényes képviseloje a helyébe léphet. Erre 
akkor van lehetoség, ha a sértett meghalt, függetlenül attól, hogy a halál a büntetoeljárás megindítása elott, 
vagy azt követoen következett be. Ezen törvényi szabályzás arra az esetre is kiterjed, amikor a sértett halálát 
maga a buncselekmény okozza, valamint arra is, amikor a sértett a buncselekménytol függetlenül, más okból 
halálozik el. 
Ezen esetben a sértett helyébe lépo személy gyakorolhatja a sértettnek az 51. § (2) bekezdésében 
meghatározott jogait. 
Rendelkezik a Be. 51. § (3) bekezdése arról is, hogy 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 egyenes ági rokon jogai illetik meg a volt 
egyháza szerinti egyházi elöljáróját. E kérdéshez lásd a Be. 43. § (6) bekezdéséhez fuzött magyarázatot. 

A magánvádló 

52. § (1) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, könnyu testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok 
megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés esetén a vádat mint magánvádló a sértett képviseli, feltéve, 
hogy az elköveto magánindítványra büntetheto. 

(2) A magánvádló halála esetén helyébe harminc napon belül a hozzátartozója léphet. 
(3) Kölcsönösen elkövetett könnyu 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 eloterjeszto másik fél viszonvádlóként jár el. Ahol e törvény a magánvádlóról rendelkezik, 
ezen a viszonvádlót is érteni kell. 

(4) A becsületsértés és a rágalmazás közvádra üldözendo, ha hivatalos személy sérelmére hivatalos eljárása alatt, 
illetve hatóság sérelmére hivatali muködésével összefüggésben követik el. 

1. Meghatározott buncselekményeknél a törvény az eljárás megindítását a sértett nyilatkozatától, 
magánindítványától teszi függové és ezzel egyben a vád képviseletét a sértettre bízza. A magánindítvány a 
sértettnek, valamint az arra feljogosított személyeknek, hatóságoknak azon nyilatkozata, amelyben az elköveto 
büntetojogi felelosségre vonását kívánják. A magánvád pedig azt jelenti, hogy a büntetoeljárásban a vádat a 
sértett, mint magánvádló képviseli. A magánvádra üldözendo buncselekmények kizárólag magánindítványra 
büntethetok a (4) bekezdésben rögzített kivételekkel. Ilyen buncselekményeknek számítanak az 52. § (1) 
bekezdése értelmében - ha e törvény másként nem rendelkezik - a könnyu testi sértés, a magántitok 
megsértése, a levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés azokban az esetekben, ha az 
elköveto magánindítványra büntetheto. 
Magánvádlóként jár el a sértett, akit ilyenkor a vádképviselettel járó jogok megilletnek. A magánvádlót a 
vádképviselet vonatkozásában gyakorlatilag az ügyésszel azonos jogok illetik meg. Így a bíróság ítélete ellen 
fellebbezhet, felülvizsgálati indítványt nyújthat be, a tárgyalás mellozésével hozott pénzbüntetést kiszabó 
végzés esetén tárgyalás tartását kérheti. 
Ha az ügyben több sértett is van, a megegyezésüktol függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. Amennyiben 
ilyen megegyezésre nem tudnak jutni, akkor a magánvádló személyét a bíróság jelöli ki, a további sértettek, a 
sértett jogaival rendelkeznek. 
A magánvádló a vádat az elso fokú bíróság elotti eljárásban indokolás nélkül elejtheti. Hallgatólagos 
vádelejtésre kerül sor azáltal, hogy a magánvádló a személyes meghallgatáson, vagy a tárgyaláson - annak 
ellenére, hogy elmaradását kelloen nem menti ki - nem jelenik meg. A másodfokú bíróság szintén megszünteti 
az eljárást, ha a magánvádló ilyen jellegu indítványt terjeszt elo. 
2. A magánvádló az ügyészi jogosultságokat ugyancsak megkötés nélkül gyakorolhatja. A bírósági eljárás 
során az eljárási cselekményeknél jelen lehet, az iratokat megtekintheti, indítványokat, észrevételeket tehet és 
kérdéseket intézhet a kihallgatott személyekhez. 
Az ügyész az eljárás bármely szakaszában átveheti a magánvádlótól a vád képviseletét. Ettol kezdve a 
magánvádló sértetti helyzetbe kerül. Abban az esetben, ha az ügyész a vád képviseletétol utóbb mégis eláll, a 
vádat ismét a magánvádló veszi át. A Legfelsobb Bíróság BK. 29. számú állásfoglalása szerint, ha az ügyész a 



magánvádlótól a vád képviseletét átvette, az ügyész közremuködésével folytatott eljárásban ún. viszonvád 
emelésének helye van. 
A Be. 52. § (2) bekezdése értelmében a magánvádló halála esetén a hozzátartozója 30 napon belül a helyébe 
léphet. Ilyenkor azonban az eljárás folytatása végett eloterjesztett nyilatkozat megtételére a hozzátartozókat 
nem kell felhívni. (BH1991. 384.) Abban az esetben, ha a hozzátartozó a törvényes határidon belül a 
magánvádló helyébe lép, ezt követoen a vád képviseletét már saját jogán gyakorolja. Akkor, ha a 30 napos 
törvényes határidon belül egyik hozzátartozó sem lép a magánvádló helyébe, úgy ezt vádelejtésnek kell 
tekinteni. A magánvádas eljárásban az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezésének és a büntetoeljárás 
megszüntetésének van helye a másodfokú eljárásban, ha a magánvádló, a fellebbezési eljárás során meghal 
és a hozzátartozója nem lép a helyébe. (BH1992. 450.) 
Kölcsönösen elkövetett könnyu testi sértés, rágalmazás, vagy becsületsértés esetén az egyik fél feljelentésére 
megindított eljárásban - a cselekmények személyi és szoros tárgyi összefüggése esetén - e törvény 
rendelkezései szerint magánindítványt eloterjeszto másik fél viszonvádlóként jár el. A szoros tárgyi 
összefüggés elsosorban azt jelenti, hogy térben, helyben és idoben egybeesik, összefügg a két fél által egymás 
sérelmére elkövetett buncselekmény. 
Ahol e törvény a magánvádlóról rendelkezik, ezen a viszonvádlót is érteni kell. Amennyiben a magánvádló a 
vádat elejti, úgy a viszonvád alapján folyó eljárást is meg kell szüntetni. 
4. A Be. 52. § (4) bekezdése értelmében a becsületsértés és rágalmazás közvádra üldözendo, ha hivatalos 
személy sérelmére, hivatalos eljárás alatt, illetve hatóság sérelmére, hivatali muködésével összefüggésben 
követik el. 
1994. június 24-ig a Btk. 232. §-a rendelkezett a hatóság, vagy hivatalos személy megsértésének a buntettérol. 
Ekkor az Alkotmánybíróság az 36/1994. (VI. 24.) AB határozatával e Bünteto törvénykönyvi rendelkezést 
alkotmányellenesnek minosítette és megsemmisítette. Kimondta azonban azt is, hogy nem ellentétes az 
Alkotmánnyal a hatóság, vagy a hivatalos személy becsületének, vagy jó hírnevének büntetojogi védelme. A 
Btk. 232. §-ának megsemmisítésével a hatóság és a hivatalos személyek becsületének védelmét a Btk. 179. és 
180. §-ai vették át. Ennek megfeleloen a hatóságok, illetve ezek tagjai sérelmére, hivatalos eljárásuk alatt 
elkövetett rágalmazás és becsületsértés miatt is, kizárólag magánvádas eljárás lefolytatására volt lehetoség. 
Az Alkotmánybíróság határozata kifejtette azt is, hogy alkotmányosan nem kifogásolható a hivatalos 
személyek és a nem hivatalos személyek sérelmére elkövetett buncselekmények elbírálásának különbözosége, 
azaz ilyen esetben a büntetoeljárás közvádas formájának fenntartása. Az 52. § (4) bekezdése ennek 
megfeleloen biztosítja - az ott meghatározott cselekmények elkövetése esetén, - közvádra üldözendo mivoltával 
az ilyen cselekmények büntetojogi következményeinek megvalósulási lehetoségét. 

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 mellozte, 
c) az ügyész a vádat elejtette. 
(2) A pótmagánvádló halála esetén helyébe - harminc napon belül - egyenesági rokona, házastársa, élettársa vagy 

törvényes képviseloje léphet. 
A Büntetoeljárási törvény egyik új konstrukciója a pótmagánvádlási intézmény megalkotása, amely 
felélesztette a korábbi jogalkotásokban már ismert eljárásjogi alanyt. 
Ha a büntetoeljárás megindításának alapjául szolgáló feljelentést a sértett tette, a sértett a feljelentést 
elutasító határozat ellen panasszal élhet. Ugyancsak panasszal élhet a sértett akkor, ha a nyomozás 
megszüntetésére kerül sor. E törvényi szabályozással kapcsolatosan rendelkezik úgy a Be. 53. § (1) 
bekezdésének a) pontja, hogy a sértett az e törvényben meghatározott esetekben pótmagánvádlóként léphet 
fel, ha az ügyész, vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást megszüntette. Erre 
azokban az esetekben kerülhet sor, amikor a feljelentést azért utasították el, mert a cselekmény nem 
buncselekmény, a buncselekmény gyanúja hiányzik, illetve büntethetoséget kizáró ok állapítható meg. 
Továbbá akkor is, ha a nyomozást azért szüntették meg, mert a cselekmény nem buncselekmény, a nyomozás 
adatai alapján nem állapítható meg buncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható 
eredmény, ha nem a gyanúsított követte el a buncselekményt, illetve ha a nyomozás adatai alapján nem 
állapítható meg, hogy a buncselekményt a gyanúsított követte el, ha büntethetoséget kizáró ok állapítható meg 
- kivéve, ha kényszergyógykezelés elrendelése látszik szükségesnek - valamint a törvényben meghatározott 
egyéb büntethetoséget megszünteto ok miatt. 



A sértett ezekben az esetekben akkor léphet fel pótmagánvádlóként, ha a felettes ügyész a sértettnek a 
feljelentést elutasító, vagy a nyomozást megszünteto határozat elleni panaszát elutasította. Ha a sértett 
pótmagánvádlóként kíván fellépni, akkor ügyvédje után - tekintettel arra, hogy a pótmagánvádló ügyvédi 
képviselete kötelezo - az ügyészségnél vádindítványt nyújt be, melyet az továbbít a bírósághoz. A vádindítvány 
elfogadásáról, vagy elutasításáról a bíróság dönt. 
Ha a pótmagánvád emelésére többen jogosultak, a megegyezésüktol függ, hogy melyikük jár el. Ha közöttük 
megállapodás nem jött létre, a bíróság jelöli ki közülük a pótmagánvádlót. 
Miután a pótmagánvádlóként történo fellépés bevezetésének indoka a sértett igényérvényesítési jogának 
szélesítése akkor, ha a hatóság döntése alapján a sértett el lenne zárva attól, hogy a sérelmére elkövetett 
buncselekmény miatt a bíróság eljárást folytasson le, ennek az elvnek az alapján rendelkezik úgy a Be. 53. § 
(1) bekezdés b) pontja, hogy a sértett pótmagánvádlóként felléphet abban az esetben is, ha az ügyész a 
vádemelést részben mellozte. 
Ugyanezen elvnek megfeleloen a Be. 53. § (1) bekezdés c) pontja lehetoséget biztosít a sértettnek - az e 
törvényben meghatározott esetekben - pótmagánvádlókénti fellépésre akkor, ha az ügyész a vádat elejtette. 
Ha a pótmagánvád emelésére többen jogosultak, a megegyezésüktol függ, hogy melyikük jár el. Ha közöttük 
megállapodás nem jött létre, a bíróság jelöli ki közülük a pótmagánvádlót. 
Az 53. § (2) bekezdése értelmében a pótmagánvádló halála esetén egyenes ági rokona, házastársa, élettársa, 
vagy törvényes képviseloje 30 napon belül a helyébe léphet. Erre abban az esetben kerülhet sor, ha a sértett 
az eljárás során már fellépett, mint pótmagánvádló, és halála csak ez után áll be. Abban az esetben, ha a 
sértett pótmagánvádlói fellépését megelozoen hal meg, úgy a Be. 51. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések 
alkalmazására kell, hogy sor kerüljön. 
A pótmagánvádló az ügyész jogait gyakorolja amennyiben ez alól a törvény nem állapít meg kivételt. Ilyen 
kivétel pl., hogy a szüloi felügyeleti jog megszunését nem indítványozhatja [Be. 236. §], a másodfokú 
határozat ellen felülvizsgálati indítványt csak akkor nyújthat be, ha a vádlottat felmentették, vagy vele 
szemben az eljárást megszüntették [Be. 408. § I/b. pont], perújítási indítványt csak a felmentett vádlott 
bunösségének a megállapítása végett terjeszthet elo. [Be. 395. § (1) bek. b) pont.] 
A pótmagánvádló jogainak és kötelezettségeinek szabályozásával kapcsolatosan lásd a Be. 199. §-hoz, a 229-
233. §-hoz, a 236. §-hoz, valamint a 343-344. §-hoz fuzött magyarázatokat is. 

A magánfél 

54. § (1) Magánfél az a sértett, aki a büntetoeljárásban 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) Az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval vagy költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett 

buncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam nevében a polgári jogi igény eloterjesztésére az Adó- és 
Pénzügyi Ellenorzési Hivatal jogosult. 

(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 kérdésrol e törvény nem rendelkezik, a polgári 
eljárás szabályait kell alkalmazni, feltéve, hogy azok e törvénnyel, illetoleg a büntetoeljárás jellegével nem 
ellentétesek. A terhelt a magánféllel szemben követelést nem érvényesíthet, beszámítási kifogással nem élhet. 

(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 elozetesen végrehajthatónak. Az elso 
fokú eljárásban bejelentett polgári jogi igényt a másodfokú eljárásban kiterjeszteni, illetve összegét felemelni nem 
lehet. 

1. A büntetoeljárás célja a büntetojogi felelosség eldöntése. Annak elérése, hogy a buncselekménnyel okozott 
kár minél gyorsabban megtérüljön, valamint az, hogy a bíróság ne kényszerüljön két eljárás lefolytatására 
olyan kérdésben, amely már a büntetoeljárásban is elintézheto, célszeruségi szempontból indokolt. Ezt a célt 
szolgálja a sértett polgári jogi igényének a büntetoeljárás során történo eloterjesztése. Ebben a minoségében 
a sértett, magánfél. Éppen ezért a büntetobíróság az eloterjesztett polgári jogi igényrol érdemben dönt, 
kivéve, ha az igény elbírálása a büntetoeljárás befejezését jelentosen késleltetné. Ha ezzel kapcsolatos 



kérdések tisztázása a büntetoeljárás befejezését késleltetné, az igény egyéb törvényes útra utasításának van 
helye. (BH1985. 139.) 
A büntetobíróságnak a polgári jogi igényt érdemben eldönto határozata anyagi jogero hatással rendelkezik. A 
magánfél nem élhet fellebbezéssel a polgári jogi igényét részben a törvény egyéb útjára utasító határozat 
ellen akkor sem, ha a bíróság azért rendelkezett így, mert az összegszeruséget részben nem tisztázhatta, 
egyébként azonban a jogalap kérdését eldöntötte. (BK. 51. számú állásfoglalás) Ide kapcsolódik a Legfelsobb 
Bíróság BK. 33. számú állásfoglalása is, amely kimondja, hogy a tartás elmulasztása miatt indított 
büntetoeljárás során erre irányuló kérelem esetén sem kötelezheti a büntetobíróság a terheltet a tartásdíj 
fizetésére és nem ítélheti meg ezt visszamenoen sem. 
Abban az esetben, ha a sértett polgári jogi igényének érvényesítési jogával nem él az adhéziós eljárásban, 
illetoleg a polgári jogi igényt a büntetoeljárás során az ügyész sem érvényesítette, a sértett ezen igényét 
polgári bíróság elott jogosult érvényesíteni. 
Polgári jogi igényt a sértett esetleges halála esetén az örököse, illetve az ügyész érvényesíthet. A sértett csak 
akkor válik magánféllé, ha igényét önállóan terjeszti elo. (BH1980. 78.) 
Ha a kártérítés iránti kérelmet a sértett hozzátartozója terjeszti elo, de a bíróság felhívása ellenére 
meghatalmazást nem csatol, érvényes polgári jogi igény hiányában, kártérítés megfizetésére kötelezésnek 
nincs helye. (BH1979. 11.) 
Polgári jogi igényt kizárólag a terhelttel szemben lehet érvényesíteni. Büntetoeljárás során a magánfél a 
terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a buncselekmény, vagy a bíróság által 
elbírált szabálysértés folytán keletkezett. A büntetoeljárásban tehát kötbér nem érvényesítheto. (BH1990. 
328.) 
Az Állami Biztosító, mint engedményes, nem a büntetoeljárásban, hanem csupán a polgári perben 
érvényesítheti a sértett vállalatról átszállt követelését. Ilyen esetben a büntetoügyben eljáró bíróságnak a 
polgári jogi igényt el kell utasítania. (BH1985. 138.) Magánmunkáltató alkalmazottja által elkövetett 
szándékos buncselekmény esetén a polgári jogi igény a büntetoeljárás során ugyancsak nem érvényesítheto. 
(BH1983. 59.) 
Ha a bíróság a buncselekménnyel tárgyi összefüggésben álló szabálysértés miatt az eljárást megszünteti, mert 
annak az elbírált buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége, a 
szabálysértéssel kapcsolatos polgári jogi igény érdemi elbírálásának helye lehet. (BH1980. 464.) 
A felmento ítélet meghozatala esetén a kár megtérítésére eloterjesztett polgári jogi igényt egyéb törvényes 
útra utasítás helyett el kell utasítani, mely azonban nem zárja ki azt, hogy a magánfél más jogcímen, más 
ténybeli alapból származó, de nem a buncselekménnyel összefüggésben keletkezett igényt érvényesíthessen 
polgári bíróság elott. (BH1998. 217.) 
A büntetoeljárásban érvényesített polgári jogi igény tekintetében az állam javára marasztalásnak - a Ptk. 237. 
§-a, illetve 361. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazásának - nincsen helye. Amennyiben a Be. 54. §-a 
alapján érvényesített polgári jogi igény tekintetében az állam javára marasztalás lehetosége felmerült, a 
büntetobíróság az említett igény tekintetében az érdemi döntést mellozi és az igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra utasítja. (BK. 49. számú állásfoglalás) 
2. A polgári jogi igényrol a büntetobíróság kizárólag kérelemre határoz. Ezért ezen igény érvényesítésének 
feltétele az, hogy a sértett az igényét bejelentse, illetve az, hogy igénye még nem évült el. A buncselekménnyel 
okozott kárért való felelosség elévülése a buncselekmény elévüléséhez igazodik. A vádlott polgári jogi 
igényével kapcsolatban kamat fizetésére csak akkor kötelezheto, ha a magánfél erre vonatkozóan is 
eloterjesztett igényt. 
A sértettek részérol eloterjesztett polgári jogi igény, illetoleg a kamat megfizetésére irányuló igény hiányában 
a kártérítésre, illetoleg a kamat megfizetésére való kötelezés törvénysérto. (BH1993. 224., BH1985. 419.) 
A polgári jogi igény eloterjesztésének legkésobbi idopontja a bíróságnak az ítélethozatal céljából tartandó 
tanácsülésre való visszavonulása. Az igényt szóban, vagy írásban kell eloterjeszteni. Az elso fokú eljárás 
során bejelentett polgári jogi igényt a magánfél, (illetve az ügyész) a másodfokú eljárásban ki nem 
terjesztheti, annak összegét fel nem emelheti. (BK. 52 számú állásfoglalás) A BK. 53. számú állásfoglalás 
rendelkezik arról, hogy a büntetobíróság a határozatának a polgári jogi igényre vonatkozó részét a Pp. 231. 
§-a alapján elozetesen végrehajthatónak nem nyilváníthatja. 
3. Az 1/1994. (I. 7.) AB határozat, illetve az ehhez kapcsolódó Polgári perrendtartás módosítása az ügyész 
korlátlan perindítási jogát megszüntette és kizárólag a törvényben meghatározott esetekre tartotta fenn. Az 
ügyész polgári jogi igény érvényesítésére vonatkozó jogosultságának a Pp.-vel való összhangba hozása 
érdekében rendelkezik úgy a Be. 54. § (4) bekezdése, hogy a polgári jogi igényt - a Polgári perrendtartásban 
meghatározott feltételek esetén - az ügyész is érvényesítheti, de o is csak a határozathozatal céljából tartott 



tanácsülésig. Ha az ügyész a tárgyaláson indítványozza, hogy a bíróság az általa érvényesített polgári jogi 
igény tárgyában érdemben ne döntsön, hanem azt egyéb törvényes útra utasítsa, a bíróság a polgári jogi 
igény tárgyában nem határozhat. (BK. 50. számú állásfoglalás) 
4. A Be. 54. § (5) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval, vagy 
költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett buncselekménnyel okozott kár megtérítése iránt az állam 
nevében a polgári jogi igény eloterjesztésére az Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal jogosult. 
5. A Be. 54. § (6) bekezdése rendelkezik arról, hogy ha a sértett meghalt, az örököse magánfélként léphet fel, 
a sértetti jogok azonban csak a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatosan illetik meg. 
6. A Be. 54. § (7) bekezdése értelmében, amennyiben a törvény nem rendelkezik a polgári jogi igény 
érvényesítésével kapcsolatos eljárási kérdésrol, úgy a polgári eljárásjogi szabályokat kell alkalmazni. Ennek 
elofeltétele, hogy a polgári eljárásjogi szabályok a Büntetoeljárási törvénnyel, illetve a büntetoeljárás 
jellegével ne legyenek ellentétesek. E törvényhely kimondja azt is, hogy a terhelt a magánféllel szemben 
követelést nem érvényesíthet, beszámítási kifogással nem élhet. 
A büntetoeljárásban érvényesíteni kívánt polgári jogi igény jogalapja, és összegszerusége kérdésében tehát a 
polgári jogi, és munkajogi szabályok irányadóak. A sértett kárigényének elbírálása a büntetoeljárás során 
azonban a büntetoeljárás céljának érvényesülését nem befolyásolhatja. Éppen ezért az adhéziós eljárásban az 
54. § (7) bekezdése alapján a Pp. szabályait csak kisegítésként lehet alkalmazni, és csak akkor, ha azok nem 
ellentétesek a Büntetoeljárási törvény általános rendelkezéseivel. 
A (7) bekezdés értelmében a magánfél és a terhelt nem köthet egyezséget, a bíróság egyezségkötést nem 
kísérelhet meg, egyezséget nem hagyhat jóvá. Ez a terhelt befolyásolására lenne esetlegesen alkalmas. Arra 
sincs lehetoség, hogy az ügyész, vagy a magánfél az elso fokú eljárásban bejelentett polgári jogi igényt a 
fellebbezési eljárás során kiterjessze, annak összegét felemelje. A megítélt kártérítéssel kapcsolatos 
részletfizetési kérelem elbírálásánál is az adhéziós eljárás szabályai az irányadóak. (BH1977. 12.) 
A magánfelet a büntetoeljárásban is a polgári eljárásra vonatkozó illeték és költség kötelezettségek terhelik. A 
büntetoeljárás során érvényesített polgári jogi igény esetén is helye lehet "mérsékelt illeték" megfizetésre 
kötelezésnek, ha a terhelt a kártérítés jogalapja, és összegszerusége tekintetében elismero vallomást tesz. 
(BH1990. 250.) 
Ugyanazon kedvezmények is megilletik, mintha igényét polgári perben érvényesítette volna, de a 
buncselekménnyel kárt okozó személy - kereseti és jövedelmi viszonyaitól függetlenül - személyes 
költségmentességben nem részesítheto. (BH1982. 186.) 
7. A Be. 324. § (1) bekezdés f) pontja rögzíti, hogy az elsofokú bíróság ítélete ellen fellebbezésre jogosult a 
magánfél, a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezése ellen. Ezen rendelkezéssel összhangban 
mondja ki a Be. 54. § (8) bekezdése, hogy a polgári jogi igény érvényesítésének egyéb törvényes útra 
utasítása ellen nincs helye fellebbezésnek. E bekezdés rendelkezik arról is, hogy a bíróság abban az esetben, 
ha a polgári jogi igényt érdemben elbírálja, az ítéletnek a polgári jogi igényre vonatkozó részét nem 
nyilváníthatja elozetesen végrehajthatónak. Ennek az a magyarázata, hogy a büntetoeljárásban e jogalapot a 
másodfokú bírósági eljárásban hivatalból vizsgálni kell, mint a büntetojogi fokérdést. Az egész 
büntetoeljárással, annak jellegével ellentétes eredményre vezetnek, ha a büntetojogi felelosséghez kapcsolódó 
polgári jogi jogkövetkezményeket elozetesen végrehajthatónak lehetne nyilvánítani akkor, ha a büntetojogi 
fokérdésben adott esetben fellebbezést jelentettek be. 
Rendelkezik a Be. 54. § (8) bekezdése arról is, hogy az elso fokú eljárásban bejelentett polgári jogi igényt a 
másodfokú eljárásban kiterjeszteni, illetve összegét felemelni nem lehet. Ezen rendelkezéstol függetlenül a 
jogosult a büntetoeljárás során megítélt összeget meghaladó polgári jogi követelését változatlanul 
érvényesítheti polgári peres úton. 

Az egyéb érdekeltek 

55. § (1) Az, akinek a jogára vagy a jogos érdekére a büntetoeljárásban hozott határozat közvetlen hatással lehet, 
az ot érinto körben indítványokat és észrevételeket tehet, a határozat reá vonatkozó rendelkezése ellen jogorvoslattal 
élhet, és a tárgyaláson megjelenhet. 

(2) Ha az eljárás olyan buncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elkobzásnak, illetoleg 
vagyonelkobzásnak van helye, annak az egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az elkobozható, illetoleg az olyan dolog 
tulajdonosa, amelyre vagyonelkobzás rendelheto el, a sértett jogai [51. § (2) bek.] az irányadók. 

(3) A (2) bekezdés esetében, ha a bíróság elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást rendelt el, az egyéb érdekelt az 
ítélet jogerore emelkedését követoen a tulajdonjogi igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. 



1. A terhelten és a sértetten kívül a büntetoeljárásban hozott határozat másra is kihathat. Ezek között azok, 
akiknek a jogát, vagy jogos érdekét a határozat közvetlenül érinti, az egyéb érdekelt minoségében vesz részt 
az eljárásban. A legtipikusabb az az eset, amikor valamely dolgot lefoglaltak, ami nem az elköveto tulajdona 
és annak elkobzásáról kell határozni. 
A Be. 55. § (1) bek. értelmében az egyéb érdekeltek a tárgyaláson megjelenhetnek, az oket érinto körben 
indítványokat és észrevételeket tehetnek, valamint a határozat rájuk vonatkozó rendelkezése ellen 
jogorvoslattal élhetnek. Jogaik korlátozottabbak, mint a sértetteké, hiszen a kihallgatottakhoz kérdést nem 
intézhetnek, a tárgyaláson nem szólalhatnak fel, perbeszédet nem mondhatnak. 
Annak érdekében, hogy az egyéb érdekeltek jogaikat gyakorolhassák, a tárgyalás határnapjáról értesíteni kell 
oket, illetve a reájuk vonatkozó rendelkezéseket is tartalmazó határozatokat velük is közölni kell. Tárgyi 
eljárás során hozott végzést az ügy valamennyi érdekeltje részére kézbesíteni kell, ennek hiányában nem 
kerülhet sor annak megállapítására, hogy a határozat jogeros. (BH1988. 24.) 
Abban az esetben, ha az egyéb érdekeltnek meghatalmazottja van, a részére szóló iratot ezen 
meghatalmazottnak kell kézbesíteni. Ha az érdekelt ismeretlen, vagy ismeretlen helyen tartózkodik, illetoleg 
ismert ugyan a külföldi tartózkodási helye, de a bírósági határozat kézbesítésére nincs mód, az érdekelt 
részére képviselot kell kirendelni, és a határozatot részére kell kézbesíteni. A képviselo jogorvoslati jogát az 
érdekelt nevében gyakorolhatja. (BH1982. 362.) 
2. A Btk. rendelkezései alapján akkor, ha a tulajdonos nem tudott elozetesen a buncselekmény elkövetésérol, 
elkobozható az olyan dolog is, amely nem az elköveto tulajdonát képezi. Ezen rendelkezésnek az az alapja, 
hogy a dolog tulajdonosa nem elkövetoje a buncselekménynek, és terheltként a büntetoeljárásban nem 
szerepel. Az ilyen tulajdonos a büntetoeljárás rendelkezései alapján, mint egyéb érdekelt vehet részt az 
eljárásban. 
Abban az esetben, ha az eljárás olyan buncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban elkobzásnak, vagy 
vagyonelkobzásnak van helye, a Be. 55. § (2) bekezdése szerint annak az egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az 
elkobozható, illetoleg az olyan dolog tulajdonosa, amelyre vagyonelkobzás rendelheto el, a sértett jogai [Be. 
51. § (2) bek.] az irányadóak. Ennek az a magyarázata, hogy az egyéb érdekeltnek a büntetoeljárás mikénti 
kimeneteléhez érdeke fuzodik. Éppen ezért az eljáró hatóságoknál közremuködhet, a nyomozás során a 
törvényben meghatározott esetekben, illetve a bírósági eljárás bármely eljárási cselekményénél jelen lehet. A 
sértetthez hasonlóan az eljárás minden szakaszában indítványokat és észrevételeket tehet, a hatóságtól a 
büntetoeljárás során ot megilleto jogaira, illetoleg az ot terhelo kötelezettségeire nézve felvilágosítást kérhet, 
a bírósági tárgyaláson kérdés feltételének indítványozására van lehetosége, illetve a perbeszéd során fel is 
szólalhat. 
Az egyéb érdekelt a nyomozás befejezését követoen az ot érinto iratokat - figyelemmel arra, hogy ezt 
meghaladó iratok megtekintése mások érdekeit sérthetné - megtekintheti. 
3. A Be. 55. § (3) bekezdése az egyéb érdekelt részére - a (2) bekezdés esetében, ha a bíróság elkobzást, 
illetoleg vagyonelkobzást rendelt el - biztosítja azt a jogot, hogy az ítélet jogerore emelkedését követoen a 
tulajdonjogi igényét egyéb törvényes úton érvényesíthesse. 
Az elkobzás alá eso dolgokat a Btk. 77. § határozza meg. Ennek értelmében el kell kobozni azt a dolgot, 
- amelyet a buncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra szántak, 
- amelynek birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik, 
- amely buncselekmény elkövetése útján jött létre, 
- amelyre a buncselekményt elkövették, 
- el kell kobozni azt a sajtóterméket, amelyben a buncselekmény megvalósul, 
- az elkobzást akkor is el kell rendelni, ha az elköveto gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy a cselekmény 
társadalomra veszélyességének csekély foka miatt nem büntetheto. 
A vagyonelkobzás lehetoségeit a Btk. 77/B. §-a határozza meg. Ennek értelmében vagyonelkobzást kell 
elrendelni arra 
- a buncselekmény elkövetésébol eredo vagyonra, amelyet az elköveto a buncselekmény elkövetése során, 
vagy azzal összefüggésben szerzett, 
- a vagyonra, amelyet az elköveto bunszervezetben való részvétele ideje alatt szerzett, 
- a vagyonra, amely a buncselekmény elkövetésébol eredo, a buncselekmény elkövetése során, vagy azzal 
összefüggésben szerzett vagyon helyébe lépett, 
- a vagyonra, amelyet a buncselekmény elkövetése céljából az ehhez szükséges, vagy ezt könnyíto feltételek 
biztosítása végett szolgáltattak, vagy arra szántak, 



- vagyonelkobzást el kell rendelni arra a buncselekmény elkövetésébol eredo, a buncselekmény elkövetése 
során, vagy azzal összefüggésben szerzett vagyonra is, amellyel más gazdagodott. Ha a gazdálkodó szervezet 
gazdagodott ilyen vagyonnal, a vagyonelkobzást vele szemben kell elrendelni. 
- az elköveto vagy a gazdagodott személy meghalt, illetoleg a gazdálkodó szervezet átalakult, a 
vagyonelkobzást a jogutóddal szemben kell elrendelni arra a vagyonra, amelyre a jogutódlás történt. 
E jogszabályhelyek a fentiekben meghatározott dolgok elkobzásának elrendelése, illetve a vagyonelkobzás 
elrendelése esetére megnyitja a lehetoséget az egyéb érdekelt számára a tulajdonjogi igényének polgári peres 
úton történo érvényesítéséhez. 

A képviselok 

56. § (1) A sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt - ha e törvény nem ír elo személyes közremuködési 
kötelezettséget - a jogait a képviseloje útján is gyakorolhatja. Képviseloként meghatalmazás alapján ügyvéd vagy a 
nagykorú hozzátartozó járhat el. 

(2) Ha a sértett, a magánvádló vagy az egyéb érdekelt cselekvoképtelen vagy korlátozottan cselekvoképes, a 
képviseletét a törvényes képviseloje 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, illetoleg az ügyintézésre 
jogosult tagja vagy alkalmazottja is képviselhet. 

(4) A pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelezo, kivéve, ha a természetes személy pótmagánvádló jogi 
szakvizsgával rendelkezik. 

(5) A magánfél képviseletére a polgári eljárásjog szabályai az irányadók. 
(6) Nem lehet képviselo az, aki közügyektol eltiltás hatálya alatt áll. A nem ügyvéd nagykorú hozzátartozó a 

meghatalmazásához hatósági erkölcsi bizonyítványt csatol be. 
1. A Be. 56. § (1) bekezdése értelmében a sértett, a magánvádló, és az egyéb érdekelt a jogait a képviselo 
útján is gyakorolhatja. Erre csak akkor nyílik lehetoség, ha a Büntetoeljárási törvény nem ír elo személyes 
közremuködési kötelezettséget. Ezen személyek képviselojeként meghatalmazás alapján kizárólag ügyvéd, 
vagy a nagykorú hozzátartozó járhat el. 
Mindennek megfeleloen a sértettek indítványaikat, észrevételeiket nem kötelesek személyesen eloterjeszteni, 
illetve az egyes eljárási cselekményeknél képviseloik is eljárhat helyettük. A képviselo jogait és kötelességeit a 
képviselt jogi helyzete határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt 
képviseloje mindazon jogokkal rendelkezik a büntetoeljárás során, mint az általa képviselt személyek. Így 
jelen lehetnek egyes nyomozási cselekményeknél, a bírósági tárgyaláson, iratokat a nyomozást követoen 
megtekinthetnek, indítványokat, észrevételeket tehetnek, felvilágosítást kérhetnek, kérdés feltevését 
indítványozhatják és felszólalhatnak. 
A magánvádló jogi képviseloje a magánvádló nevében jogosult a fellebbezés bejelentésére, melynek 
határideje a határozat átvételekor kezdodik akkor is, ha a jogi képviselo azt - a bíróság mulasztása miatt - a 
magánvádlótól nem vette át. (BH1992. 303.) 
A sértett, valamint az elhunyt sértett örököseként fellépo magánfél jogosult az iratok tanulmányozására, ok 
ezeket a jogaikat meghatalmazott képviselojük útján is gyakorolhatják, ezért az erre irányuló kérelem 
elutasításának nincs törvényes alapja. (BH2001. 416.) 
A magánindítvány eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztása miatt igazolásnak akkor sincs helye, ha a 
magánindítványt a jogosult nagykorú hozzátartozója terjesztette elo, de a meghatalmazást a magánindítvány 
eloterjesztésére nyitva álló, illetve a bíróság felhívásában megjelölt határidon belül nem csatolja. (BH1999. 
352.) 
A képviselo által végzett eljárási cselekmények során a képviselt számára jogok és kötelezettségek 
keletkezhetnek. A képviselonek valamely eljárási cselekmény során történo mulasztása a képviseltre is kihat. 
2. A Be. 56. § (2) bekezdése értelmében, ha a sértett, a magánvádló, vagy az egyéb érdekelt cselekvoképtelen, 
vagy korlátozottan cselekvoképes, a képviseletét a törvényes képviseloje látja el, érdekellentét esetén a 
Polgári törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. Az e törvényben meghatározott esetben a képviseletre 
eseti gondnok is jogosult. 
Az 1952. évi IV. törvény 70. § értelmében a fiatalkorú szüloi felügyelet, vagy gyámság alatt áll. Ennek 
megfeleloen a törvényes képviseletét a szülo, illetve a gyám látja el. Ezen törvény 72. §-a eligazítást ad arra 
vonatkozóan, hogy melyik szülo gyakorolhatja a szüloi felügyeleti, és következésképpen ennek megfeleloen a 
törvényes képviseleti jogokat. A Be. 451. § értemében a törvényes képviselo az ügy iratait a nyomozás 
befejezése után megtekintheti. A nyomozás során is megtekintheti az olyan eljárási cselekményekrol készült 



iratokat, amelyeknél jelen lehetett. Egyébként a törvényes képviselo jelenléti, észrevételezési, felvilágosítás 
kérési, indítványtételi, valamint jogorvoslati jogára a védo jogai irányadóak. 
Az 1952. évi IV. törvény 87. § értelmében a szülo nem képviselheti a gyermekét olyan ügyben, amelyben o 
maga, vagy házastársa, egyenes ági rokona, avagy az o törvényes képviselete alatt álló más személy a 
gyermekkel szemben ellenérdeku félként szerepel. A gyámhatóság egyes vagyoni ügyekre, vagy az ügyeknek 
meghatározott csoportjára nézve a szülotol a törvényes képviselet jogát megvonhatja, ha attól lehet tartani, 
hogy a szülo a képviseletet nem a gyermek érdekeinek megfeleloen gyakorolná. 
A Be. 452. § értelmében a gyámhatóság - a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság 
megkeresésére - eseti gondnokot rendel ki, ha a törvényes képviselo a buncselekményt a fiatalkorúval együtt 
követte el, illetoleg az érdekei a fiatalkorú érdekeivel egyébként ellentétesek, akkor is, ha a törvényes 
képviselo a jogainak gyakorlásában akadályozva van, valamint abban az esetben is, ha a fiatalkorúnak nincs 
törvényes képviseloje, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviseloje. Abban az esetben, ha a 
törvényes képviselo a buncselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetve az érdekei a fiatalkorú 
érdekeivel egyébként ellentétesek, a bíróság az eseti gondnokkirendeléséig a törvényes képviselot kizárhatja 
az eljárásból. Ezen jogosultság a vádirat benyújtásáig az ügyészt illeti meg. Az eseti gondnok az eljárásban 
törvényes képviseloként jár el. 
3. A Be. 56. § (3) bekezdése értelmében az állami szervet és gazdálkodó szervezetet a képviseletre feljogosított 
dolgozója, illetoleg az ügyintézésre jogosult tagja, vagy alkalmazottja is képviselheti. 
Állami vállalatot az igazgató képviseli, költségvetési szervek képviseletét pedig a szerv vezetoje látja el. 
Mindezen személyek e jogkörüket az adott szerv valamely dolgozójára is átruházhatják. 
Az államot a pénzügyminiszter képviseli, azonban e jogát más állami szervre is átruházhatja. 
4. A Be. 56. § (4) bekezdése kötelezo erovel írja elo a pótmagánvádló ügyvédi képviseletét, annak 
szükségességét. Kivételt ez alól mindössze az képez, ha a természetes személy pótmagánvádló jogi 
szakvizsgával rendelkezik. 
5. A Be. 56. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a magánfél képviseletére a polgári eljárásjog szabályai 
az irányadóak. 
A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 66. § kimondja, hogy amennyiben a törvény egyes 
perbeli cselekményekre másként nem rendelkezik, a fél helyett az általa, illetoleg törvényes képviseloje által 
választott meghatalmazott is eljárhat. 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. A 67. § értelmében perben meghatalmazottként eljárhat a félnek a Pp. 13. 
§ (2) bekezdésében megjelölt hozzátartozója, a fél pertársa, továbbá a pertársának törvényes képviseloje, 
vagy meghatalmazottja, az ügyvéd és az ügyvédi iroda. A 69. § értelmében a meghatalmazást írásba kell 
foglalni, vagy jegyzokönyvbe kell mondani. A meghatalmazás akár a per vitelére, akár egyes perbeli 
cselekményekre szólhat. A meghatalmazás korlátozása csak annyiban hatályos, amennyiben az magából a 
meghatalmazásból kitunik. 
6. A Be. 56. § (6) bekezdése rögzíti, hogy nem lehet képviselo az, aki közügyektol eltiltás hatálya alatt áll. 
Rögzíti azt is, hogy a nagykorú hozzátartozó a meghatalmazásához - amennyiben nem ügyvéd - hatósági 
erkölcsi bizonyítványt is be kell csatoljon. Ez a rendelkezés a nem ügyvéd képviselore vonatkozik, hiszen a 
közügyektol eltiltott ügyvédekre e körben az ügyvédekrol szóló 1998. évi XI. törvény rendelkezései 
irányadóak. 
A közügyektol eltiltott személy képviseleti joga a büntetoítélet jogerore emelkedésével szunik meg, azonban az 
eltiltás tartamának lejárta után újabb meghatalmazás alapján újból elláthatja a képviseletet. 

57. § (1) Ügyvédnek meghatalmazást a sértett - halála esetén az 51. § (3) bekezdésében meghatározottak -, a 
magánvádló, az egyéb érdekelt, illetoleg a felsoroltak nagykorú hozzátartozója, az 56. § (2) bekezdésében 
meghatározott esetekben a törvényes képviselo, illetoleg a gyámhatóság, az 56. § (3) bekezdése esetében az állami 
szerv vagy gazdálkodó szervezet képviseletre feljogosított tagja vagy alkalmazottja adhat. Nagykorú 
hozzátartozónak meghatalmazást a sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt személyesen adhat. 

(2) A meghatalmazást írásba kell foglalni, és azt a képviselo elso eljárási cselekménye elott kell benyújtani. Ha a 
képviselo a meghatalmazás benyújtását elmulasztja, ennek pótlására egy alkalommal, legfeljebb nyolc napos 
határido kituzésével fel lehet hívni. Ez a határido a magánindítvány határidejének lejártát követo idore is átnyúlhat. 

(3) A jogai érvényesítésére bármely okból képtelen és képviselovel nem rendelkezo sértett, magánvádló, magánfél 
vagy egyéb érdekelt képviseletére a bíróság pártfogó ügyvédet rendelhet ki, ha pedig az ügyész a Polgári 
perrendtartásban meghatározottak szerint perindításra jogosult, erre az ügyész figyelmét felhívhatja. 

A Be. 57. §-a a képviselo meghatalmazásának szabályait részletesen meghatározza. Ennek megfeleloen az (1) 
bekezdés rögzíti, hogy az ügyvédnek meghatalmazást a sértett - halála esetén annak egyenes ági rokona, 



házastársa, élettársa, vagy törvényes képviseloje - a magánvádló, az egyéb érdekelt, illetoleg a felsoroltak 
nagykorú hozzátartozója adhat. Rögzíti az 57. § (1) bekezdése azt is, hogy a nagykorú hozzátartozónak 
meghatalmazást a sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt személyesen adhat. 
A meghatalmazást az ügyvédnek abban az esetben, ha a sértett, a magánvádló, vagy az egyéb érdekelt 
cselekvoképtelen, vagy korlátozottan cselekvoképes, a törvényes képviselo, illetoleg a gyámhatóság adhat. A 
Be. 56. § (3) bekezdése esetében az állami szerv, vagy gazdálkodó szervezet képviseletre feljogosított tagja, 
vagy alkalmazottja adhat meghatalmazást. 
Az 57. § (2) bekezdése értelmében a meghatalmazást írásba kell foglalni és azt a képviselo elso eljárási 
cselekménye elott kell benyújtani. Ha a képviselo a meghatalmazás benyújtását elmulasztja, ennek pótlására 
egy alkalommal, legfeljebb nyolc napos határido kituzésével fel lehet hívni. Ez a határido a magánindítvány 
határidejének lejártát követo idore is átnyúlhat. 
A magánindítvány hiánya okából nincs helye a magánvádas eljárás megszüntetésének, ha a feljelentést a 
magánvádló hozzátartozója a meghatalmazás csatolása nélkül tette meg. Ilyen esetben a meghatalmazás - 
meghatározott határidon belüli - pótlólagos csatolására kell a magánvádlót felhívni. (BH1991. 341.) 
A Be. 57. § (3) bekezdése lehetové teszi, hogy a jogai érvényesítésére bármely okból képtelen és képviselovel 
nem rendelkezo sértett, magánvádló, magánfél, vagy egyéb érdekelt képviseletére a bíróság pártfogó ügyvédet 
rendelhessen ki. Abban az esetben, ha az ügyész a Polgári perrendtartásban meghatározottak szerint jogosult 
perindításra, erre a bíróság az ügyész figyelmét felhívhatja. 

58. § (1) Ha a buncselekménynek több sértettje van, maguk közül kijelölhetik a sértetti jogokat gyakorló 
természetes, illetoleg jogi személyt. 

(2) Ha a pótmagánvád vagy a magánvád emelésére, illetoleg képviseletére többen jogosultak, a megegyezésüktol 
függ, hogy melyikük jár el. Ha errol megállapodás nem jött létre, a bíróság jelöli ki közülük a képviselot. 

(3) Az eljárásban a sértett képviselojeként, ha pedig a buncselekménynek több sértettje van, vagy egyének 
pontosan meg nem határozható, nagyobb létszámú csoportja tekintendo sértettnek, a sértettek képviselojeként a 
közhasznú szervezetekrol szóló törvény hatálya alá tartozó olyan közhasznú szervezet is eljárhat, amelyet sértettek 
vagy sértettek egyes csoportjainak érdekképviseletére hoztak létre. 

Egy adott buncselekménynek akár több sértettje is lehet. Az eljárás gyorsítása, a sértetti jogok minél teljesebb 
gyakorlása érdekében rendelkezik úgy a Be. 58. § (1) bekezdése, hogy ha a buncselekménynek több sértettje 
van, akkor a sértettek maguk közül kijelölhetik a sértetti jogokat gyakorló természetes, illetoleg jogi személyt. 
A Be. 58. § (2) bekezdése nyújt lehetoséget arra, hogy megegyezésüktol függoen döntsék el a pótmagánvád, 
vagy a magánvád emelésére, illetve képviseletére jogosultak azt, hogy az adott ügyben melyikük jár el. Abban 
az esetben, ha errol megállapodás nem jött létre közöttük, akkor az eljárásra jogosultakat, illetve a képviselot, 
a jogosultak körébol a bíróság jelöli ki. 
A Be. 58. § (3) bekezdése értelmében az eljárásban a sértett képviselojeként, ha pedig a buncselekménynek 
több sértettje van, vagy egyének pontosan meg nem határozható, nagyobb létszámú csoportja tekintendo 
sértettnek, a sértettek képviselojeként a közhasznú szervezetekrol szóló törvény hatálya alá tartozó olyan 
közhasznú szervezet is eljárhat, amelyet a sértettek, vagy sértettek egyes csoportjainak érdekképviseletére 
hoztak létre. Ebben az esetben is szükséges a sértett, illetoleg a sértettek meghatalmazása is. A Közhasznú 
szervezetekrol szóló 1997. évi CLVI. törvény értelmében közhasznú szervezetté minosítheto a Magyarországon 
nyilvántartásba vett társadalmi szervezet - kivéve a biztosító egyesületet és a politikai pártot, valamint a 
munkáltatói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet - az alapítvány, a közalapítvány, a közhasznú 
társaság, a köztestület - ha a létrehozásáról szóló törvény ezt lehetové teszi - illetve a sportági országos 
szakszövetség. A közhasznú szervezetté minosítheto szervezet közhasznú jogállását a közhasznú, vagy 
kiemelkedoen közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg. 

A segítok 

59. § A segítok az e törvényben meghatározott tevékenységet fejthetnek ki a terhelt, a tanú és az e törvényben 
meghatározott más személyek érdekében. 

A segítok eljárásjogi szabályozása a Be. egyik új eleme. 
A Be. 59. § értelmében a terhelt, a tanú, és az e törvényben meghatározott más személyek érdekében 
meghatározott tevékenységet fejthetnek ki az oket segítok. 
A segítok olyan, az eljárásban mellékszemélyként résztvevo személyek, akiket csak azok érdekében illetnek 
meg eljárási jogok, akiknek az érdekében fellépnek. 
Ilyen lehet a tanú érdekében eljáró ügyvéd. A tanú érdekében segítoként meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha 
a tanú jogairól való felvilágosítás céljából ezt szükségesnek tartja. (Be. 80. §) A tanú idézésében a tanút errol 



tájékoztatni kell. A segíto ügyvéd feladata, hogy a tanút tájékoztassa a jogairól, melynek foleg a vallomás 
megtagadásának jogának gyakorlásánál lehet jelentosége. A tanú érdekében eljáró ügyvéd, annak 
kihallgatásánál jelen lehet, a tanúnak felvilágosítást adhat a jogairól, de ezt meghaladóan más tevékenységet 
nem végezhet, és így a vallomást nem befolyásolhatja. 
Az eljárási törvény lehetoséget ad arra, hogy a tanú személyi adatait zártan, elkülönítve kezeljék. Lehetoség 
van arra is, hogy a veszélyeztetett tanú kizárólag a nyomozás során tegye meg vallomását. Erre az eljárásra 
akkor kerülhet sor, ha a tanú vallomása kiemelkedo súlyú ügy lényeges körülményeire vonatkozik, a 
vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható, és személyének, illetve tartózkodási helyének felfedése 
esetén élete, testi épsége, hozzátartozója, vagy vagyona súlyos fenyegetésnek lenne kitéve A tanú ezt követoen 
a tárgyaláson sem jelenik meg. A nyomozás során a vallomás megtételekor a gyanúsított, illetve védoje a 
kihallgatáson nem, de a tanú segítoje jelen lehet. 
Egyébként általában a tanú kihallgatásánál jelen lévo, a tanú érdekében eljáró ügyvéd a kihallgatást 
követoen megtekintheti a kihallgatásról készült jegyzokönyvet, és észrevételeit akár írásban, akár szóban 
eloterjesztheti. 
E jogszabályhely alapján van lehetosége a külföldi állam konzuli tisztviselojének arra, hogy a külföldi 
állampolgárságú terhelt segítoje legyen. Ekkor a konzul a külföldi állampolgárságú terhelttel az elozetes 
letartóztatás ideje alatt is érintkezhet. 
Ugyancsak segítoként fejtheti tevékenységét a házkutatásnál jelenlévo, a házkutatásban érintett személy 
megbízottja. 

VI. Fejezet 

AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK 

I. Cím 

A BÍRÓSÁG, AZ ÜGYÉSZ ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG ELJÁRÁSI 
CSELEKMÉNYEINEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

60. § 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. 

1. A kényszerintézkedésekrol a Be. VIII. Fejezete tartalmaz részletes szabályokat. Ezek az alábbiak: 
- orizetbe vétel (126-128. §) 
- elozetes letartóztatás (129-136. §) 
- lakhelyelhagyási tilalom (137. §) 
- házi orizet (138-139. §) 
- ideiglenes kényszergyógykezelés (140-145. §) 
- úti okmány elvétele (146. §) 
- óvadék (147-148. §) 
- házkutatás (149. §) 
- motozás (150. §) 
- lefoglalás (151-157. §) 
- számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megorzésére kötelezés (158/A. §) 
- zár alá vétel (159. §) 
- biztosítási intézkedés (160. §) 
2. A kényszerintézkedések mindig valamilyen alkotmányos jog korlátozását jelentik. Így: 
- az Alkotmány 55. és 58. §-aiban írt szabadsághoz, a szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad 
megválasztásához való jog korlátozását jelenti az orizetbe vétel, az elozetes letartóztatás és az ideiglenes 
kényszergyógykezelés; 
- az Alkotmány 58. §-ában írt tartózkodási hely és lakóhely szabad megválasztáshoz való jog korlátozását 
jelenti a lakhelyelhagyási tilalom és a házi orizet; 
- az Alkotmány 58. §-ában írt az ország elhagyásához való jog korlátozását jelenti az úti okmány elvétele; 
- az Alkotmány 59. §-ában írt a magánlakás sérthetetlenségéhez való jog korlátozását jelenti a házkutatás; 



- az Alkotmány 13. §-ában tulajdonhoz való jog korlátozását jelenti az óvadék és a lefoglalás (ezeken a 
birtoklás jogának a szüneteltetése értendo), a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megorzésére 
kötelezés, a zár alá vétel és a biztosítási intézkedés (ezeken a rendelkezési jog szüneteletetése értendo). 
3. A kényszerintézkedések fo szabályként csak a terhelttel szemben alkalmazhatók. E körbe tartozik az orizetbe 
vétel, az elozetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, a házi orizet, az ideiglenes kényszergyógykezelés és 
az úti okmány elvétele. 
Az egyéb érdekeltet is érintheto kényszerintézkedések a házkutatás, a motozás, a lefoglalás, a 
számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megorzésére kötelezés, a zár alá vétel és a biztosítási 
intézkedés. 
4. A kényszerintézkedés alkalmazása általában mérlegelésen alapul. Kötelezo a lefoglalás a 146. § (6) 
bekezdésében, valamint a 151. § (2) bekezdésében írt esetekben, a számítástechnikai rendszer útján rögzített 
adatok megorzésére kötelezés a 158/A. § (2) bekezdésében írt esetben. A mérlegelés minden esetben annak a 
vizsgálatát jelenti, hogy a kényszerintézkedés alkalmazása szükséges-e, illetve elozetes letartóztatás helyett 
alkalmazható-e a lakhelyelhagyási tilalom avagy házi orizet, mint enyhébb kényszerintézkedés. 
5. Garanciális jelentoségu szabály, hogy a kényszerintézkedésekrol alapvetoen a bíróság dönt. Kizárólagos 
bírósági hatáskörbe tartozik az elozetes letartóztatásról, a lakhelyelhagyási tilalomról, a házi orizetrol, az 
ideiglenes kényszergyógykezelésrol, az úti okmány elvételérol, az óvadékról, a zár alá vételrol, valamint a 
közjegyzoi vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartandó házkutatásról [146. § (6)] 
és az ennek során ott talált iratok lefoglalásáról való döntés [151. § (3)]. 
6. Az alkotmányos alapjogokat érinto kényszerintézkedések határidejét a VIII. Fejezetben írt szabályok 
tartalmazzák. A kényszerintézkedés alkalmazását a törvényben meghatározott esetekben - tovább akkor is, ha 
az elrendelésük oka megszunt - nyomban meg kell szüntetni. 
7. A kényszerintézkedésekkel kapcsolatos jogorvoslati jogra vonatkozó - a nyomozati szakaszban érvényes - 
szabályokat a Be. 195. és 215. §-ok tartalmazzák. 
8. A személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés fenntartásáról, 
elrendelésérol illetve megszüntetésérol a bíróságnak a tárgyalás elokészítése során a Be. 269. § alapján, a 
nem jogeros elso fokú határozat kihirdetését követoen a Be. 327. § alapján kell döntenie. 

61. § A bíróság és az ügyész a helyi önkormányzat jegyzojét és más hatóságot megbízhat a büntetoeljárás 
érdekében szükséges eljárási cselekmény végzésével; a megbízásnak a hatóság haladéktalanul köteles eleget tenni. 

Amennyiben a büntetoeljárás során - foként az idoveszteség elkerülése végett -valamilyen eljárási cselekmény 
haladéktalan elvégzése, - így különösen helyszín biztosítása, lefoglalt dolog tárolása stb. - válik szükségessé, 
akkor a bünteto ügyben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság vagy az ügyész ezen 
cselekmény elvégzésével a helyi önkormányzat jegyzojét és más hatóságot is megbízhat. E szabály tehát 
kisegíto tevékenység elvégzésére kötelezi a megjelölt szervet, de nem jelenti a nyomozati, vádemelési, 
vádképviseleti illetve igazságszolgáltatási jogosultságok átruházását. A megkeresett mérlegelés nélkül és 
haladéktalanul köteles a megbízást teljesíteni. Míg a Be. 71. §-ban szabályozott megkeresés intézménye 
tájékoztatásra és adatszolgáltatásra kötelezi a megkeresett szervet, a Be. 61. § ezen túlmeno kisegíto 
tevékenységre kötelezi a címzettet. 

62. § A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság az eljárási cselekmény elvégzése elott a cselekménnyel érintett 
személyt a jogairól tájékoztatja, és a kötelezettségeire figyelmezteti. 

1. A büntetoeljárásban részt vevo személyek: a terhelt, a védo, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a 
magánfél, az egyéb érdekelt és a képviselok (V. Fejezet). A bizonyításban részt vevo személyek a tanú, a 
szakérto és a terhelt (VII. Fejezet). 
2. A tájékoztatás, illetve figyelmeztetés tartalma: 
- a terheltet a Be. 43. §-ában, a 117. § (2) és (4) bekezdéseiben, a 289. § (2) bekezdésében és a 323. § (1) és 
(4) bekezdésében írt jogairól, valamint a 69. § (1) és (2) bekezdéseiben írt kötelezettségeire; 
- a sértettet a Be. 51. § (2) bekezdésében és a 284. § (2) bek. b) pontjában írt jogairól; 
- a magánfelet a Be. 54. § (2) bekezdésében és a 323. § (1) bekezdésében írt jogairól; 
- a tanút a Be. 79. § (3) bekezdésében, a 80. §-ban, a 85. § (3) bekezdésben, írt jogairól és a 69. § (1) és (2) 
bekezdésben írt kötelezettségeire; 
- a szakértot a Be. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben és a 69. § (1) bekezdésében írt jogairól kell tájékoztatni 
illetve kötelezettségeire figyelmezetni. 
3. Az eljárási cselekménnyel érintettnek a jogairól való megelozo tájékoztatása, illetoleg a kötelezettségeire 
történo figyelmeztetése az eljárás alapveto szabályaihoz tartozik. E rendelkezés egyik legfontosabb biztosítéka 
annak, hogy az érintett az ot megilleto jogokat gyakorolhassa, és a kötelezettségeinek önként is eleget 
tehessen. A figyelmeztetés elmulasztásával felvett bizonyíték - pl. a terhelt avagy a tanú vallomása - a 



késobbiekben bizonyítékként nem veheto figyelembe, illetve olyan súlyos eljárási szabálysértést is 
eredményezhet, aminek következtében sor kerülhet a Be. 375. §-a alapján az elso fokú ítélet hatályon kívül 
helyezésére. 
4. A Be. 62. §-ban írt általános szabályok nem alkalmazhatók a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés 
(IX. Fejezet V. Cím) esetén. 

63. § (1) Az eljárásban részt vevo személyek személyes adatainak megismerésére és kezelésére a bíróság, az 
ügyész, a nyomozó hatóság, a szakérto, valamint a bíróság vagy az ügyész által megkeresett hatóság az e törvényben 
meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult. A terhelt bunügyi nyilvántartás céljára szolgáló személyes 
adatainak körét és a személyes adatok kezelésének szabályait külön törvény állapítja meg. 

(2) A büntetoeljárásban részt vevo személy személyes adatait a szükséges mértékig kell jegyzokönyvben rögzíteni. 
(3) A büntetoeljárás során rögzített személyes adatok - ha e törvény kivételt nem tesz - nem törölhetok. 

1. Személyes adatnak minosül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az 
adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adatok védelmérol és a közérdeku 
adatok nyilvánosságáról szóló szabályokat az 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza. 
A személyes adatok körét számos külön jogszabály határozza meg. Így: 
- a Nemzetbiztonsági Szolgálatról szóló 1995. évi CXXV. törvény 38-52. §-ai; 
- a határorizetrol és a Határorségrol szóló 1997. évi XXXII. törvény 61-81. §-ai; 
- a Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény 68. §, 77., 79. és 84-89. §-ai; 
- az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrol szóló 1994. évi LXXX. törvény 99-100. §-
ai. 
A törvény a büntetoeljárás érdekében és az adatvédelemhez fuzodo érdekek biztosítása végett pontosan 
meghatározza azt, hogy a személyes adatok megismerésére és kezelésére kik és milyen célból jogosultak. 
A személyes adatokra vonatkozó megkeresésekkel kapcsolatos rendelkezéseket a Be. 71. § tartalmazza. 
2. A terhelt személyes adatai 
A terhelt kihallgatása elott meg kell állapítani a személyazonosságát. Ennek érdekében meg kell kérdezni a 
terhelt nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyének és tartózkodási helyének lakcímét, a 
személyazonosító okmánya számát és az állampolgárságát. A terhelt kihallgatása a foglalkozására, 
munkahelyére, iskolai végzettségére, családi, kereseti és vagyoni körülményeire, továbbá a korábbi 
büntetésére és az eljárás tárgyától függoen a katonai rendfokozatára és a kitüntetéseire vonatkozó 
kérdésekkel kezdodik [Be. 117. § (1), (3) bek., 288. § (3) bek. és 289. § (1) bek.]. 
3. A tanú személyes adatai 
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. Ezekre a 
kérdésekre a tanú akkor is köteles válaszolni, ha egyébként a vallomástételt megtagadhatja [Be. 85. § (2), 
293. § (1)]. 
A tanú, illetve az érdekében eljáró ügyvéd kérelmére vagy hivatalból elrendelheto, hogy a tanú személyi 
adatait - a nevén kívül - elkülönítve, zártan kezeljék. Kivételesen indokolt esetben a tanú nevének zárt kezelése 
is elrendelheto. Ezekben az esetekben a tanú zártan kezelt adatait csak az ügyben eljáró bíróság, az ügyész, 
illetve a nyomozó hatóság tekintheti meg. Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték el, a bíróság, 
az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság tagja a tanú személyazonosságát az azonosítására alkalmas iratok 
megtekintésével állapítja meg (Be. 96. §). 
A nyomozási cselekményrol készült jegyzokönyvben fel kell tüntetni a hatósági tanúk nevét és lakcímét. Ha a 
hatósági tanú az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság alkalmazottja, a lakcíme helyett a munkakörét, illetve 
beosztását kell feltüntetni [Be. 183. § (5) bek.]. 
A különösen védett tanúra vonatkozó szabályokat a Be. 97. § és 213. § rendelkezései tartalmazzák. 
4. A szakvélemény szóbeli eloadása elott meg kell állapítani a szakérto személyazonosságát [Be. 110. § (1) 
bek.]. 
5. Személyes adatok a jegyzokönyvben 
A nyomozási cselekményekrol készült jegyzokönyvben fel kell tüntetni a kihallgatott terhelt és tanú, a 
meghallgatott szakérto nevét, valamint az eljárási törvényben meghatározott más személyi adatokat [Be. 166. 
§ (2) bek. e)]. 
A bírósági eljárásról készült jegyzokönyvben fel kell tüntetni a vádlott, a tanú, a szakérto, a tolmács, illetoleg 
az eljárásban részt vevo más személy nevét, és a törvényben meghatározott személyi adatokat [Be. 250. § (2) 
bek. f)-g)]. 
6. Személyes adatok az eljárási határozatokban 



A nyomozás során készült határozatban meg kell nevezni azt, akire a rendelkezés vonatkozik, és fel kell 
tüntetni az azonosításhoz szükséges személyi adatokat [Be. 169. § (2) bek.]. 
A vádirat tartalmazza a vádlottnak a Be. 117. § (1) bekezdésében felsorolt személyi adatait [Be. 217. § (3) 
bek.]. 
Az ítélet és az ügydönto végzés rendelkezo része tartalmazza a vádlott nevét és személyi adatait, míg az 
indokolás tartalmazza a vádlott személyi körülményeire vonatkozóan megállapított tényeket és a korábbi 
büntetéseire vonatkozó adatokat [Be. 258. § (2) bek. b), (3) bek. b)]. 
7. A törvény a büntetoeljárás zavartalanságához fuzodo érdek biztosítása végett rendelkezik arról a (3) 
bekezdésben, hogy a büntetoeljárás során rögzített személyes adatok nem törölhetok. E szabály alól kivételt a 
titkos adatszerzés körében enged meg a törvény [Be. 204. § (4) bek.]. 
8. A bunügyi nyilvántartásra vonatkozó szabályokat az 1999. évi LXXXV. tv. 1-56. §-ai, a 7/2000. (II. 16.) 
BM-IM együttes rendelet és 8/2000. (II. 16.) BM-IM-PM együttes rendelet tartalmazzák. 

II. Cím 

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

A határidok 

64. § (1) Az egyes eljárási cselekmények teljesítésére nyitva álló idotartamot (határido), illetve azt az idotartamot, 
amelynek két eljárási cselekmény között el kell telnie (idoköz), a törvény határozza meg, és a határidot a törvény 
alapján a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság állapítja meg. A határidot órákban, napokban, hónapokban 
vagy években kell megállapítani. 

(2) Az órákban megállapított határidobe minden megkezdett óra egész órának számít. A napokban megállapított 
határidobe nem számít be az a nap, amelyre a határido kezdetére okot adó körülmény esik (kezdonap). A 
hónapokban vagy években megállapított határido azon a napon végzodik, amelynek száma a kezdonapnak megfelel, 
ha pedig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napján. 

 (3) Ha a határido utolsó napja munkaszüneti nap, a határido a következo munkanapon jár le. 
(4) A bírósághoz, az ügyészhez, illetoleg a nyomozó hatósághoz intézett beadványnak és az elottük teljesítheto 

eljárási cselekménynek a határideje a hivatali munkaido végével jár le. Nem számít a határido elmulasztásának, ha a 
beadványt a határido utolsó napján postára adták. 

(5) Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott idopont a határnap. A határnapot a bíróság, az ügyész, 
illetoleg a nyomozó hatóság állapítja meg. 

1. Alapfogalmak 
Határidon azon idotartam értendo, amely valamely eljárási cselekmény elvégzéséhez rendelkezésre áll. Ez 
alatt kell, vagy lehet az adott eljárási cselekményt elvégezni. A határidoknek három szempontból van 
jelentosége: egyrészt garanciális, eljárási biztosíték jelleguek, másrészt az eltelésükhöz bizonyos 
jogkövetkezmények fuzodnek. Ezen kívül gazdaságossági érdekeket is szolgálnak, az ügyek elhúzódásának 
megakadályozását célozzák. A határido tartamának megállapítása történhet órában, napban, hónapban és 
évben egyaránt. A határido tartamát a törvény állapítja meg. 
A törvény külön nevesíti azon idoközt, amely idotartam elteltét két eljárási cselekmény között biztosítani kell. 
Az idoközhöz, annak elteltéhez is garanciális érdekek fuzodnek. Az idoköz tartamát is a törvény - minden 
esetben napokban - határozza meg. 
A határnap az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott idopont. A határnapot a törvény nem határozza 
meg, azt mindig a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság állapítja meg. A határnapot értelemszeruen 
napra vonatkoztatva kell megállapítani. 
2. A határido számítása 
A napokban megállapított határidobe nem számít bele a kezdonap. Következésképpen az elso fokú ügydönto 
határozat elleni három napi "gondolkodási" ido esetében ez azt jelenti, hogy a kihirdetését követo negyedik 
napon is be lehet jelenteni a fellebbezést. 
A hónapokban vagy években megállapított határido azon a napon végzodik, ami a kezdonapnak megfelel. Ha 
viszont ilyen nap a lejárati hónapban nincs, akkor a határido a hónap utolsó napján jár le (pl. november 30-
án megállapított 1 hónapos határido december 30-án végzodik, míg az ugyanezen a napon megállapított 3 
hónapos határido február 28-án - szökoévben február 29-én - jár le). 



Ha a határido utolsó napja munkaszüneti nap, akkor a határido a következo munkanapon jár le. Ez a szabály 
orizetbe vétel és elozetes letartóztatás számítása esetén nem alkalmazható. Az eljárásjogi törvény 
rendelkezéseinek alkalmazása szempontjából munkaszüneti napon az a nap értendo, amikor a hatóságnál 
(bíróságnál) a munka szünetel. E körbe nem értendo az újabban ismét kialakuló "törvénykezési szünetek" 
idotartama, hiszen ezen idoszakban a kezeloirodák fogadják az ügyfeleket, és "szüneti tanácsok" továbbra is 
muködnek. 
Ezzel szemben a hétvégi és ünnepnapok munkaszüneti napoknak tekintendok annak ellenére is, hogy az 
elozetes letartóztatások intézésére illetve - hosszabb ünnepek esetén - az elfogatóparancsok alapján kézre 
került terheltek ügyeinek intézése érdekében ügyeletes bírók eljárnak. 
A beadványokat a határido utolsó napján a hivatali munkaido alatt, vagy ezt követoen éjfélig postán is fel 
lehet adni, míg a hatóság elott teljesítheto eljárási cselekménynek a hivatalos munkaido alatt lehet csak eleget 
tenni. 
A postai feladás esetén nem kötelezo, de célszeru a beadványt "ajánlott" küldeményként feladni. Ez garanciát 
jelenthet arra, hogy az a címzetthez ténylegesen meg is érkezik, továbbá kétség esetén bizonyítékul szolgálhat 
a beadvány elküldésének idejére is. 
3. A határido meghosszabbítása 
A törvényi határidok garanciális jelleguek, amelyek elmulasztása illetve túllépése különbözo 
jogkövetkezménnyel jár. Ezzel szemben a hatóságok által az eljárásban részt vevok részére megállapított 
határidok bizonyos esetekben (pl. szakértoi vélemény eloterjesztésének határideje, bizonyítási indítvány 
eloterjesztésére megadott határido) meghosszabbíthatóak. 
4. Határidok a nyomozati szakaszban: 
- a feljelentés elutasítására három nap áll az ügyész rendelkezésére [Be. 174. § (1) bek.]; 
- a nyomozás határideje és annak meghosszabbítása a Be. 176. § (1) bekezdés szerint; 
- a fogva lévo gyanúsítottat huszonnégy órán belül ki kell hallgatni [Be. 179. § (1) bek.]; 
- az ügyész a nyomozás felfüggesztésére legfeljebb egyéves határidot állapíthat meg [Be. 188. § (3) bek.]; 
- a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés határideje a Be. 203. § (4) és (5) bek. és 204. § (4) bek. szerint 
alakul; 
- a nyomozási bíró - eltéro rendelkezés hiányában - az indítvány eloterjesztésétol számított három napon belül 
hozza meg a határozatát [Be. 214. § (1) bek.]. 
5. Határidok a tárgyalási szakaszban 
a) általános határidok 
- a jegyzokönyvet legkésobb az eljárási cselekmény idopontjától számított nyolc napon belül el kell készíteni 
[Be. 252. § (1) bek.]; 
- a jegyzokönyv elkészítésétol számított tizenöt napon belül lehet indítványt tenni annak a kiegészítésére illetve 
kijavítására [Be. 254. § (1) bek.]; 
- a határozatok írásba foglalásának határidejét a Be. 260. § (4) bekezdése tartalmazza; 
b) határidok az elso fokú eljárásban 
- tizenöt illetve harminc napos határido a tárgyalás elokészítése során [Be. 263. § (1) bek.]; 
- az eljárás felfüggesztésének a határideje kábítószerrel visszaélés és tartás elmulasztása esetén [Be. 266. § 
(6)-(8) bek.]; 
- pótmagánvád eloterjesztésének a határideje [Be. 267. § (3), 312. § (1) bek.]; 
- elokészíto ülés megtartására rendelkezésre álló határido [Be. 272. § (1) bek.]; 
- a vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni [Be. 279. § (3) bek.]; 
- a tárgyalást legfeljebb nyolc napra lehet félbeszakítani [Be. 287. § (1) bek.]; 
- a tárgyalást hat hónapon belül ismétlés nélkül lehet folytatni, ha a tanács összetételében nem történt 
változás; egyébként a tárgyalást elölrol kell kezdeni. A tárgyalás hat hónapon belül a tárgyalás anyagának 
ismertetésével is megismételheto, ha a tanács összetételében a hivatásos bíró személye nem változott [Be. 287. 
§ (3)-(4) bek.]; 
- ha az ügy bonyolultsága, a határozat nagy terjedelme vagy más fontos ok szükségessé teszi, a határozat 
meghozatalára és kihirdetésére a tárgyalás legfeljebb nyolc, kivételesen tizenöt napra elnapolható [Be. 322. § 
(1) bek.] 
c) határidok a másodfokú eljárásban a vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elott kell 
kézbesíteni [Be. 364. § (1) bek.]; 
- az értesítést olyan idoben kell kiadni, hogy a kézbesítése legalább öt nappal a tárgyalás elott megtörténjék 
[Be. 364. § (4) bek.]. 
6. A kényszerintézkedésekre vonatkozó határidok 



- azt, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, megtalálása esetén orizetbe kell venni, és huszonnégy órán 
belül az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más ügyész, illetve nyomozó hatóság, illetoleg 
hetvenkét órán belül az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más bíróság elé kell állítani 
[Be. 73. § (3) bek.]; 
- az orizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat [Be. 126. § (3) bek.]; 
- ha az orizetbe vételt a nyomozó hatóság rendelte el, errol az ügyészt huszonnégy órán belül értesíti [Be. 127. 
§ (2) bek.]; 
- az orizetbe vétel elrendelésérol és a fogva tartás helyérol huszonnégy órán belül értesíteni kell a terhelt által 
megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által megjelölt más személy is értesítheto [Be. 128. § (1) 
bek.]; 
- a vádirat benyújtása elott elrendelt elozetes letartóztatás idotartama a Be. 131. § (1)-(2) bekezdés szerint; 
- a vádirat benyújtása után elrendelt elozetes letartóztatás idotartama [Be. 131. § (4) bek., 132. § (1)-(3) 
bek.]; 
- a vádirat benyújtása elott elrendelt lakhelyelhagyási tilalom idotartama a Be. 137. § (5)-(6) bekezdésének 
megfeleloen; 
- a vádirat benyújtása elott elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés idotartama a Be. 142. § (1)-(3) 
bekezdései szerint; 
- a vádirat benyújtása után elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés idotartama a Be. 143. § (1) bekezdése 
szerint; 
- a tárgyaláson történo orizetbe vétel hetvenkét óráig tarthat (Be. 249. §); 
- a fiatalkorúval szemben elrendelt elozetes letartóztatás idotartama a Be. 455. §-ában; 
- orizetbe vételi határido a katonai büntetoeljárásban (Be. 479. §). 
7. A jogorvoslati határidok 
- az igazolási kérelem határideje [Be. 65. § (2) bek.]; 
- a panasz és elintézésének a határideje a nyomozati szakaszban [Be. 195. § (1), (4), (6) bek.]; 
- fellebbezési határido a nyomozási bíró határozata ellen [Be. 215. § (1)-(2) bek.]; 
- akire nézve az ügyész határozata rendelkezést tartalmaz, a határozat ellen a közléstol számított nyolc napon 
belül panasszal élhet [Be. 228. § (1) bek.]; 
- az, akivel az elsofokú bíróság az ítéletet kihirdetés útján közli, a fellebbezését nyomban bejelentheti, vagy 
erre háromnapi határidot tarthat fenn. A kézbesítés útján közölt ítélet ellen nyolc napon belül lehet fellebbezni 
[Be. 325. § (1)-(2) bek.]; 
- ha a fellebbezési határido valamennyi jogosultra lejárt, az elsofokú bíróság tanácsának elnöke az iratokat - 
a másodfokú bíróság mellett muködo ügyész útján - haladéktalanul, de legkésobb harminc napon belül 
felterjeszti a másodfokú bírósághoz. A másodfokú bíróság mellett muködo ügyész az iratokat az indítványával 
tizenöt napon belül, különösen bonyolult vagy nagy terjedelmu ügyben harminc napon belül megküldi a 
másodfokú bíróságnak [Be. 341. § (2), (4) bek.]; 
- ha az ügydönto határozatot a bíróság az ügyésszel a rendelkezo rész kézbesítése útján közli, az ügyész a 
fellebbezését öt napon belül jelentheti be [Be. 342. § (5) bek.]; 
- a perújítási indítványt - ha azt nem az ügyész nyújtja be - a perújítás megengedhetosége kérdésében 
döntésre jogosult bíróság területén muködo ügyésznél kell írásban benyújtani, vagy jegyzokönyvbe mondani. 
Az ügyész az indítványt - a nyilatkozatával együtt, harminc napon belül - megküldi a bíróságnak [Be. 397. § 
(2) bek.]; 
- a felülvizsgálati eljárással kapcsolatos határidoket a Be. 410. § (1)-(2) bek., 413. § (2) és 416. § (1) és (3) 
bekezdése tartalmazza; 
- a tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen fellebbezésnek nincs helye; az ügyész, a magánvádló, a vádlott, 
a védo, a magánfél és az egyéb érdekelt a kézbesítésétol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti 
[Be. 548. § (1) bek.]; 
- az elkobzásra irányuló eljárásban a bíróság határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész és az, 
akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a végzés kézbesítésétol számított nyolc napon belül tárgyalás 
tartását kérheti [Be. 569. § (3) bek.]. 
8. További, a határidovel kapcsolatos szabályok: 
- a polgári jogi igény biztosítására vonatkozó határido [Be. 157. § (2) bek., 159. § (4) bek. d)]; 
- a magánindítvány eloterjesztésének határideje [Be. 173. § (3) bek.]; 
- az eljárás megszüntetésének az ügyészre vonatkozó határideje [Be. 226. § (1)-(2) bek.]; 
- a pótmagánvád eloterjesztésének határideje [Be. 229. § (1) bek.]; 



- a jogegységi tanács a határozatát nyomban kihirdeti. Ezt követoen a határozatot tizenöt napon belül írásban 
közli az indítvány eloterjesztojével és - ha az eloterjeszto nem a legfobb ügyész volt - a legfobb ügyésszel is 
[Be. 445. § (1) bek.]; 
- határido a magánvádas eljárásban a bizonyítási eszközök eloterjesztésére [Be. 502. § (7) bek.]; 
- a bíróság eléállítás határideje [Be. 517. § (1) bek.]; 
- határido a tárgyalás mellozésével történo határozat meghozatalára [Be. 545. § (1) bek.]; 
- a bíróság a kényszergyógykezelés megkezdésétol számított egy év eltelte elott a kényszergyógykezelés 
szükségességét hivatalból felülvizsgálja. Ha a kényszergyógykezelést nem szünteti meg, a felülvizsgálatot 
évenként megismétli [Be. 566. § (2) bek.]; 
- a terhelt a nyomozást megszünteto határozat, a jogeros felmento ítélet, a jogeros megszünteto végzés, a 
perújítás vagy a felülvizsgálati eljárás eredményeképpen hozott jogeros határozat vele történo közlésétol 
számított hat hónapon belül terjeszthet elo kártalanítási igényt [Be. 583. § (1) bek.]; 
- a szabadságvesztés és a pénzbüntetés végrehajtásának elhalasztásra vonatkozó határidok [Be. 591-592. § 
bek.]. 

Az igazolás 

65. § (1) Ha a terhelt, a védo, a sértett, a magánvádló, a magánfél, a pótmagánvádló, a tanú vagy a szakérto, 
továbbá a bírósági eljárásban az ügyész határidot vagy határnapot, illetoleg a jogorvoslatra jogosult határidot 
önhibáján kívül mulasztott - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - igazolásnak van helye. 

(2) Az igazolási kérelmet az elmulasztott határido utolsó napjától, illetoleg a határnaptól számított nyolc napon 
belül lehet eloterjeszteni. Ha a mulasztás késobb jutott a mulasztó tudomására, vagy az akadály késobb szunt meg, az 
igazolási kérelem határideje a tudomásszerzéssel, illetoleg az akadály megszunésével kezdodik. Hat hónapon túl 
igazolási kérelmet nem lehet eloterjeszteni. 

(3) Az igazolási kérelemben elo kell adni a mulasztás okát és azokat a körülményeket, amelyek a mulasztás 
vétlenségét valószínusítik. Határido elmulasztása esetén az igazolási kérelem eloterjesztésével együtt az elmulasztott 
cselekményt is pótolni kell. 

(4) Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni. 
(5) Az igazolási kérelemnek az eljárás folytatására, illetoleg a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. Ha 

az igazolási kérelem valószínusíti a mulasztó vétlenségét, illetve azt, hogy az elmulasztott cselekmény pótlása 
megtörtént vagy megtörténik, az eljárási cselekmény vagy a határozat végrehajtása felfüggesztheto. 

1. Az igazolás a vétlenül elmulasztott határido vagy határnap hátrányos jogkövetkezményei elhárításának az 
eszköze, következésképpen különleges jogorvoslat. Ezt a jellegét az eljárás általános jogorvoslati eszközeihez 
(panasz és a fellebbezés) képest a következok fejezik ki 
- az igazolás eloterjesztoinek alanyi köre; 
- az igazolás határideje; 
- az igazolás tartalmi elemei; 
- az igazolás kötoerot feloldó hatása. 
A fentiekben megjelölt sajátosságok miatt a jogirodalomban ismert olyan álláspont is, amely szerint az 
igazolás valójában nem is tekintheto jogorvoslatnak. 
2. Határnap illetve határido vétlen elmulasztása miatt csak a Be. 65. § (1) bekezdésében megjelöltek 
terjeszthetnek elo igazolást. A sértett, a törvényes képviselo, az eseti gondnok és az egyéb érdekeltek e körbe 
nem tartoznak. Ám ha oket tanúként megidézték, az elmulasztott határidot illetve határnapot ebben a 
minoségükben pótolhatják. A magánvádló jogi képviseloje is eloterjeszthet igazolási kérelmet (BJD 6774.) 
3. Jogorvoslati határido vétlen elmulasztása esetén valamennyi jogosult eloterjeszthet igazolási kérelmet, 
kivéve, ha a törvény ezt kizárja. E kivételt a Be. 325. § (1) bekezdése tartalmazza. Eszerint az, akivel az 
elsofokú bíróság az ítéletét kihirdetés útján közli, fellebbezését nyomban bejelentheti, vagy erre háromnapi 
határidot tarthat fenn. E határido elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Elofordulhat, hogy a 
bírósághoz a fellebbezés késve - már a határozat jogerosítése után - érkezik meg, bár a jogosult azt a 
határidon belül adta postára. Ez esetben nincs szó mulasztásról, a fellebbezést nem lehet elkésettnek tekinteni, 
a jogerosítést tartalmazó záradékot a Be. 261. § (2) bekezdés alkalmazásával ki kell javítani. Nincs helye 
rövidített indoklás - Be. 259. § (1) - alkalmazásának, az ítéletet fel kell terjeszteni a másodfokú bírósághoz. A 
jogirodalomban létezik ettol eltéro álláspont is, amely szerint ebben az esetben a jogeros ügydönto határozat 
- másodfokú bíróság által történo - hatályon kívül helyezésének van helye. Megjegyzendo továbbá, hogy a 
kialakult gyakorlat szerint valamely bírósági határozat jogerossé és végrehajthatóvá nyilvánítása tárgyában 
hozott záradék helyességét a bíróság utóbb maga is módosíthatja (BH1985. 408.). 



4. Igazolási kérelmet megalapozottan csak az önhibáján kívül - azaz vétlenül mulasztó - jogosult terjeszthet 
elo. Ennek feltétele, hogy a mulasztás az igazolással élo hibáján kívül álló okból következzék be, tehát e téren 
az eloterjesztot még gondatlanság se terhelje. 
Alaptalannak kell tekinteni azon hivatkozást, hogy a mulasztó "elfelejtette" a határnapot vagy határidot, vagy 
azt tévesen jegyezte fel. A gyakorlatban rendszeresen elofordul, hogy a meghatalmazott vagy kirendelt ügyvéd 
távollétében eljáró helyettes (jelölt vagy másik ügyvéd) nem, vagy tévesen tájékoztatja a védot az új tárgyalási 
határnapot illetoen. Az erre való hivatkozás csak akkor tekintheto vétlen mulasztásnak, ha a helyettesítésrol a 
bíróság gondoskodott és az iratokból sem állapítható meg, hogy az új határnapra a védo szabályszeru idézése 
megtörtént-e. Következésképpen nem kifogásolható az a kialakult gyakorlat, hogy az új határnapra a bíróság 
a védot - az általa küldött - helyettes útján idézi, azonban az ebbol adódható késobbi vitás esetek megelozése 
érdekében célszerunek mutatkozik az írásbeli idézés kiadása is. 
Ha a mulasztó tudott a határnapról vagy határidorol, ám annak teljesítése önhibáján kívüli akadályba (pl. 
betegség, baleset, rendkívüli közlekedési helyzet, különleges természeti jelenség, katasztrófa, bombariadó stb.) 
ütközött, akkor az elmulasztott határido utolsó napjától illetve az elmulasztott határnaptól számított nyolc 
napos határido alatt lehet igazolási kérelmet eloterjeszteni. 
Amennyiben az akadály késobb szunik meg vagy a mulasztás késobb jut a jogosult tudomására, a nyolc napos 
határido az akadály megszunésétol illetve a tudomásszerzéstol számított nyolc napon belül kezdodik. Az 
utóbbi eset tekintendo a szubjektív határidonek. Azonban az elmulasztott határido utolsó napjától illetve az 
elmulasztott határnaptól számított hat hónap elteltével semmilyen okra hivatkozva nem lehet igazolási 
kérelmet eloterjeszteni, ez tekintheto tehát az igazolás végso (abszolút jellegu), azaz jogveszto határidejének. 
Az elkésett igazolási kérelmet el kell utasítani. 
Az igazolási kérelmet elutasító határozat ellen rendes jogorvoslatnak (panasznak, illetve fellebbezésnek) van 
helye. Elkésett beadvány esetén mindig vizsgálni kell, hogy az abban foglaltak nem tekinthetok-e igazolási 
kérelemnek (BJD 5380). A kézbesítés útján közölt bírósági határozat ellen bejelentett fellebbezés nem 
tekintheto elkésettnek, ha az "téves postázás" folytán más hatósághoz került és annak a fellebbezo részére 
való visszaküldése volt a késedelem oka. Ha ez a körülmény utóbb vált ismertté, az elso fokú bíróságnak a 
késve érkezett fellebbezést mint igazolási kérelmet kell elbírálnia (BH1983. 112.). 
5. Az igazolási kérelem nincs alakisághoz kötve. 
Tartalmi kellék gyanánt a törvény eloírja, hogy abban a mulasztás okát és azokat a körülményeket kell 
eloadni, amelyek a mulasztó vétlenségét valószínusítik. Így tehát önmagában a betegségre vagy balesetre 
hivatkozás nem teszi feltétlenül teljesíthetové az igazolási kérelmet. Annak gyors elbírálása érdekében 
célszeru egyúttal becsatolni az ezzel kapcsolatban rendelkezésre álló lehetséges igazolásokat is. Ennek 
hiányában a hatóság nincs abban a helyzetben, hogy megnyugtatóan állást foglaljon a mulasztó vétlenségét 
illetoen. Ilyen esetben a hatóság - döntése elott - újabb határido adásával felhívhatja a jogosultat az igazolás 
becsatolására. Elofordul (különösen a laikus ügyfelek esetében), hogy a mulasztó - tartalmát illetoen 
igazolási kérelemnek tekintendo - beadványát fellebbezésnek jelöli meg. Ez esetben a beadványt a tartalma - 
és nem a megnevezése - alapján igazolási kérelemnek kell tekinteni, és a Be. 65-66. §-ok szerint kell elbírálni 
(BH1978. 195.). A törvény néhány esetben kizárja az igazolási kérelem eloterjesztésének a lehetoségét [lásd: 
Be. 66. §-hoz írt magyarázat 4. pont] 
6. Határido elmulasztása esetén nem elegendo az igazolás eloterjesztése, hanem egyúttal az elmulasztott 
cselekményt is pótolni kell. Így például jogorvoslati határido elmulasztása esetén - kivéve a Be. 325. § (1) 
bekezdésében írt esetet -, nem csupán a mulasztás okát és a vétlenségre utaló körülményeket kell eloadni, 
hanem egyúttal az elmulasztott jogorvoslatot is be kell jelenteni. 
7. Az igazolási kérelmet méltányosan kell elbírálni. Ezen az értendo, hogy minden olyan okot és körülményt, 
ami az általános élettapasztalat szerint is indokolttá teszik a mulasztást, azt el kell fogadni. Az igazolási 
kérelemnek tartalmaznia kell a mulasztás okát, a mulasztó vétlenségére való utalást, az ezt alátámasztó 
adatokat, esetlegesen okiratokat illetve bizonyítékokat. A méltányosság azt is jelenti, hogy a hatóság a 
vétlenséget ezen adatok birtokában megalapozottan valószínusítheti. Következésképpen az igazolási kérelem 
tárgyában nem szükséges bizonyítást lefolytatni, bár a jogszabály ennek lehetoségét sem zárja ki. 
A méltányosság ugyanakkor nem vezethet a büntetoeljárások indokolatlan elhúzódásához. A méltányosság 
fokozott figyelembevétele indokolt a szóbeli úton kihirdetett tárgyalási határnapnak a jogban járatlan ügyfél 
részérol történt elmulasztása miatt eloterjesztett igazolási kérelem elbírálásánál (BJD 4422.). Az idoben 
eloterjesztett igazolási kérelem méltányos elbírálása körében figyelembe kell venni a távol maradásnak 
távbeszélo készüléken történo kimentését is (BH1995. 391.). Magánvádas büntetoügyben a magánvádlónak a 
személyes meghallgatásról való távolmaradása miatt az eljárás megszüntetése tárgyában hozott végzés 
kézhezvételétol számított 8 napon belül benyújtott olyan tartalmú orvosi igazolását, amely szerint a 



magánvádló a személyes meghallgatás idopontjában betegállományban volt, és ezért kifogásolja az eljárást 
megszünteto végzést nem a végzés elleni fellebbezésként, hanem igazolási kérelemként az elsofokú bíróságnak 
kell érdemben elbírálnia a méltányosság törvényi követelményének szem elott tartása mellett (BH1992. 302.) 
8. Az igazolási kérelem eloterjesztésének sem az eljárás folytatására, sem a meghozott határozat 
végrehajtására nincs halasztó hatálya, de a törvény az igazolási kérelem tartalmától függoen lehetoséget 
biztosít az eljárási cselekmény vagy a határozat végrehajtásának felfüggesztésére. 

66. § (1) Az igazolási kérelemrol a határidot, illetve a határnapot megállapító bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó 
hatóság határoz. Jogorvoslati határido elmulasztása esetén a jogorvoslat elbírálására jogosult határoz az igazolási 
kérelemrol. 

(2) Az igazolási kérelmet érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani, ha 
a) az igazolást e törvény kizárja, 
b) a kérelem elkésett, 
c) határido elmulasztása esetén az igazolást kéro az elmulasztott cselekményt - a kérelem eloterjesztésével együtt - 

nem pótolta, holott az lehetséges volt. 
(3) Ha a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság az igazolási kérelemnek helyt ad, az igazolást kéro által 

pótolt cselekményt olyannak kell tekinteni, mintha azt az elmulasztott határidon belül teljesítette volna, az 
elmulasztott határnapon végzett eljárási cselekményt pedig a szükséges keretben meg kell ismételni. A megismétlés 
eredményéhez képest a korábbi eljárási cselekmény hatályában tartásáról vagy teljes, illetoleg részleges hatályon 
kívül helyezésérol is határozni kell. 

(4) Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak. 
1. Az igazolási kérelem különleges (jogorvoslati) jellege fejezodik ki abban, hogy - fo szabályként - elbírálása 
annak a hatóságnak a hatáskörébe tartozik, amelynek eljárása során a mulasztás történt. Amennyiben a 
hatóság az igazolásnak helyt ad, akkor a Be. 66. § (4) bekezdésben írtak szerint kell eljárnia, és a 
mulasztáshoz korábban megállapított következmények (pl. rendbírság, elovezetés stb.) tárgyában is döntenie 
kell, azokat teljesen vagy részlegesen hatályon kívül kell helyeznie. Amennyiben a jogorvoslati határido 
elmulasztása miatt kerül sor igazolás eloterjesztésére, akkor az igazolás tárgyában a jogorvoslat elbírálására 
jogosult hatóságnak van döntési hatásköre. Ebbol következoen a Be. 341. § (1) bekezdése - az elkésett 
fellebbezésnek az elso fokú bíróság általi elutasítása - nem alkalmazható, ha a jogosult a fellebbezéssel együtt 
igazolási kérelmet is eloterjeszt. Ebben az esetben az iratokat a másodfokú bírósághoz fel kell terjeszteni, és 
annak az igazolás tárgyában való döntését követoen kerülhet sor (amennyiben az ügyben egyéb fellebbezés 
nem volt) az elso fokú határozat jogerosítésére avagy indokolt határozat szerkesztésére és felterjesztésére. 
Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a törvény a fellebbezési határido elmulasztása miatti 
igazolási kérelem eloterjesztését a törvény kizárja [Be. 325. § (1) bek.]. Ezen esetben tehát a Be. 66. § (2) 
bekezdés a) pontja nem alkalmazható. 
2. Az igazolási kérelem elutasításnak a törvényben meghatározott eseteit a Be. 66. § (2) bekezdése 
tartalmazza. A bírói gyakorlat szerint az igazolás abban az esetben is elutasítandó, ha azt nem jogosult 
személy terjesztette elo. Az igazolás eloterjesztésére jogosultak alanyi körét a Be. 65. § (1) bekezdés 
tartalmazza (lásd az ehhez kapcsolódó magyarázat 2. pontját). 
3. Az elkésettség eseteit a Be. 65. § (2) bekezdése tartalmazza: 
- a hat hónapon túl érkezett igazolást minden esetben érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani; 
- a nyolc napon túl, de hat hónapon belül érkezett igazolás esetén eloször a késedelem okát meg kell vizsgálni, 
és ettol függoen kell azt vagy elutasítani vagy érdemben megvizsgálni; 
- nyolc napon belül érkezett igazolás esetén érdemi vizsgálatra kerül sor, kivéve, ha az igazolás kizárt vagy az 
igazolást kéro egyidejuleg nem pótolta az elmulasztott cselekményt, holott erre meg lett volna a lehetosége. 
4. A törvény az alábbi esetekben zárja ki az igazolást: 
- a magánindítvány eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztása miatt igazolásnak akkor van helye, ha a 
buncselekmény közvádra üldözendo [Be. 173. § (4) bek.] 
- ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság tizenöt napon belül kézbesíti a sértettnek az 
ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát. Ha a sértett harminc napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, 
az eljárást a bíróság megszünteti. E határido elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye [Be. 267. § (3) bek., 
312. § (1) bek.]; 
- az, akivel az elsofokú bíróság az ítéletet kihirdetés útján közli, a fellebbezését nyomban bejelentheti, vagy 
erre háromnapi határidot tarthat fenn. E határido elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak [Be. 325. § (1) 
bek.]; 
- ha a kihirdetés útján közölt ügydönto határozat ellen a vádlott és a védo nem jelent be fellebbezést, a 
bíróság azt a tárgyaláson jelen nem levo ügyésszel a rendelkezo rész kézbesítése útján közli. Ha az ügydönto 



határozatot a bíróság az ügyésszel a rendelkezo rész kézbesítése útján közli, az ügyész a fellebbezését öt 
napon belül jelentheti be. E határido elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak [Be. 342. § (5) bek.]; 
- a másodfokú tárgyalás elmulasztása miatt igazolásnak kizárása [Be. 365. § (3) bek.]. 
5. Az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak, még akkor sem, ha ez adott 
esetben sértheti az eljárásban részt vevo más személyek érdekeit. Az igazolási kérelem elutasítása esetén az 
általános szabályok szerinti rendes jogorvoslatnak (panasznak illetve fellebbezésnek) van helye. 
6. A törvény az igazolási kérelem elbírálására határidot nem állapít meg. Tárgyalási határnap elmulasztása 
esetén nem kifogásolható az a gyakorlat, hogy az igazolási kérelem tárgyában a bíróság a következo 
határnapon dönt, egyúttal lehetoséget adva az igazolást kéronek arra, hogy ekkor a korábbi mulasztását 
pótolja. Hosszabb tárgyalási idoköz esetén ilyenkor célszeru az igazolás kérot errol tájékoztatni. Az igazolási 
kérelem tárgyában - annak elutasítása esetén mindig - alakszeru határozatot kell hozni, míg ha a bíróság 
annak helyt ad, elegendo lehet a döntés tárgyalási jegyzokönyvbe foglalása is. 

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 kötelezo, illetoleg azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelezo, de azt a törvény lehetové teszi. 
Akit megidéztek, köteles az ot megidézo bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság elott megjelenni. 

(2) Az idézés és az értesítés rendszerint írásban vagy a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elotti 
személyes megjelenés alkalmával szóban történik. Az idézésnek, illetoleg értesítésnek tartalmaznia kell 

a) a megidézettnek hol, mikor, milyen minoségben kell megjelennie, 
b) az értesített hol, mikor, milyen minoségben jelenhet meg, 
c) a távolmaradás következményeire való figyelmeztetést, 
d) a vádirat benyújtása után a vádlott nevét és az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény megjelölését. 
(3) Ha az ido hiánya, értesítés esetében az érintettek nagy száma indokolttá teszi, a (2) bekezdésben említetten 

kívül más alkalmas módon vagy eszközzel - különösen távbeszélo, telefax, számítógép útján - való idézésnek vagy 
értesítésnek is helye van. Sajtóhirdetményben teheto közzé az értesítés, ha ezt az érdekeltek rendkívül nagy száma 
indokolttá teszi. 

(4) Minden esetben közölni kell, hogy az érintettet melyik bíróság, ügyészség, illetoleg nyomozó hatóság idézi, 
illetoleg 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 
közölheto. 

1. Az eljárási cselekményekrol való tudomásszerzés, illetve az eljárási cselekményen való jelenlét biztosítása - 
ha még kényszerintézkedést nem is alkalmaznak - a büntetoeljárás és egyben az eljárásban résztvevok 
garanciális érdekeit szolgálja. Ennek gyakorlati megvalósítása az idézéssel, illetve az értesítéssel történik. 
Foszabályként idézni azt kell, akinek a jelenléte kötelezo, míg értesíteni azt, akinek a jelenléte ugyan nem 
kötelezo, de a törvény lehetové teszi számára az eljárási cselekményen való megjelenést. Ez alól kivételt jelent 
az ügyész, akit csak értesíteni lehet még akkor is, ha a törvénynél fogva a jelenléte kötelezo. 
Az idézés a címzett felé a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elotti megjelenési kötelezettséget 
alapoz meg, annak elmulasztása alapveto szabályként szankciót von maga. 
2. A nyomozati szakaszban: 
a) idézni kell a szabadon lévo gyanúsítottat a kihallgatására 
b) idézheto a gyanúsított a szemlére és a bizonyítási kísérletre [Be. 185. § (2) bek.]; 
c) értesíteni kell 
- a gyanúsított kihallgatásáról a védot [Be. 184. § (2) bek.]; 
- a védot az általa illetve a gyanúsított által indítványozott tanú kihallgatásáról [Be. 184. § (2) bek.]; 
- a gyanúsítottat, a védot és a szakérto meghallgatásáról, a szemlérol, a bizonyítási kísérletrol és a 
felismerésre bemutatásról. Ettol csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha azt a nyomozati cselekmény 
sürgossége indokolja [Be. 185. § (1) bek.]; 
- a nyomozási bíró ülésérol az indítványozót, az ügyészt, a gyanúsítottat és a védot [Be. 211. § (1) bek.]; 
- a gyanúsítottat, a védot, valamint a tanú érdekében eljáró ügyvédet ha a nyomozási bíró olyan tanút hallgat 
ki, akinek az életét közvetlen veszély fenyegeti, vagy alapozottan felteheto, hogy a tanú a tárgyaláson nem 
jelenhet meg. Ha pedig a tanú állapota ezt nem teszi lehetové, akkor a gyanúsítottat és a védot az eljárási 
cselekményrol utólag kell értesíteni [Be. 213. § (1) bek.]; 



- a különösen védett tanú kihallgatásáról az ügyészt és a tanú érdekében eljáró ügyvédet [Be. 213. § (2) bek.]; 
- a tanú törvényes képviselojét és gondozóját elozetesen, a gyanúsítottat és a védot utólag, ha a nyomozási 
bíró tizennegyedik életévét be nem töltött tanút hallgat ki [Be. 213. § (3) bek.]. 
3. Az elso fokú bírósági eljárásban: 
a) idézni kell 
- a vádlottat, ha az elokészíto ülésen a meghallgatása szükséges, illetve kötelezo védelem esetén a védot [Be. 
272. § (2)-(3) bek.]; 
- a vádlottat [Be. 279. § (1) bek.]; 
- a védot [Be. 242. § (1)-(2) bek., 279. § (1) bek.]; 
- a szakértot a Be. 299. § (1)-(2) bek., valamint a 300. §-ban írt esetben; 
- a tanút - ha a törvény nem tesz kivételt - a tárgyalásra [Be. 279. § (1) bek., 280. § (1)-(2) bek.]; 
- a pótmagánvádló képviselojét a tárgyalásra [Be. 343. § (1) bek.]; 
b) értesíteni kell 
- az ügyészt [Be. 241. § (1) bek., 279. § (1) bek.]; 
- az elokészíto ülésrol az ügyészt, a vádlottat és a védot [Be. 272. § (3) bek.]; 
- a szakértot, ha a törvény nem tesz kivételt [Be. 279. § (1) bek.]; 
- a szülot és a gyámhivatalt a Be. 279. § (1) bekezdés utolsó mondatában írt esetben; 
- a kiküldött bíró illetve a megkeresett bíróság általi bizonyítás felvételérol az ügyészt, a vádlottat, a védot és 
a sértettet [Be. 304. § (1), (3) bek.]; 
- a sértettet és képviselojét [Be. 56. § (1) bek., 279. § (1) bek.]. Ha a bíróság a sértettet tanúként hallgatja ki, 
akkor a tárgyalásra idézni kell. 
4. A másodfokú bírósági eljárásban: 
a) idézni kell 
- bizonyítás felvétele esetén, valamint ha a bíróság megítélése szerint a jelenléte szükséges, a vádlottat [Be. 
364. § (1) bek.]; 
- kötelezo védelem esetén a védot [Be. 364. § (2) bek.]; 
b) értesíteni kell 
- a vádlottat, ha nem kell megidézni, akkor a tárgyalásról [Be. 364. § (3) bek.]; 
- az ügyészt, a kötelezo védelem esetén kívül a védot, a sértettet, valamint azokat, akik fellebbeztek [Be. 364. § 
(4) bek.]. 
A felülvizsgálati eljárásban tartott nyilvános ülésre a védot idézni, az ügyészt, a terheltet, és az indítvány 
eloterjesztojét értesíteni kell [Be. 422. § (4) bek., 423. § (1) bek.]. 
6. Magánvádas eljárásban tartott személyes meghallgatásra a feljelentot és a feljelentettet idézni, a védot és a 
feljelento képviselojét értesíteni kell [Be. 502. § (1) bek.] 
7. A tolmácsot - ha az eljárási cselekményeknél jelenléte szükséges - minden esetben idézni kell. 
8. Az idézés illetve értesítés módozatai 
a) Az írásbeli idézés illetve értesítés az általános és leggyakoribb mód. 
b) Szóbeli idézésre illetve értesítésre nyomozati szakaszban akkor kerül sor, ha a korábban megidézett és 
megjelent személy ismételt megjelenése szükséges, vagy a jelenlévo személyt az újabb eljárási cselekményrol 
értesíteni kell. 
A vádemelés utáni szakaszban erre akkor kerülhet sor, ha a tárgyalást el kell halasztani vagy el kell napolni, 
és az új tárgyalási határnap kituzésnek nincs akadálya. Ez esetben a bíróság a megjelenteket - kivéve, ha 
egyéb módon kell megjelenésükrol gondoskodni - a bíróság az új határnapra szóban idézi illetve értesíti. E 
módozatnak az eljárási költségek csökkentése szempontjából is jelentosége van. 
c) A rövid úton történo idézésnek illetve értesítésnek módja lehet a távbeszélo, telefax, számítógép (pl. 
internet). A távirat az írásbeli idézés illetve értesítés gyorsított formája. Sajtóhirdetményre csak értesítés 
esetén kerülhet sor, feltéve, ha az érdekeltek rendkívül nagy száma azt indokolttá teszi. Ezen esetben az 
értesítettek neve nem közölheto. 
d) Eloállítás útján a rendorségi fogdában illetve a büntetés-végrehajtási intézetben fogva lévo személyt kell 
megidézni. A javítóintézetben fogva lévo személyt az intézet igazgatója útján kell idézni. 
e) Rendbírsággal lehet megidézni a határnapot mulasztó védot, tanút, szakértot. 
f) Rendori elovezetéssel illetve rendori útba indítással lehet idézni a határnapot mulasztó terheltet és tanút. 
g) Az ügyészt - mint hatóságot - a tárgyalási határnapról a tárgyalási jegyzék megküldésével kell értesíteni. 
9. Az idézés tartalmi kellékeit a Be. 67. § (2) bekezdése részletesen felsorolja. Az írásbeli idézésnek továbbá 
tartalmaznia kell a hatóság megnevezését, a keltezést, az aláírást és a bélyegzo lenyomatát. 



Az (5) bekezdés célszeruségi okból, az eljárás gyorsítása érdekében teszi lehetové, a megidézettek felhívását 
arra, hogy az ügyre vonatkozó iratain kívül a bizonyításnál felhasználható feljegyzéseit vagy egyéb tárgyait is 
hozza magával az adott eljárási cselekményre. 
10. Külföldön lakó tanú idézésére vonatkozó szabályokat a nemzetközi vonatkozású ügyek intézésérol szóló 
8001/2001. (IK 4.) IM tájékoztató 28-30. pontjai tartalmazzák. 

68. § (1) Katonát [Btk. 122. § (1) bek.] rendszerint az elöljárója útján kell idézni, illetoleg értesíteni. Az idézés, 
illetoleg az értesítés az elöljáró egyideju értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a megidézettnek, illetoleg az 
értesítettnek az idézés, illetve az értesítés küldojének a székhelyén nincs elöljárója, és a késedelem az eljárási 
cselekmény elvégzését veszélyeztetné. 

(2) A kiskorú idézésérol a gondozóját azzal a felhívással kell értesíteni, hogy a megjelenésérol gondoskodjék. Ha a 
kiskorú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, a gondozója útján kell idézni, illetve értesíteni. A kiskorú idézését 
és értesítését a törvényes képviselojével is közölni kell. 

1. A Btk. 122. § (1) bekezdés szerint katona a fegyveres erok tényleges, továbbá a rendorség, a büntetés-
végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja. 
Fo szabályként elöljárója útján kell idézni illetve értesíteni a fegyveres erok, fegyveres testületek és rendészeti 
szervek hivatásos és hadköteles tagjait egyaránt. Ettol csak akkor lehet eltekinteni, ha az idézendo vagy 
értesítendo személynek a hatóság székhelyén nincs elöljárója és a késedelem az eljárás sikerét veszélyeztetné. 
A polgári alkalmazottakat az általános szabályok szerint kell idézni illetve értesíteni. 
2. A Be. 68. § (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából kiskorún a 18 éven aluli (gyermekkorú és 
fiatalkorú) személy értendo, kivéve, ha házasságkötéssel már nagykorúságot szerzett. 
A fiatalkorú vádlotti illetve tanúkénti idézésével egyidejuleg a gondozót azzal a felhívással kell értesíteni, 
hogy a fiatalkorú megjelenésérol gondoskodjék. A gyermekkorú tanúkénti idézésével egyidejuleg a gondozót 
szintén az elozoekben említett felhívással kell értesíteni. A törvényes képviselot (eseti gondnokot) ezen 
esetekben csak értesíteni kell, kivéve, ha a törvényes képviselo és a gondozó azonos személy. A 18 éven aluli 
kiskorú sértetti vagy egyéb érdekelti minoségében történo értesítésével egyidejuleg a törvényes képviselojét is 
értesíteni kell. 

Az idézéssel szembeni mulasztás következményei 

69. § (1) Ha a terhelt, a védo, a tanú vagy a szakérto idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt elozetesen, mihelyt az 
akadály a tudomására jut, haladéktalanul, vagy ha ez már nem lehetséges, az akadály megszunése után nyomban, 
alapos okkal nem igazolja, illetoleg az eljárási cselekményrol engedély nélkül távozik, 

a) a terhelt elovezetése rendelheto el, 
b) a tanú elovezetése rendelheto el, vagy rendbírsággal sújtható, 
c) a védo és a szakérto rendbírsággal sújtható. 
(2) Ha a terhelt, a védo, a tanú vagy a szakérto önhibájából olyan állapotban jelenik meg, hogy nem hallgatható ki, 

illetoleg az eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni, a következo kihallgatására, illetve eljárási 
kötelezettségének teljesítése érdekében a terhelt elovezetése rendelheto el, a tanú rendbírsággal sújtható vagy 
elovezetése rendelheto el, a védo és a szakérto rendbírsággal sújtható. Az okozott költség megtérítésére a 
felsoroltakat kötelezni kell. 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a terheltet, a védot, a tanút és a szakértot a meg nem jelenésével, 
illetoleg 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 kötelezheto. 

(6) Ha az ügyész a bíróság értesítésében megjelölt idoben és helyen olyan eljárási cselekményen nem jelenik meg, 
amelyen részvétele kötelezo, errol 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, illetoleg az egyéb 
eloírásoknak megfelel. 

1. A mulasztás törvényi következményeit bármelyik, az alábbiakban megjelölt ok fennállása esetén lehet illetve 
kell alkalmazni 
a) az idézés szabályszerusége ellenére való meg nem jelenés és elozetes, haladéktalan, alapos okkal való 
kimentés hiánya. Az idézéssel szembeni mulasztás jogkövetkezménye akkor alkalmazható, ha az idézés 



ellenére meg nem jeleno személy a megjelenés akadályát - ha az a határnap elott jut tudomására - elozetesen, 
haladéktalanul, ha pedig ez már nem lehetséges, az akadály megszunése után nyomban, és alapos okkal nem 
igazolja. Elozetesnek tekintheto a kimentés akkor is, ha annak postázása a határnapot megelozoen 
megtörtént, de a hatósághoz csak a határnapra kituzött eljárási cselekmény után érkezik. Ez esetben nem kell 
az igazolásra vonatkozó szabályokat alkalmazni, de a Be. 69. §-ban írt szankciók sem alkalmazhatók. 
Vizsgálni kell az idézés és a kézbesítés szabályszeruségét (Be. 67-68. §); 
b) engedély nélküli eltávozás; 
c) önhibából eredo olyan (pl. ittas, bódult stb.) állapotban való megjelenés, ami miatt nem hallgatható ki 
avagy az eljárási kötelezettségeit nem képes teljesíteni (ez csak a terheltre, a tanúra és a szakértore 
vonatkozhat). A rövid úton való idézés esetén - általában - e szabály nem alkalmazható. 
2. A mulasztás következményei 
a) A terhelttel szemben csak elovezetést lehet alkalmazni és az okozott költség megtérítésére kell kötelezni. 
A terhelt elovezetése a következo kihallgatására, illetoleg az eljárási kötelezettségének teljesítése érdekében 
rendelheto el. 
Ha a terhelt a lakhelyelhagyási tilalmat, illetoleg a házi orizet szabályait megszegi, vagy az eljárási 
cselekményen idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos okkal elozetesen nem menti ki, vagy az akadály 
megszunése után alapos okkal nyomban nem igazolja, orizetbe veheto, továbbá házi orizet esetén az elozetes 
letartóztatása, lakhelyelhagyási tilalom esetén a házi orizete vagy az elozetes letartóztatása rendelheto el, 
illetoleg ha ez nem szükséges, rendbírsággal sújtható (Be. 139. §). 
b) A tanúval szemben alkalmazható szankció az elovezetés, a rendbírság, vagy a költségek megtérítésére 
kötelezés. 
A tanú a tárgyalásról való távolmaradása esetén az elovezetésével felmerült költségek megfizetésére akkor 
kötelezheto, ha az idézés a távolmaradás törvényes következményeit tartalmazta. 
Az idézéssel szembeni mulasztás következményei csak akkor alkalmazhatók, ha az idézés megfelelt a törvényi 
követelményeknek, és annak a kézbesítése is szabályszeru volt. Ha a mulasztás szankcióját szükségtelenül és a 
törvényi feltételek hiányában alkalmazták, az ezzel kapcsolatban felmerült költség viselésére a tanú nem 
kötelezheto (BH1995. 17.). Ha a tanú a tárgyalásról való távolmaradását elozetesen bejelentette, vizsgálni 
kell, hogy az alapos okkal történt-e. Rendbírsággal csak akkor sújtható, ha a kimentés oka nem volt alapos 
(BH1993. 149.). 
c) A védovel, a szakértovel és a tolmáccsal szemben alkalmazható szankció a rendbírság, és a költségek 
megtérítésére kötelezés. 
Bár a Be. 69. §-a a tolmácsot nem jelöli meg, ám a Be. 114. § (3) bekezdése szerint a törvénynek a szakértore 
vonatkozó rendelkezései a tolmácsra megfeleloen irányadóak. 
A tárgyaláson késedelmesen megjeleno illetve arról engedély nélkül eltávozó védovel szemben is helye lehet 
rendbírság alkalmazásának (BH1997. 272., BH1983. 190.). A bírósági tárgyalásra szabályszeruen megidézett 
védonek az elozetesen ki nem mentett távolmaradása esetén a rendbírság kiszabása abban az esetben is 
indokolt, ha a meghatalmazott védo a védencéhez intézett levelében a védelem további ellátásáról lemondott, 
ezt a tényt azonban a bíróságnak nem jelentette be (BH1995. 560.). A meghatalmazott védovel szemben a 
rendbírság kiszabása indokolt, ha egy nappal a tárgyalási határnap elott kéri a tárgyalás elhalasztását, és a 
bíróságnak a kérelmet elutasító végzése ellenére a tárgyalásról távol marad, illetoleg a helyettesítésérol sem 
gondoskodik (BH1995. 204.). Az ügyvéd helyett eljáró ügyvédjelölt tevékenységéért az ügyvéd tartozik 
felelosséggel. Ha az ügyvédjelölt a tárgyaláson nem jelenik meg, az öt foglalkoztató ügyvédet lehet 
rendbírsággal sújtani (BH1993. 148.). Ha a meghatalmazott védo a tárgyalásra helyettest állít, annak 
magatartásáért - így mulasztásáért - már nem o, hanem a helyettesként eljáró védo felel. Amennyiben a 
helyettesként eljáró védo a tárgyalásról engedély nélkül eltávozik, a meghatalmazott védo emiatt nem 
bírságolható (BH1991. 465.). 
A tárgyaláson ismételten meg nem jelent szakértovel szemben rendbírság kiszabásának abban az esetben is 
helye van, ha a bíróság a távolmaradás elozetes kimentését nem találta alapos okból valónak. Annak 
elbírálása, hogy a szakértonek a tárgyalásról való távolmaradása alapos okból történt-e, nem a szakérto, 
hanem a bíróság megítélésére tartozik (BH1993. 286.). 
d) A gondozóval szemben alkalmazható szankció a rendbírság és a költségek megtérítésére kötelezés. Ha 
viszont a tanúként idézett gondozó nem jelenik meg a határnapon, akkor elovezetésének illetve útba 
indításának is helye lehet. 
e) Katona [Btk. 122. § (1) bek.] mulasztása esetén - attól függoen, hogy az idézésére milyen minoségben 
került sor - a Be. 69. § (1)-(3) bekezdésében írtak értelemszeruen alkalmazandók. Elovezetése iránt az 
elöljáróját kell megkeresni [Be. 162. § (6) bek.]. 



f) A bíróság elotti eljárásban, ha az ügyész határnapot mulaszt, akkor errol a bíróság a felettes ügyészt 
tájékoztatja. 
3. Az elovezetés és a rendbírság alkalmazása mérlegelési jogkörbe tartozik, míg a költségekben való 
kötelezést a törvény kötelezo szabályként határozza meg. 
A rendbírság szabályait a Be. 161. § rendelkezési tartalmazzák. Ennek alkalmazására a nyomozati 
szakaszban - kivéve a nyomozási bíró elotti eljárást - az ügyész, a tárgyalási szakaszban a bíróság jogosult. 
Az elovezetés szabályait a Be. 162. §-a, rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény 34. §-a és a 4/1996. (II. 
21.) BM-IM-PM együttes rendelettel módosított 2/1986. (IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendelet tartalmazza. 

A kézbesítés 

70. § (1) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság hivatalos iratának az érintett személy részére átadása 
(kézbesítés) történhet 

a) személyesen, 
b) posta útján, 
c) hirdetményi úton, 
d) a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság kézbesítoje útján, 
e) nemzetközi jogsegély keretében. 
(2) A címzett az iratot az azt küldonél is átveheti. 
(3) Ha a sértettnek vagy az egyéb érdekeltnek meghatalmazottja van, a részére szóló iratot - az idézés kivételével - 

a meghatalmazottnak kell kézbesíteni. 
(4) A kézbesítés szabályszeru, ha a hivatalos iratot a címzett vagy helyette a külön jogszabály szerint átvételre 

jogosult más személy átvette. A hivatalos iratot szabályszeruen kézbesítettnek kell tekinteni, ha az átvételt 
megtagadják, illetoleg átveszik ugyan, de a kézbesítési bizonyítványt (tértivevényt) nem írják alá. 

(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, 
illetoleg nyomozó hatóságnál veheti át. 

(6) A hirdetményt tizenöt napra ki kell függeszteni az azt küldo bíróság, ügyészség, illetoleg nyomozó hatóság, 
valamint - ha ilyen van - a címzett utolsó ismert belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti helyi 
önkormányzat hirdetotáblájára. Az iratot a hirdetménynek a bíróságnál, az ügyészségnél, illetoleg a nyomozó 
hatóságnál történt kifüggesztésétol számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. 

(7) A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladott hivatalos iratot a kézbesítés második megkísérlésének 
napját követo 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.] kézbesítendo iratot az elöljárója útján kell kézbesíteni. A kézbesítés az 
elöljáró egyideju értesítése mellett közvetlenül is történhet, ha a katonának az iratot küldo bíróság, ügyész, illetoleg 
nyomozó hatóság székhelyén nincs elöljárója, és a késedelmes kézbesítés az eljárás sikerét vagy a katona jogát, 
illetoleg méltányolható érdekét sértené. Ha a katona szolgálati viszonya a büntetoeljárás alatt megszunik, a 
kézbesítésre az általános szabályok az irányadók. 

(9) Ha a címzett fogva van, a neki kézbesítendo iratot - idézés és értesítés esetén az intézetnek szóló, az eloállításra 
vonatkozó megkereséssel egyidejuleg - a fogvatartást végrehajtó intézet parancsnoka útján kell kézbesíteni. 

1. A postai úton történo kézbesítés szabályai 
A 43/1953. (VIII. 20.) MT rendelet 1. §-ára figyelemmel a felek részére hivatalos iratokat fo szabályként a 
posta útján kell kézbesíteni. 
A postai küldemények kézbesítésére vonatkozó szabályokat a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 254/2001. 
(XII. 18.) Korm. rendelet III. Fejezete, a hivatalos irat kézbesítésére vonatkozó speciális szabályokat a 31. §-a 
tartalmazza. 
Eszerint: 
a) a szolgáltató a hivatalos iratnak a címhelyre történo elso kézbesítésének sikertelensége esetén értesíto 
hagyása mellett, köteles a kézbesítést a sikertelen kézbesítés napját követo ötödik munkanapon megismételni. 
E szabály alól a b) pont írt estet jelent kivételt. Amennyiben a címhelyre történo második kézbesítés is 
sikertelennek bizonyul, a szolgáltató öt munkanapot kitevo rendelkezésre tartási idot követoen - ha ezalatt a 
címzett a szolgáltató helyen azt nem veszi át - "nem kereste" jelzéssel visszaküldi a feladónak. 
b) ha a kézbesítési kísérlet alkalmával a címzett vagy a meghatalmazott úgy nyilatkozik, hogy a küldeményt 
nem veszi át (nem fogadja el), azt a szolgáltató - rendelkezésre tartási ido mellozésével - "Nem fogadta el" 



jelzéssel visszaküldi a feladónak. A küldemény kézbesítésének a helyettes átvevo által történo megtagadása 
esetén a kézbesítést sikertelennek kell tekinteni. 
A kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladott hivatalos irat második kézbesítésétol számított ötödik 
munkanapon kézbesítettnek tekintendo akkor is, ha a címzett az iratot nem vette át. A kézbesítési vélelem 
jogkövetkezménye, hogy az irat szabályszeruen kézbesítettnek tekintendo. Az iratot szabályszeruen 
kézbesítettnek kell tekinteni akkor is, ha az iratot átveszik, de a kézbesítési bizonyítványt nem írják alá. 
A tárgyalás mellozésével (Be. XXVI. Fejezet) hozott végzésnek a postai szolgáltatások ellátásáról szóló 
254/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet 31. § (1) bekezdése alapján való visszaküldése esetében a bíróság az ügy 
tárgyalásának kituzése iránt intézkedik. A bíróság ez esetben is elrendelheti az irat kézbesítésének újabb 
megkísérlését. 
A kézbesítés nemzetközi vonatkozású szabályait a 8001/2001. (IK 4.) IM tájékoztató 21-25. pontjai 
tartalmazzák. 
2. A címzett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat beszerzése is szükséges. Önmagában a kézbesítonek a 
borítékra vagy a vétívre tett azon feljegyzése, hogy a címzett "meghalt" még nem bizonyítja kétséget kizáró 
módon a halál bekövetkezésének tényét. 
Ha a küldemény "ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza, akkor lakcímfigyelo útján kell a címzett új lakóhelyét 
megállapítani. 
A hatóságok (bíróságok) az irataikat a postai út mellozésével kivételesen saját kézbesítoik útján is 
kézbesíthetik, ha azt a sürgosség indokolja vagy az más okból szükséges. Ha a kézbesítés a címzett vagy az 
ügyirat átvételére jogosult más személy távolléte miatt kétszeri kísérlettel sem teljesítheto és a címzett vagy az 
ügyirat átvételére jogosult más személy egyebütt sem található fel, a bunügyi idézés - a hatóság erre 
vonatkozó rendelkezéséhez képest - a címzett lakásának ajtajára való kifüggesztéssel is kézbesítheto. Egyéb 
ügyiratok tekintetében sem kifüggesztés útján való kézbesítésnek, sem figyelmeztetés otthagyásának helye 
nincs és a kézbesítést vagy ismét meg kell kísérelni vagy a posta útján kell teljesíteni [43/1953. (VIII. 20.) MT 
rendelet 11. § (1) bek.]. 
3. Az ismeretlen helyen tartózkodó, és így a vádlott távollétében tartott eljárás során a vádiratot, a 
határozatokat, az idézést és az értesítést hirdetményi úton kell kézbesíteni. A vádlottnak szóló idézést és 
értesítést a védojének is kézbesíteni kell [Be. 530. § (2) bek.]. 
A hirdetményi kézbesítés nem magának a hivatalos iratnak a kifüggesztését jelenti, hanem csak azt 
tartalmazza, hogy a hirdetményi úton kézbesítendo iratot melyik bíróságnál, ügyészségnél, nyomozó 
hatóságnál lehet átvenni. E rendelkezés azt hivatott megakadályozni, hogy a hirdetményi úton kézbesítendo 
irat tartalmáról az arra nem jogosultak tudomást szerezzenek. 
4. A katonának [Btk. 122. § (1) bek.] kézbesítendo iratokat, azaz az idézést, az értesítést, és ezen túl a 
büntetoeljárás során keletkezett egyéb iratokat (pl. határozatok, szakértoi vélemények stb.) az elöljárója útján 
kell kézbesíteni. 
A vám- és pénzügyorség, a tuzoltóság és a polgári védelmi szolgálat hivatásos állományú tagjai büntetojogi 
értelemben nem katonák, a szervek tagjait az általános szabályok szerint kell idézni, értesíteni, valamint 
részükre a hivatalos iratokat kézbesíteni. 
5. Ha a címzett (akár terhelt, akár tanú) fogva van, a részére kézbesítendo iratot a fogva tartást végrehajtó 
intézet (ami lehet büntetés-végrehajtási intézet, rendorségi vagy helyorségi fogda) parancsnoka útján kell 
kézbesíteni, mégpedig úgy, hogy amennyiben az irat idézést vagy értesítést tartalmaz, ahhoz mellékelni kell a 
fogva tartást végrehajtó intézet parancsnokának címzett, a személy eloállítására vonatkozó megkeresést is. 
Javítóintézetben lévo fiatalkorú esetén a büntetoügyben történo idézés alapján az intézet megkeresi a bíróság 
székhelye szerint illetékes rendori szervet a fiatalkorúnak a megjelölt helyre és idore történo eloállítása, majd 
az intézetbe visszaszállítása érdekében [30/1997. (X. 11.) NM rendelet 69. §-a]. 

Másolat készítése az eljárás során keletkezett iratról 

70/A. § (1) Az eljárás során keletkezett iratról - ideértve a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság által 
beszerzett, illetoleg a büntetoeljárásban részt vevo személyek által benyújtott, valamint csatolt iratot is - az a bíróság, 
ügyész, illetoleg nyomozó hatóság, amely elott az eljárás folyamatban van, a büntetoeljárásban részt vevo személyek 
kérelmére a (2)-(7) bekezdés szerint legkésobb a kérelem eloterjesztésétol számított nyolc napon belül másolatot ad 
ki. 

(2) A nyomozás befejezéséig a gyanúsított, a védo, a fiatalkorú törvényes képviseloje, a sértett és képviseloje 
másolatot kaphat a szakvéleményrol, valamint az olyan nyomozási cselekményrol készült iratról, amelyeknél 



jelenlétüket e törvény lehetové teszi; az egyéb iratról pedig akkor, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti. A sértett a 
nyomozás során keletkezett más iratokról a tanúkénti kihallgatását követoen kaphat másolatot. 

(3) A feljelento részére - ha nem a (2) bekezdésben felsoroltak valamelyike - csak a feljelentésrol adható másolat. 
(4) Ha a terheltnek a 179. § (1) bekezdése szerinti kihallgatására, a védo kirendelésére, illetoleg meghatalmazására 

az irat keletkezését követoen került sor, a (2) bekezdés szerinti iratról másolat kiadására a terhelt az elso 
kihallgatására történo idézés kézbesítésétol, a védo a kirendelésrol szóló határozat kézbesítésétol, illetoleg a 
meghatalmazás benyújtásától fogva jogosult. 

(5) A nyomozás befejezését követoen 
a) a terhelt, a védo és a fiatalkorú törvényes képviseloje másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyeknek a 

megismerésére a 193. § (1) bekezdése alapján jogosult, 
b) a sértett és képviseloje másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyeknek a megismerésére a 229. § (2) 

bekezdése alapján jogosult. 
(6) A bírósági eljárásban a vádlott, a védo, a fiatalkorú törvényes képviseloje, a sértett, a magánvádló, a magánfél 

és a felsoroltak képviseloje részére - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - a másolat kiadása nem korlátozható. 
(7) Az egyéb érdekelt és képviseloje részére az iratokból az ot érinto körben adható másolat. A tanú részére a 

vallomását tartalmazó jegyzokönyvrol, illetoleg jegyzokönyv-részrol adható másolat. 
(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. 

1. A másolat kiadására vonatkozó kérelem esetén az a hatóság illetve bíróság, amely elott az eljárás 
folyamatban van csak az alábbiakat vizsgálhatja: 
- a kérelem másolat kiadására jogosulttól származik-e; 
- az adott eljárási szakaszban van-e valamilyen korlátja a másolat kiadásának. 
Mindezen túl figyelemmel kell lenni a Be. 70/B. § (5) bekezdésében írtakra is, amely szerint: 
Ha az államtitok és a szolgálati titok védelmérol szóló jogszabályban foglaltak megtartása nem biztosított, a 
jogosult részére az államtitkot, illetoleg a szolgálati titkot tartalmazó iratról másolatot kell készíteni, de a 
másolatot a jogosult a bíróság, az ügyészség, illetoleg a nyomozó hatóság titkos ügykezelésre fenntartott 
helyiségébol nem viheti ki. A másolatot az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság orzi, de 
biztosítani kell, hogy a másolatot a jogosult a hivatali munkaidoben korlátozás nélkül tanulmányozhassa, és a 
bíróság hivatalos helyiségében az ügyben tartott tárgyalás idejére a másolat a jogosult rendelkezésére álljon. 
Amennyiben a törvényes feltételek fennállnak, a hatóság (bíróság) kötelezettségei: 
- nyolc napon belül a másolatot a kérelmezonek ki kell adnia; 
- fel kell jegyeznie, hogy mely iratról, kinek a részére és hány példányban készült a másolat. 
2. Másolat kiadása a nyomozati szakaszban. 
A nyomozás során a foszabály az, hogy az érdekeltek azokról az iratokról kaphatnak másolatot, amelyek 
keletkezésénél a törvény a jelenlétüket megengedi. A nyomozati cselekményeknél való jelenlétet a Be. 184-
186. §-ai tartalmazzák. 
A gyanúsított, a védo, a fiatalkorú törvényes képviseloje, a sértett és képviseloje azokról az iratokról kaphat 
másolatot, amelyek keletkezésénél a Be. a jelenlétüket lehetové teszi, ide értve azt az esetet is, amikor a 
felsoroltakat a nyomozás során nem kell idézni, csak értesíteni. Ez alól kivétel a szakvélemény, amelyet a 
felsoroltak a nyomozás során is - annak elkészülte után - megismerhetnek, és abból másolatot kaphatnak. 
A terhelt, illetoleg a védo akkor is jogosult az iratról másolatra, ha az irat keletkezésekor még a gyanúsítás 
nem történt meg, illetoleg a védo az irat keletkezését követoen kapcsolódott be az eljárásba. 
A sértett a nyomozás során keletkezett iratról általában a tanúkénti kihallgatását követoen kaphat másolatot; 
a feljelentonek pedig csak a feljelentésrol adható másolat, kivéve, ha a feljelento az eljárásban a 
késobbiekben más pozícióban (pl. sértett, tanú, magánfél stb.) is részt vesz. 
3. Másolat kiadása a nyomozás befejezését követoen. 
A nyomozás befejezését követo iratismertetés (Be. 193. §) után mind a gyanúsított és védoje (a fiatalkorú 
törvényes képviseloje), mind pedig a sértett és képviseloje a zártan kezelt iratok kivételével valamennyi iratra 
vonatkozóan jogosult másolatot kapni. 
4. A bírósági eljárás során az abban résztvevo személyek részére - foszabály szerint - az iratokból történo 
másolat kiadása nem korlátozható. 
Kivételek: 
- az egyéb érdekelt és képviseloje részére az iratokból csak az ot érinto körben adható másolat; 
- a tanú részére csak a vallomását tartalmazó jegyzokönyvrol, illetoleg jegyzokönyv-részrol adható másolat. 



5. A jogszabály csak az eljárás során keletkezett iratról való másolat-készítést szabályozza, és nem 
rendelkezik az egyéb bizonyítékokról való másolat-készítés lehetoségérol. 
E körbe tartozhat a fényképekrol, film-, videó- és hang-felvételekrol, illetve számítástechnikai rendszerben 
rögzített adatokról való másolat-készítés lehetoségérol. Álláspontunk szerint e körben sem kizárt a másolat-
készítés lehetosége, amennyiben az nem sért személyiségi-, adatvédelmi jogokat, nem tartalmaz állam- illetve 
szolgálati tikot, és nem ellentétes a büntetoeljárás céljával és alapelveivel. 
6. Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. tv. 37. § (3) bek.-re figyelemmel 
- a hitelesített vagy nem hiteles másolat illetéke oldalanként magyar nyelvu másolat esetében 100 forint, 
idegen nyelvu másolat esetében 200 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint. 
Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. 
A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az eredeti 
iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 500 forint illeték alá esik. 

Az államtitok és a szolgálati titok megismerése 

70/B. § (1) A büntetoeljárás során a terhelt, a védo, a törvényes képviselo, a sértett, a magánvádló, a 
pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekelt, valamint a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és az 
egyéb érdekelt képviseloje jogosult megismerni azt az államtitkot, illetoleg szolgálati titkot, amit olyan irat tartalmaz, 
amelyet e törvény szerint megtekinthet. 

(2) Az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvényben meghatározott minosíto, illetve titokbirtokos szerv 
biztosítja, hogy az (1) bekezdésben felsoroltak a büntetoeljárás során általuk megismerheto államtitkot, illetoleg 
szolgálati titkot akkor is megismerhessék, ha a megismerés külön jogszabályban meghatározott feltételei a 
felsoroltaknál nem állnak fenn. Ebben az esetben az eljáró bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság az érintetteket 
figyelmezteti, hogy az államtitkot, illetoleg a szolgálati titkot kötelesek megtartani, a figyelmeztetés kiterjed az 
államtitok, illetoleg a szolgálati titok megsértésének következményeire is. A figyelmeztetést jegyzokönyvbe kell 
foglalni. 

(3) Az államtitkot, illetoleg a szolgálati titkot tartalmazó irat kézbesítésére a 70. § rendelkezéseit a következo 
eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) államtitkot, illetoleg a szolgálati titkot tartalmazó irat az államtitok és a szolgálati titok védelmérol szóló 
jogszabályban foglaltak megtartásával, csak a bíróságnál, az ügyészségnél, illetoleg a nyomozó hatóságnál 
kézbesítheto, 

b) az államtitok és a szolgálati titok védelmérol szóló jogszabályban foglaltak megtartásának feltételeirol 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, illetoleg a nyomozó hatóság titkos ügykezelésre 
fenntartott helyiségébol nem viheti ki, részére államtitkot, illetoleg szolgálati titkot nem tartalmazó kivonatot kell 
kézbesíteni. Arról, hogy a kivonat nem tartalmaz államtitkot, illetoleg szolgálati titkot, a minosítot nyilatkoztatni 
kell, 

c) ha a címzett olyan nyilatkozatot tesz, hogy az államtitok és a szolgálati titok védelmérol szóló jogszabályban 
foglalt feltételeknek megfelel, a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a címzett részére államtitkot, 
illetoleg szolgálati titkot tartalmazó iratot kézbesít, 

d) az a)-b) pontban írt korlátozás a titokvédelmi szabályzattal rendelkezo szervezetre nem terjed ki. 
(4) A (3) bekezdés c) pontja esetén a kézbesítés elott a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság ellenorzi, 

hogy a címzett nyilatkozata a valóságnak megfelel-e. A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság ennek 
megállapítására az államtitok és a szolgálati titok védelmérol szóló jogszabályban meghatározott titokvédelmi 
felügyelot is megkeresheti. 

(5) Az államtitkot, illetoleg a szolgálati titkot tartalmazó irat másolására és a másolat kezelésére a következo 
rendelkezéseket kell alkalmazni: 

a) ha az (1) bekezdésben felsoroltaknál az államtitok és a szolgálati titok védelmérol szóló jogszabályban foglaltak 
megtartása nem biztosított, a jogosult részére az államtitkot, illetoleg a szolgálati titkot tartalmazó iratról másolatot 
kell készíteni, de a másolatot a jogosult a bíróság, az ügyészség, illetoleg a nyomozó hatóság titkos ügykezelésre 
fenntartott helyiségébol nem viheti ki, 

b) a másolatot az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság orzi, de biztosítani kell, hogy a 
másolatot a jogosult a hivatali munkaidoben korlátozás nélkül tanulmányozhassa, és a bíróság hivatalos helyiségében 
az ügyben tartott tárgyalás idejére a másolat a jogosult rendelkezésére álljon. 

1. Az államtitok fogalmát az 1995. évi LXV. Tv. 3. § (1) bekezdése, a szolgálati titok fogalmát a törvény 4. § 
(1) bekezdése tartalmazza. 



Az államtitoknak, illetve szolgálati titoknak minosített irat megismerésének engedélyezésére, a megismerési 
kérelem elintézésére, a minosített irat védelmére és a titkos ügykezelésre vonatkozó szabályokat az 1995. évi 
LXV. törvény 11-24. §-ai és a 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. 
2. A Be.70/B. §-ának (1) bekezdése, amely szerint a büntetoeljárás során a terhelt, a védo, a törvényes 
képviselo, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, magánfél, az egyéb érdekelt, valamint ezek képviseloje 
jogosult megismerni azt az államtitkot, illetoleg szolgálati titkot, amit olyan irat tartalmaz, amelyet e törvény 
szerint megtekinthet. Ebbol következoen a büntetoeljárásban résztvevo személyek az államtitkot, illetoleg 
szolgálati titkot tartalmazó iratot akkor is megismerhetik, ha erre egyébként az államtitokról és a szolgálati 
titokról szóló 1995. évi LXV. tv rendelkezései szerint nem lennének jogosultak. E jogosultságot a hivatkozott 
meghatározott minosíto, illetve titokbirtokos biztosítja, míg a bünteto ügyekben eljáró hatóságoknak, 
bíróságnak figyelmeztetési és ezzel kapcsolatos jegyzokönyvbe foglalási kötelezettségük van. Véleményünk 
szerint ezt a jegyzokönyvet célszeru a titok megismerojével aláíratni. 
3. Az államtitok, illetoleg a szolgálati titok védelme értelemszeruen szükségessé tesz néhány, az általános 
szabályoktól eltéro rendelkezést az ilyen adatokat tartalmazó iratok kézbesítésére, birtoklására, illetoleg 
másolatára. 
A törvény az ilyen adatokat tartalmazó iratok kézbesítését csak a bíróságnál, ügyészségnél, illetoleg a 
nyomozó hatóságnál teszi lehetové. Ez önmagában nem jelent jogkorlátozást, jelentosége csak a titokvédelmi 
eloírások érvényesítése szempontjából van. 
Ha a titok megismerésére jogosult személyeknél a titokvédelmi követelmények biztosítottak, nem indokolt a 
titkot tartalmazó irat birtoklását korlátozni. E követelményeket azonban a kézbesíto bíróság, ügyész, illetoleg 
nyomozó hatóság köteles ellenorizni, ezáltal meggyozodni arról, hogy a címzett ilyen tartalmú nyilatkozata 
megfelel-e a valóságnak. A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság ennek ellenorzésére a saját 
titokvédelmi szakemberét is alkalmazhatja, vagy titokvédelmi felügyelot kereshet meg. 
Ha a címzettnél a titokvédelmi rendelkezések megtartása nem biztosított, akkor a címzettnek titkot nem 
tartalmazó kivonatot kell kézbesíteni, de elotte a minosítot meg kell keresni, hogy nyilatkozzék arról, miszerint 
a kivonat nem tartalmaz minosített adatot. Ebben az esetben a címzett számára a titkot tartalmazó iratról 
másolatot kell készíteni, és biztosítani kell, hogy e másolatot a jogosult az eljárást folytató bíróság, ügyészség, 
illetoleg nyomozó hatóság erre rendelt helyiségében korlátozás nélkül megismerhesse és tanulmányozhassa, 
valamint azt is, hogy az ügyben tartott bírósági tárgyalás idejére a másolat a jogosult rendelkezésére álljon. 
Egy korlátja azonban van az ilyen másolat birtoklásának: a jogosult ezt a másolatot nem viheti ki az eljárást 
folytató bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság titkos ügykezelésre rendelt helyiségébol, kivéve a bírósági 
tárgyalás esetét, amikor is az elobbiek szerint biztosítani kell a másolat birtoklását a jogosult számára. 

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, illetoleg iratok rendelkezésre bocsátása végett, és ennek a teljesítésére legalább nyolc, 
legfeljebb harminc napos határidot állapíthat meg. A rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adatot a 
megkeresett köteles az átadás vagy a közlés elott eredeti állapotába visszaállítani, illetoleg a megkereso számára az 
adat tartalmát megismerhetové tenni. Az adatszolgáltatás ingyenes. A megkeresett a megállapított határido 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 megkereso 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 összefüggo személyes adatról kivonatot kell készíteni, és ezzel egyidejuleg az eredeti iratot a 
megkeresettnek vissza kell küldeni. 

(6) Ha a megkeresett szerv a megkeresést a megállapított határidon 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 elrendelheto. 



(7) Ha a megkeresett szerv a megkeresést azért nem teljesíti, mert azt törvény kizárja, a megkeresett birtokában 
lévo adat megszerzése érdekében a megkeresettet érintoen további eljárási cselekmény nem végezheto. 

(8) Ha a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a beutazás és a tartózkodás 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 eloreláthatólag másként nem pótolható. 

1. A megkeresés a bünteto ügyekben eljáró hatóságok részérol a büntetoeljárási feladatai megvalósításának 
érdekében más szervek segítségének igénybevételét jelenti. A megkeresések irányulhatnak okiratok, 
jegyzokönyvek megküldésére, személyes és egyéb adatokról való tájékoztatásra stb. Az eljárási törvény 
egyszersmind felsorolja a megkeresettek körét is. A megkeresett szerv a megkereso által megállapított (nyolc 
naptól harminc napig terjedo) határidon belül köteles a megkeresést teljesíteni, avagy a válaszadás, illetve az 
iratok, adatok megküldésének az akadályát közölni. Az adatszolgáltatás ingyenes, ugyanis a büntetoeljárást 
folytató állami szervek nem kötelezhetoek díj fizetésére akkor, amikor az állam bünteto igényét érvényesítik. A 
rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett (kódolt) adatot a megkeresett köteles úgy rendelkezésre 
bocsátani, hogy az adat a megkereso számára megismerhetové váljék. 
2. A személyes adatok védelmérol és a közérdeku adatok nyilvánosságáról szóló szabályokat az 1992. évi 
LXIII. törvény tartalmazza. Személyes adatnak minosül a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba 
hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. 
A személyes adatok körét számos külön jogszabály tartalmazza, így: 
- a Nemzetbiztonsági Szolgálatról szóló 1995. évi CXXV. törvény 38-52. §-ai; 
- a határorizetrol és a Határorségrol szóló 1997. évi XXXII. törvény 61-81. §-ai; 
- a Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény 68., 77., 79. és 84-89. §-ai; 
- az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrol szóló 1994. évi LXXX. törvény 99-100. §-
ai. 
A Be. 71. § (3)-(5) bekezdésében írt szabályok a megkereséssel összefüggo adatvédelmi rendelkezéseket 
fogalmazzák meg. (A büntetoeljárás során a terhelt és a tanú személyes adataival kapcsolatos szabályokat 
illetoen lásd a Be. 63. §-hoz írt magyarázat 2. és 3. pontját.) 
3. A Be. 63. § (3) bekezdésében írt fo szabály szerint a büntetoeljárás során rögzített személyes adatok nem 
törölhetok. Ez alól jelent kivételt a Be. 71. § (4) bekezdésében írt szabály, amely szerint, ha a a megkeresés 
eredményeként olyan személyes adat jut a megkereso tudomására, amely a megkeresés céljával nem függ 
össze, az adatot törölni kell. 
4. A Be. 304. § (1) bekezdése azon esetet szabályozza, amikor a büntetoügyben eljáró bíróság másik bíróságot 
keres meg az eljárási cselekmény lefolytatása céljából. 
5. Ha a megkeresett szerv a megkeresést a megállapított határidon belül nem teljesíti, vagy a teljesítést 
jogosulatlanul megtagadja, akkor rendbírsággal (Be. 161. §) szankcionálható. Emellett a Be.-ben 
meghatározott kényszerintézkedés (pl. házkutatás) is elrendelheto. 
Ha azonban a megkeresett szervre vonatkozó törvény a megkeresés teljesítését kizárja, a törvény akként 
rendelkezik, hogy a megkeresettnél lévo adat megszerzése érdekében a megkeresettet érintoen további eljárási 
cselekmény nem végezheto. Ez a rendelkezés nem zárja ki azt, hogy ha a megkeresett birtokában lévo adat 
máshonnét is megszerezheto, ennek megszerzése érdekében további eljárási cselekményt lehessen végezni. 
6. A (8) bekezdés a megkeresés sajátos esetérol rendelkezik. A szabály az ügyészt és a bíróságot annak 
indítványozására hatalmazza fel az idegenrendészeti hatóságnál, hogy engedélyezze annak a külföldinek és 
reá tekintettel hozzátartozójának a beutazását, illetoleg belföldi tartózkodását, akinek a vallomása olyan 
bizonyítékot tartalmazhat, amely eloreláthatólag másként nem pótolható. E rendelkezés alapján lehetoség 
nyílik olyan külföldi személy belföldi tartózkodásának a kezdeményezésére, akit az idegenrendészeti törvény 
szerint az ország területérol el kellene távolítani, de e rendelkezés folytán a bünteto ügyben az 
együttmuködésre figyelemmel lehet eltekinteni az idegenrendészeti szabályok következetes alkalmazásától. 

Az iratok kezelése 

71/A. § (1) Az ügy iratait a keletkezésük, illetoleg a bírósághoz, az ügyészhez, illetve a nyomozó hatósághoz 
érkezésük sorrendjében számozással kell ellátni. A nyomozás során ettol a rendelkezéstol eltéro iratkezelési 
szabályok állapíthatók meg. 

(2) Az ügy iratait össze kell fuzni, és az összefuzés helyén a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság 
bélyegzojével el kell látni. Ha az ügy irataihoz csatolt mellékletet nem lehet az iratokhoz fuzni, annak megorzésérol 
és azonosíthatóságáról más módon kell gondoskodni. 



(3) Ha az irat elveszett vagy megsemmisült, errol a tudomásszerzést, vagy a megállapítást követo munkanap 
végéig jelentést kell tenni a bíróság elnökének, az ügyészség vezetojének, illetoleg a nyomozó hatóság vezetojének 
és az illetékes ügyésznek. A bíróság elnöke, az ügyészség, illetoleg a nyomozó hatóság vezetoje rendelkezik az 
elveszett vagy megsemmisült irat felkutatásáról vagy pótlásáról. Ennek keretében az eljárásban részt vett személyek 
meghallgathatók, és kiadmányok, iratmásolatok szerezhetok be. 

(4) Az ügy iratainak pótlása mellozheto, ha az elveszett vagy megsemmisült irat alapján hozott határozat az 
eljárást befejezte. Ebben az esetben csak a határozat hiteles kiadmányát (másolatát) kell beszerezni. 

Az iratoknak a törvényben meghatározott kezeléséhez garanciális érdekek fuzodnek, ugyanis az iratok (melyek 
foként vallomásokat rögzíto jegyzokönyvek, jelentések, beadványok és az ügyekben eljáró hatóságok 
határozatai) részben a bizonyítékok rögzítését tartalmazzák, másrészt az iratokból állapítható meg az is, hogy 
az ügyben eljáró személyek és hatóságok betartották-e az eljárási szabályokat; az arra jogosultak a 
beadványaikat a törvényes határidon belül terjesztették-e elo, és azokkal kapcsolatosan a hatóságok milyen 
tartalmú intézkedéseket tettek, illetve döntéseket hoztak. 
A jogszabály törvényi szintre emeli az eddig kialakult ügykezelési gyakorlatot, valamint az erre vonatkozó 
korábbi, alacsonyabb szintu jogi normákat. 
A nyomozati szakaszban - mivel az irat-megtekintési jog nem teljes köru - a folyamatos sorszámozástól (a 
külön, illetve titkosan kezelt iratokra vonatkozóan) el lehet térni. 
A mellékletek (tipikusan a kihallgatásokat, vagy más eljárási cselekményeket pl. helyszínelés, bizonyítási 
kísérlet stb. rögzíto hang- illetve videofelvételek) sokszor nem fuzhetok az iratokhoz, ilyen esetben azokon is 
fel kell tüntetni az ügyszámot, és orzésükrol a kezeloirodákban gondoskodni kell. 
A bírósághoz érkezett iraton - az irat valamennyi példányán és mellékletén, az irat felzetén vagy az elso 
oldalán, elektronikus úton érkezett irat kinyomtatott példányán - az iroda az érkezés napján bélyegzovel, 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. [14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 24. § (1) bek.] 
Az elveszett vagy megsemmisült irat pótlására vonatkozó - a Be. 71/A. §-ban írt - egyszerusített szabály csak a 
jogerosen befejezett ügyekben alkalmazható. 

Az ügyek egyesítése és elkülönítése 

72. § (1) Ha a büntetoügyben több terhelt van, velük szemben rendszerint egyazon eljárást kell folytatni. Ez a 
rendelkezés a bunpártolóra és az orgazdára is kiterjed. 

(2) Egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes elbírálása az eljárás tárgyára vagy az eljárásban részt 
vevo személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszeru. 

(3) Az ügyek egyesítését mellozni kell, illetoleg az ügyeket el kell különíteni, ha a terheltek nagy száma vagy 
egyéb ok a felelosségnek ugyanabban az eljárásban történo elbírálását jelentosen nehezítené. 

(4) Az elkülönített ügy iratait a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bírósághoz, ügyészhez vagy nyomozó 
hatósághoz kell áttenni. 

A hatásköri és illetékességi szabályokkal összefüggésben több buncselekmény vagy több elköveto esetén az 
egy eljárásban történo elbírálás lehetoségétol eltér - az elbírálás célszeruségére és az eljárás 
gazdaságosságára figyelemmel - az ügyek egyesítésének vagy elkülönítésének a szabálya. 
1. A Be. 72. § (1) bekezdés célszeruségi szempontot tart szem elott, amikor úgy rendelkezik, hogy az 
ugyanazon buncselekmény valamennyi elkövetojét, illetve az alapcselekmény elkövetojét és a hozzá 
kapcsolódó bunpártolást valamint orgazdaságot elköveto személyt rendszerint ugyanabban az eljárásban kell 
felelosségre vonni. Ily módon elkerülheto az a nyilvánvalóan nem kívánatos helyzet, hogy a külön-külön 
eljáró bíróságok az összefüggo cselekmények vonatkozásában eltéro tényállást állapítsanak meg, illetve az, 
hogy a kapcsolódó személyek az egyes eljárásokban eltéro perbeli helyzetbe kerüljenek. Így például, hogy az 
orgazda az egyik ügyben terheltként, a másikban pedig tanúként tegyen vallomást. 
2. A (2) bekezdés a már megindult büntetoeljárások összevonására, míg a (3) bekezdés az együtt folyó ügyek 
különválasztására ad lehetoséget. 
Több ügy egyesítése akkor lehet indokolt, ha az azokban szereplo elkövetok legalább részben azonosak, 
illetve, ha az azok alapját képezo buncselekmények egymással összefüggenek. Ez esetekben is a célszeruség 
indokolja az együttes elbírálást. A célszeruség szempontja érvényesül eltéro hatáskörbe tartozó ügyek 
esetében is. Ezért a megyei bíróság nem zárkózhat el az elotte elso fokon folyó ügyben ugyanazon terhelt 
egyszeru megítélésu cselekményének az egyesítésétol (BH1992. 746.). 



Ugyanazon vádlott ellen közvádra és magánvádra folyó ügy egyesítése csak abban az esetben lehetséges, ha 
az ügyész a vád képviseletét átveszi. Nem kizárt azonban az, hogy ugyanazon ügyben egyes vádlottak ellen 
közvádra, mások ellen magánvádra folyjék az eljárás. 
Az ügyek egyesítésekor kerülni kell, hogy az ügy olyan terjedelmuvé váljék, ami által áttekinthetetlen lesz. 
Nem mellozheto azonban az egyesítés például a folytatólagosság egységébe tartozó cselekmények esetén, vagy 
az összefoglalt buncselekmények egyes részcselekményei vonatkozásában. Nem célszeru az üzletszeruség 
körébe tartozó cselekmények külön elbírálása sem. 
Az egyesítésnek és az elkülönítésnek a bírósági szakaszra vonatkozó szabályait a Be. 265. § tartalmazza. Az 
elso fokú eljárásban a tárgyalás megkezdése után is lehetoség van az ügyek egyesítésére illetve elkülönítésére 
[Be. 308. § (2) bek.]. 
A BK 150. számú állásfoglalás a különbözo bíróságok elott folyó ügyek egyesítésére vonatkozóan tartalmaz 
fontos gyakorlati iránymutatásokat, melyek a helyes álláspont kialakításához segítséget nyújtanak. Lényeges 
és kiemelendo szabálya, hogy az egyesítésrol mindig az a bíróság dönt, amelynek az eljárást majd le kell 
folytatnia. Amennyiben egy bíróság elott folyamatban lévo ügy más bíróság elott folyó ügyhöz történo 
egyesítésének lehetosége felmerül, az ügy iratait ez utóbbihoz meg kell küldeni az egyesítés megfontolása 
céljából. Ugyancsak fontos gyakorlati iránymutatása az állásfoglalásnak, hogy az egyesítésre illetve az 
elkülönítésre vonatkozó döntés a tárgyalás megkezdése elott megfellebbezheto, viszont ha a tárgyalás 
megkezdését követoen kerül meghozatalra, pervezeto jellegunek tekintendo, és ily módon ellene fellebbezésnek 
nincs helye. 
Az egyesítés szempontjaival próbára bocsátásnál újabb büntetoeljárás esetén a BK 149. számú állásfoglalás 
foglalkozik. 
3. Az elkülönítés az egy eljárás tárgyát képezo ügyek különválasztását jelenti. 
Amikor az ügy terjedelme, a terheltek nagy száma, a lefolytatandó bizonyítás szerteágazó volta, a tanúk nagy 
száma vagy egyéb körülmények az együttes tárgyalás ellen szólnak, a célszeruség éppenséggel az ügyek 
különválasztását indokolja. 
Elkülönítés esetén, ha az elkülönített ügy elbírálására az elkülöníto hatóságnak nincs illetékessége, az ügy 
iratait az illetékes hatóságnak küldi meg. 
4. A nyomozási bíró eljárása során az ügyek egyesítésének és elkülönítésének nincs helye [Be. 209. § (1) 
bek.]. 

Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen 
helyen lévo tárgy felkutatására 

73. § (1) Az eljárásnak nem akadálya, hogy a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik. Ebben az esetben a bíróság, az 
ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a terhelt tartózkodási helyének felkutatása iránt intézkedik; ennek során el lehet 
rendelni a lakóhelyének, illetoleg a tartózkodási helyének a megállapítását, a körözését, és az e törvényben 
meghatározott esetben elfogatóparancsot lehet kibocsátani. 

(2) A lakóhely, illetoleg a tartózkodási hely megállapítása iránt a személyi adat- és lakcímnyilvántartást kell 
megkeresni. A körözést a külön törvényben meghatározott szabályok szerint a rendorség, illetoleg - a reá irányadó 
törvény szerinti esetekben - a Határorség végzi. 

(3) Szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény esetén, valamint az e törvényben meghatározott más 
esetekben a terhelt elfogása és megtalálása esetén meghatározott bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság elé 
állítása is elrendelheto (elfogatóparancs). Azt, aki ellen elfogatóparancsot bocsátottak ki, megtalálása esetén orizetbe 
kell venni, és huszonnégy órán belül az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más ügyész, illetve 
nyomozó hatóság, illetoleg hetvenkét órán belül az elfogatóparancsot kibocsátó vagy az abban megjelölt más bíróság 
elé kell állítani. 

(4) Ha hatóság vagy hivatalos személy olyan terhelt lakóhelyérol, illetoleg tartózkodási helyérol szerez tudomást, 
akivel szemben az (1) és a (3) bekezdés szerinti intézkedést rendeltek el, köteles errol az elrendelo bíróságot, 
ügyészt, illetoleg nyomozó hatóságot értesíteni. 

(5) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott intézkedéseket vissza kell vonni, mihelyt az elrendelésük oka 
megszunt. A visszavonásról az elrendelo haladéktalanul intézkedik. A nyomozó hatóság által elrendelt körözést az 
ügyész is visszavonhatja. Ha a körözés elrendelésének oka a bírósági eljárás során szunik meg, a körözést a bíróság 
is visszavonhatja. 

(6) Ha a buncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy lakóhelye, illetoleg tartózkodási helye vagy 
személyazonossága ismeretlen, lakóhelyének, illetoleg tartózkodási helyének vagy személyazonosságának 



megállapítása érdekében a körözését lehet elrendelni. A lakóhelyének, illetoleg 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 megszunt. 

(7) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elrendelheti annak az ismeretlen helyen lévo tárgynak a 
körözését, amely a törvény értelmében lefoglalható, illetoleg, amelynek a lefoglalását vagy a zár alá vételét rendelték 
el. A tárgykörözést vissza kell vonni, ha elrendelésének oka megszunt. 

(8) Az e §-ban meghatározott intézkedéseket a bírósági eljárásban a tanács elnöke és - az elfogatóparancs 
kibocsátása kivételével - a bírósági titkár is jogosult megtenni. 

Ha a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, akkor a hatóság (bíróság) számára az alábbi lehetoségek adottak: 
a) intézkedik a terhelt kézre kerítésére, ezen belül a tartózkodási helyének felkutatására, avagy körözését 
rendeli el, illetve elfogatóparancsot bocsát ki; 
b) az eljárást felfüggeszti. 
A Be. 188. § (1) bek. a) pontja szerint az ügyész határozattal felfüggeszti a nyomozást, ha a gyanúsított 
ismeretlen helyen tartózkodik és az eljárás a távollétében nem folytatható. Ugyanezen okból a vádemelést 
követoen a bíróság felfüggeszti az eljárást [Be. 266. § (1) bek. a) pont]. 
c) az eljárást a terhelt távollétében folytatja le (Be. XXIV. Fejezete) 
A tartózkodási hely felkutatása iránt teendo intézkedések. 
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint a 
személyi adat- és lakcímnyilvántartás kezeloje országos illetékességgel a belügyminiszter irányítása alatt álló 
önálló központi hivatal (Országos Személyi adat- és Lakcímnyilvántartó Hivatal Központi Okmánytára) 
A bíróság és a nyomozó hatóságok bunüldözési tevékenységük ellátásához a nyilvántartásba felvett adatok 
teljes körének igénylésére jogosultak. 
A nyilvántartás tartalmazza a nyilvántartott személy 
- nevét; 
- magyar vagy külföldi állampolgárságát, illetoleg hontalanságát valamint menekült, illetoleg bevándorolt 
jogállását; 
- nemét; 
- születési helyét és idejét; 
- anyja nevét; 
- személyi azonosítóját; 
- elhalálozása helyét és idejét (a holttá nyilvánítását vagy a halál tényének bírói megállapítását); 
- lakcímét; 
- családi állapotát, a házasságkötés helyét; 
- arcképmását, aláírását; 
- személyazonosító igazolványának, továbbá személyi azonosítójáról és lakcímérol kiadott hatósági 
igazolványának okmányazonosítóját. 
A nyilvántartásban, illetoleg az annak alapján kiadott iratokban legfeljebb - az érintett által megjelölt - 
kéttagú családi név és két utónév szerepelhet. A doktori címet a nyilvántartásba az érintett kérelme esetén, a 
névviselésre és a név anyakönyvezésére vonatkozó szabályok alapján kell bevezetni. 
Ha a házasságot kötött no férje nevét a házasságra utaló "-né" toldattal viseli, a saját jogán szerzett doktori 
címe a férjes neve után jegyezheto be. Ha mindkét házastárs jogosult a doktori cím használatára, a feleség 
személyazonosító igazolványába a férj doktori címe csak akkor jegyezheto be, ha a feleség a férje nevét a 
házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 26. §-ának (1) bekezdése a) pontjának 
második fordulatában vagy b) pontjában meghatározott módon viseli. A személyazonosító igazolvány családi 
név és utónév - leánykori családi név és utónév - rovatába a saját jogon szerzett több doktori cím közül csak 
egy jegyezheto be. [168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 30. §]. 
Külföldön történt születés vagy elhalálozás esetén a nyilvántartás a település hivatalos elnevezésén kívül az 
ország magyar nyelvu megnevezését is tartalmazza. Ha a településnek van magyar nyelvu megfeleloje, 
kérelemre a nyilvántartás azt is tartalmazza. 
A születési, házassági és halálozási események anyakönyvi bejegyzéseinek alapiratai a nyilvántartásnak is 
alapiratai, amelyeket az esemény helye szerint illetékes anyakönyvvezeto oriz. 
A lakcím adattartalma: 
a) településnév, a fovárosban a kerület megjelölésével; 
b) postai irányítószám; 
c) közterület neve és jellege; 
d) házszám (helyrajzi szám); 



e) épület, lépcsoház, szint (emelet), ajtó. 
A körözés szabályai. 
A körözés az ismeretlen helyen lévo személy vagy tárgy felkutatása, illetve ismeretlen személy vagy holttest 
személyazonosságának megállapítása érdekében végzett intézkedések összessége. A személykörözés 
kiterjedhet a terheltre, a buncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható személyre (azaz olyan 
személyre, akivel szemben a gyanúsítást éppen azért nem lehetett közölni, mert ismeretlen helyen tartózkodik) 
és olyan személyre is, akinek a tanúkénti kihallgatása a bírósági eljárásban szükséges. 
A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elrendelheti annak az ismeretlen helyen lévo tárgynak a 
körözését, amely a törvény értelmében lefoglalható (Be. 151. §), illetoleg, amelynek a lefoglalását vagy a zár 
alá vételét (Be. 159. §) rendelték el. 
A körözésre vonatkozó részletes szabályokat a személy- és tárgykörözésrol szóló 2001. évi XVIII. törvény, a 
körözési nyilvántartásból történo adatigénylésrol és adatszolgáltatásról, valamint a nyilvános tárgykörözési 
adatok hozzáférhetové tételérol szóló 21/2001. (X. 11.) BM rendelet, a Rendorség és a Határorség körözési 
tevékenységérol, a körözés során alkalmazható intézkedések végrehajtásáról, valamint a körözött személyek, 
tárgyak tartózkodási, illetve megtalálási helyének, illetoleg a személyek és holttestek személyazonosságának 
megállapítása esetén követendo eljárásról szóló 20/2001. (X. 11.) BM rendelet tartalmazza. 
Az elfogatóparancs kibocsátása. 
Az elfogatóparancs olyan körözés, amely az eljárási törvényben meghatározott esetekben [Be. 281. § (6)-(7) 
bek., 590. § (3) bek.] azt is elrendeli, hogy a körözött személyt elfogása (megtalálása) esetén az 
elfogatóparancsot kibocsátó, vagy az abban meghatározott más szerv elé kell állítani. 
A törvény differenciáltan szabályozza az elfogatóparancs alapján történo eloállítás határidejét. Ha az 
eloállítás ügyész vagy nyomozó hatóság elé történik, arra huszonnégy órás határidot, ha pedig az eloállítás 
bíróság elé történik, hetvenkét órás határidot állapít meg. Ennek oka, hogy az ügyész, illetoleg a nyomozó 
hatóság elé állítás esetén az orizet határidejének lejárta elott szükség lehet a terhelt elozetes letartóztatásának 
elrendelésére, amelynek elokészítésére a nyomozó hatósának, illetoleg az ügyésznek megfelelo idot kell 
biztosítani. A bíróság elé történo eloállítás esetében ez az idotartam hosszabb is lehet, mert a bíróság az 
elfogatóparancs folytán ügyészi indítvány nélkül is határozhat az elozetes letartóztatás elrendelésérol. 
Az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a buncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható 
ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetoleg személyazonossága 
megállapításának és körözése elrendelésének részletes szabályait az 1/2003. (III. 7.) IM rendelete 
tartalmazza. 
5. Az ismeretlen személy, az ismeretlen helyen tartózkodó személy és az ismeretlen helyen lévo tárgy 
felkutatására tett intézkedések jogszeruségéért az elrendelo hatóság a felelos. Az intézkedéseket vissza kell 
vonni, ha az elrendelésük oka megszunt. A büntetoeljárás jellegére tekintettel a nyomozó hatóság által 
elrendelt körözést az ügyész, a bírósági eljárás során pedig a bíróság is visszavonhatja. 
Az elfogatóparancsot akkor is vissza kell vonni, ha a kibocsátó más hatóságtól szerez tudomást a terhelt 
elfogásáról, vagy az eljárást meg kell szüntetni illetve, ha a kibocsátó a terhelttel szemben más 
szabadságelvonással járó büntetés vagy intézkedés végrehajtásáról szerez tudomást, továbbá, ha a terhelt a 
hatóság elott önként megjelent. Az elfogatóparancs visszavonásának akkor is helye van, ha a hatóság annak 
kibocsátása után szerez tudomást a terhelt új lakó- illetve tartózkodási helyérol. 
6. Ha külföldön tartózkodó olyan terhelt ellen kell büntetoeljárást lefolytatni, akivel szemben kiadatásnak van 
helye, a bíróság elfogatóparancsot bocsát ki, és az iratokat megküldi az igazságügyminiszternek [A 
nemzetközi bunügyi jogsegélyrol szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 32. § (1) bek.]. 

A bunügyi költség 

74. § (1) Bunügyi 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 elolegezett, 
b) a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótmagánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt és a sértett 

törvényes képviselojének az ügyben felmerült készkiadása, akkor is, ha azt az állam nem elolegezte, 
c) a kirendelt védonek és a sértett, a magánfél, valamint a pótmagánvádló képviselojének készkiadása és díja, 

akkor is, ha azt az állam nem elolegezte. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontjában említett költség különösen a tanú megjelenésével felmerült költség, a szakérto, 

illetoleg a szaktanácsadó részére megállapított munkadíj és költségtérítés, a lefoglalt dolog szállításával és 
megorzésével felmerült költség, valamint a tolmács díja és költségtérítése. 



(3) Ha a terhelt a jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a bunügyi költséget eloreláthatóan nem tudja megfizetni, 
és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon igazolta, a terhelt vagy védoje kérelmére a bíróság, illetoleg az 
ügyész határoz arról, hogy a terhelt részére személyes költségmentességet engedélyez. A személyes 
költségmentesség engedélyezése esetén 

a) a terhelt kérelmére a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság védot rendel ki [48. § (2) bek.], 
b) terhelt és kirendelt védoje számára a büntetoügy iratairól kért másolat egyszeri kiadása illetékmentes, 
c) a kirendelt védo díját és igazolt készkiadását az állam viseli. 
(4) A személyes költségmentesség tárgyában hozott határozat, illetoleg az okozott költség viselésére kötelezo 

határozatnak a költség viselésére vonatkozó rendelkezése elleni jogorvoslat halasztó hatályú. 
(5) Az elovezetéssel (162. §), valamint a külön jogszabályban meghatározott rendori kíséréssel okozott költség 

nem számolható el bunügyi költségként, az elovezetéssel okozott költség megtérítésére külön jogszabály az irányadó. 
1. A bunügyi költség nem azonos a büntetoeljárás költségével. Ez utóbbi magában foglalja az eljárásban a 
hatóságok oldaláról részt vevo személyek munkabérét, a hivatali helyiségek fenntartási költségeit, az ügyben 
alkalmazott technikai (magnó, video, számítógép stb.) költségeket, postai kiadásokat stb. A büntetoeljárás 
költsége lényegesen nagyobb mint az ügyben felmerülo bunügyi költség. 
A büntetoeljárásnak a Be. 74. §-ába nem sorolható költségét az állam - összefüggésben bunüldözo és 
igazságszolgáltatási funkciójával - viseli. A bunügyi költség fogalmán a konkrét ügyben az eljárás során, 
meghatározott személyek meghatározott magatartása következtében az eljárási cselekményekkel kapcsolatban 
felmerült költség értendo. A bunügyi költségek jelentos részét az állam elolegezi. A bunügyi költség 
megállapításáról az eljárás során folyamatosan, míg viselésérol az ügydönto határozatban kell rendelkezni. 
2. A törvény meghatározza a bunügyi költségek körét. Bunügyi költség elsosorban mindaz, amit az ügyben az 
állam elolegezett. A törvény ilyennek tekinti különösen a tanú megjelenésével felmerült költséget, a szakérto, 
illetoleg a szaktanácsadó részére megállapított munkadíjat és költségtérítést, a lefoglalt dolog szállításával és 
megorzésével felmerült költséget, a tolmács díját és költségtérítését, az elovezetéssel felmerült költséget. 
Bunügyi költség ezen kívül a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótmagánvádlónak, a magánvádlónak, 
továbbá a terhelt és a sértett törvényes képviselojének készkiadása, valamint a kirendelt védonek és a sértett, 
a magánfél, a pótmagánvádló képviselojének készkiadása és díja, akkor is, ha azt az állam nem elolegezte. 
3. Készkiadáson az útiköltséget, az ellátási és a szállásköltséget kell érteni. A díj a védo és a jogi képviselo 
munkadíja. A magánvádra folyó eljárásban az illeték mint bunügyi költség akkor veheto figyelembe, ha azt a 
feljelento ténylegesen lerótta. Amennyiben az illeték lerovása elmaradt, a feljelentot - leletezés terhe mellett - 
az illeték lerovására kell felhívni (BH1996. 635.). 
4. A bunügyi költség viselésére vonatkozó alapveto szabályokat a Be. 338-340. §-ai tartalmazzák. 
A bunügyi költséggel kapcsolatos további rendelkezések a büntetoeljárási törvényben: 
- a terheltnek kiadandó dolgot a vele szemben megállapított bunügyi költség biztosítására vissza lehet tartani, 
errol az ügydönto határozatban kell rendelkezni [Be. 157. § (1) bek.]; 
- az ítélet és az ügydönto végzés bevezeto részében kell feltüntetni a bunügyi költség viselésérol szóló 
rendelkezést [Be. 258. § (2) bek. g)]; 
- a másodfokú bíróság a határozatában megállapítja a másodfokú bírósági eljárásban felmerült bunügyi 
költséget, és szükség esetén rendelkezik annak a viselésérol. A másodfokú bíróság a bunösnek kimondott 
vádlottat mentesítheti a másodfokú bírósági eljárásban felmerült bunügyi költségnek vagy egy részének a 
megfizetése alól, ha a vádlott vagy a védo fellebbezése eredményes volt (Be. 381. §); 
- hadköteles katonával szemben a katonai buncselekmény miatt indult büntetoeljárásban a bunügyi költséget - 
a meghatalmazott védonek, továbbá a sértett képviselojének készkiadása és díja, valamint a nem katonai 
büntetés-végrehajtási intézetben végrehajtott szabadságvesztéssel felmerült költség kivételével - az állam 
viseli (Be. 491. §); 
- a magánvádas eljárásban felmerülo bunügyi költség viselésére vonatkozó eltéro szabályokat a Be. 514. §-a 
tartalmazza; 
- a Be. XXVIII. Fejezetében szabályozott különleges eljárásokban a bunügyi költséget a terhelt viseli, 
amennyiben az alapügyben a bunügyi költség megfizetésére kötelezték. E fejezet alkalmazásában bunügyi 
költség a különleges eljárás során felmerült, az állam által elolegezett költség, illetoleg készkiadás [Be. 555. § 
(2) bek. j), (3) bek.]; 
- a bíróság utólag határoz a bunügyi költség viselésérol, ha a jogeros határozat errol nem, vagy nem a 
törvénynek megfeleloen rendelkezett (Be. 578. §); 
- a bunügyi költség címén befizetett összeget a terheltnek vissza kell téríteni, ha rendkívüli jogorvoslat folytán 
felmentették, vele szemben az eljárást megszüntették, illetoleg az ennek folytán hozott határozat ilyen 
kötelezést nem, vagy alacsonyabb mértékben tartalmaz [Be. 585. § (1) bek.]; 



- a biztosítékkal kapcsolatos, a bunügyi költséggel összefüggo szabályokat a Be. 586-587. §-ai tartalmazzák; 
- az államot illeto bunügyi költség behajtása végett az a bíróság intézkedik, amelynek eljárásában az 
végrehajthatóvá válik [Be. 590. § (1) bek.]; 
- az államot illeto bunügyi költség megfizetésére halasztás, illetoleg részletfizetés engedélyezése [Be. 593. § 
(1) bek.]; 
- az államot illeto bunügyi költség megfizetését az igazságügyminiszter különös méltánylást érdemlo okból 
egészben vagy részben elengedheti [Be. 599. § (1) bek.]. 
5. A bunügyi költség tartalmát kitevo egyéb jogszabályok 
- 7/2002. (III. 30.) IM rendelet a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védo részére megállapítható díjról és 
költségekrol; 
- 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekrol 
- 3/1986. (II. 21.) IM rendelet az igazságügyi szakértok díjazásának szabályairól; 
- 1/1969. (I. 8.) IM rendelet a tanúk díjazásának szabályairól; 
6. A nyomozati szakaszban felmerülo bunügyi költségekre vonatkozó szabályokat a 23/2003. (VI. 24.) IM-PM-
BM együttes rendelet 1. §-a tartalmazza. 
7. Az elovezetéssel kapcsolatban felmerült költség nem minosül bunügyi költségnek. Ezt annak kell 
megfizetnie, akinek az elovezetését foganatosították. Az elovezetés költségét a terhelt esetében attól 
függetlenül kell megfizetni, hogy az elovezetett bunösségét utóbb megállapították-e. Értelemszeruen a tanú 
elovezetése esetén az elovezetés költségét a tanúnak kell megfizetnie. 
8. A tolmácsok munkadíját a jelenlegi gyakorlat szerint - ezt a kérdést szabályozó jogszabály hiányában - a 
hatóság és tolmács megállapodása alakítja ki. Az általánostól eltéro magasabb óradíj kiutalása indokolt, ha a 
tolmács ritka - vagy ugyanabban az ügyben - több nyelvre fordít. A nem magyar anyanyelvu terhelttel 
összefüggésben felmerült tolmácsolási díjat illetve fordítási költséget az állam viseli, míg a nem magyar 
anyanyelvu tanúval kapcsolatban felmerült ilyen jellegu költségekrol az általános szabályok szerint kell 
rendelkezni. 
9. A terheltet a jövedelmi és vagyoni viszonyai alapján akkor illeti meg személyes költségmentesség, ha a 
bunügyi költséget eloreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott módon 
igazolta. 
A személyes költségmentesség a bünteto ügyben nem teljes személyes költségmentességet jelent, hanem azt, 
hogy 
- a terhelt kérelmére a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság védot rendel ki; 
- a terhelt és kirendelt védoje számára a büntetoügy iratairól kért másolat egyszeri kiadása illetékmentes; 
- a kirendelt védo díját és igazolt készkiadását az állam viseli. 
A személyes költségmentességre vonatkozó szabályokat a 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet tartalmazza. 

III. Cím 

FELVILÁGOSÍTÁS-ADÁS ÉS A NYILVÁNOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA A 
BÜNTETOELJÁRÁS 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, illetoleg 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 államtitkot vagy szolgálati titkot sértene, vagy 

egyébként az eljárás eredményes lefolytatását veszélyeztetné. 
Az Alkotmány 61. § (1) bekezdés szerint a polgároknak joguk van arra, hogy a közérdeku adatokat 
megismerjék. Ebbe a körbe tartozik, hogy információkat szerezzenek a megindult, a folyamatban lévo és a 
befejezett bünteto eljárásokról is. Az anyagi büntetojogban megfogalmazott generális prevenció szabálya 
(Btk. 37. §) is csak abban az esetben érvényesülhet, ha a határozatok tartalma, az alkalmazott szankció mind 
szélesebb körben ismertté válik. A büntetoeljárás és az állampolgárok szélesebb köre közötti közvetíto 
funkciót a sajtó látja el. Az Alkotmány 61. § (2) bekezdése elismeri és védi a sajtó szabadságát. Az 1986. évi 
II. tv. 2. § (1) bek. szerint a Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon 
szukebb környezetét, hazáját, a világot érinto kérdésekben. A sajtó feladata - a hírközlés más eszközeivel 
összhangban - a hiteles, pontos és gyors tájékoztatásról való gondoskodás. 



Ugyanakkor a büntetoeljárásban is érvényesülnie kell az Alkotmány 59. § (1) bek.-ben írt azon szabálynak, 
amely szerint a Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jóhírnévhez, valamint a magántitok és a 
személyes adatok védelméhez való jog. Az eljárás során meg kell óvni a nyilvánosságra kerüléstol az 
államtitkot és a szolgálati titkot is. 
Ezen túl a nyomozás taktikai szempontjai is megkövetelhetik, hogy az ügyben eljáró hatóságok ne hozzanak 
azonnal nyilvánosságra minden általuk beszerzett, vagy megismert adatot, bizonyítékot. 
A bünteto ügyekrol készülo tájékoztatás során figyelemmel kell lenni arra az alkotmányos követelményre is, 
miszerint senki nem tekintheto bunösnek mindaddig, amíg a büntetojogi felelosségét jogeros bírósági 
határozat nem állapította meg [Alkotmány 57. § (1) bek., Be 7. §]. 
Mindezekbol következoen a büntetoeljárásról szóló tájékoztatás az állampolgári jogosultságok körébe 
tartozik, a büntetoügyekrol a polgárok szélesebb körben a sajtó közvetítésével, és teljes körben a nyilvános 
tárgyalásokról, illetve határozathozatalokról értesülhetnek. 
A büntetoügyekben eljáró hatóságok tagjainak elsodleges feladata az eljárási szakaszoktól függoen a 
buncselekmények felderítése, a bizonyítékok beszerzése, a vádemelés és vádképviselet, valamint a történeti 
tényállás megállapítása, határozathozatal a büntetojogi felelosség kérdésérol és a jogkövetkezmények 
meghatározása. Az egyes ügyekben eljáró nyomozó, ügyész illetve bíró (mint az eljárás fo személyei) nem 
terhelhetoek a sajtó tájékoztatásának további feladatával, ezért a törvény lehetové teszi, hogy e tevékenységet 
a hatóság illetve bíróság más jogszabályban meghatározott tagja (sajtószóvivo, a szerv vezetoje, bírósági 
elnök, kollégiumvezeto stb.) lássa el. Az 1997. évi LXVII. tv. 29. §-a szerint a bíró az általa intézett ügyrol a 
sajtó, a rádió és a televízió részére nem adhat tájékoztatást. A bíróság elott folyamatban lévo vagy befejezett 
ügyrol a sajtó, a rádió és a televízió részére a bíróság elnöke vagy az általa megbízott személy adhat 
tájékoztatást. 
A tájékoztatásra vonatkozó részletes szabályokat a 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet tartalmazza. 

74/B. § (1) A bírósági tárgyalásról a nyilvánosság tájékoztatása érdekében hang- vagy képfelvételt a tanács elnöke 
engedélyével, a bírósági tárgyaláson jelenlévo személyrol - a bíróság tagjain, a jegyzokönyvvezeton, az ügyészen és 
a védon kívül - csak az érintett hozzájárulásával szabad készíteni. A tanács elnöke a tárgyalás folyamatosságának és 
zavartalanságának érdekében az engedélyt megtagadhatja, illetoleg azt a bírósági eljárás bármely szakaszában 
visszavonhatja. 

(2) A zárt tárgyalásról, illetoleg a tárgyalásnak azon részérol, amelyrol 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 lévo vagy befejezett büntetoügy irataiba csak az e törvény által 
erre feljogosított személy tekinthet be. 

(4) A (3) bekezdés szerinti irat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérol szóló 
törvény közlevéltári anyagban történo kutatásra vonatkozó szabályai szerint az ott írt védelmi ido letelte elott is 
kutatható. 

(5) A 74/A. §-ban meghatározott esetet kivéve az eljárásról felvilágosítás annak adható, akinek az eljárás 
lefolytatásához, illetoleg annak eredményéhez jogi érdeke fuzodik. A vádirat benyújtásáig az ügyész, a bírósági 
eljárás során az eljáró bíróság elnöke - az ehhez fuzodo jogi érdek igazolása után - engedélyezi az iratok 
megtekintését, illetoleg a szükséges felvilágosítás megadását. 

1. A tájékoztatás nem azonos a tárgyaláson hang- illetve képfelvétel készítésével. A törvény ennek 
engedélyezését a tanács elnökének (illetve az egyesbírónak) a jogkörébe utalja, aki ezt gyakorlati okokból (a 
tárgyalás folyamatosságának és zavartalanságának biztosítása érdekében) megtagadhatja. E pervezeto 
határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye, és a határozatnak kötoereje sincs, hiszen a per vezeto bírója e 
kérdésben a tárgyalás során a korábbi döntésétol eltéroen is határozhat. Az engedély megadása esetén a 
törvényben meghatározott személyeken kívül másokról (vádlott, sértett, tanú, szakérto, egyéb érdekelt, bv. 
orök stb.) csak a nevezettek engedélyével készítheto felvétel. Értelmezést igényel, hogy a tárgyalóteremben 
jelenlévo (sok esetben nagy létszámú) hallgatóság tagjaitól is szükség van-e engedély beszerzésére a 
felvételek elkészítése céljából. Az engedély nélkül készített illetve nyilvánosságra hozott felvételek miatt a 
személyiségi jogvédelem eszközeivel lehet élni (Ptk. 80. és 84. §-ai]. 
A zárt tárgyalásról viszont sem felvilágosítás, sem tájékoztatás nem adható, kivéve, ha a nyilvánosság 
kizárására a Be. 245. § (5) bekezdése alkalmazásával azért került sor, mert a hallgatóság a tárgyalás rendjét, 
vagy szabályszeru menetét ismételten megzavarta. 
2. Az irat-betekintési jog az eljárásban részt nem vevo személyek számára nem tekintheto abszolút 
jogosultságnak. 



Az iratok teljes, illetve részleges megtekintése alanyi jogosultsága a terheltnek (Be. 43. § (2) bek. b) pont), a 
védonek [Be. 50. § (3) bek.], a sértettnek [Be. 51. § (2) bek. a) pont], a sértett örököseként fellépo 
magánfélnek [Be. 54. § (6) bek.]. A magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és nevezettek képviselonek 
irat-betekintési joga a sértetti jogosultsággal azonos terjedelmu. 
A fenti körön kívül az egyéb érdekeltek (Be. 55. §) a segítok (Be. 59. §) és azon személy részére, akinek az 
eljárás lefolytatásához, illetve annak eredményéhez igazolt jogi érdeke fuzodik, a vádirat benyújtásáig az 
ügyész, azt követoen a bíróság elnöke engedélyezi az iratok megtekintését és a felvilágosítás megadását. 
Mindezen túl a büntetoügyek tudományos kutatás céljából történo tanulmányozására is lehetoség adódik. A 
tudományos kutatók számára az iratokba való betekintés a köziratokról, közlevéltárakról, és a magánlevéltári 
anyag védelmérol szóló 1995. évi LXVI. törvényben írt védelmi ido elott is engedélyezheto. A Be. 184. § (4) 
bek. szerint a nyomozási cselekményen jelen lehet az állam- és jogtudományi kar nappali tagozatán jogász 
szakon hallgatói jogviszony keretében szervezett szakmai gyakorlatát tölto személy, ha ezt az ügyész, illetoleg 
a nyomozó hatóság engedélyezi, és a jelen lévo gyanúsított, tanú vagy sértett ehhez írásban hozzájárul. 
Nevezettek részére a miniszteri indoklás szerint az iratok tanulmányozása engedélyezheto. A szabályozásból 
kimaradt a bírósági gyakorlaton lévo joghallgatók ezen jogosultságának elismerése, márpedig hatékony és 
eredményes gyakorlat az iratok tanulmányozása nélkül nem képzelheto el. 

VII. Fejezet 

A BIZONYÍTÁS 

I. Cím 

A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A bizonyítás tárgya 

75. § (1) A bizonyítás azokra a tényekre terjed ki, amelyek a bünteto és a büntetoeljárási jogszabályok 
alkalmazásában jelentosek. A bizonyítás során a tényállás alapos és hiánytalan, a valóságnak megfelelo tisztázására 
kell törekedni. 

(2) A bizonyítás a büntetoeljárás járulékos kérdéseinek - különösen a polgári jogi igénynek - elbírálásában jelentos 
tényekre is kiterjedhet. 

(3) Nem kell bizonyítani azokat a tényeket, amelyek köztudomásúak, vagy amelyekrol az eljáró bíróságnak, 
ügyésznek, illetoleg nyomozó hatóságnak hivatalos tudomása van. 

(4) Az eljárásban részt vevo személyek az e törvényben meghatározott esetekben és módon kötelesek és 
jogosultak a bizonyításban közremuködni. 

A Be. VII. Fejezete szabályozza a bizonyítási eljárás legfontosabb szabályait, ezen túlmenoen azonban a 
bizonyítást érinto rendelkezések találhatók a Be. más fejezeteiben is. A bizonyítás a büntetoeljárás 
legfontosabb és legsarkalatosabb része, amely annak célja és egyben eszköze is. A bizonyítás célja ugyanis az 
adott esetre vonatkozó objektív igazság megismerése annak érdekében, hogy a hatóságok megalapozottan 
tudjanak állást foglalni a buncselekmény megtörténte, illetve a terhelt büntetojogi felelosségének kérdésében. 
A bizonyítás e cél szolgálatában egyben eszköze is a büntetoeljárásnak, mivel a bizonyítás folyamata a 
bizonyítékok felkutatása, összegyujtése és rendszerezése és értékelése vezet el végül is a cél eléréséhez. 
Az új eljárásjogi törvény egyértelmuen megkülönbözteti és kifejezésre juttatja a rendorség, az ügyészség és a 
bíróság megváltozott szerepét. A bizonyítás súlypontja a tárgyalásra helyezodött át, amely azt jelenti, hogy a 
nyomozati szak elsodleges feladata a bizonyítékok felderítése, felkutatása, összegyujtése és azoknak a bíróság 
rendelkezésére bocsátása. Ebbol következoen a bizonyítékok értékelésének a feladata elsosorban a bírósági 
tárgyalásra tartozó kérdés. Jelentos változás, hogy a hatályos jogi szabályozás határozott különbséget tesz a 
bizonyítás eszköze és a bizonyítási eljárások között. Ennek megfeleloen a bizonyítás eszközei körében taxatíve 
jelöli meg a tanúvallomást, a szakvéleményt, a tárgyi bizonyítási eszközöket, az okiratokat, valamint a terhelt 
vallomását. 
Ugyanakkor viszont a bizonyítási eljárások körében sorolja fel a szemlét, a bizonyítási kísérletet, a 
felismerésre bemutatást, a szembesítést és a szakértok párhuzamos meghallgatását. 



Ennek megfeleloen tehát a törvény kifejezésre juttatja azt az elméletileg is helyesnek tartott álláspontot, amely 
szerint különbséget kell tenni a bizonyítási eszközök (mint bizonyító tények hordozói) és a bizonyítási eljárás 
(mint a bizonyítási eszközök megszerzésére irányuló tevékenység) között. 
A korábbi eljárásjogi törvényhez képest markáns változásnak minosül, hogy a hatályos eljárásjogi törvény 
megszüntette a pótnyomozás intézményét, az ellentétes szakvélemények testületek általi felülvéleményezését, 
valamint a hatósági tanú kötelezo igénybe vételét. 
Ugyanakkor viszont bevezette a különösen védett tanú jogintézményét, valamint a tanú személyes védelmét, 
amely összességében a bünteto igazságszolgáltatás hatékonyságát hivatott elomozdítani. 
1. A bizonyítás tárgya az a bizonyítandó tény, amely az ügy szempontjából mind anyagi, mind eljárásjogi 
szempontból jelentoséggel bír. Ebbol következoen a törvény a jogalkalmazókra bízza annak eldöntését, hogy 
az ügy eldöntése szempontjából melyek a jelentos, a releváns tények. 
Nem könnyu feladat a releváns tények meghatározása és kiválasztása, különösen nem a büntetoeljárás 
kezdetén, amikor még kevés információ áll rendelkezésre és a buncselekmény elkövetésének körülményei még 
éppen csak körvonalazódnak. A bizonyítási eljárás elore haladtával azonban a releváns tények köre is szukül 
sot változhat is. Ennek megfeleloen a bizonyítandó tények pontos köre is mindig csak a konkrét ügy kapcsán 
határozható meg. 
A releváns tények a legáltalánosabb csoportosítás szerint is részben a cselekményhez, részben pedig akár az 
elköveto, akár a sértett személyéhez kötodnek. 
A cselekményhez kapcsolódó tények egyben megfelelnek a bünteto törvénykönyv különös részében írt 
tényállási elemeknek. Ennek sorában feltétlen bizonyítást igénylo tények az elkövetés helye, ideje, módja 
esetleg eszköze, eredménye és az elköveto személye, értelemszeruen az adott törvényi tényállás elemeinek 
megfeleloen. 
A személyhez kapcsolódó tények különösen a szándékosság vagy gondatlanság tudati elemei, a motívum, 
indíték, egészségi állapot, személyi-családi körülmények, eloélet, stb. 
Az ügyre tartozó tények bizonyítása teszi lehetové az anyagi és eljárási szabályok helyes alkalmazását. Ez a 
kör magába foglalja a cselekmény minosítését, a bunösség kérdését, valamint a büntetés kiszabását vagy 
intézkedés alkalmazását. A tárgyi és az alanyi oldal szempontjából releváns tények bizonyításának 
elmaradása vagy hiányossága a tényállás felderítetlenségét, ezáltal a döntés megalapozatlanságát 
eredményezi. 
Bizonyítást igényelnek a büntetoeljárási szabályok alkalmazása szempontjából jelentos tények is. E-körbe 
általában a hatásköri és illetékességi szabályok, a kizárás vagy a nemzetközi jogi normák alkalmazásával 
összefüggo tények tartoznak. Ugyancsak e-körbe tartoznak bizonyos személyi vagy tárgyi kényszeríto eszközök 
alkalmazásának feltételeivel kapcsolatos tények, nevezetesen az orizetbe vétel, elozetes letartóztatás, 
lefoglalás illetve zár alá vétel különös szabályai. 
1. A Be. 75. § (1) bekezdése egyértelmuen rögzíti a hatóságok azon kötelezettségét, hogy a bizonyítási eljárás 
során mindent megtegyenek annak érdekében, hogy a tényállást alaposan, hiánytalanul és a valóságnak 
megfeleloen igyekezzenek megállapítani. 
A törvény e megfogalmazásából kitunoen nem támasztja követelményként az objektív igazság hiánytalan 
megállapítását, ugyanis a büntetoeljárás során erre nincs mindig lehetoség. Ugyanakkor viszont az objektív 
valóság megállapítására való törekvésnek azért van megkülönböztetett jelentosége, mert minél közelebb kerül 
a hatóság az objektív igazsághoz, annál megalapozottabb lesz az igazságszolgáltatás eredménye. 
Gyakorlatilag az objektív igazság feltárása és az igazságos ítélkezés szoros kapcsolatban és összefüggésben 
állnak. 
A törvény ezen szabályozása egyúttal fenntartja a magyar büntetoeljárási jog azon alapelvét, amely szerint az 
állam bünteto hatalmának érvényesítése során a hatóságok az alapos gyanú fennállása esetén hivatalból 
indítanak büntetoeljárást és hivatalból járnak el, amelynek során az adott hatóság hivatalból köteles a 
valóság bizonyítására. 
Ez alól a bíróság sem kivétel a bizonyítási eljárás során annak ellenére, hogy a Be. 4. §-a egyértelmuen 
rögzíti, hogy a vád bizonyítása a vádlót terheli. 
Az a kötelezettség, amely a tényállás hiánytalan, alapos és a valóságnak megfelelo tisztázását írja elo, az 
ugyanúgy vonatkozik a bírósági eljárásra, mint az azt megelozo nyomozati, vagy ügyészi szakra. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a bíróság egyrészt nincs kötve az ügyészi indítványokhoz, de az ügyészi 
indítványok hiánya sem mentesíti bizonyos bizonyítási cselekmények elrendelése és lefolytatása alól, vagyis a 
hivatalból való bizonyítási kötelezettség teljesítése alól. 
A valóságnak megfelelo tényállás megállapítására való törekvés egyben azt is jelenti, hogy a bíróságnak nem 
csupán a vád által felsorakoztatott bizonyítékokra és bizonyítási eszközökre kell ügyelnie, hanem hivatalból 



figyelembe kell vennie a terhelt érdekében esetleg fellelheto bizonyítási eszközöket is és azokat erre irányuló 
indítvány, illetve kérelem nélkül is be kell szerezni, a tárgyalás anyagává kell tenni, mert csak ezek birtokában 
kerülhet a bíróság abba a helyzetbe, hogy a tényállást nem csak alaposan és hiánytalanul, de a valóságnak 
megfeleloen tisztázhatja. 
Ebbe a körbe tartozik az enyhíto és mento körülményeknek a feltárása is, amely az igazságszolgáltatás 
nélkülözhetetlen követelménye. 
2. A törvényhely (2) bekezdése lehetové teszi, hogy a bizonyítás a büntetoeljárás járulékos kérdéseinek 
elbírálásában jelentos tényekre is kiterjedjen. 
A törvény példálódzva emeli ki a polgári jogi igény elbírálását, de a büntetoeljárás során polgári jogi, 
családjogi, szabálysértési jogi és egyéb más jogokhoz tartozó szabályok is alkalmazásra kerülhetnek. 
Ide sorolhatók a tulajdonviszonyok tisztázásával kapcsolatos tények bizonyítása, amelyek nélkül nem lehetne 
megalapozottan dönteni a lefoglalás megszüntetésérol, az elkobzásról vagy a zár alá vétel sorsáról. 
3. Sok esetben a bizonyítandó tények nem közvetlenül kapcsolódnak a megállapítandó tényálláshoz, azonban 
bizonyításukra szükség van, mert egyrészt általuk bizonyítható más tény, illetve azokból egyéb tényekre 
vonható további következtetés. 
A törvényi megfogalmazás egyben a bizonyítás körét és terjedelmét is meghatározza, amely szoros 
összefüggésben áll a Be. 2. § (2) bekezdésében megfogalmazott vádhoz kötöttség elvével. E két szabály 
egybevetésébol következik, hogy vád tárgyává nem tett tényekre a bizonyítást kiterjeszteni a vádelv sérelme 
nélkül nem lehet. 
A (3) bekezdés értelmében vannak olyan tények, amelyeket nem kell bizonyítani, mert köztudomásúak, vagy a 
hatóságnak hivatalos tudomása van róluk. Ezek a tények természetszeruleg jelentosek, vagyis az ügyre 
tartozók, ám bizonyításuk felesleges. A köztudomású tények az esetek többségében bizonyos természeti 
jelenségek megfigyelésein, általános emberi élettapasztalatokon, vagy visszatéroen ismétlodo 
törvényszeruségeken alapulnak, amelyek azonos feltételek mellett azonos módon muködnek. Bizonyos esetben 
azonban szükséges lehet a bizonyítás, nevezetesen a tekintetben, hogy ezek a mindenki számára közismert 
jelenségek a konkrét esetben is megállják-e a helyüket. Ilyen köztudomású tények pl., hogy a víz vezeti az 
elektromosságot, hogy a nagyfeszültség halálos áramütést eredményezhet, hogy az ittas ember bizonytalan 
lábakon áll, hogy az embernek melyek a létfontosságú szervei és azok hol helyezkednek el. Ugyanakkor 
viszont pl. egy áramütés kapcsán szakértoi bizonyítás tárgya lehet, hogy a konkrét körülmények között 
megállja-e helyét az egyébként általánosan elfogadott köztudomású tény. 
A bizonyítást nem igénylo tények második csoportjába azok tartoznak, amelyekrol a hatóságoknak hivatalos 
tudomása van. Ide elsodlegesen a hatályos és alkalmazandó különbözo szintu jogszabályok, rendeletek, 
utasítások, irányelvek, elvi döntések, bírósági és alkotmánybírósági határozatok, ismeretük és meglétük 
tartoznak. 
Ebbol következoen a büntetoeljárás során jogszabályi bizonyításra - néhány nemzetközi norma kivételével -, 
illetve jogi szakérto igénybevételére nem kerülhet sor. A gyakorlatban azonban határesetnek tunik az adó-, 
vám-, illetve devizahatóságok burkolt, nem egyszer nyílt jogszabályi bizonyítása szakvélemény formájában. 
Bizonyos esetekben maga a törvény korlátozza, illetve zárja ki a bizonyítást. 
A Btk. 183/A. §-a és a 210. §-a az ott írt emberrablás (Btk. 175/A. §) eroszakos közösülés (Btk. 197. §), 
szemérem elleni eroszak (Btk. 198. §) és természet elleni eroszakos fajtalanság esetére kimondja, hogy a 12. 
évet be nem töltött személyt védekezésre képtelennek kell tekinteni. A törvény tehát egy olyan törvényi 
vélelmet állít fel, amellyel szemben semmilyen körülmények között nincs helye bizonyításnak. 
A büntetoeljárás során egyébként a vélelem csak szuk körben érvényesülhet és akkor is az ellenbizonyítás 
lehetoségével. 
Más esetben maga az anyagi jogszabály zárja ki a bizonyítás lehetoségét. A Btk. 182. § (2) bekezdése szerint a 
rágalmazás (Btk. 179. §), a becsületsértés (Btk. 180. §) és kegyeletsértés (Btk. 181. §) eseteiben a becsület 
csorbítására alkalmas tény valódisága csak és kizárólag akkor bizonyítható, ha a tény állítását, híresztelését, 
illetve az arra közvetlenül utaló kifejezés használatát a közérdek, vagy bárkinek a jogos érdeke indokolta. 
4. A törvény rendelkezése szerint az eljárásban résztvevo személyek a törvényben meghatározott esetekben és 
módon kötelesek és jogosultak a bizonyításban közremuködni. A bizonyítási kötelezettség azt jelenti, hogy az 
arra kötelezett személy a törvény rendelkezéseinek megfelelo magatartást kell, hogy tanúsítson. (Pl. 
megjelenési kötelezettség, vallomástételi kötelezettség, igazmondási kötelezettség, szakértoi vizsgálaton való 
részvételi kötelezettség, stb., amelyek nem teljesítése bizonyos szankciók alkalmazásával kiényszerítheto.) 
A bizonyítási jogosultság viszont azt jelenti, hogy a büntetoeljárásban résztvevo személy a bizonyítási eljárás 
adatait megismerheti, aktívan közremuködhet a bizonyítási eljárás alakításában, bizonyítást kezdeményezhet 



és mindezt saját belátása szerint annak függvényében, hogy milyen érdekeltsége fuzodik a bizonyítási eljárás 
alakulásához. 

A bizonyítás eszközei 

76. § (1) A bizonyítás eszközei a tanúvallomás, a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a terhelt 
vallomása. 

(2) A büntetoeljárásban fel lehet használni azokat az okiratokat és tárgyi bizonyítási eszközöket, amelyeket 
valamely hatóság - jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése során a hatáskörében eljárva - a 
büntetoeljárás megindítása elott készített, illetoleg beszerzett. 

1. A hatályos törvényszöveg taxatív felsorolást ad a bizonyítás eszközeirol és ezt a törvényhez fuzött miniszteri 
indokolás is megerosíti, amikor kijelenti, hogy a törvény "ezzel azt az álláspontot fejezi ki, hogy más 
bizonyítási eszköz elméletileg sem képzelheto el". Az 1962. évi 8. tvr. még a bizonyítékok címszónál sorolta fel 
a tanúvallomást, szakvéleményt és egyéb gyakorlatilag és ténylegesen is egyértelmuen bizonyítási eszközöket. 
Az 1973. évi I. tv. 61. §-ának (1) bekezdése viszont a bizonyítási eszközöket már nem taxatíve és nem a 
bizonyítékoknál, hanem a bizonyítás eszközeinél sorolja fel, hozzátéve, hogy bizonyítási eszköz "különösen" a 
tanúvallomás, szakvélemény, tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat, a szemle, a helyszínelés, a bizonyítási 
kísérlet, a felismerésre bemutatás és a terhelt vallomása. 
Igen jelentos ebbol a szempontból, hogy a korábbi jogi szabályozás a bizonyítás eszközeit nem titkoltan csak 
példálózva sorolta fel azzal, hogy a bizonyítási eszközök taxaív felsorolása nem lehetséges, azokat teljes 
köruen felsorolni már csak azért sem lehet, mivel az a szabad bizonyítás elvének a sérelmével járna. 
Ehhez képest a hatályos jogi szabályozás kategorikusan leszögezi, hogy a bizonyítás eszközei a tanúvallomás, 
a szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz és a terhelt vallomása. Mindez azonban nem azt jelenti, hogy a 
szemle, a bizonyítási kísérlet, vagy a felismerésre bemutatás kimaradt volna a hatályos jogi szabályozásból, 
hanem pusztán azt, hogy ezeket a hatályos törvény nem a bizonyítás eszközei között, hanem a bizonyítási 
eljárás keretei között sorolja fel, a VII. fejezet VII. Címében. 
A bizonyítási eljárás pedig nem más, mint olyan bizonyítási cselekmény, amely a bizonyítandó tény 
felderítése, vagy megállapítása érdekében személy, tárgy vagy helyszín megtekintésére, avagy tárgy vagy 
helyszín megfigyelésére irányul. Ebbol következoen a bizonyítási eszköz és a bizonyítási eljárás közötti 
különbség és eltéro jogi szabályozás gyakorlatilag a bizonyítási eszköz és a bizonyíték közötti különbséggel 
magyarázható. Bizonyítási eszköz önmagában nem létezik, az valaminek, vagy valakinek a közvetítése révén 
jut el a hatóságokhoz. 
Ezt nevezhetjük a bizonyíték forrásának. Ilyen közvetíto lehet valamely személy, tárgy, helyszín, amelybol a 
bizonyítási eszközök révén a bíróság, illetve a hatóság a bizonyítékokhoz juthat. A hatályos jogi szabályozás 
több évtizedes elméleti vitára tett pontot azáltal, hogy külön szabályozta a bizonyítás eszközeit és ettol 
megkülönböztette a bizonyítási eljárások címszó alatt azokat az eljárási cselekményeket, amelyekbol 
gyakorlatilag a bizonyítás eszközei nyerhetok, illetve származhatnak. Mára egységes az elmélet is abban, 
hogy bizonyíték mindaz a tény, adat, körülmény, amely a bizonyítási eszközbol nyerheto a bizonyítás során és 
természetesen maga a bizonyíték is további bizonyítási eszközzé válhat a bizonyítás folyamatában. A 
gyakorlatban azonban vitatott, hogy bizonyos eljárások, illetve ezekbol az eljárásokból származó bizonyítékok 
a bizonyítási eljárás során felhasználhatók-e, vagy sem. E körbe tartozik többek között a szagazonosítási 
eljárás és a poligráf, az ún. hazugságvizsgáló használata. 
Kétségtelen, hogy mindkét eljárás elsodlegesen a nyomozás operatív szakaszába tartozik, ám eredményes 
alkalmazásuk miatt helyet követelnek, vagy követelhetnek a bizonyítási eljárásban is. Bizonyos álláspontok 
szerint az eljárások manipulálhatósága és megbízhatatlansága miatt nem alkalmazhatók, ugyanakkor 
megállapítható, hogy sem az eljárások, sem az így nyert bizonyítékok semmivel sem megbízhatatlanabbak, 
mint egyéb más bizonyítási eszközök, illetve az azokból származó bizonyítékok, így kizárásuk a bizonyítási 
eljárásból egyértelmuen a szabad bizonyítás elvének sérelmét jelentené. Másrészt aligha hiheto, hogy a 
gyakorlatban bármelyik bizonyítási eszköz önmagában - egyéb más bizonyítékok nélkül - alkalmas lenne a 
hiteltérdemlo bizonyításra. Ezekben az esetekben egyébként sem maga a bizonyítási eljárás kérdojelezodik 
meg, hanem az ezekbol az eljárásokból nyert bizonyíték, illetve e-bizonyítékok bizonyító ereje. 
Mindezek alapján összességében tehát megállapítható, hogy a tanú, vagy a terhelt a bizonyíték forrása, 
vallomásuk pedig a bizonyítás eszköze. A vallomásukban eloadott tények pedig a bizonyítékok. Azt pedig, 
hogy ezeknek a bizonyító ereje a büntetoeljárás során milyen jelentoséget képvisel, azt mindig a hatóság, a 
konkrét körülmények vizsgálata alapján dönti el. 



A bizonyítás eszközeit hagyományosan három csoportba sorolhatjuk: a személyi, a tárgyi és az eljárási 
cselekmény formájában testet ölto bizonyítási eszközökre. 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint a büntetoeljárásban fel lehet használni azokat az okiratokat és tárgyi 
bizonyítási eszközöket, amelyeket valamely hatóság jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése 
során, a hatáskörében eljárva a büntetoeljárás megindítása elott készített, illetve beszerzett. E szabályozás 
kettos célt szolgál. Nevezetesen egyrészt elosegíti a bizonyítás szabadságának elvét és azt erosíti, másrészt 
szükségtelenné teszi bizonyos eljárási cselekményeknek a büntetoeljárásban történo formális megismétlését. 
Az arra illetékes hatóság alatt elsosorban a nyomozó hatóságokat, különösen a rendorséget kell érteni, hiszen 
ez az a hatóságon, amely a bunözés felderítése érdekében már a konkrét buncselekmény elkövetése elott 
végezhet bizonyos eljárási cselekményeket, gyujthet információkat, végezhet megfigyeléseket és rögzíthet 
bizonyos tárgyi, okirati bizonyítási eszközöket anélkül, hogy konkrét büntetoeljárás megindult volna. Mivel 
ezek megszerzésére a büntetoeljárás megindulása elott került sor, rendkívül fontos követelmény a felhasználás 
során a közvetlenség elvének maradéktalan biztosítása, továbbá az, hogy a büntetoeljárási szabályok 
maradéktalan betartásával történjék meg e-bizonyítékok, illetve bizonyítási eszközök beszerzése. 
Ezen túlmenoen más hatóságok saját hatáskörükben és illetékességi területükön hivatalos eljárásuk során is 
rögzíthetnek olyan tényeket és körülményeket, amelyek a büntetoeljárás során akár a nyomozás, akár a 
bírósági eljárás alkalmával jelentoséghez juthatnak és bizonyíthatnak olyan eseményeket, vagy tényeket, 
amelyek már más módon nem, vagy nem megfeleloen biztosíthatóak. Ilyen lehet pl. polgári, gazdasági, 
munkaügyi, közigazgatási bíróság, vagy szabálysértési hatóság eljárásában született vallomások, 
nyilatkozatok, szakvélemények, vagy tárgyi, illetve okirati bizonyítási eszközök. 
A bírói gyakorlat is kimunkált elvi jellegunek tekintheto álláspontot. Így: 
Az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint történt kihallgatásról felvett jegyzokönyvben foglalt 
nyilatkozat tartalma a büntetoeljárásban bizonyítékként felhasználható (BH1995. 141. II.). 
A nyomozást elrendelo határozat meghozatalát megelozoen az arra illetékes hatóság által beszerzett 
adatokkal kapcsolatos költségek is bunügyi költségek, ha ezeket az adatokat a bíróság a bünteto ügyben, mint 
bizonyítási eszközt használja fel (BH1981. 257. II). 
A katonai buncselekménynek - mint rendkívüli eseménynek - a nyomozás elrendelése elott az államigazgatási 
eljárás szabályai szerint lefolytatott vizsgálat során keletkezett jelentések, jegyzokönyvek, mint okirati 
bizonyítékok a büntetoeljárásban felhasználhatók (BH1996. 463. I). 
Összességében tehát megállapítható, hogy a büntetoeljárás megindítása elott beszerzett, vagy készített tárgyi 
vagy okirati bizonyítási eszközök felhasználásának alapveto feltétele, hogy azokra a büntetoeljárás, vagy az 
államigazgatási szabályok maradéktalan betartásával kerüljön sor. 
A bizonyítási eszközök körében speciális helyet foglal el az un. meghallgatási jegyzokönyv, amelyet még a 
büntetoeljárás megindulása elott készít a hatóság olyan személy elmondása alapján, akirol akkor még nem 
lehet tudni, hogy a késobbiek folyamán gyanúsítottá válik-e avagy tanúi minoségben fog szerepelni a 
büntetoeljárásban. E meghallgatási jegyzokönyv sajátossága, hogy a meghallgatandó személy sem az 
igazmondási kötelezettségre, sem pedig a terhelteket megilleto jogokra nincs kioktatva, amely természetszeru, 
hiszen büntetoeljárás nem lévén, ilyen kioktatásra sem kerülhet sor. Az ily módon készített meghallgatási 
jegyzokönyvek felhasználása akkor okoz problémát, ha a meghallgatott személy utóbb, a büntetoeljárás során 
akár gyanúsítottá válik, akár pedig tanúként kerül kihallgatásra. 
A késobb meginduló büntetoeljárás során a gyanúsított hivatkozhat arra, hogy a Be. 117. § (2) bekezdése 
szerinti meghallgatása során nem figyelmeztették a vallomás megtagadásának a jogára. Abban az esetben 
pedig, ha a büntetoeljárás során a meghallgatási jegyzokönyvben szereplo személy tanúként kerül 
kihallgatásra, akkor arra hivatkozhat, hogy nem figyelmeztették a hamis tanúzás törvényes következményeire, 
avagy a vallomás megtagadásának a jogára. A bírósági eljárás során mindkét hivatkozás megalapozott, 
ugyanis a szóban forgó meghallgatási jegyzokönyv eljárásjogi szempontból nem tanúvallomást és nem terhelti 
vallomást rögzít, hanem olyan nyilatkozatot, amelynek megtétele során az utóbb terheltté, vagy tanúvá váló 
személy a törvényes jogait nem gyakorolhatta. Ennek megfeleloen a meghallgatási jegyzokönyv, mint 
vallomást, illetve nyilatkozatot rögzíto okirat sem használható fel, ugyanis ez az eljárásban résztvevo 
személyek jogainak gyakorlását sértené. 
Más a helyzet abban az esetben, amikor a meghallgatási jegyzokönyv olyan körülmények között készült, 
amikor az utóbb terheltté váló személy önként jelentkezik a hatóságnál és jegyzokönyvbe diktál olyan 
nyilatkozatot, amelynek tartalmának következtében utóbb terheltté nyilvánítják. Ebben az esetben 
természetszeruleg nem hivatkozhat arra, hogy a terheltet megilleto jogokra nem oktatták ki és ez a 
jegyzokönyv a büntetoeljárás további szakaszában felhasználható, ugyanis a terhelt azért jelentkezett a 
hatóságnál és mondta jegyzokönyvbe az általa tett nyilatkozatot, mert azt a hatóság tudomására kívánta 



hozni. Mivel pedig ezen szándéka teljesült, így utóbb már nem hivatkozhat arra, hogy az ott elmondottakat 
nem tartja fenn. 
A (2) bekezdés ad lehetoséget arra, hogy a büntetoeljárás során, illetve a büntetoeljárás megindítását 
megelozoen a felderíto tevékenység során készült, vagy beszerzett bizonyítási eszközöket, különösen a titkosan 
szerzett adatot, illetve az adatokat rögzíto okiratot, a büntetoeljárás során - ha annak feltételei fennállnak - a 
bíróság, illetve a hatóság a büntetoeljárás további szakaszában felhasználhassa. 
A felderíto tevékenység során folytatott titkos adatszerzés eredményének felhasználásával kapcsolatos 
részletes szabályokat a Be. 206. §-a tartalmazza részletesen. Kétségtelen, hogy a Be. 76. §-ának (2) bekezdése 
a büntetoeljárás megindítása elott készített, vagy beszerzett bizonyítási eszközök felhasználásának 
feltételeként csupán azt szabja meg, hogy azok jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése során a 
hatáskörében eljárva jöttek létre, azonban értelemszeruen következik, hogy a büntetoeljárási szabályokkal 
ellentétes módon beszerzett okiratok, vagy tárgyi bizonyítási eszközök a büntetoeljárás során bizonyítékként 
nem vehetok figyelembe. Erre utal a Be. 78. §-ának (4) bekezdésében fogalmazott azon rendelkezés, mely 
szerint nem értékelheto bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközbol származó tény, amelyet a bíróság, az 
ügyészség, vagy a nyomozó hatóság buncselekmény útján, más tiltott módon, vagy a résztvevok eljárási 
jogainak lényeges korlátozásával szerzett meg. Ebbol következoen az ügyben eljáró hatóságoknak, így 
különösen a bíróságnak a büntetoeljárást megelozoen beszerzett bizonyítási eszközök vizsgálata során a 
beszerzés körülményeit, törvényességét hivatalból kell vizsgálnia. Különösen vonatkozik ez a bírói 
engedélyhez kötött titkos adatszerzés, illetve az ennek során beszerzett iratok, okiratok felhasználására. 

A bizonyítás törvényessége 

77. § (1) A bizonyítási eszközök felderítése, összegyujtése, 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. 

1. A bizonyítási eljárás általános szabályainak legfontosabb elemét rögzíti a 77. § (1) bekezdése, amikor a 
bizonyítás törvényességével kapcsolatban rögzíti, hogy a bizonyítási eszközök felderítése, összegyujtése, 
biztosítása és felhasználása során kizárólag a büntetoeljárási törvények maradéktalan betartásával kell 
eljárni. Ez az általános törvényességi eloírás kiegészül azzal, hogy a bizonyítási eszközök beszerzésére, 
valamint a bizonyítási eljárások lefolytatására jogszabály konkrét eloírásokat fogalmazhat meg. A tárgyi és 
személyi bizonyítékok felkutatása, összegyujtése és rögzítése alkotják összességében a bizonyítási 
cselekmények folyamatát. Jelenti ez a gyanúsított kihallgatását, a tanú felkutatását és kihallgatását, a 
vallomások jegyzokönyvezését, vagy más módon történo rögzítését, a bunjeltárgyak lefoglalását, szakszeru 
kezelését, tárolását, szakértoi vélemények beszerzését, stb. 
E bizonyítási folyamatban résztvevo személyeknek, nevezetesen a gyanúsítottnak, tanúknak, szakértoknek, 
szaktanácsadóknak a törvényben meghatározott jogai és kötelességei vannak. Ezen túlmenoen bizonyos 
eljárási cselekmények csak meghatározott feltételek és alaki követelmények mellett foganatosíthatók. E 
rendkívül szerteágazó tevékenység során alapveto feltétel a törvényi eloírások betartása. Ezek az eljárási 
rendelkezések a jogállamiság, az állampolgári jogbiztonság követelményeinek tesznek eleget. 
A bizonyítás törvényessége kettos célt szolgál. Egyrészt garancia a büntetoeljárásban résztvevo személyek 
számára, hogy velük szemben csak a törvényben meghatározott okokból és a törvényben meghatározott 
módon járhatnak el a hatóságok, másrészt pedig biztosíték az igazságszolgáltatás tisztaságát illetoen. 
A törvény megfogalmazásából következoen egyértelmu, hogy a bizonyítási eszközök felderítése, összegyujtése, 
biztosítása és felhasználása során kizárólag a büntetoeljárási szabályok az irányadók. Ugyanakkor viszont a 
törvény lehetoséget biztosít arra is, hogy egyes bizonyítási cselekmények teljesítésének a módját külön 
jogszabály írja elo. Ez elsosorban a bizonyítási cselekmények teljesítésének, a bizonyítási eszközök 
megvizsgálásának és rögzítésének, valamint a bizonyítási eljárások lefolytatásának meghatározott módjára 
vonatkozik. Ebbol következoen a bizonyítás törvényességét elsosorban és elsodlegesen a büntetoeljárási 
szabályok szolgálják. Ugyanakkor a törvény szóhasználatából következoen az eljárási törvényen kívül egyéb 
jogszabályok, amelyek szintén lehetnek törvények, rendeletek, utasítások vagy egyéb jogszabályok 
általánosságban a bizonyítási eljárásra vonatkoznak, a bizonyítási cselekmények lefolytatásának módjára. E 
jogszabályok meghozatalára az igazságügyminiszter törvényi felhatalmazása alapján kerül sor, amely 
felhatalmazásnak célja, hogy a bizonyítási eljárások maradéktalanul megfeleljenek a tudomány, a technika és 



ezen belül a kriminalisztika fejlodésének következtében eloállott magasabb követelményeknek. E körbe 
tartozik a szakértoi intézmények, testületek és a szakértok muködése, az elmeállapot megfigyelése, a 
büntetoeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elozetes értékesítésének, 
megsemmisítésének szabályai, a zár alá vételre vonatkozó részletes szabályok, a bírósági eljárás 
jegyzokönyvezése, vagy más módon való rögzítése, valamint a nyomozási cselekményeknek bizonyos módon 
való rögzítése, illetve a katonai hatáskörbe tartozó nyomozás egyes részletes szabályai. [Lásd részletesen a 
Be. 604. § (2) bekezdés e)-g), m)-o) pontjait, a (3) és (4) bekezdést] 
2. Az Alkotmány 54. §-ának (1) bekezdése rögzíti, hogy a Magyar Köztársaságban minden embernek vele 
született joga van az élethez és az emberi méltósághoz, amelytol senkit sem lehet önkényesen megfosztani. Az 
Alkotmány ezen rendelkezésén túlmenoen az 58/1998. (X. 2.) OGY határozattal közzétett, a Rómában 1950. 
november 4-én kelt az emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló Egyezmény 8. Cikk úgy 
szabályozza, hogy minden embernek joga van a magánszféra tiszteletben tartásához. Az Egyezmény e cikkelye 
rögzíti, hogy mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben 
tartsák. A 2. pont szerint e-jog gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott esetekben avatkozhat 
be, amikor egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság, vagy az ország gazdasági 
jóléte érdekében, zavargás vagy buncselekmény megelozése, közegészség, vagy erkölcsök védelme, mások 
jogainak és szabadságjogainak védelme érdekében szükséges. Az Egyezségokmány 13. Cikkelye szerint 
bárkinek, akinek a jelen egyezményben meghatározott jogait és szabadságait megsértették, joga van ahhoz, 
hogy a jogsérelem hatékony orvoslását kérje az esetben is, ha e jogokat hivatalos minoségben eljáró 
személyek sértették meg. 
Ezen Alkotmányos és nemzetközi jogi kötelezettségeket deklarálja a Be. 77. §-ának (2) bekezdése, amikor 
rögzíti, hogy a bizonyítási cselekmények végzésekor az emberi méltóságot, az érintettek személyiségi jogait és 
a kegyeleti jogot tiszteletben kell tartani és biztosítani, hogy a magánéletre vonatkozó adatok szükségtelenül 
ne kerüljenek nyilvánosságra. E törvényi szabályozásnak a jelentosége abban áll, hogy a bizonyítási eljárás 
során alapvetoen a hatóság és a bizonyítási eljárási cselekménybe bevont személy, aki adott esetben terhelt, 
vagy tanú, alá-fölérendeltségi viszonyban és ez utóbbiak mindenféleképpen kiszolgáltatott helyzetben vannak 
a hatósággal szemben. A szabályozás szempontjából az emberi méltóságnak van meghatározó szerepe, 
ugyanis e-kategóriából vezetheto le valamennyi személyiségi és emberi jog. Az emberi méltóság biztosítása, 
illetve tiszteletben tartása a gyakorlatban azt jelenti, hogy a bizonyítási eljárásba bevont személlyel szemben 
emberhez méltó magatartást kell tanúsítani. 
A (2) bekezdésben írt személyiségi jogok sérelmét illetoen a Ptk. 76. §-a ad egyértelmu eligazítást, amikor azt 
mondja, hogy a személyhez fuzodo jogok sérelmét jelenti különösen a magánszemélyek bármilyen hátrányos 
megkülönböztetése nemük, fajuk, nemzetiségük, vagy felekezetük szerint, továbbá a lelkiismereti szabadság 
sérelme és a személyes szabadság jogellenes korlátozása, a testi épség, az egészség, valamint a becsület és az 
emberi méltóság megsértése. 
A kegyeleti jogok tiszteletben tartása értelemszeruen csak akkor merülhet fel, ha a buncselekmény elkövetése 
során, illetve a büntetoeljárás folytatása alatt a sértett, vagy más személy elhalálozott. Ebben az esetben a 
hatóságoknak arra kell törekedniük, hogy az elhalálozott személy magánéletével kapcsolatos adatokat, illetve 
negatívumokat szükségtelenül ne vonja a bizonyítási eljárás körébe. Az Alkotmány 59. §-ának (1) bekezdése 
rögzíti, hogy a Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, 
valamint a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog. Az Alkotmánybíróság a 20/1990. (X. 4.) 
AB határozatában kifejtette, hogy a magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog tartalma az, hogy 
mindenki maga rendelkezik magántitkainak és személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Pl. a 
vagyonra vonatkozó adatok az ember magántitkát képezik, személyes adatnak minosülnek. Az 
Alkotmánybíróság egy korábbi határozatában [2/1999. (II. 18.) AB hat.] hangsúlyozta, hogy a magántitok és 
a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, tehát kivételesen törvény elrendelheti a magántitok 
és a személyes adat kötelezo kiszolgáltatását és eloírhatja a felhasználás módját is. 
A magántitok és a személyes adatok védelméhez való jognak ilyen törvényi korlátozása azonban csak abban 
az esetben minosítheto alkotmányosnak, ha megfelel az Alkotmányban a korlátozásokkal szemben támasztott 
követelményeknek. Ilyen alkotmányos kötelezettséget jelent a büntetoeljárás szabálya, amely adott esetben a 
tanú közremuködését a bizonyítási eljárásban akár szankciók kilátásba helyezésével is kötelezové teheti. 
Rendkívül lényeges a Be. 77. §-a (2) bekezdésének a szóhasználata, amely a magánéletre vonatkozó adatokkal 
kapcsolatosan rögzíti, hogy azok szükségtelenül ne kerüljenek nyilvánosságra. Ebbol következoen a 
büntetoeljárás során lefolytatott bizonyítási eljárás alkalmával kétségtelenül felmerülhetnek olyan 
körülmények, tények, amelyek a bizonyítási eljárás alá vont személyek - terhelt, vagy tanú - magánéletére 
vonatkozó adatokat is tartalmaznak. 



A bizonyítékok értékelése 

78. § (1) A büntetoeljárásban 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 elore meghatározott bizonyító ereje. 
(3) A bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli, és a bizonyítás 

eredményét az így kialakult meggyozodése szerint állapítja meg. 
(4) Nem értékelheto bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközbol származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész 

vagy a nyomozó hatóság buncselekmény útján, más tiltott módon vagy a résztvevok eljárási jogainak lényeges 
korlátozásával szerzett meg. 

1. A hatályos jogi szabályozás a korábbi törvényhez hasonlóan a bizonyítékok értékelését nem csupán 
deklarálja, hanem a 77. § (1) bekezdésével egybevetve garantálja is a bizonyítási eljárás törvényességét, a 
bizonyítás és a bizonyítékok értékelésének a szabadságát. A törvény határozottan kimondja, hogy a 
büntetoeljárásban szabadon felhasználható a törvényben meghatározott minden bizonyítási eszköz. A 
bizonyítási eszközöket a 76. § (1) bekezdése taxatíve sorolta fel, tehát e körbe tartozik a tanúvallomás, a 
szakvélemény, a tárgyi bizonyítási eszköz, az okirat és a terhelt vallomása. Ugyanakkor meghatározza, hogy 
szabadon alkalmazható minden bizonyítási eljárás, amely körébe tartozik elsodlegesen a szemle, a bizonyítási 
kísérlet, a felismerésre bemutatás, de ugyanakkor deklarálja azt is, hogy minden bizonyítási eljárás szabadon 
felhasználható. A törvény ezen megfogalmazása azt jelenti, hogy a bizonyítási eszközök törvényben vannak 
meghatározva, mérlegelésük teljesen szabad és kizárólag a hatóságtól függ, hogy mit fogad el bizonyítékként 
és azt mikor és hogyan értékeli, mikor tekinti a bizonyítandó tényt bizonyítottnak. Nem jelenti a bizonyítás 
szabadságának a korlátozását az a törvényi rendelkezés, amely szerint a törvény elrendelheti egyes 
bizonyítási eszközök igénybevételét. A bizonyítás szabadságát ez azért nem érinti, mert a törvény csak a 
bizonyítási eszközök igénybevételét és nem a bizonyítási eszközökbol származó bizonyítékok mérlegelését 
írhatja elo. Eloírást tartalmaz a törvény adott esetben a szakérto kötelezo igénybevételére, a szakérto kötelezo 
kirendelésére, az elmemegfigyelésre, más szakérto alkalmazására és egyéb tárgyi és okirati bizonyítékok 
igénybevételére. 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint a bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs a törvényben elore 
meghatározott bizonyító ereje. Ez a törvényi rendelkezés a bizonyítékok mérlegelésére, illetve annak 
szabadságára vonatkozó szabályt rögzít, amely szerint elore meghatározott bizonyítási ero hiányában mindig 
a bírói mérlegelés dönti el az adott bizonyítási eszköz jelentoségét, illetve az adott bizonyítási eszköz bizonyító 
értékét. Összhangban van ezzel a szabályozással a Be. 118. § (2) bekezdésének azon rendelkezése, amely 
szerint a terhelt beismerése esetén - ha a törvény eltéroen nem rendelkezik - meg kell szerezni az egyéb, tehát 
az azt megerosíto, vagy az azt éppen cáfoló bizonyítékokat is. 
Egyértelmu döntés fogalmazza meg erre nézve, hogy megalapozatlan az ítélet, ha a tényállást a bíróság 
kizárólag a vádlottnak az eljárás különbözo szakaszaiban tett, eltéro tartalmú és az eljárás adataival alá nem 
támasztott bizonytalan és ingadozó beismero vallomására alapítja (BH1978. 157.). 
Különösen vonatkozik ez a szakértoi véleményekre, hiszen azok általában olyan különleges szaktudást, 
szakértelmet pótolnak, amellyel a bíróság nem rendelkezik. Ebbol önként adódna a következtetés, hogy a 
szakértoi véleménynek az egyéb bizonyítási eszközökhöz képest megkülönböztetett bizonyító ereje lenne. Ám 
bizonyítékok szabad értékelésének elve a szakvéleményre is kiterjed, amely egyben azt is jelenti, hogy a 
bíróság a szakértoi véleményt ugyanolyan kritikai értékelés alá köteles vetni, mint az egyéb más bizonyítási 
eszközt. Ebbol következik, hogy a bíróságnak a szakvélemény elfogadását vagy elvetését is meg kell 
indokolnia és gyakorta elofordul, hogy a bíróság mérlegelési tevékenységének eredményeként - egyéb 
törvényes feltételek fennállása esetén - a szakértoi vélemény elvetésével, ellentétes tényállást állapít meg. Azt, 
hogy a vádlott a buncselekmény elkövetésekor kóros elmeállapotban volt, a bíróság állapítja meg a szakértoi 
vélemény mérlegelése alapján és nem a szakérto. 
Az a törvényi szabályozás, hogy az egyes bizonyítási eszközökbol és bizonyítási eljárásokból származó 
bizonyítékoknak nincs a törvényben elore meghatározott bizonyító erejük egyben azt is jelenti, hogy a 
bizonyítékok értékelésénél a benso meggyozodés is szerepet kap, ugyanis a bizonyítás alapvetoen objektív 
tényeken alapszik ugyan, de a bíró szubjektuma, egyénisége jelentosen befolyásolhatja az egyes bizonyítékok 
jelentoségét és szerepét. 
3. A (3) bekezdés a bizonyítékok értékelésének szabadságát rögzíti azáltal, hogy megállapítja, hogy a bíróság 
és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességében, szabadon értékeli, míg (2) bekezdés a bizonyítás 
eszközeinek és a bizonyítékoknak elore meghatározott bizonyító erejét zárja ki, a (3) bekezdés pedig az ügyész 



és a bíróság számára biztosítja a bizonyítékok értékelésének szabadságát. A bizonyítás eredményének 
megállapításához a törvény szerint az ügyésznek és a bíróságnak a szabad értékelésen alapuló meggyozodését 
jelöli meg mértékként, - írja a miniszteri indokolás. A bírói meggyozodés törvényben való rögzítése jelentos 
elorelépés a korábbi jogi szabályozáshoz képest. Ugyanakkor viszont meg kell állapítani, hogy a bírói 
meggyozodés nem kerülhet szembe a bizonyítás eredményével és azt nem befolyásolhatja, vagyis a bizonyítási 
eljárás menetét, a bizonyítékok értékelését ne a bírói meggyozodés alakítsa és irányítsa, hanem azok 
eredménye befolyásolja a bíró meggyozodését. 
4. A (4) bekezdés a bizonyítás tisztaságát, megbízhatóságát hivatott szolgáltatni azáltal, hogy külön is rögzíti: 
nem értékelheto bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközbol származó tény, amelyet a bíróság, az ügyész 
vagy a nyomozó hatóság buncselekmény útján vagy más tiltott módon, vagy a résztvevok eljárási jogainak 
lényeges korlátozásával szerzett meg. Ez a tilalom az egész büntetoeljárásra érvényes a nyomozati szaktól a 
bírósági szakig bezárólag. 
A törvény kizárja a bizonyítékok körébol azokat a tényeket, amelyeket a bíróság, az ügyész vagy a nyomozó 
hatóság buncselekmény útján szerzett be. A buncselekmény a Btk. különös részében foglalt tényállások 
valamelyikének a megvalósítását jelenti. Ebbol következik, hogy nem csupán súlyos eljárási szabálysértés, 
hanem a Btk. különös részében foglalt buncselekmény elkövetése is megvalósul. A bizonyítási eljárás során 
azonban problémát okozhat, hogy az alapügyben eljáró bíróság hogyan és milyen módon tudja eldönteni, 
hogy az eljárt hatóság a bizonyítási eszközbol származó tényt buncselekmény útján szerezte meg. Azt, hogy a 
korábbi büntetoeljárás során történt-e buncselekmény, vagy sem a bizonyítékok beszerzése során, az 
alapügyben eljáró bíróság nem állapíthatja meg, hiszen a Be. 2. § (2) bekezdése szerint a bíróság csak annak 
a személynek a büntetojogi felelosségérol dönthet, aki ellen vádat emeltek és csak olyan cselekmény alapján, 
amelyet a vád tartalmaz. Nyilvánvaló, hogy az alapügyben eljáró bíróság elott a korábbi büntetoeljárás 
bármely szakaszában esetlegesen elkövetett buncselekmény tekintetében nincs is törvényes vád. Mindebbol 
következoen azt, hogy a bizonyítékok beszerzése során történt-e buncselekmény, külön büntetoeljárásban kell 
megállapítani. Ebbol viszont az következik, hogy a büntetoeljárás mindaddig érdemben nem fejezheto be, 
ameddig a nyomozó hatóság vagy a bíróság nem foglal érdemben állást a tekintetben, hogy a bizonyítékok 
beszerzése során történt-e bármilyen buncselekmény. Más a helyzet abban az esetben, amikor a vádemelést 
megelozoen, a bünteto bíróság megállapította, hogy a bizonyítékok beszerzése körében a hatóságok közül 
akár az ügyészség, akár a rendorség buncselekmény útján szerezte meg a bizonyítékokat. 
Problémát jelenthet viszont az, ha a bizonyítékok beszerzése során a bíróság részérol történt bármilyen 
hivatali vagy egyéb buncselekmény, ami a bizonyítékok beszerzését érintette. Ebben az esetben a kérdés 
csupán az, hogy a buncselekmény elkövetését az eljárás melyik szakaszában észleli és melyik hatóság. 
Amennyiben az elsofokú eljárásban történt a buncselekmény és ezt a másodfokú, vagy harmadfokú eljárásban 
észlelik, úgy abban az esetben a korábbi eljárás, illetve a korábbi határozat hatályon kívül helyezésére kell, 
hogy sor kerüljön. Abban az esetben, ha az ítéletek felülvizsgálata során sem derül fény arra, hogy a 
bizonyítékok beszerzése buncselekmény útján történt, perújításnak lehet helye a Be. 392. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján. A buncselekmény elkövetését megállapító határozat azonban az alapügyben eljáró bíróságot 
köti, amelynek az a jogi konzekvenciája, hogy az azzal érintett bizonyítékokat a bizonyítási eljárás körébol a 
továbbiakban ki kell rekeszteni. 
A (4) bekezdés II. fordulata szerint nem csupán a buncselekmény elkövetése útján, hanem a más tiltott módon 
beszerzett bizonyítékot sem lehet az eljárás során bizonyítékként értékelni. E megfogalmazásból egyértelmuen 
következik, hogy ez esetben már nem buncselekmény elkövetésérol, hanem tiltott módon történo bizonyítékok 
beszerzésérol van szó. Ez önmagában azt jelenti, hogy a bizonyítéknak ily módon történo beszerzése 
önmagában ugyan buncselekményt nem valósít meg, de az eljárási szabályok valamely rendelkezésébe 
ütközik. Nyilvánvaló, hogy ebbe a kategóriába tartozhat a fizikai tettlegességet el nem éro, de azt megközelíto 
vagy azzal egyenértéku kínzás jellegu fárasztás, éheztetés, alvás megvonás, stb. Ebbe a körbe tartozik a 
beugratás, az elonyök alaptalan ígérgetése és minden olyan pszichikus jellegu befolyásolás, amely alkalmas 
lehet arra, hogy a kihallgatott személyt akarata ellenére, vagy akaratával ellentétesen vallomás megtételére 
befolyásolja. Ha és amennyiben a tiltott módszerek körét ennyire tág és elmosódott határok között 
állapítanánk meg, úgy a kihallgató számára gyakorlatilag semmilyen taktikai eszköz nem maradna. Ilyen 
körülmények között nehéz lenne megítélni azt az esetet, amikor a vallomást tevo gyanúsított az orizet 
megszüntetésének kilátásba helyezésének ígérete fejében tesz beismero vallomást, majd szabadlábra kerülése 
esetén erre a kényszeríto körülményre hivatkozással vonja vissza korábbi vallomását, illetve gyanúsítja meg 
vizsgálóját a törvénytelen eszközök alkalmazásával. 
Összességében tehát azt kell mondani, hogy a realitás legcsekélyebb jegyeit hordozó akár negatív, akár 
pozitív irányultságú ígérgetés önmagában nem tekintheto tiltott módszernek annál is inkább, mivel sok 



esetben a hatóság tagját figyelmeztetési, kioktatási kötelezettség is terheli, így az orizet, elovezetés, 
rendbírság stb. kilátásba helyezését illetoen is. Abból, hogy senkit nem szabad vallomásra kényszeríteni vagy 
késztetni következik, hogy a tilalom egyaránt vonatkozik a terheltre, a tanúra, a szakértore, tehát mindenkire, 
aki vallomást, illetve nyilatkozatot tehet. Kétségtelen, hogy ehelyütt a nyilatkozat nincs külön kiemelve, de a 
Be. 76. § (1) bekezdésében írt felsorolások között a tanúvallomás és a terhelt vallomása mellett az okirat is 
bizonyítási szerepel van megjelölve. Az okirat pedig rögzítheti akár a tanú, akár a terhelt nyilatkozatát és az 
az okiratok felhasználására vonatkozó szabályok szerint a Be.301. §-ában írtaknak megfeleloen a tanács 
elnökének rendelkezése alapján bizonyítási eszközként felhasználható. 
A sértettnek a nyomozás során tett vallomásáról felvett az a jegyzokönyv, amelyet nem írt alá -alaki hiba 
folytán - bizonyítékként nem értékelheto. A nyomozás során a felismerésre bemutatásról felvett jegyzokönyv 
adatai bizonyítékként nem értékelhetok, ha az egyik hatósági tanú az eljárási cselekménynél nem volt jelen. 
Nem érinti a mérlegelési tevékenység perrendszeru voltát, ha a bíróság a történeti tényállás megállapítása 
során figyelmen kívül hagyja a vallomásnak más bizonyítékokkal ellentétes egyes részeit (BH1998. 418.). 
Összefoglalva tehát a büntetoeljárás szabályaival ellentétesen, illetve buncselekmény útján beszerzett 
bizonyítékok a büntetoeljárás során a törvényi tilalomnak megfeleloen nem használhatók fel, azokat még 
objektív valódiságuk esetén is figyelmen kívül kell hagyni. 
A (4) bekezdés rendelkezése szerint nem értékelheto bizonyítékként az olyan bizonyítási eszközbol származó 
tény sem, amelyet a bíróság, ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárásban résztvevok eljárási jogainak 
lényeges korlátozásával szerzett meg. A büntetoeljárásban résztvevo személyek körét az V. Fejezet sorolja fel, 
amely szerint a terhelt, a védo, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb érdekeltek, a 
képviselok és a segítok. A szövegben szereplo résztvevok kifejezésbol azonban következik, hogy az V. 
Fejezetben felsorolt személyeknél bovebb ezeknek a személyeknek a köre, hiszen ide tartoznak a tanúk, a 
szakértok is, mint a bizonyítási eszközök forrásai. 
Azt, hogy a büntetoeljárásban résztvevo személyek milyen jogokkal rendelkeznek, az eljárási törvény tételesen 
felsorolja. Ezek közül a legfontosabbak a következoek: 
- a Be. 5. § szerint a terheltnek a védelemhez való joga, 
- a 8. § szerint az önvádra kötelezés tilalma, 
- a 9. § szerint az anyanyelv használatának a joga, 
- a gyanúsítás, illetve a vád megismerésének a joga [43. § (2) bekezdés], valamint 
- a védelemre való felkészülés joga. 
A védo esetében ilyen a tájékozódás és az adatbeszerzés, iratmegtekintés és bizonyos eljárási cselekményeknél 
való részvétel [Be. 50. § (2) bek.]. A sértett esetében az eljárási cselekményeknél jelen lehet, indítványokat 
tehet, észrevételeket tehet és felvilágosítást kérhet a hatóság tagjaitól [Be. 51. § (2) bek.]. Az egyéb érdekeltek 
esetében ugyancsak az indítvány és észrevételek tételének a joga (Be. 55. §), a segítok esetében az 
álláspontjuknak a hatóság elotti kifejtés joga (Be. 59. §), tanú esetében a vallomás megtagadásának a joga 
[Be. 82. § (1) bek.], valamint az a joga, hogy vallomása szó szerinti rögzítéssel kerüljön jegyzokönyvbe [Be. 
88. § (2) bek.]. A szakérto esetében az adatok megismerése, felvilágosítás kérése, irat megtekintése és 
bizonyos eljárási cselekményeknél való jelenlét [Be. 105. § (2) bek.]. Terhelt esetében a vallomás 
megtagadásának a joga [Be. 117. § (2) bek.], az erre való figyelmeztetéshez való jog, illetve annak 
elmaradása [Be. 289. § (4) bek.], valamint a vallomás megtételének a biztosítása [Be. 117. § (5) bek.]. 
A törvény megfogalmazásából kitunoen azonban alapveto feltétel, hogy ezen eljárási jogok gyakorlása, illetve 
ezen eljárási jogok gyakorlásának korlátozása szoros összefüggésben legyen a bizonyítékok értékelésével, 
illetve a bizonyítási eszközökbol származó tények megszerzésével. E jogok korlátozása csak akkor zárja ki a 
bizonyítékok értékelését, amennyiben azok lényeges körülményre vonatkoznak. A buncselekmény útján vagy 
más tiltott módon, illetoleg az eljárásban résztvevok eljárási jogainak lényeges korlátozásával megszerzett 
bizonyítékok értékelésének tilalma a büntetoeljárás egészére, tehát a nyomozati, a bírósági szakra egyaránt 
vonatkozik. A törvény szövegébol következik, hogy az eljáró hatóságoknak a megelozo eljárás és a saját 
eljárás törvényességét is hivatalból és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie. Amennyiben tehát az eljáró 
bíróság észleli a nyomozó hatóság törvénysérto eljárását, úgy annak eredményeként létrejött bizonyítékot 
figyelmen kívül kell hagynia. Ha viszont maga a bíróság észleli saját eljárásának törvénysérto voltát, akkor 
köteles azt olymódon korrigálni, hogy a bizonyítás eredményét kirekeszti a mérlegelési körébol . Ha erre 
bármi okból nem kerül sor, úgy ez a fellebbviteli bíróságokra hárul. Nem minden törvénysérto bizonyítás 
jelent egyszersmind a bizonyíték megsemmisítését, ugyanis elofordulhat, hogy a szabályszegés sem magát a 
bizonyítási eljárást, sem annak eredményét érdemben nem befolyásolja. Ez esetben a bizonyítási eszközök 
kelloen megindokolva az eljárás során figyelembe vehetok. Ilyen eset pl. a tárgyalóteremben bennlévo tanú 
késobbi vallomása. Ha a nyomozó hatóság a gyanúsított kihallgatásáról készült jegyzokönyv felvételével 



kapcsolatban az eljárás alá vont személy védekezési jogával összefüggésbe nem hozható és az ügyvitel körébe 
tartozó alaki szabálytalanságokat valósít meg, ez nem teszi kizárttá az abban foglalt vallomás tartalmának 
bizonyítékként értékelhetoségét és nem értelmezheto olyan eljárási szabálysértésként, amely a határozat 
meghozatalát lényegesen befolyásolná. (BH1996. 246. II.) Az ilyen eljárási szabálysértések leggyakrabban a 
törvényben eloírt figyelmeztetések elmaradásával, a házkutatás, lefoglalás szabályainak megsértésével, a 
hatósági tanúk nem, vagy formális alkalmazásával, bizonyos jogok gyakorlásának nem biztosításával 
hozhatók összefüggésbe. Amennyiben a gyanúsítottat nem figyelmeztetik a vallomás megtagadásának a 
jogára, úgy vallomása a késobbiekben nem veheto figyelembe. 
"A kábítószer-élvezonek a rendorségi akció során történt eloállítása után, még kábítószer hatása alatti 
állapotban a nyomozás során tett vallomása nem értékelheto bizonyítékként" (BH1996. 353 II.) 
"A magyar nyelvet beszélo, de írni-olvasni nem tudó idegen anyanyelvu terhelt elott a magyar nyelven történt 
kihallgatásról felvett jegyzokönyv felolvasásánál két hatósági tanú jelenléte - elháríthatatlan akadály esetét 
kivéve - kötelezo, ennek elmulasztása esetén a vallomás bizonyítékként nem veheto figyelembe". (BH1996. 
353. I., hasonló: FBK 1995/9). 
E példákból kiindulva az esetek többségében az eljárási szabálysértés, buncselekmény elkövetése, vagy tiltott 
módon történt bizonyíték megszerzése felismerheto, tehát a jogi konzekvenciájának alkalmazása nem okoz 
különösebb nehézséget. Más a helyzet viszont abban az esetben, ha akár a tanú, akár a terhelt vallomásának 
megtételére törvénysérto körülmények között került sor. "A büntetoeljárás során lefolytatott bizonyítás 
eredménye és ennek körében a gyanúsítottnak a nyomozás során tett vallomása bizonyítékként csak akkor nem 
veheto figyelembe, ha az eljárási törvény rendelkezésével az ellentétes volt, így pl. vallomásra kényszerítés, 
eroszakkal fenyegetéssel, vagy más hasonló módon történt" (BH1996. 246. I.). 
Nyilvánvaló, hogy a bizonyítás eredményének figyelmen kívül hagyásához nem elegendo az eljárási szabályok 
megsértésének valószínusítése, hanem e súlyos jogi konzekvencia ténykénti megállapítást igényel. A döntésben 
szereplo példa esetében felmerül a kérdés, hogy ki és milyen eljárás keretében állapíthatja meg a törvénysérto 
eljárást annál is inkább, mivel az esetek többségében nem pusztán az eljárási szabálysértés deklarálásáról, 
hanem az azt megvalósító személy büntetojogi felelosségérol is szó lehet, magának a buncselekmény 
elkövetésérol. A buncselekmény elkövetését a már említettek szerint az alapügyben eljárt bíróság nem 
állapíthatja meg, a más tiltott módon, vagy az eljárási jogok csorbításával történo bizonyítékok megszerzését 
viszont az alapügyben eljárt bíróságnak kell rögzítenie a bizonyítékok mérlegelésénél, illetve a bizonyíték 
kirekesztésénél. Ennek magyarázata az, hogy a bunüldözési és az igazságszolgáltatási funkciók ne 
keveredjenek és az arra hivatott és megfelelo hatásköri kompetenciával rendelkezo hatóság folytassa le az 
eljárást, amelynek objektivitását a külön eljárás következtében az eljárásjogi pozíciók megváltoztatása is 
biztosíthatja. 

II. Cím 

A TANÚVALLOMÁS 

79. § (1) Tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényrol 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. 

1. A hatályos törvényi megfogalmazás szerint tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényrol 
tudomása lehet. A tanú fogalmának meghatározásából kitunoen a hatályos jogi szabályozás szakított az 1973. 
évi I. tv. 62. § (1) bekezdésében írt definícióval, amely szerint tanúként az hallgatható ki, akinek a 
bizonyítandó tényrol tudomása van. A tanú fogalmának meghatározása rendkívül fontos kérdés, amelynek 
jelentoségét bizonyítja, hogy az Európai Unió Tanácsa is évek óta tartó vita során, az Emberi Jogok Európai 
Konvenciójának VI. Cikkelyére alapozva alakította ki a tanú fogalmát, amely szerint "ennek az ajánlásnak az 
alkalmazásában tanú - a hazai büntetoeljárási törvényben megszabott jogállására tekintet nélkül - mindenki, 
akinek olyan ismeret (information) van a birtokában, vagy olyan információt szolgáltatott, amely a 
büntetoeljárás szemszögébol releváns lehet. Ilyennek tekintendo egyebek között a szakérto és a tolmács 
(fordító) is." E fogalom meghatározásánál szembetuno, hogy a tényekre való ismeretet, pusztán az ismeret 
váltotta fel. A tanú fogalmának korábbi meghatározása gyakorlatilag azt jelentette, hogy tanúként csak olyan 
személy szerepelhetett, akinek a bizonyítandó tényrol tudomása volt. Ennek a meghatározásnak a 



fogyatékossága abban mutatkozott meg, hogy az, hogy ki minosül tanúnak, vagy ki nem, az csupán a 
kihallgatás után derül ki, ugyanis az, hogy a bizonyítandó tényrol a kihallgatott személynek tudomása van-e, 
vagy sem csak a kihallgatása után derülhetett ki. Ugyanakkor viszont a tanúként szereplo és megidézett 
személyeket már a kihallgatás elott rendkívül súlyos kötelezettségek terhelték, így a megjelenési kötelezettség, 
vagy adott esetben a meg nem jelenés, vagy a kötelezettségek nem teljesítésének szankcionálása, rendori 
elovezetése, megbírságolása is megtörtént, holott esetleg a kihallgatás során kiderült, hogy mivel a 
bizonyítandó tényrol semmiféle tudomása nem volt, az 1973. évi I. tv. 62. § (1) bekezdése szerint nem is 
minosülhetett volna tanúnak. Ugyanakkor viszont a tanúkkal szemben alkalmazható szankciók érhették, illetve 
kötelezettségek terhelték. 
A hatályos jogi szabályozás szerint tehát nem a tényleges tudomás, hanem ennek feltételezése juttatja a 
meghatározott személyt a tanúi minoségbe, illetve pozícióba. Ez a jogi megoldás megfelel az 1896. évi 
XXXIII. tc. (Bp.) 192. §-ban írtaknak, amely szerint "tanúk gyanánt amennyiben kihallgatásuk szükségesnek 
mutatkozik, megidézendok mindazok, akikrol fel lehet tenni, hogy a buncselekményrol és a bunvádi eljárásra 
nézve fontossággal bíró ténykörülményekrol közvetlen észleleten alapuló tudomásuk van". Megerosíti ezt a 
törvényhez fuzött miniszteri indokolás, amely szerint tanúként az hallgatható ki, akirol felteheto, hogy a 
bünteto ügyben releváns tényrol tudomása van. A Be. 79. § (1) bekezdésében írt bizonyítandó tények körét a 
75. § (1) és (2) bekezdésének egybevetésével lehet meghatározni, amelybol kitunik, hogy nem csupán a 
büntetojogi, vagy büntetoeljárásjogi kérdések szempontjából, hanem a járulékos kérdések, különösen a 
polgári jogi igény elbírálása szempontjából jelentos tények is a bizonyítandó tények körébe tartoznak. Így 
nem csupán a bizonyítandó tények, hanem a kihallgatható személyek köre is bovült. Tanúként tehát bárki 
kihallgatható nemre, korra, vallásra, állampolgárságra tekintet nélkül, akirol felteheto, hogy a bizonyítandó 
tényrol tudomása lehet. 
A tanú felkutatása, kihallgatása elsosorban a nyomozó hatóságok feladata, de a vád, a védelem és a vádlott is 
bejelentheti azokat a személyeket, akikrol feltételezi, hogy az ügy eldöntése szempontjából releváns tényekrol 
tudomása lehet és ennek megfeleloen elobbre viheti a bizonyítás eredményességét. Ezen túlmenoen a 
bíróságnak hivatalból is kötelessége vizsgálni, hogy lehetséges-e olyan személy felkutatása és tanúkénti 
kihallgatása, aki az ügy érdemét befolyásolhatja. 
A tanú kihallgatása során nem csupán az általa észlelt tényekrol, ténykörülményekrol, hanem az ezekrol 
alkotott véleményérol is számot adhat, azonban a bizonyítás szempontjából törvényi eloírás szerint kizárólag 
a tényeloadás veheto figyelembe, vagyis a hatóság feladata, hogy a tanú észlelésein alapuló vallomását 
elhatárolja a következtetéseitol. A tanú nem csak közvetlenül, hanem közvetett módon is tudomást szerezhet a 
bizonyítandó tényrol, vagyis a más által közvetlenül észlelt tényekrol is beszámolhat. 
A tanú speciális eljárásjogi helyzetébol következik, hogy a terhelt az ellene folyó bünteto ügyben a nem ot 
érinto cselekménnyel kapcsolatosan sem hallgatható ki tanúként. (Ezt ugyan a törvény tételesen nem zárja ki 
és bizonyos szempontból ellentétben áll az ártatlanság vélelmével is) 
Sajátosan alakul a helyzet akkor, ha a terhelt bünteto ügyét a hatóság véglegesen elkülöníti, mivel ezáltal a 
terhelti pozíció az elkülönített ügyben megszunik és ezáltal a másik ügyben tanúként kihallgatható. Így állhat 
elo olyan helyzet, hogy "a kábítószerrel visszaélés buntette miatt indult büntetoeljárásban -a kábítószer 
függoséget gyógyító kezelésben részesítés miatt - a nyomozás felfüggesztésének a hatálya alatt levo személy a 
vele együtt buncselekményt elköveto terhelt elleni eljárásban a tárgyaláson - amennyiben nem él mentességi 
jogával - tanúként kihallgatható". (BH1996. 353. III.) 
Ugyancsak a tanú perbeli helyzetével függ össze, hogy a közvetett tettest a tanúra vonatkozó általános 
szabályok szerint kell kihallgatni, amelynek következtében ot is megilletik mindazok a jogok, amelyek a tanút 
általában megilletik. 
2. A tanú legalapvetobb kötelezettsége az idézésre történo megjelenés és a vallomástétel. 
A Be. 79. § (2) bekezdése két olyan - a megjelenési és a vallomástételi - kötelezettséget is eloír, amelynek nem 
teljesítése esetén a tanúval szemben szankciók alkalmazhatók, vagyis a kötelezettség kikényszerítheto. A 
megjelenési kötelezettség azt is jelenti, hogy a tanúnak nem csupán az idézésben megjelölt idopontban és 
helyen kell megjelennie, hanem olyan állapotban kell ennek eleget tennie, hogy kihallgatható legyen. 
Mindennek alapveto feltétele a szabályszeru idézés, vagyis az, hogy a tanú megfelelo idoben tudomást 
szerezzen megjelenési és vallomástételi kötelezettségérol. A tanúnak tisztában kell lennie azzal is, hogy milyen 
ügyben, milyen minoségben idézte ot a hatóság. Az idézés történhet írásban, de történhet rövid úton, 
távbeszélo útján is. Az ügyet csak a bírósági idézésben kell megjelölni. A tanút úgy kell megidézni, hogy 
megfelelo ido álljon rendelkezésére a felkészülésre és a megjelenésre. 



"A megidézett tanú nem kötelezheto arra, hogy a bírósági tárgyalásra éjszaka utazzék, ezért a szálloda igazolt 
költséget részére tanúdíjként meg kell állapítani. A gyorsvonat igénybevételének engedélyezésénél 
célszeruségi szempontok az irányadók". (BH1980. 203.) 
Amennyiben az idézés szabályszeru és a tanú nem jelenik meg, úgy rendbírsággal sújtható, vagy az 
elovezetése rendelheto el, illetve a távolmaradásával, az eltávozásával okozott költség megtérítésére is 
kötelezheto. A törvény megfogalmazásából kitunoen a tanú személyesen köteles eleget tenni ezen 
kötelezettségeinek, amely kizárja azt, hogy más személyt bízzon meg a megjelenési, illetve vallomástételi 
kötelezettség teljesítésével és egyben kizárja azt is, hogy vallomását a személyes megjelenés helyett írásban 
juttassa el a hatósághoz. A vallomástételi kötelezettség azt jelenti, hogy a tanú, amennyiben törvényi akadálya 
nincs (Be. 81-82. §) köteles vallomást tenni és a hatóság minden kérdésére válaszolni. Ha a tanú törvényes ok 
nélkül tagadja meg a vallomás megtételét, úgy rendbírsággal sújtható és az okozott költségek megfizetésére is 
kötelezheto (Be. 93. §). 
A tanú megjelenési és vallomástételi kötelezettsége mellett igazmondásra is köteles. Igaz a vallomás akkor, ha 
a tanú szubjektíve meg van gyozodve az igazáról, vagy pedig az általa állítottak objektíve igazak. A tanúnak 
nem csupán mindent el kell mondania amit az üggyel összefüggésben észlelt, hanem semmit sem hallgathat el. 
Mindezek a tanúra olyan komplex kötelezettséget rónak, hogy azok betartására a hatóságnak folyamatosan ki 
kell oktatnia és a következményekre a figyelmét is fel kell hívnia. 
3. A tanúnak azonban nem csak kötelezettségei, hanem jogai is vannak. Joga van arra, hogy az utazással és a 
megjelenésével felmerült költségeit, kiadásait a hatóságtól igényelje. Erre a lehetoségre a tanú figyelmét a 
kihallgatása során feltétlenül fel kell hívni és a szükséges mértékig ki kell oktatni. A tanú díjazását a 25/1997. 
(IX. 30.) IM rendelettel módosított 1/1969. (I. 8.) IM rendelet szabályozza. E rendelet szerint útiköltségen a 
lakó-, vagy tartózkodási helyrol a kihallgatás helyére történo utazással és visszautazással felmerült igazolt 
költséget kell érteni, ideértve a helyi közlekedési költségeket is. Ugyanezen rendelet 1. § (3) bekezdése szerint 
útiköltség-térítésként személyvonat 2. osztály igénybevétele, illetve villamos, vagy busz használata számolható 
el, ugyanakkor egyéb utazási eszköz, pl. személygépkocsi igénybevétele is elszámolható abban az esetben, ha 
annak igénybevételét a hatóság indokoltnak tartotta. A rendelet szabályozza a munkából kiesett ido 
díjazására és napidíj fizetésére vonatkozó részleteket is, amelyek azonban a gyakorlatban, azok 
összegszerusége miatt már nem igen alkalmazhatók, ugyanis a díjazás összege óránként 60 forint, naponta 
maximálisan 330 forint lehet, 8 órán túl pedig 100 forint ellátási költség számolható el. A megidézett tanú 
nem kötelezheto arra, hogy a bírósági tárgyalásra éjszaka utazzék, ezért a szálloda igazolt költségét részére 
tanúdíjként kell megállapítani. 
A felmerült költségek igazolása az igénybevett közlekedési eszköz jegyének felmutatásával, illetve 
bemutatásával történik. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a bíróság hivatalból állapítja meg a 
vonatkozó útiköltség-térítés összegét. Egyre gyakrabban fordul elo, hogy a tárgyalásra megidézett tanú nem 
tömegközlekedési eszközt vesz igénybe, hanem a saját gépkocsiját használja az utazásra. Ebben az esetben 
útiköltségként a már említett rendelet (3) bekezdése szerint a tanú a személyvonat 2. osztályára szóló 
költségtérítésre is igényt tarthat és az részére elszámolható. 
A tanú költségének a megállapítása a jegyzokönyvbe foglalt végzéssel történik és ennek utalványozását 
ugyancsak jegyzokönyvbe kell rögzíteni, amelynek összegszeruségét a költségjegyzékbe kell bevezetni. 

80. § A tanú érdekében meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha a tanú a jogairól való felvilágosítás céljából ezt 
szükségesnek tartja. A tanút errol az idézésében tájékoztatni kell. 

A törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a tanú érdekében meghatalmazott ügyvéd járhat el, ha a tanú ezt 
szükségesnek tartja annak érdekében, hogy jogairól és kötelezettségeirol folyamatosan felvilágosítást kapjon. 
Az ügyvéd feladata tehát ezekben az esetekben kizárólag az, hogy a tanút az ot megilleto jogokról és 
kötelezettségekrol felvilágosítsa és tanácsokkal lássa el, illetve a vallomás megtételének vagy 
megtagadásának célszerusége szempontjából eligazítást adjon. 
Ebbol következoen az ügyvéd ezt meghaladóan más tevékenységet már nem végezhet, így a tanú vallomását 
nem befolyásolhatja. 
A törvényi szabályozásból következoen a tanú kihallgatásánál jelen lévo, a tanú érdekében eljáró ügyvéd a 
kihallgatást követoen megtekintheti a tanú kihallgatásáról készült jegyzokönyvet és azzal kapcsolatosan akár 
szóban, akár írásban észrevételeket tehet. 
A tanú érdekében eljáró védot a tanú vallomásának megtekintési joga akkor is megilleti, ha a kihallgatáson 
nem volt jelen. 
Nyilvánvaló, hogy a tanú nem kérheti a bíróságtól vagy a hatóságtól, hogy számára ügyvédet rendeljen ki 
jogai gyakorlása végett, ugyanis a törvény megfogalmazása szerint kizárólag a tanú köteles gondoskodni a 
védo közremuködésérol. Annál is inkább így van ez, mivel a védo eljárása gyakorlatilag ugyanazokra a 



kérdésekre vonatkozhat, amelyekre nézve a hatóságoknak (rendorségnek, ügyészségnek, bíróságnak) 
egyébként is folyamatos kioktatási kötelezettségük van. 
Ennek megfeleloen, amennyiben a tanú ügyvédet hatalmazott meg, hogy ügyében eljárjon, a hatóságok nem 
mellozhetik az ügyvéd megidézését azokra az eljárási cselekményekre, amelyekben a tanú érintett. 
Ilyen eljárási cselekmény lehet az, amikor a különösen védett tanút nem az alapügyben, hanem attól 
függetlenül, a nyomozás során a nyomozási bíró hallgatja meg tanúként. 
A Be. 45. § (2) bekezdése szerint a tanú érdekében eljáró ügyvéd ezzel egyidejuleg nem lehet ugyanazon 
büntetoeljárásban védo. 
A tanút errol a jogáról, illetve a törvényes lehetoségrol már az idézésben elozetesen tájékoztatni kell. 
Amennyiben a tanú kioktatása az idézésben megtörtént, nem tagadhatja meg a vallomástételt arra 
hivatkozással, hogy szükségesnek tartaná ügyvéd közremuködését a tanúkénti kihallgatása során. 
A bünteto ügyben eljáró hatóságoknak ebbol következoen lehetoséget kell biztosítani arra, hogy bizonyos 
kérdések felmerülése esetén a tanú az érdekében eljáró védojével szóban érintkezhessék oly módon, hogy 
magát az eljárást ezzel ne akadályozza. 
Ez az eljárás azonban nem mentesíti a hatóságot az alól, hogy az ügyben részt vevo tanút jogairól és 
kötelezettségeirol az eljárás során folyamatosan tájékoztassa, illetve kioktassa. 

A tanú vallomástételének akadályai 

81. § (1) Nem hallgatható ki tanúként 
a) a lelkész, illetoleg az egyházi személy arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn, 
b) a védo arról, amirol mint védo szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védoi minoségében közölt, 
c) akitol a testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás. 
(2) Államtitoknak vagy szolgálati titoknak minosülo tényrol nem hallgatható ki tanúként az, aki a titoktartási 

kötelezettség alól nem kapott felmentést. 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvényben 

meghatározott minosíto az ügyész, illetoleg 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. 

A vallomástétel akadályai két nagy csoportba sorolhatók. Az elsobe olyan meghatározott személyi kör 
tartozik, akik tanúkénti kihallgatása kizárt, tehát a törvényben írt feltételek fennállása esetén kihallgatásukra 
semmilyen körülmények között nem kerülhet sor, míg a második csoportba azok tartoznak, akik ugyancsak 
bizonyos körülmények fennállása esetén megtagadhatják a vallomástételt. 
1. A Be. 81. § (1) bekezdés szóhasználatából következoen, miszerint nem hallgathatók ki tanúként az alább 
felsorolt személyek, következik az, hogy a hatóságnak mérlegelés nélkül kell a kihallgatást mellozni még 
abban az esetben is, ha az érintett személy esetleg vallomást kívánna tenni. Az a)-c) pontokban írt feltételeket 
a hatóságoknak hivatalból kell vizsgálni, amely egyben azt is jelenti, hogy e-személy megidézésétol sem 
tekinthet el (FBK. 1994. 39.). 
Ebbol viszont következik az is, hogy az ily módon megidézett tanú még akkor is köteles a hatóság elott 
megjelenni, ha egyébként o maga tisztában van vele, hogy mentességi jog illeti meg a tanúzási kötelezettség 
alól. A Be. 81. § (1) bekezdés a) pontja a 1973. évi I. tv.-hez képest meroben új tanúvallomás-tételi akadályt 
állapít meg akkor, amikor kimondja, hogy nem hallgatható ki tanúként a lelkész, illetoleg az egyházi személy 
arról, amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn. A törvény miniszteri indokolása szerint a 
titoktartási kötelezettség fennállására a gyónási titkot hívja fel példának. 
E vallomástételi akadály azonban nem ismeretlen a magyar büntetoeljárásjogban, ugyanis az 1896. évi 
XXXIII. tc. (Bp.) 204. §-a szerint tanúként nem volt kihallgatható a lelkész arra nézve, amit vele a gyónásban 
vagy egyébként a titoktartás egyházi kötelessége alatt közöltek. A hatályos jogi szabályozás gyakorlatilag nem 
más, mint a gyónásra vonatkozó titoktartási kötelezettség jogszabályi elismerése és deklarálása. Ez 
olyannyira kivételt nem turo szabály, hogy a jogalkotó nem a Be. 82. § (1) bekezdés c) pontja alá tartozó 
esetekhez sorolta. Ennélfogva tehát ezen titoktartás alól a jogosult sem adhat felmentést. 
1/a. Miután új rendelkezésrol van szó, a gyónás, a gyóntatás, a gyónási titok részleteire nem haszontalan 
kitérni. A 81. § (1) bekezdés a) pontja abszolút akadályként kizárja a lelkész, illetoleg az egyházi személy 
kihallgatását arra nézve, amire hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn. 
A hatályos egyházjog legfobb forrása az 1983-ban készített Codex Iuris Canonici (CIC), amelynek eloírásai 
gyakorlatilag a latin egyházakra vonatkoznak. A törvény megfogalmazása szerint az abszolút kizáró ok a 
lelkészre, illetve az egyházi személyre terjed ki. A lelkész (capellanus) gyakorlatilag pap, akire a hívok egy 



meghatározott közösségét, vagy a közösség egy csoportját rábízták és e-rábízás alapján a lelkipásztori 
teendoket állandó jelleggel ellátja. A hívok külön csoportját alkothatják pl. szerzetesi közösségek, börtönök 
lakói, katonák, kórházban lévok és bizonyos társulatok tagjai. A lelkész legfontosabb feladata a gondjára 
bízott hívok gyóntatása. E feladatukat az egyetemes jog felruházása alapján látják el. 
Az egyházi személyek fogalmának meghatározása már több problémát is felvet, ugyanis az egyházon belül 
muködnek, tevékenységet fejthetnek ki olyan személyek is, akik hivataluknál fogva semmiféle titoktartási 
kötelezettségre nem kötelesek. Az egyházi személy fogalmát a kánonjog ilyen értelemben, ilyen 
megfogalmazásban nem ismeri, ugyanakkor a lényege abban foglalható össze, hogy egyházi személynek 
tekintheto az a személy, aki az egyházon belül valamilyen hivatali tisztséget tölt be. A kánonjogi szabályok 
szerint egyházi hivatalt, illetve tisztséget csak olyan személy tölthet be, akit pappá szenteltek, amelybol 
következik, hogy papi rendben nem lévo személy ilyen muködést kívánó hivatalt nem is tölthet be. Az egyházi 
személyek körébe tartozik maga a pápa, a püspök, a bíboros, a pápai követ, a megyéspüspök, a segédpüspök, 
a kanonok, a plébános, a káplán, az esperes, a templomigazgató és a lelkész. Figyelemmel arra, hogy a 
törvény egyházi személyrol tesz említést, feltétlenül fontos rögzíteni, hogy egyházon az un. történelmi 
egyházakat kell érteni, illetve e-történelmi egyházak személyeit. 
A 81. § (1) bekezdés a) pontja szerint mind a lelkész, mind az egyházi személy kizárólag arról nem 
hallgatható meg, amire hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn. A miniszteri indokolás e-
titoktartási kötelezettség példájaként a gyónási titkot sorolja fel. 
Gyónásnak nevezzük azt, amikor a hívo a törvényes gyóntatónak megvallja és megbánja az általa elkövetett 
bunöket és kéri bunei bocsánatát. Lényeges ebbol a szempontból a gyónás helye, amely lehet templom, 
kápolna és azon belül valamilyen elkülönített gyóntató hely. Ugyanakkor viszont gyóntató helyen kívül is lehet 
gyóntatni abban az esetben, hogy ha azt valamilyen rendkívüli körülmény indokolja. Hagyományos 
értelemben tehát nem kizárólag a gyóntatószéket, hanem a gyóntatásra kijelölt helyeket kell érteni. 
Gyóntatásra kizárólag felszentelt pap, áldozópap és a püspök jogosult. A puszta felszentelés ugyanakkor 
viszont nem elégséges az érvényes gyóntatáshoz, hanem szükség lehet bizonyos hatóságtól kapott 
felhatalmazásra is. Az érvényes gyóntatáshoz szükséges felhatalmazást a pap megkaphatja magánál a 
jogállásánál fogva, illetve az illetékes hatóság külön intézkedésével. Felhatalmazás nélkül a pap nem 
gyóntathat érvényesen. A jognál fogva általános felhatalmazása van a gyóntatásra a pápának, a 
bíborosoknak és a püspököknek, halálveszélyben pedig minden pap érvényesen és megengedetten gyóntathat 
minden körülmények között. Hivatalánál fogva van gyóntatási felhatalmazása a helyi ordináriusnak, a 
penitenciáriusnak, kanonoknak, a plébánosnak, valamint azok helyettesének. 
A kánonjogi törvény (CIC) szerint egyébként a gyónási titok a gyóntató papot egyébként is kötelezi, ezért a 
Be. ilyetén szabályozása ellenére sem tehetne vallomást arról a tényrol, körülményrol, amelyrol a gyóntatási 
tevékenység körében szerzett volna tudomást. A gyónási titok megsértése ugyanis a kánoni törvények 
büntetojogi rendelkezéseit vonná maga után. Megjegyzendo, hogy a felszentelés során az eskü letételének 
szövege tartalmazza a gyónási titok megorzésének kötelezettségét is. 
Ez a kötelezettség természetszeruleg kizárólag a katolikus lelkészeket köti, míg a titoktartási kötelezettség 
azonban a lelkész, illetve az egyházi személy esetében nem csupán a gyónási eljárás következtében állhat 
fenn, hanem a hivatásánál fogva is olyan tények, körülmények, adatok birtokába kerülhet, amelyek 
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli. E titoktartási kötelezettséget illetoen maga a titoktartásra 
kötelezett személy, egyházi személy dönti el, hogy kijelenti-e, hogy titoktartás egyházi kötelessége alatt jutott 
valami a tudomására, és ezért nem hajlandó vallomást tenni. 
Ebben az esetben a hatóságnak az illeto egyházak szabályainak figyelembe vételével kell eldöntenie, hogy az 
adott körülmények között a lelkész vagy az egyházi személy titoktartásra kötelezett-e vagy sem, titokról van 
szó vagy sem. Ilyen esetben a kihallgatást megelozoen a hatóságnak meg kell keresnie az illeto egyház vezeto 
hivatalát, illetve személyeit atekintetben, hogy a bizonyítási eljárás során felmerülo tények, körülmények 
titoktartási kötelezettség alá esnek-e vagy sem. 
1/b. A 81. § (1) bekezdés b) pontja szerint nem hallgatható ki tanúként a védo arról, amirol mint védo szerzett 
tudomást vagy amit a terhelttel védoi minoségben közölt. A védo kifejezés használatából következoen a védo 
nem azonos az ügyvéddel, ugyanis a Be. 44. § (3) bekezdése szerint ügyvédjelölt ügyvéd helyetteseként a 
nyomozás során, valamint a helyi bíróságon is eljárhat. Ebbol következoen a védon az ügyvédet, illetve az 
ügyvédjelöltet is érteni kell. A korábbi jogi szabályozáshoz képest változás, hogy nem csupán a tekintetben 
mentesíti a kihallgatás alól a védot amirol, mint védo szerzett tudomást, hanem az alól is amelyet, mint védoi 
minoségben közölt védencével. 
A kihallgatási tilalom tehát nem az ügyvédi foglalkozáshoz, hanem a védoi eljáráshoz kötodik alapvetoen. 



A törvény megfogalmazásából következik, hogy amennyiben a védo nem védoi eljárása során szerzett 
tudomást a bizonyítandó tényrol hanem magánemberként, úgy minden további nélkül kihallgatható, 
amennyiben az ügyvédi titoktartás alól felmentést kapott. "A terhelt részére a nyomozás során kirendelt védot 
helyettesíto ügyvédjelölt a terhelt rendorségi kihallgatásának a körülményeire nézve az eljárás bármely 
szakaszában tanúként abban az esetben sem hallgatható ki, ha a terhelt a számára a titoktartás alóli 
felmentést megadta." (BH1992. 86.) 
A törvény megfogalmazásából következik az is, hogy kizárólag a védoi és terhelti pozíció esetében lehet szó a 
tanúságtétel akadályáról, ugyanis abban az esetben, ha az ügyvéd nem, mint a terhelt képviseloje, hanem pl. 
polgári, vagy közigazgatási ügyben érdekelt féllel szemben közölt valamit vagy hozott a tudomására valamit, 
e tekintetben tanúként kihallgatható, ha az eljárás terheltje a felmentést, mint az ügyvédi titoktartás alá 
tartozó tényrol az ügyvéd részére e-tekintetben megadta [Be. 82. § (1) bek. c)]. 
1/c. Ugyancsak nem hallgatható ki tanúként, akinek testi vagy szellemi fogyatékossága következtében hiányzik 
a tanúskodási képessége. A Be. 81. § (1) bekezdés c) pontja úgy fogalmaz, hogy akitol "nyilvánvalóan nem 
várható helyes vallomás". A nyilvánvaló kifejezés használatából következik, hogy a tényként megállapított 
testi, vagy szellemi fogyatékosságból feltételezni lehet, hogy helyes vallomás nem várható el. A testi 
fogyatékosság nem önmagában alapozza meg a vallomástételi képesség hiányát, hanem csak akkor, ha az 
szoros összefüggésben van az észlelés módjával és körülményeivel, más esetben a tanú testi fogyatékossága 
ellenére kihallgatható. 
A szellemi fogyatékosság nem az észleléssel, hanem az észlelt események, tények tárolásával, illetve hiteles 
visszaadásával van szoros összefüggésben. A fogyatékosság meglétének, mértékének, illetve annak a 
tanúskodásra gyakorolt következményeinek megállapításához a hatóságoknak szükség szerint szakértot kell 
igénybe venniük. Az adott esetben még a sértett tanúkénti meghallgatását is mellozni kell, ha éppen a 
sérelmére elkövetett cselekmény során maradandó szellemi fogyatékosságot szenvedett el. (BH1995. 84.) 
Az esetek többségében azonban a kihallgatás elott nem, csupán a kihallgatás közben, vagy a kihallgatás végén 
állapítható meg a kizárási ok, így a törvényi rendelkezés nem abszolút hatályú, hanem a testi vagy szellemi 
állapot függvényében mindössze viszonylagos akadályt képez a tanúkihallgatás körében. 
2. A titoktartási kötelezettség alóli felmentés hiánya kizárólag az érintett tény vonatkozásában jelent kizárási 
okot. A titoktartási kötelezettség vonatkozhat egyaránt államtitokra és szolgálati titokra. Míg korábban a Btk. 
224. §-a adott általános érvényu meghatározást az államtitok, illetve a szolgálati titok fogalmára, körére, 
terjedelmére jelenleg az 1995. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Át.) határozza meg, hogy mi minosül 
államtitoknak, illetve szolgálati titoknak. A titoktartási kötelezettség alóli feloldást az ügyben eljáró 
hatóságnak kell megszereznie. 
Államtitoknak minosül: az az adat, amely Át. mellékletében meghatározott adatfajta körébe tartozik és a 
minosítési eljárás alapján a minosíto kétséget kizáróan megállapította, hogy az érvényességi ido lejárta elotti 
nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására 
hozása, továbbá az arra jogosult részére hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti a Magyar 
Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, bunüldözési vagy bunmegelozési, központi pénzügyi vagy 
devizapolitikai, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggo, valamint igazságszolgáltatási érdekeit. 
Szolgálati titoknak minosül: az Át. 6. § (1) bekezdése szerint minosítésre felhatalmazott által meghatározott 
adatfajták körébe (szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi ido lejárta elotti nyilvánosságra 
hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetové tétele sérti az 
állami vagy közfeladatot ellátó szerv muködésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen 
befolyásolástól mentes gyakorlását. 
A minosített adat kezelésének rendjérol szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint a 
minosíto a minosítéssel egyidejuleg a minosített adat különleges kezelésérol is rendelkezhet, amelyet az 
adathordozón, illetve a mellékleten fel kell tüntetni, míg a (2) bekezdés c) pontja szerint a "Nem másolható!" 
különleges kezelési utasítás alkalmazható. 
3. A Be. 81. § (2) bekezdése a tanú vallomástételének akadályai között határozza meg azt az esetet, amikor a 
tanút olyan államtitoknak vagy szolgálati titoknak minosülo tényre kellene kihallgatni, amelyre nézve a tanú a 
titoktartási kötelezettsége alól nem kapott felmentést. 
Az államtitok és szolgálati titok tekintetében a titoktartási kötelezettség alóli felmentést jól meghatározhatóan, 
az Át.-ben meghatározott minosíto adhatja meg. Éppen ezért a törvény úgy rendelkezik, hogy a (2) 
bekezdésben meghatározott esetben az államtitokról és szolgálati titokról szóló törvényben meghatározott 
minosíto az ügyész, illetoleg a bíróság megkeresésére dönt a felmentés megadásáról vagy a titoktartási 
kötelezettség fenntartásáról. 



Rendkívül lényeges, hogy a törvény külön kiemeli a (2) bekezdést, amely azt is jelenti, hogy ez a rendelkezés 
kizárólag az államtitokra és szolgálati titokra, mint minosített titokra vonatkozik és nem terjed ki arra, amit 
adott esetben az illeto tanú hivatásánál fogva köteles titoktartási kötelezettségre. 
A törvényi szabályozásból egyértelmuen kiderül, hogy az Át. szabályai szerint a minosíto megadhatja a 
titoktartás alóli felmentést, de el is utasíthatja a kérelmet, amely egyet jelent a titoktartási kötelezettség 
fenntartásával. 
A titoktartási kötelezettség fenntartása azt eredményezi, hogy a tanú erre a tényre nem lehet kihallgatni. Ez 
gyakorlatban általában a vád érdekkörében jelenthet problémát, mivel ebben az esetben a vád egyik olyan 
bizonyítási eszközétol fosztja meg a minosíto az ügyészt, amely adott esetben a terheltnek a felelosségre vonás 
alóli mentesüléséhez is vezethet. 
A felmentésre irányuló megkeresésben a törvény megfogalmazása szerint azonosításra alkalmas módon kell 
megjelölni azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik. 
E meghatározásnak azért van kiemelt jelentosége, mert a minosíto kizárólag a kérdések körének ismeretében 
tud dönteni afelol, hogy az államtitokra vonatkozó felmentést részben vagy egészben megadja-e vagy a 
titoktartási kötelezettséget fenntartja. 
Ez azt jelenti, hogy a felmentésre irányuló megkeresésben a bíróság vagy a hatóság nem a konkrét kérdéseket 
fogalmazza meg, hanem kizárólag azokat a kérdésköröket körvonalazza, amelyek keretében a kérdéseket 
kívánja feltenni. Az így megfogalmazott kérdéskör a továbbiakban már köti a bíróságot és amennyiben újabb 
kérdéseket kíván feltenni, úgy ismételt megkeresésben kell kérni a további titoktartási kötelezettség alóli 
felmentést. 
Más a helyzet természetesen akkor, ha a bíróság megkeresésére a hatóság, a minosíto teljes köru felmentést 
ad a titoktartási kötelezettség alól. 

82. § (1) A tanúvallomást megtagadhatja 
a) a terhelt hozzátartozója, 
b) az, aki a (4) bekezdés esetét kivéve magát vagy hozzátartozóját buncselekmény 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, 
illetoleg a nyomozó hatóság megkeresésére a titoktartási kötelezettség alá eso adat továbbítása a felmentésre jogosult 
számára kötelezo. 

(2) A tanút a kihallgatása elején a mentességi okokról tájékoztatni és a jogaira figyelmeztetni kell. A 
figyelmeztetést, valamint a tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzokönyvbe kell venni. A figyelmeztetés 
elmaradása esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem veheto figyelembe. 

 (3) A megtagadás jogosságáról az eljáró bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság határoz. 
(4) A tanúvallomást az (1) bekezdés b) pontja alapján nem tagadhatja meg az, aki a kérdésre adott válasszal 

önmagát olyan buncselekmény elkövetésével vádolná, amelyre nézve vele szemben a feljelentést a 175. § (1) 
bekezdése alapján elutasították, vagy a nyomozást a 192. § (1) bekezdése alapján megszüntették. A tanúvallomást az 
(1) bekezdés b) pontja alapján nem tagadhatja meg az sem, akivel szemben a nyomozást megszüntették [190. § (1) 
bek. f) pont], illetoleg a büntetoeljárást a bíróság megszüntette [332. § (1) bek. e) pont], ha a kérdésre adott válasszal 
önmagát olyan buncselekmény elkövetésével vádolná, amelynek büntethetosége a Btk. 147. §-ának (4) 
bekezdésében, 255/A. §-ában, 263/C. §-ának (2) bekezdésében, 283/A. §-ának (2) bekezdésében, 300/E. §-ának (3) 
bekezdésében, 303. §-ának (4) bekezdésében vagy 329/B. §-ának (4) bekezdésében meghatározott ok miatt szunt 
meg. 

(5) A (4) bekezdés alapján tett tanúvallomásban közölt buncselekmény miatt az eljárás folytatása [191. § (2) bek.] 
nem rendelheto el, és a tanúvallomás nem tekintheto a perújítás szempontjából új bizonyítéknak [392. § (1) bek. a) 
pont]. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni arra a tanúvallomás során feltárt buncselekményre is, amely nem képezte a 
tanú ellen korábban folyamatban volt büntetoeljárás tárgyát, de a feljelentés elutasításának, a nyomozás, illetoleg az 
eljárás megszüntetésének a tanúvallomással feltárt buncselekmény esetén is bármely okból helye lenne. 

1. A tanúvallomás megtagadása csupán lehetoség az egyébként tanúskodásra kötelezettek személyes 
érdekvédelemmel körülhatárolt részére. Olyan kivétel az általános tanúskodási kötelezettség alól, amellyel 
bizonyos, a törvényben felsorolt feltételek fennállása esetén a kihallgatandó személy saját belátása szerint 
élhet, külso befolyástól mentesen dönthet, hogy vallomást tesz, vagy sem. A kihallgatandó személy 
nyilatkozata elott a hatóság nem dönthet a kihallgatás mellozése felol még akkor sem, ha a nevezett korábban 
már élt mentességi jogával, ugyanis a döntés joga a tanút az eljárás során mindvégig megilleti. "A még ki 



nem hallgatott tanú mentességi joga, érdekeltsége, vagy elfogultsága az eljárás során elozetesen nem 
vizsgálható." (BH1995. 694., FBK. 1994/39.) 
E szabályozásból kitunoen a bírósági tárgyalásra azt a személyt is tanúként kell megidézni, aki egyébként a 
nyomozás során törvényes alapon megtagadta a vallomástételt. Amennyiben a tanú él a mentességi jogával, 
az azt megelozo valamennyi vallomását, nyilatkozatát figyelmen kívül kell hagyni, a bizonyítási eszközök 
körébol egyértelmuen és felismerhetoen ki kell rekeszteni. 
Ugyanakkor viszont tanúként hallgatható ki az a személy, aki mentességet élvezo személytol nem hivatalos 
eljárása során, vagy azzal összefüggésben szerzett tudomást a bizonyítandó tényrol. "Ha a sértett a vádlott 
hozzátartozója, és a tárgyaláson mentességi jogával élve nem tesz vallomást, annak a rendornek - a sértett 
által a cselekményrol eloadottakat tartalmazó - tanúvallomása sem használható fel bizonyítékul, aki 
hivatalosan járt el a buncselekmény helyszínén, és hallgatta meg a sértettet" [Be. 66. § (1) a), Be. 83. § (3)] 
(BH1999. 241.). 
A vallomás megtagadásának tényét viszont semmilyen formában nem lehet bizonyítékként értékelni. A 
megtagadás okát csupán a törvényes feltételek fennálltának mértékéig lehet vizsgálni. 
2. A vallomást megtagadhatja a terhelt hozzátartozója. A hozzátartozók körét a Btk. 137. § 6. pontja taxatíve 
sorolja fel. Ezek szerint hozzátartozó az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa, az örökbefogadó és a 
nevelo szülo, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. A hozzátartozói viszonyt akkor is figyelembe 
kell venni, ha az akár a buncselekmény elkövetésekor, akár azt követoen a kihallgatáskor állt fenn [Be. 83. § 
(1) bek.]. Ugyanakkor ezen belül vannak olyan esetek, mint pl. a jegyesi, élettársi viszony, amelyeket a 
hatóságnak hivatalból is körültekintoen kell vizsgálnia, vagyis nem elegendo a kihallgatandó személy 
egyoldalú nyilatkozata. (Nem tagadhatja meg viszont a vallomást a tanú olyan terheltek vonatkozásában, 
akiknek a vád tárgyává tett cselekménye nem áll összefüggésben a hozzátartozójának a magatartásával. BED 
999.) 
A fiatalkorúak elleni büntetoeljárás szabályai az általánostól eltéro rendelkezést tartalmaznak, ugyanis a Be. 
453. § (1) bekezdése szerint a fiatalkorú egyéniségét, értelmi fejlettségét és életviszonyait jellemzo 
körülmények felderítése érdekében a fiatalkorú gondozóját tanúként kell kihallgatni. Ezek közlésére a Be. 82. 
§ (1) bekezdésében meghatározott mentesség értelemszeruen nem terjed ki. 
3. A törvény rendelkezése szerint a tanúvallomást megtagadhatja az, aki a (4) bekezdés esetét kivéve magát 
vagy hozzátartozóját buncselekmény elkövetésével vádolná az ezzel kapcsolatos kérdésekben akkor is, ha a 
tanúvallomást az a) pont alapján nem tagadta meg. 
A vallomás megtagadásának joga tehát azokat a tanúkat illeti meg, akik a vallomás megtételével önmagukat 
vagy hozzátartozójukat buncselekmény elkövetésével vádolnák, de csak az ezzel kapcsolatos kérdésekben. 
Kivétel ez alól az az eset, amikor a tanú a (4) bekezdés alapján köteles a tanúvallomás megtételére még akkor 
is, ha önmagát buncselekmény elkövetésével vádolja. 
A törvény lehetoséget ad a tanúnak a vallomás megtagadására abban az esetben is, ha egyébként mentességi 
jog illetné meg a 82. § (1) bekezdés a) pontja szerint, tehát mint a terhelt hozzátartozója, de a vallomástételt 
ez okból nem tagadta meg. 
Ennek magyarázata az, hogy az a) és b) pontban meghatározott vallomástételi akadályok két különbözo 
akadálycsoportot képeznek. 
A terhelt hozzátartozója nem csak a terhelt ellen, hanem mellette is, érdekében is tehet vallomást. 
Ez utóbbi esetben természetszeruleg nem fog élni a törvényben biztosított lehetoséggel és vallomást fog tenni 
az ügyben. Ugyanakkor a kihallgatás során elofordulhat, hogy olyan kérdések hangzanak el, amelyekre 
történo válaszadással már önmagát vagy hozzátartozóját vádolná buncselekmény elkövetésével. 
A törvény ebben az esetben lehetoséget biztosít a tanúnak, hogy a vele egyébként hozzátartozói viszonyban 
lévo terhelt javára vallomást tegyen, ugyanakkor viszont azokra a kérdésekre, amelyekre a válaszadással 
önmagát vádolná esetleg buncselekmény elkövetésével, a vallomást megtagadhatja. 
Ugyancsak megtagadhatja a válaszadást azokban az esetekben, amikor az a hozzátartozója számára lenne 
kedvezotlen, illetve hátrányos. 
Vádoláson bármely, valamely buncselekménnyel összefüggésbe hozható kijelentést kell érteni és mivel a 
törvény kifejezetten buncselekményre utal, nem terjed ki a mentesség a mindössze szabálysértést megvalósító 
cselekmények vonatkozásában. (BH1996., 1979. III.) 
A tanú a figyelmeztetés és kioktatás után a kérdések elhangzása elott vagy azt követoen döntheti el, hogy 
válaszol-e vagy sem. 



Amennyiben a kihallgatás folyamán merül fel ennek lehetosége, a kérdés feltevése vagy elhangzása után 
ismételten ki kell oktatni a tanút a válaszadás következmények nélküli megtagadásának a jogára, illetve a 
lehetoségére anélkül, hogy a tanút a hatóság bármilyen formában befolyásolná. 
Ugyanakkor a kioktatási kötelezettség arra az esetre is kiterjed, ha a vallomástételt annak ellenére nem 
tagadhatja meg, hogy önmagát a válaszadással buncselekmény elkövetésével vádolná. 
A kihallgató hatóságnak tehát minden egyes kérdésfeltevés esetében tisztában kell lennie azzal, hogy a tanút e 
tekintetben mentesség illeti meg vagy sem, illetve, hogy a buncselekmény elkövetésével történo vádolás esetén 
köteles vagy nem köteles a válaszadásra. 
Az ügyben eljáró hatóságnak a lehetoségekhez képest kerülnie kell az olyan jellegu kérdések feltevését, 
amelyekre a tanú nem köteles válaszolni, viszont ha feltétlenül szükséges a kérdés feltevése nyomban fel kell 
hívnia a figyelmét arra, hogy az elhangzott kérdésre nem köteles válaszolni. 
Az eljáró hatóságoknak különösen nagy súlyt kell fektetniük arra, hogy az ügyben eljáró más személyek, akik 
jogosultak a tanúhoz kérdést intézni, ne tegyenek fel olyan kérdéseket, amelyekre a válaszadással a tanú 
önmagát vádolná, mert a megfelelo kioktatás esetleg elmaradt. 
A hatóságoknak folyamatosan kontroll alatt kell tartani a tanúhoz feltett kérdéseket és folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni az esetleges mentességi jog fennállását, illetve a válaszadás megtagadásának a 
lehetoségét. 
A törvény szerint tehát az önvádolás kiváltására alkalmas kérdések feltétele nem tiltott, azonban a válaszadás 
a tanú belátására van bízva azzal, hogy meghatározott esetekben az önvádolás terhe mellett is köteles a feltett 
kérdésekre válaszolni. 
Abból a ténybol, hogy a tanú a kioktatást követoen a konkrét kérdésre a válaszadást megtagadta, sem a tanút, 
sem a terheltet illetoen semmiféle következtetés nem vonható le, ebbol következoen a vallomás, illetve a 
válaszadás megtagadása bizonyítékként nem értékelheto a bizonyítási eljárás során. 
4. A foglalkozásnál vagy közmegbízatásnál fogva titoktartásra kötelezett személy ugyancsak megtagadhatja a 
vallomást, ha a vallomás megtétele esetén megsértené ez irányú kötelezettségét. 
Ilyen személynek tekintheto pl. az orvos, a gyógyszerész, az ügyvéd, az adatkezelo, a pap, a lelkész (kivéve a 
gyónási titkot), vagyis mindazon személyek, akiknek a foglalkozásához valamilyen formában szorosan kötodik 
a bizalmi elvbol, bizalmi viszonyból fakadó titoktartási kötelezettség. 
Természetesen a vallomás megtagadása e körben ugyancsak lehetoség. 
Ezért mondja ki a törvény, hogy a 81. § (2) bekezdésében írt tilalom nem vonható ebbe a körbe, ugyanis a 81. 
§ (2) bekezdésében írt államtitokkal, szolgálati titokkal kapcsolatos tényekrol felmentés hiányában a tanú nem 
is hallgatható ki, így nem a mérlegelési jogkörébe tartozó kérdés, hogy tesz-e vallomást, vagy sem, megsérti-e 
a titoktartási kötelezettségét vagy sem. 
A törvény nem hagy kétséget a felol, hogy a lelkész és az ügyvéd, ha védo volt nem vonható az (1) bekezdés c) 
pontjának rendelkezése alá, mivel a két személyi kör tekintetében nem a Be. 82. §-a szerinti relatív 
tanúvallomási akadály, hanem a 81. § szerinti abszolút tanúzási akadály áll fenn, amelyrol épp ezért a lelkész 
és az ügyvéd nem mondhat le. 
Az egyéb, foglalkozáson alapuló titoktartási kötelezettség alól a külön jogszabály szerint erre jogosult 
felmentést adhat. Nincs szükség ilyen felmentésre, ha a titoktartási kötelezettség alá eso adat továbbítása a 
foglalkozásnál vagy közmegbízatásnál fogva titoktartásra kötelezett személy, illetoleg a felmentésre jogosult 
számára kötelezo. 
Ez utóbbi rendelkezés azt hivatott megakadályozni, hogy a tanúvallomást indokolatlanul ne tagadja meg a 
titoktartásra kötelezett személy abban az esetben, ha külön jogszabály szerint a bíróság, az ügyész, illetve a 
nyomozó hatóság megkeresésére az adott személy egyébként is jogosult lenne a titoktartással érintett adat 
továbbítására. 
Így pl. nem hivatkozhat a tanúvallomás ezen akadályára az adóellenor, mivel a reá, illetoleg az adótitokra 
vonatkozó jogszabályok szerint a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság megkeresésére az adótitkot 
tartalmazó adatot köteles a büntetoeljárást folytatók rendelkezésére bocsátani. 
Ha a titoktartással védett személy a felmentést a titoktartásra kötelezett személy részére megadta, úgy a tanú 
erre hivatkozással már nem tagadhatja meg a vallomástételt, sot kötelezheto a vallomás megtételére. "A fiktív 
adásvételi szerzodés megkötésénél közremuködo ügyvéd a titoktartási kötelezettségre hivatkozva e körben a 
tanúvallomást nem tagadhatja meg." (FBK.1994/40.) 
5. A tanú kihallgatását megelozoen tisztázni kell, hogy a tanú vallomástételének nincs-e a Be. 81. § (1) 
bekezdés, illetve a 82. § (1) bekezdésében írt akadálya. A kioktatási és tájékoztatási kötelezettség elmaradása 
a Btk. 241. § (1) bekezdés a)-b) pontjai szerint a hamis tanúzás miatt büntethetoséget kizáró okot 
eredményezhet. E-rendelkezésnek megfeleloen a tanú kioktatását, illetve figyelmeztetését, valamint a tanúnak 



erre adott válaszát, miszerint megértette a kioktatást, feltétlenül jegyzokönyvben kell rögzíteni. A 
figyelmeztetés elmaradása esetén nem csupán büntethetoséget kizáró ok létesül ha hamis a vallomás, hanem a 
tanú vallomása az alapügyben bizonyítási eszközként nem veheto figyelembe. Elofordulnak azonban olyan 
esetek, amikor a mentesség kérdése csak a kihallgatás során vetodik fel, így ez esetben nyomban 
figyelmeztetni kell a tanút a vallomás megtagadásának a lehetoségére és arra is, hogy amennyiben nem kíván 
élni mentességi jogával, úgy igazmondásra köteles és ez esetben már a hamis tanúzás buncselekményét is 
megvalósíthatja. 
6. Amint arról már szó esett a tanú önállóan dönt abban a kérdésben, hogy kíván-e élni mentességi jogával, 
vagyis megtagadja-e a vallomást, illetve bizonyos kérdésekre a válaszadást, vagy sem. A döntés jogosságáról 
és megalapozottságáról viszont a hatóság dönt, ugyanis elofordulhat, hogy a tanú nem megfeleloen értelmezi 
saját perjogi helyzetét, vagy a kioktatást, illetve a tájékoztatást félreértette. Amennyiben a bíróság megítélése 
szerint a tanút a mentességi jog nem illeti meg, úgy határozatot hoz a vallomás megtételét illetoen, amely 
ellen a tanú halasztó hatályú fellebbezést jelenthet be. (Be. 94. §) 
Ennek megfeleloen a döntés elbírálásáig a tanú kihallgatása nem kezdheto meg. Elofordulhat, hogy a tanú az 
elbírálás után sem ért egyet a vallomásra kötelezo határozattal, vagy egyéb okból megtagadja a 
vallomástételt. Ez esetben a tanúval szemben rendbírság szabható ki és a költségekre kötelezheto. (Be. 93. §) 
Amennyiben a tanú e kényszerintézkedések alkalmazása után sem tesz vallomást, további 
kényszerintézkedésnek már nincs helye, viszont ha és amennyiben rendelkezésre áll korábbi vallomás, az 
felolvasható és a tárgyalás anyagává teheto, amely után már bizonyítékként felhasználható, természetesen 
kizárólag abban az esetben, amennyiben a vallomás megtagadása alaptalan volt. 
7. A foszabályhoz képest, amely szerint megtagadhatja a vallomást, aki magát vagy hozzátartozóját 
buncselekmény elkövetésével vádolná, kivételt állapított meg a 2002. évi I. tv. 54. § (2) bekezdése. Bizonyos 
esetekben a tanú nem hivatkozhat a mentességi jogára. Ennek magyarázata az, hogy ugyancsak a 2001. évi 
CXXI. tv. a Btk. különös részében speciális büntethetoséget kizáró okokat fogalmazott meg az alábbiak szerint 
A Btk. 255/A. § (1) bekezdése szerint nem büntetheto a 250. § (1)-(2) bekezdésében, a 251. § (1) 
bekezdésében, a 252. § (1) bekezdésében és a 255. § (2) bekezdésében meghatározott buncselekmény 
elkövetoje, ha a cselekményt, mielott az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti, a kapott 
jogtalan vagyoni elonyt vagy annak ellenértékét a hatóságnak átadja és az elkövetés körülményeit feltárja. 
Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint nem büntetheto a 253. §-ban, a 254. §-ban és a 255. § (1) 
bekezdésében meghatározott buncselekmény elkövetoje, ha a cselekményt, mielott az a hatóság tudomására 
jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja. 
A Btk. 263/C. § (2) bekezdése szerint bunszervezetben részvétel miatt nem büntetheto, aki a cselekményt, 
mielott az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja. 
A 283/A. § (2) bekezdése szerint nem büntetheto, aki - mielott a kábítószer készítését elosegíto tevékenysége a 
hatóság tudomására jutott volna - a cselekményét felfedi, az elkészített dolgokat, illetoleg a (3) bekezdésben 
meghatározott anyagot a hatóságnak átadja, valamint lehetové teszi a kábítószer készítésének elosegítésében 
részt vevo más személyek kilétének megállapítását. 
A 329/B. § (4) bekezdése szerint nem büntetheto az (1) bekezdés a) pontja esetén, aki - mielott a szerzoi, vagy 
szerzoi joghoz kapcsolódó jogok védelmét szolgáló muszaki intézkedés megkerüléséhez szükséges eszköz, 
termék, berendezés, felszerelés készítése, illetoleg eloállítása a hatóság tudomására jutott volna - 
tevékenységét a hatóság elott felfedi és az elkészített, illetoleg az eloállított dolgot a hatóságnak átadja, 
valamint lehetové teszi a készítésben, illetoleg eloállításban részt vevo más személyek kilétének 
megállapítását. 
Ezekben az esetekben a büntetlenség feltétele tehát olyan bejelentés, amely a még felderítetlen, vagy a 
hatóság tudomására nem jutott buncselekmény elkövetésére vonatkozik. Ebben az esetben azonban a 
feljelentésen túlmenoen az elkövetonek az elkövetés körülményeit is fel kell tárnia, így nyilvánvaló, hogy e 
körbol saját tevékenysége sem mellozheto. Ugyanakkor viszont sajátos perjogi helyzetbe kerül az elköveto, 
ugyanis amikor a bejelentést a hatóságnak ezekben az esetekben megteszi, o mint tényleges elköveto csupán 
bejelentést tesz a hatóságnál és ebben az esetben még nem tanúként szerepel. 
A tanúvallomásra csupán egy késobbi idopontban kerülhet sor, amikor is a bejelentése és a buncselekmény 
körülményeinek feltárása után a törvényben meghatározott egyéb feltételeknek eleget téve a hatóság vele 
szemben a feljelentést a Be. 174. § (1) bekezdés c) pontja alapján elutasította, vagy a 192. § (1) bekezdés 
alapján megszüntette. Csak ezen határozatok meghozatala után kerül az elköveto, adott esetben terhelt, 
(gyanúsított vagy vádlott) tanúi pozícióba, amikor már a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontja értelemszeruen 
vonatkozhat rá. Ezekben az esetekben nyilvánvaló, hogy a büntetlenséget kizárólag az eredményezheti, ha a 
tanú az elkövetés körülményeinek feltárása során saját tevékenységérol is számot ad. 



A Btk. 255/A. § (1)-(2) bekezdés, 263/C. § (2) bekezdés, 283/A. § (2) bekezdés és a 329/B. § (4) bekezdés 
csupán azt írja elo, hogy az elkövetonek a buncselekmény elkövetésének körülményeit és saját tevékenységét is 
fel kell fednie a hatóság elott. 
Összességében tehát mindez azt jelenti, hogy a tanú ezekben az esetekben, amikor az anyagi jogi és az 
eljárásjogi feltételek találkoznak, a tanúvallomást az (1) bekezdés b) pontja alapján nem tagadhatja meg. 
E büntetlenséget biztosító jogszabályhelyek egyfelol a buncselekmény leleplezését, folytatásának 
megakadályozását szolgálják. A bejelentést tevo a tevékenységet felfedo elköveto szerepe azonban ebben még 
nem merülhet ki. Ugyanis jelentos érdek fuzodik ahhoz, hogy bizonyítékként szolgáljon a tanúvallomása. Ezt 
hiúsítaná meg, ha a buncselekmény elkövetésével önmagát vádolás jogcímén megtagadhatná a tanúvallomást 
éppen az o közremuködése folytán megindult büntetoeljárásban. 
8. A Btk. 255/A. §-a, a 263/C. §-a, a 283/A. §-a és a 329/B. §-a speciális büntethetoséget megszünteto okot 
létesített azon elkövetok számára, akik a hatósággal együttmuködve bejelentik a buncselekmény elkövetését, 
felfedik a buncselekmény elkövetésének részleteit, feltárják az ügy körülményeit, az adott elonyt vagy a dolgot, 
amelyre a buncselekményt elkövették a hatóságnak átadják. 
Ezért cserében ezen elkövetokkel szemben a nyomozást megtagadják, az eljárást megszüntetik vagy a bíróság 
szünteti meg velük szemben az eljárást, vagyis büntetlenséget élveznek, cserébe viszont a (4) bekezdés szerint 
a vallomástételt az (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással nem tagadhatják meg. 
Ebbol következoen e buncselekmények elkövetoinek, akik akár tettesei, akár részesei voltak az adott 
cselekménynek, részletes vallomást kell tenniük a késobbiekben, amelynek következtében kétségtelenül 
önmagukra nézve egyértelmuen terhelo vallomást kell tenniük. 
Az (5) bekezdés kifejezetten ezen tanúk védelme érdekében beiktatott garanciális rendelkezés, amely kizárja 
azt, hogy e vallomás alapján a késobbiekben ezen elkövetokkel szemben újabb büntetoeljárást indítsanak. 
A Be. 191. § (2) bekezdése szerint ugyanis a megszüntetett nyomozás folytatható abban az esetben, ha az 
ügyész a nyomozást megszünteto határozatot hatályon kívül helyezi, vagyis önmagában a nyomozás 
megszüntetése nem akadálya annak, hogy ugyanabban az ügyben utóbb eljárást folytassanak. 
A 191. § (1) bekezdés hozzáfuzi, hogy a nyomozás megszüntetése akkor nem akadálya az eljárás 
folytatásának, ha ez alól a törvény kivételt nem tesz. 
Az (5) bekezdés megfogalmazása jelenti azt a kivételt, amely kizárja, hogy a megszüntetett nyomozást utóbb, 
adott esetben a vallomás alapján folytassák. 
A Be. 392. § (1) bekezdés a) pontja szerint perújításnak van helye, ha az alapügyben akár felmerült, akár fel 
nem merült tényre vonatkozóan új bizonyítékot hoznak fel a bizonyítási eljárás során. 
Nyilvánvaló, hogy a hatósággal együttmuködo elköveto a késobbi tanúvallomása során olyan részleteket is 
feltárhat a cselekményérol, amelyek korábban a bejelentésben még nem szerepeltek, így a hatóság számára 
ismeretlenek voltak. A törvény kizárja erre az esetre, hogy az utóbbi tanúvallomás során feltárt új 
bizonyítékok alapján az elkövetovel szemben perújítási eljárást kezdeményezzenek. 
Az új bizonyítékok körébol tehát a késobbi tanúvallomás teljes egészében kizárt. 
Az (5) bekezdés szerint ugyanezen rendelkezést kell alkalmazni a tanúvallomás során feltárt buncselekményre 
is, amely nem képezte a tanú ellen korábban folyamatban volt büntetoeljárás tárgyát, de a feljelentés 
elutasításának, a nyomozás illetoleg az eljárás megszüntetésének a tanúvallomással feltárt buncselekmény 
esetén is bármely okból helye lenne. 
Ez további garanciális szabályt jelent a tanú részére, mégpedig abból a szempontból, hogy ennek ismeretében 
oszintén feltárhassa a hatóság, bíróság elott a korábban elkövetett buncselekmény valamennyi részletét, 
körülményét, adott esetben azzal összefüggésben további buncselekmények elkövetésérol vagy elokészítésérol 
is számot adjon. 
Ha tehát az elkövetovel szemben a feljelentést vesztegetés buntette miatt utasították el, illetve az emiatt indult 
büntetoeljárást szüntették meg, a késobbi tanúvallomása során következmények nélkül számot adhat 
bunszervezetben való részvételrol, kábítószerrel kapcsolatos cselekményekrol vagy adott esetben szerzoi jogok 
megsértésérol, mivel az (5) bekezdés kategorikus rendelkezése szerint emiatt vele szemben büntetoeljárás 
újólag már nem indítható. 
Ezen túlmenoen e körbe nem tartozó buncselekményekrol is számot adhat abban az esetben, ha az eljárási 
törvény szerint vele szemben bármely okból helye lehet a feljelentés elutasításának, a nyomozás illetoleg az 
eljárás megszüntetésének pl. abban az esetben, ha olyan buncselekményrol ad számot, amely ugyan a korábbi 
eljárás tárgyát nem képezte, azonban vele szemben a hatóságokkal való együttmuködés címén a Be. 175. § (1) 
bekezdése szerint a feljelentés elutasítása vagy a Be. 192. (2) bekezdése esetén a nyomozás megszüntetése 
lenne indokolt, mint együttmuködo személlyel szemben. 



83. § (1) A tanú vallomástételének akadályát figyelembe kell venni, ha az akár a buncselekmény 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 
buncselekmény elkövetését már jogerosen megállapították, vagy vele szemben az ügyész a vádemelést elhalasztotta. 
A vallomástétel megtagadása nem akadálya annak, hogy a tárgyaláson tanúként kihallgatandó személynek az eljárás 
korábbi szakaszában terheltként történo kihallgatásáról készült jegyzokönyvet a bírósági eljárásban felolvassák. 

(2) A tanúnak a 81. § (1) bekezdése a) és b) pontjában meghatározott mentessége - ha a titoktartási kötelezettség 
alól nem kapott felmentést - az annak alapjául szolgáló viszony megszunése 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. 

1. A Be. 83. §-a a tanú vallomástétele akadályának figyelembe vételérol rendelkezik, ugyanis a vallomástételi 
kötelezettség alóli mentesség, illetve a megtagadás joga meglehetosen tág idobeli határok között érvényesül. 
A törvény rendelkezése szerint a tanú vallomástételének akadályát figyelembe kell venni, ha az akár a 
buncselekmény elkövetésekor állt fenn, akár a kihallgatásakor áll fenn. 
A Be. 81-82. §-ban írt okokat az eljárás során mindvégig folyamatosan figyelembe kell venni függetlenül attól 
tehát, hogy azok az elkövetéskor, illetve a kihallgatáskor álltak-e fenn. 
Az elkövetéskor fennálló viszonyok, családi állapot, közmegbízatás, foglalkozás a büntetoeljárás 
megindulásáig, illetve annak jogeros befejezéséig megváltozhatnak, azonban a mentességet biztosító hatásuk 
tovább él. Ebbol következoen a vallomástételi akadályokat az eljárás folyamán a hatóságoknak hivatalból 
figyelemmel kell kísérnie, amely egyrészt annak vizsgálatát jelenti, hogy nem állnak-e fenn a Be. 81. § (1) 
bekezdés a) és b) pontjában, illetve a (2) bekezdésében írt kizáró körülmények, vagy a 82. § (1) bekezdés c) 
pontjában írt foglalkozási, közmegbízatási viszony. 
A tanút minden kihallgatása elott figyelmeztetni kell a mentességi jogára, hiszen következik ez abból, hogy a 
tanú pozíciója, jogállása az eljárás során bármikor megváltozhat, akár két kihallgatás között is. 
A tanú bármikor élhet mentességi jogával, akár külön kioktatás nélkül, vallomástétel közben is. 
Ez utóbbi esetben a tanú korábban, illetve az azt megelozoen tett vallomása már nem veheto figyelembe. 
Ugyanakkor viszont nem korlátlan ez a jog annyiban, hogy a már kihallgatott tanú utóbb nem jelentheti be 
kihallgatását követoen mentességi jogát, ezáltal mintegy visszavonva korábbi vallomását. 
Viszont ha a tanú a tárgyaláson él a mentességi jogával, a korábban akár a tárgyaláson, akár a nyomozati 
eljárás során tett vallomása már nem olvasható fel és nem használható fel törvényes bizonyítási eszközként. 
Amennyiben a tanú meghallgatására a fellebbezési eljárásban vagy a megismételt eljárásban kerülne sor, 
ugyanúgy megilleti a vallomástételi joga és ugyan így a korábbi elso, illetve elso és másodfokú eljárásban tett 
nyilatkozatai sem vehetok figyelembe. 
A törvény rögzíti, hogy a tanú a vallomástételt akkor is megtagadhatja a 82. § (1) bekezdés b) pontja esetén, 
ha a kérdéses buncselekmény elkövetését már jogerosen megállapították, vagy vele szemben az ügyész a 
vádemelést elhalasztotta. 
Bár a törvényszöveg ezt nem mondja ki, de egyértelmuen a tanú büntetojogi felelosségének jogeros 
megállapításáról van szó. 
Ugyanakkor viszont ebbe a körbe vonható az is, hogy ha a vallomással érintett buncselekmény elkövetését a 
terhelten és a tanún kívülálló személlyel összefüggésben állapították meg jogerosen, ugyanis ebben az esetben 
is a tanú - amennyiben a cselekmény elkövetésében érintett -, önmagára terhelo vallomást tenne. 
Kérdésként merül fel, hogy abban az esetben, hogy ha a tanú az adott buncselekmény elkövetésének vádja alól 
jogerosen felmentették, megtagadhatja-e a vallomástételt ezen paragrafusra hivatkozással, ugyanis ebben az 
esetben vallomása alapján már amúgy sem indítható ellene újabb büntetoeljárás. 
Mivel a törvény egyértelmuen rendelkezik a vallomás megtagadás lehetoségérol az önvádolás esetére, így 
nyilvánvaló, hogy ha büntetoeljárás nélkül is megtagadhatja a tanú a vallomástételt, ha az ránézve terhelo, 
fokozottabban így van az, hogy ha vele szemben ez okból már büntetoeljárás is volt folyamatban és adott 
esetben azt jogerosen befejezték függetlenül attól, hogy annak eredménye miként alakult. 
Ugyanez a kérdés vetodik fel abban az esetben, ha az ügyész a tanúval szemben a vádemelést a Be. 222. § (1) 
bekezdése szerint meghatározott idore elhalasztotta és a vádemelés elhalasztásának határideje eredményesen 
eltelt és az ügyész a Be. 226. § (1) bekezdése alapján az eljárást megszüntette. 
Nem tagadható meg a vallomás abban az esetben, ha a Be. 82. § (4) bekezdésében szabályozottak szerint a 
tanúval szemben kifejezetten a hatósággal való együttmuködésére figyelemmel szüntették meg az eljárást. 



a) A törvény rendelkezése szerint a vallomástétel megtagadása nem akadálya annak, hogy a tárgyaláson 
tanúként kihallgatandó személynek az eljárás korábbi szakaszában terheltként történo kihallgatásáról készült 
jegyzokönyvet a bírósági eljárásban felolvassák. 
A törvény ezen rendelkezése arra az esetre vonatkozik, amikor az alapeljárás során a tanút terheltként 
(gyanúsítottként vagy vádlottként) hallgatták ki, majd ezt követoen akár az ügyek elkülönítése miatt, akár más 
okból a korábbi terhelt az újabb büntetoeljárás során már tanúként szerepel. Ebben az esetben a törvény 
rendelkezése szerint önmagára nézve nem köteles terhelo vallomást tenni, ezért a vallomást megtagadhatja. 
Ebben az esetben a korábbi nyomozati vagy tárgyalási vallomása a tárgyaláson bizonyítékként felhasználható 
és felolvasás útján tárgyalás anyagává teheto, mivel azt nem hogy a törvény nem zárja ki, hanem kifejezetten 
lehetové teszi, amikor a terheltet figyelmezteti, hogy a vallomás megtétele esetén a nyilatkozata a 
továbbiakban bizonyítékként használható fel. 
A vallomás megtagadása esetén kizárólag a tanúi minoségben tett korábbi vallomások felhasználását zárja ki 
a törvény. 
Az ilyen módon felolvasott vallomás bizonyítékként történo értékelése során azonban nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a terhelt a hamis vád kivételével szabadon védekezhet az ellene felhozott vádakkal szemben, míg a 
tanú igazmondási kötelezettség terhe mellett köteles vallomást tenni. 
Ebbol következoen a tanú korábbi terhelti nyilatkozatának valóságtartalma bizonyos esetekben igen alapos 
vizsgálatot igényel és a bizonyítékok értékelése körében igen alapos mérlegelo tevékenységre szorul. 
b) Gyakorta elofordul az elozoekhez képest fordított eset, hogy a büntetoeljárás során a késobbi terheltet 
elobb tanúként hallgatják meg, amelynek során igen részletes, aprólékos vallomást tesz. 
Ezt követoen kerül sor a gyanúsítottá nyilvánítására, adott esetben nem kizárhatóan épp a korábbi részletes 
tanúvallomására figyelemmel, amelynek során a nyomozó hatóság a gyanúsítás tényének közlése után a 
terhelt ismételt, részletes kihallgatását már mellozhetonek tartja abban az esetben, ha a terhelt kijelenti, hogy 
a korábban tett tanúvallomását minden tekintetben fenntartja. 
A törvény ezzel kapcsolatosan mindössze a terhelti kihallgatásáról készült jegyzokönyv felolvasására ad 
lehetoséget. 
c) A harmadik esetkör, amikor elso ízben tanúvallomás megtételére kerül sor, majd gyanúsítottként való 
kihallgatásra. Ekkor a gyanúsított akként nyilatkozik, hogy a korábban tett vallomásában foglaltakat 
fenntartja. Ez lényegében azt jelenti, hogy gyanúsítottként is azonosul a tanúként elmondott tényekkel, 
körülményekkel. Amikor pedig e- személlyel szemben a büntetoeljárást megszüntetik, merül fel a probléma, 
hogy újból tanúként való kihallgatása esetén használható-e az elozo terhelti nyilatkozat. 
Álláspontom szerint igen, mert ha a gyanúsított e perbeli helyzetében a kihallgatáson a korábbi tanúként való 
vallomását lényegében megismétli azzal, hogy azt ekként is fenntartja, ezzel maga hatalmazza fel a hatóságot, 
hogy felhasználhassák ekként tett nyilatkozatát, vallomásának tartalmát. 
2. Bizonyos titoktartási kötelezettséget létesíto foglalkozás, mint pl. a lelkész vagy az ügyvéd megszunése után 
a vallomástételi akadállyal kapcsolatos szabályok változatlanul fennállnak annak ellenére, hogy bizonyos 
esetekben az ido múlásával a hozzá fuzodo érdek is gyakorlatilag megszunik. 
Ebbol következoen a titoktartási kötelezettséget létesíto munkaviszony megszunése után is, amennyiben 
szükségessége felmerül, be kell szerezni a titoktartással védett személy esetleges felmento nyilatkozatát, hogy 
az o tanút a bíróság törvényes keretek között kihallgassa. Ez a felmentés azonban csupán a titoktartást létesíto 
jogviszony megszunése után adható, ugyanis a lelkészt a papi hivatás, az orvost pedig az orvosi esküje, illetve 
az egészségügyi törvény kötelezi a titoktartásra és ez alól az érintett személy - hívo, vagy a beteg - sem adhat 
felmentést. Az alapul szolgáló viszony megszunése után azonban a titoktartással védett személy már 
felmentést adhat a titoktartási kötelezettség alól. 
A titoktartási kötelezettséget szolgáló jogviszony megszunte után a tanú kihallgatható, de a mentességi jog 
megadásának hiányában a titoktartás körébe tartozó kérdésekre nézve nem hallgatható ki, a mentességi jog 
változatlanul megilleti, ami egyben azt is jelenti, hogy a titoktartás körébe eso kérdések nem intézhetok a 
tanúhoz, mivel nem hallgatható ki. 
Más a helyzet az államtitok és szolgálati titok esetén. Ezek esetében ugyanis nem az a lényeg, hogy e titok 
megismerését lehetové tevo munkaviszony (szolgálati viszony) megszunését követoen is fennmarad a 
titoktartási kötelezettség, mert az államtitok, illetoleg a szolgálati titok minosítési idejét a törvény alapján a 
minosíto határozza meg. Ebbol következoen a foglalkozási viszony megszunése és a titoktartási kötelezettség 
egymástól idoben elválik, ugyanis elofordulhat, hogy a munkaviszony (szolgálati viszony) hamarabb szunik 
meg, mint a törvényes keretek között megállapított minosítési ido, de elofordulhat az is, hogy a minosítési ido 
hamarabb telik le, viszont a titoktartási kötelezettséget létesíto munkaviszony (szolgálati viszony) továbbra is 
fennáll. 



3. A Be. 82. § (1) bekezdés c) pontja szerint aki foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra 
köteles megtagadhatja a vallomástételt, ha a vallomásával a titoktartási kötelezettségét megsértené. 
A törvény rendelkezése szerint ebben az esetben, ha a titoktartási kötelezettség alól a tanú nem kapott 
felmentést, akkor az a külön jogszabályban meghatározott idoig fennáll. Ezekben az esetekben általában a 
foglalkozási szabályok rögzítik azt az idotartamot, amelynek elteltéig a foglalkozáson alapuló titoktartási 
kötelezettség fennmarad. 

84. § A 83. § rendelkezése ellenére kihallgatott tanú vallomása bizonyítási eszközként nem veheto figyelembe. 
Elofordulhat, hogy a hatóság a tanút az ot megilleto mentesség vagy tilalom ellenére hallgatja ki. Ez esetben 
a törvény rendelkezése szerint a vallomás bizonyítási eszközként nem veheto figyelembe. Bizonyos esetekben 
azonban orvosolható az eljárási szabálysértés, nevezetesen az ismételt kioktatással, vagy a felmentés utólagos 
beszerzésével. 
A Be. 81. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjaiban megfogalmazott abszolút kizárási okok ellenére történo 
tanúkihallgatás utóbb természetszeruleg semmilyen formában nem orvosolható, amelynek egyenes 
következménye, hogy a bizonyítási eljárás során az így nyert bizonyíték már nem használható fel. 
A Be. 84. § megfogalmazása olyan általános tilalmat állít fel, amely szoros összefüggésben áll a Be. 77. § (1) 
bekezdésében írt bizonyítás törvényességével, illetve annak szabályozásával, amely szerint e-törvény 
rendelkezéseivel ellentétesen nyert bizonyítási eszközök értékelése kizárt. Mindebbol következik az is, hogy ha 
a tanú a törvényes kioktatás után a 82. § (1) bekezdés a) és b) pontjában írt mentességi joga ellenére 
vallomást tesz, így az már bizonyítási eszközként figyelembe veheto, mivel a kihallgatására törvényes keretek 
között került sor. 
Ugyanakkor a tanú a nyilatkozatától az eljárás bármely szakaszában eltérhet, amely természetszeruleg 
érintheti a bizonyítás törvényességét. 
Az, hogy a vallomás bizonyítási eszközként nem veheto figyelembe, gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tanú 
addig tett valamennyi nyilatkozatát úgy kell tekinteni, mintha meg sem történt volna. Arra sem hivatkozni, sem 
utalni nem lehet. 

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 figyelmeztetni kell a hamis tanúzás következményeire. A figyelmeztetést, valamint a 
tanúnak a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzokönyvbe kell venni. 

(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 követoen az arról készült 
jegyzokönyvet megtekintheti, és észrevételeit írásban vagy szóban eloterjesztheti. 

(5) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli kihallgatását követoen 
vagy helyette írásban tegyen vallomást. Ebben az esetben a tanú a vallomását saját kezuleg leírja és aláírja, az 
elektronikus okirat formájában elkészített vallomását minosített elektronikus aláírással látja el, vagy a tanúnak a más 
módon leírt vallomását bíró vagy közjegyzo hitelesíti. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy utóbb a 
tanút, ha ez szükséges, a kihallgatása céljából a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság megidézze. 

(6) Ha a tanú szóbeli kihallgatás nélkül vagy a szóbeli kihallgatást követoen írásban tesz vallomást, az írásbeli 
vallomásból ki kell tunnie, 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 
egyidejuleg, a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmeztetni kell. 

1. A törvény rendelkezése szerint a tanúkat egyenként kell kihallgatni. Ez gyakorlatilag a tanú 
vallomástételének zavartalanságát hivatott biztosítani, amely a büntetoeljárás egészére irányadó. E 
szabályozás gyakorlati értelme abban áll, hogy a kihallgatandó tanút a vallomás megtételében lehetoség 
szerint még jóhiszemuen se befolyásolja az elotte kihallgatandó személy az általa elmondottakkal. Következik 
e-szabályból, hogy a tanúk együttes kihallgatására semmilyen körülmények között nem kerülhet sor. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a már kihallgatott tanúk ne lehetnének jelen a késobb kihallgatandó tanúk 
vallomásának a megtételénél, sot bizonyos esetekben az ellentétek feloldása végett ez kötelezo is. Másrészt 



viszont a már kihallgatott tanúk a tárgyalás nyilvánosságára figyelemmel, amennyiben szembesítésük nem 
szükséges, úgy hallgatóként a bírósági tárgyalás késobbi szakaszában jelen lehetnek. 
2. Amennyiben a megidézett tanú megjelent és kihallgatásának nincs akadálya, az elso lépés a személyi 
adatok felvétele, a tanú személyazonosságának tisztázása érdekében. A törvény taxatíve felsorolja azokat az 
adatokat, amelyeket minden körülmények között meg kell kérdezni a tanútól. Ennek megfeleloen meg kell 
kérdezni a tanútól még a kihallgatás kezdetén a nevét, a születési idejét, helyét, anyja nevét, lakóhelyének 
és/vagy tartózkodási helyének címét, a foglalkozását, a személyazonosító okmányának számát, valamint azt, 
hogy a terhelttel, vagy a sértettel rokoni viszonyban van-e, vagy hogy az ügyben más okból érdekelt lehet-e, 
vagy elfogult-e. 
A törvény megfogalmazása szerint a felsorolt személyi adatokat a kihallgatás kezdetén kell megkérdezni. Ez 
felveti azt a kérdést, hogy a személyi adatok felvétele a tanúkihallgatás részét képezi-e, vagy sem, ugyanis e-
kérdéskörben kell a tanúnak nyilatkoznia, hogy az ügyben érdekelt-e, vagy elfogult-e. Kétségtelen, hogy az 
érdekeltség, vagy elfogultság önmagában nem létesít vallomásmegtételi akadályt. Ugyanakkor viszont annak 
a kérdésnek a megválaszolása, hogy a terhelttel rokoni viszonyban van-e, vagy sem, bizonyos szempontból a 
Be. 82. § (1) bekezdés a) és b) pontjában írt relatív mentességi okot képezhet. Ennek megfeleloen a tanú - 
amennyiben szabadulni kíván a vallomástételi kötelezettség alól - úgy alaptalanul állíthatja a terhelttel vagy a 
sértettel való rokoni, hozzátartozói viszonyt. Amennyiben ugyanis a személyi adatok megállapítása a 
vallomástétel részét képezné, úgy ez esetben a tanú az ilyen válasszal elkövetné a hamis tanúzás buntettét. 
Ugyanakkor viszont a tanú a hamis válaszadással azért nem követheti el a hamis tanúzás buntettét, mivel a 
(3) bekezdés szerint az igazmondási kötelezettségre való kioktatásra és a hamis tanúzás következményeire 
történo figyelmeztetésre kizárólag a személyi adatok felvétele és az esetleges vallomás tételi akadályok 
tisztázása után, a kihallgatás elején kerül sor. 
Az érdekeltség, illetve elfogultság vizsgálata általában annak tisztázásával történik, hogy a tanú perben, 
haragban, vagy rokonságban áll-e a vádlottal, illetve a sértettel. Ennek vizsgálata komoly körültekintést 
igényel, ugyanis általában a kihallgatandó tanú, aki esetleg az ügy sértettje is, eltéroen értékelheti saját 
helyzetét, mint a hatóság. Ennek eldöntése egyébként a hatóság feladata attól függetlenül, hogy a tanú saját 
helyzetét miként ítéli meg. Mindezek tisztázása után kerülhet sor arra, hogy a hatóság megvizsgálja van-e 
akadálya a vallomástételnek. 
A tanú a személyi adataira és érdekeltségi, illetve elfogultsági állapotára akkor is köteles válaszolni, ha 
egyébként a vallomástételt megtagadhatja. 
3. A tanú kihallgatása elott tisztázni kell, hogy a vallomástételnek nincs-e valamilyen akadálya. Ezeket az 
akadályokat a Be. 81. §, illetve 82. § sorolja fel. Miután ez megtörtént, a tanút figyelmeztetni kell a hamis 
tanúzás következményeire, valamint arra, hogy a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint köteles igazat 
vallani. A figyelmeztetés rendkívül fontos eljárásjogi aktus, amelynek megtörténtét jegyzokönyvbe kell foglalni 
és ki kell terjednie arra, hogy a törvény milyen esetekben és hogyan szankcionálja a hamis tanúzást. Az 
eljárás során szükség szerint a figyelmeztetést, illetve kioktatást többször is meg lehet ismételni, amelynek 
nyomatéka a vallomás értékelésénél, mérlegelésénél feltétlenül figyelembe veheto. A tanút arra is 
figyelmeztetni kell, hogy nem csupán hamis vallomás megtételével, hanem bizonyos tények, körülmények 
elhallgatásával is elkövetheto a hamis tanúzás. Ezért írja elo a törvény, hogy a tanút arra is figyelmeztetni 
kell, hogy köteles a legjobb tudomása és lelkiismerete szerint az igazat vallani. 
4. A Be. 85. § (4) bekezdés szabályozása szerint a tanú kihallgatásánál jelen lehet az érdekében eljáró és 
általa meghatalmazott ügyvéd. Az ügyvéd kizárólag felvilágosítás adására jogosult. Egyéb tevékenység 
végzésére, így különösen a tanú vallomásának befolyásolására nem. Ennek értelmében a tanú érdekében 
eljáró ügyvéd az általa képviselt tanúhoz, vagy más személyhez kérdést nem tehet fel, indítványokat nem tehet. 
Az ügyvéd a felvilágosító tevékenységét kizárólag az eljárás zavarása vagy akadályozása nélkül teheti meg. 
Az esetek többségében az ügyvéd e-feladatának még a tanú kihallgatása elott eleget tehet, azonban 
kétségtelen, hogy a tanú kihallgatása közben is felmerülhetnek olyan nem várt kérdések, amelyek 
indokolhatják, hogy a tanú a meghatalmazott ügyvédtol felvilágosítást kérjen jogairól. Ilyen esetben az eljáró 
hatóságnak biztosítania kell, hogy a tanú az eljárás zavarása vagy akadályozása nélkül a meghatalmazott 
ügyvéddel konzultáljon, ezért a tanú kihallgatása megszakítható, felfüggesztheto. 
A meghatalmazott ügyvédnek joga van a kihallgatást követoen az arról készült jegyzokönyvet megtekinteni és 
arra írásban vagy szóban észrevételt tenni. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a tanú kihallgatása után 
nyomban megtekintheti a jegyzokönyvet, ugyanis mind a nyomozás, mind a tárgyalás során nem kötelezo az 
eljárási cselekménnyel - a tanú kihallgatásával egyidejuleg - elkészíteni a jegyzokönyvet. Erre a törvényben 
meghatározott feltételek esetében nyolc napi határidot biztosít az eljárási törvény. 



A törvény megfogalmazásából egyértelmuen következik, hogy az ügyvéd kizárólag az általa képviselt tanú 
kihallgatásáról készített jegyzokönyvet tekintheti meg, amely nem azonos a nyomozati, vagy a bírósági 
iratokkal, amely következik abból, hogy az ügyvéd a tanú érdekében segítoként jár el, így a vallomásról 
készült jegyzokönyv megtekintése csupán annak ellenorzését jelenti, hogy az általa képviselt tanú vallomását 
megfeleloen rögzítették-e a jegyzokönyvbe. 
Bírósági tárgyalás esetében ez a megfogalmazás azt jelenti, hogy az ügyvéd az általa képviselt tanú 
vallomásáról készült jegyzokönyvnek csupán azt a részét tekintheti meg, amelyikben a tanú vallomása 
rögzítésre került. 
5. A törvény megfogalmazása szerint a hatóság engedélyezheti, hogy a tanú a szóbeli kihallgatását követoen 
vagy e nélkül írásban, úgy tegyen vallomást, hogy azt vagy saját kezuleg leírja és aláírja vagy más módon 
leírt vallomását két tanú, bíró vagy közjegyzo hitelesíti. 
Az (5) bekezdésben engedélyezett lehetoség nem a korábbi vallomást helyettesíto kiegészíto jogintézmény, 
hanem a tanúvallomás egy speciális módja, amely vagy a szóbeli kihallgatást követi vagy önállóan, szóbeli 
kihallgatás nélkül válik bizonyítási eszközzé. 
Hatóságon értelemszeruen a nyomozó hatóságot, az ügyészséget és a bíróságot kell érteni, tehát a 
vallomástétel ilyen módjára mind a nyomozati, mind a tárgyalási szakban, de az ügyész elott is sor kerülhet. 
Az engedélyezés mind hivatalból, mind kérelemre történhet. Nyilvánvaló, hogy az ügyben eljáró hatóság tudja 
megítélni, hogy mennyire szükséges a tanú személyes meghallgatása vagy elegendo-e az írásban megtett 
vallomás. 
A tanút írásban tájékoztatni kell arról, hogy személyes meghallgatás nélkül lehetosége van a vallomás írásba 
foglalására és annak a hatósághoz történo benyújtására. Ilyen esetben értelemszeruen a tanúnak nem 
szükséges a hatóság elott megjelennie, elegendo ha a hatósági kioktatásnak megfeleloen vallomását leírja 
saját kezuleg és azt aláírja, vagy a vallomását mással íratja le illetve jegyzokönyvbe diktálja, vagy más 
technikai módon rögzíti és a törvényben megjelölt módon tanúval, bíróval vagy közjegyzovel hitelesítteti. 
A tanúnak kiküldött idézésben erre a lehetoségre utalni kell, amely természetesen nem azt jelenti, hogy a tanú 
ne jelenhetne meg személyesen a hatóság elott és ne tehetne szóban vallomást, ugyanis ez csupán lehetoség a 
tanú számára. Sot, a személyes tanúvallomás megtétele végett a hatóság, vagy bíróság elé idézheto is. 
Abban az esetben, ha a tanú szóban tett vallomást és ezt követoen foglalja írásba saját vallomását, 
elofordulhat, hogy a két vallomás között ellentmondás fedezheto fel. Ebben az esetben a hatóságnak fel kell 
hívnia a tanút, hogy akár szóban, akár írásban adjon magyarázatot az ellentmondás okára. Mivel az írásba 
foglalt vallomás ugyanolyan vallomás, mint a szóban megtett vallomás, a mérlegelés szempontjából 
egyenértékuek, így az ügyben eljáró bíróság megfelelo indokok alapján az írásban tett vallomást is 
elfogadhatja a bizonyítási eljárás során. 
Abban az esetben, ha a tanú szóbeli kihallgatás nélkül, írásban tesz vallomást, mégpedig oly módon, hogy azt 
nem saját kezuleg írja le, hanem más módon rögzíti, úgy azt két tanú aláírásával hitelesíttetheti. 
A két tanú azonban nem lehet olyan személy, aki az adott bünteto ügyben ugyancsak tanúként szerepel. A 
tanúk kizárólag azt igazolják, hogy a szóban forgó vallomás a tanú vallomása. A hitelesítésbol ki kell tunnie a 
tanúk nevének és címének, vagyis szükség szerint ellenorizhetonek kell lennie. 
Abban az esetben, ha a tanú a nyomozás során szóban tett vallomást, úgy ez a körülmény még nem zárja ki 
azt, hogy a bíróság a tanúnak küldött idézésben felhívja a figyelmét arra, hogy lehetosége van a személyes 
megjelenés nélkül, írásban vallomást tenni. Ugyanakkor viszont, ha a tanú a nyomozás során kizárólag 
írásban tett vallomást, úgy a bíróság még elrendelheti a tanú személyes meghallgatását. 
Amennyiben a hatóság szóbeli kihallgatás nélkül biztosítja a tanúnak az írásbeli vallomás megtételét, úgy a 
tanúnak küldött ezzel kapcsolatos tájékoztatásban azok a kérdések is feltehetok, amelyekre a tanúnak 
feltétlenül választ kell adnia. 
Általában engedélyezheto, hogy a tanú kizárólag írásban tegyen vallomást, ha a büntetoeljárásban résztvevo 
személyek nem ragaszkodnak a tanú személyes megjelenéséhez. E tekintetben a hatóságnak meg kell 
nyilatkoztatnia a vádlottat, védot, ügyészt, hogy kérik-e a tanú személyes kihallgatását. Amennyiben ettol 
eltekintenek, de ugyanakkor kérdések feltevését szükségesnek tartják, úgy a hatóság a tanúnak küldött írásbeli 
tájékoztatóban ezeket a kérdéseket megküldi, hogy ezekre feltétlenül válaszoljon. 
Általában mellozheto a tanú személyes megjelenése és szóbeli kihallgatása, ha nem jelentos, mások által nem 
vitatott tényekre vonatkozik, ha a tanú egészségi állapota vagy egyéb személyes körülményei (gyermeknevelés, 
távoli lakóhely, munkavégzés, stb.) ezt indokolják. 
A tanú írásban történo kihallgatása önmagában még nem zárja ki, hogy a Be. 96. § (1) bekezdésében írt 
védelemben részesüljön, tehát egyidejuleg a személyi adatok és a név zártan kezelése is elrendelheto. 



A tanú írásbeli vallomása természetesen nem helyettesíti a kiküldött, vagy megkeresett bíró eljárását, ugyanis 
azokban az esetekben a tanú hatóság elotti megjelenése és közvetlen, szóbeli kihallgatása nem mellozheto. 
A bíróság akár a tárgyaláson, akár a tárgyaláson kívül meghozott végzésében engedélyezi, hogy a tanú 
szóbeli kihallgatás nélkül, írásban tegyen vallomást. A végzés ellen pervezeto jellege miatt fellebbezésnek 
nincs helye, ezért a döntés az érdemi határozat ellen benyújtott perorvoslatban sérelmezheto. 
A technika fejlodése mára már lehetové tette, hogy a törvény rendelkezzen arról az esetrol, amikor a tanú a 
vallomását elektronikus okirat formájában készíti el és vallomását minosített elektronikus aláírással látja el. 
Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. tv. 2. § 6. pontja szerint elektronikus aláírás: elektronikus 
dokumentumhoz azonosítás céljából logikailag hozzárendelt és azzal elválaszthatatlanul összekapcsolt adat, 
illetve dokumentum. 
A 13. pont szerint elektronikus irat: olyan elektronikus dokumentum, melynek funkciója szöveg betukkel való 
közlése és a szövegen kívül az olvasó számára érzékelhetoen kizárólag olyan egyéb adatokat foglal magába, 
melyek a szöveggel szorosan összefüggnek, annak azonosítását (fejléc), illetve könnyebb megértését (pl. ábra) 
szolgálják. 
A 14. pont szerint az elektronikus okirat olyan elektronikus irat, mely nyilatkozattételt, illetve nyilatkozat 
elfogadását vagy nyilatkozat kötelezonek elismerését foglalja magában. 
Többféle elektronikus aláírásfajtát különböztet meg a törvény. Van az egyszeru elektronikus aláírás, amely 
mindenfajta, akár technikai biztonságot nélkülözo eljárás, amikor is az aláíró egy elektronikus szöveg vagy 
elektronikus levél (pl. e-mail) végére odaírja a nevét vagy más azonosítását. 
A törvény szerint az aláírás elfogadását megtagadni nem lehet kizárólag amiatt, hogy az elektronikus 
formában létezik. 
A fokozott biztonságú elektronikus aláírás olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására 
és egyedülállóan hozzá kötheto, olyan eszközökkel hozták létre, amelyek kizárólag az aláíró befolyása alatt 
állnak és a dokumentum tartalmához technikailag oly módon kapcsolódnak, hogy azokon érzékelheto ha az 
aláírás elhelyezését követoen bármilyen mozgás történt. 
Végül a törvény szerint megkívánt minosített elektronikus aláírás olyan fokozott biztonságú elektronikus 
aláírás, amely megfelel a törvényben és a végrehajtási rendeletben eloírt magas szintu technológiai és 
minosített hitelesítés-szolgáltatóval szemben támasztott szakmai és megbízhatósági követelményeknek. 
Az elektronikus aláírásról szóló törvény 2001. szeptember 1.-i hatályba lépését követoen az elektronikus 
aláírás jogi érvényessége nem tagadható meg, a bírósági eljárásokban bizonyítékként el kell fogadni. 
6. A törvény rendelkezése szerint a szóbeli kihallgatás nélkül, vagy a szóbeli kihallgatást követoen készített 
írásbeli vallomásból ki kell tunnie annak a körülménynek, hogy a hatóság a tanút kioktatta a vallomástétel 
akadályairól, nevezetesen arról, hogy mikor, milyen körülmények között és milyen tényekre vonatkozóan 
tagadhatja meg a vallomás megtételét. 
Ugyancsak ki kell oktatni a hamis tanúzás törvényes következményeire. A törvény szerint ezekre az írásbeli 
vallomás megtételének engedélyezésével egyidejuleg kell figyelmeztetni a tanút. Ez a figyelmeztetés, illetve 
kioktatás rendszerint írásban történik akkor, amikor a hatóság a tanút felszólítja vagy a személyes 
megjelenésre és tanúvallomásra, vagy pedig az írásbeli vallomás megtételének a lehetoségére. 
Ezen túlmenoen azonban elofordulhat, hogy a tanú a személyes megjelenése során terjeszt elo olyan irányú 
kérelmet, hogy a vallomását írásban szeretné megtenni. Ebben az esetben a hatóság nyomban dönt az írásbeli 
vallomás engedélyezésérol és abban az esetben, ha ezt igenloen döntötte el, úgy szóban kioktatja a tanút és ezt 
jegyzokönyvben rögzíti. Ebbol következoen az a tanú, akit egyébként mentesség illetne meg, a tárgyaláson, 
illetve a hatóság elott történo megjelenés helyett írásban bejelentheti, hogy mentességi jogával élve az ügyben 
nem kíván vallomást tenni. 
Ilyen körülmények között szükségtelen a tanú személyes megidézése. 

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 mellozni kell. 

(2) Aki szellemi vagy egyéb állapota miatt korlátozottan képes megítélni a tanúvallomás megtagadásának 
jelentoségét, tanúként csak akkor hallgatható ki, ha vallomást kíván tenni, és a törvényes képviseloje vagy a tanúként 
kihallgatandó által megjelölt hozzátartozó hozzájárul. A törvényes képviselo vagy a kihallgatandó által megjelölt 
hozzátartozó a tanú érdekében ügyvédet hatalmazhat meg. 

(3) Ha a tanú és a törvényes képviselo között érdekellentét van, a (2) bekezdésben írt jogokat a gyámhatóság 
gyakorolja. 

1. Az eljárási törvény a tanúskodás feltételeként nem határoz meg életkort, amibol következik, hogy 
gyermekkorú és aggastyán elvileg egyaránt kihallgatható tanúként. E-két szélsoséges esetben feltétel, hogy a 



kihallgatandó a tanúzáshoz szükséges szellemi adottságok és képességek birtokában legyen, gyermek esetében 
pedig az, hogy a vallomás más bizonyítási eszközzel nem pótolható. A Be. 86. § (1) bekezdés tehát a 
gyermekkorú személy tanúként való kihallgatását kivételként szabályozza. Ennek magyarázata, hogy a 
gyermek életkori sajátosságainál fogva kihallgatásakor súlyos pszichés megterhelésen, traumán eshet át, 
amely aránytalanul nagyobb kárt okozhat, mint a vallomásának mellozése, vagy más bizonyítékkal való 
pótlása. Amennyiben a bíróság e-szempontok figyelembe vételével úgy dönt, hogy mellozi a gyermekkorú 
tanúként való kihallgatását akkor - ha rendelkezésre is áll - a nyomozás során tett vallomásának 
felolvasására sem kerülhet sor. (BH1992. 451.) 
Ugyanakkor viszont a gyermekkorú tanú kihallgatása pótolható közvetett bizonyítási eszközök útján, 
nevezetesen pl. pszichológus szakérto meghallgatása a tekintetben, hogy a gyermek az általa történt vizsgálat 
során milyen információkat szolgáltatott. Ez esetben a bíróság a pszichológust nem szakértoként, hanem 
tanúként hallgatja meg. 
A gyermekkorú tanúként való meghallgatása esetén a hamis tanúzás törvényes következményeire történo 
figyelmeztetést értelemszeruen mellozni kell, e helyett az igazmondás fontosságára kell figyelmeztetni, illetve 
a figyelmét felhívni. Ugyanakkor viszont a gyermekkorú kihallgatása során a szavahihetoséget folyamatosan 
figyelemmel kell kísérni. 
Összességében: gyermekkorút csak végso esetben indokolt tanúként kihallgatni, amelynek során igen nagy 
körültekintéssel kell eljárni, hogy lehetoség szerint minél kevesebbet észleljen a vallomásához fuzodo 
következmények nyomasztó terhébol. Ennek érdekében mind a nyomozás során, mind a bírósági eljárás 
alkalmával a hivatalos helyiségen kívül más helyiségben is kihallgatható a gyermekkorú. Ilyen lehet a 
nyomozás során a külön erre a célra kialakított helyiség, bírósági tárgyalás során adott esetben a bíró 
dolgozószobája és a kihallgatásnak inkább beszélgetés jelleget kell kölcsönözni. Lehetoséget lehet biztosítani 
arra, hogy a gyermekkorú kihallgatásánál szüloje, neveloje, pedagógusa, esetleg pszichológus szakérto is 
jelen legyen, amely pszichésen átsegíti a fiatal életkorú tanút a büntetoeljárás szigorú alakszeruségeinek 
nyomasztó élményein, másrészt viszont a nevelo, illetve gondozó jelenléte bizonyos kontrollt is jelent a 
hatóság eljárását illetoen. Kizáró rendelkezés hiányában a gyermekkorú tanú érdekében is segítoként eljárhat 
meghatalmazott ügyvéd. 
2. A Be. 86. § (2) bekezdés szabályozása szerint aki szellemi, vagy egyéb állapota miatt korlátozottan képes 
megítélni a tanúvallomás megtagadásának jelentoségét, tanúként csak akkor hallgatható ki, ha vallomást 
kíván tenni és a törvényes képviseloje, vagy az általa megjelölt hozzátartozója ehhez hozzájárul. A törvény 
ezen rendelkezése értelemszeruen csak arra a tanúra vonatkozik, aki a Be. 82. § (1) bekezdésében írt okokból 
megtagadhatná a vallomás tételét, azonban ennek jelentoségét állapota miatt nem képes megítélni, illetve nem 
várható tole adott esetben helyes érdemi döntés. 
A tanú ezen állapota azonban nem azonos a Be. 81. § (1) bekezdés c) pontjában írt esettel, amikor a szellemi 
állapota miatt a tanú kihallgatásának nincs helye. 
A Be. 86. § (2) bekezdés szabályai arra az esetre vonatkoznak, amikor a tanú a már megtörtént kioktatás után 
döntött és kijelentette, hogy vallomást kíván tenni, holott a vallomást megtagadhatta volna. Nyilvánvaló, hogy 
a vallomás megtagadásának esetei közül kizárólag a 82. § (1) bekezdés a) és b) pontjában írtak vehetok 
figyelembe, ugyanis a titoktartásra kötelezett személy még akkor sem tehet vallomást, ha törvényes 
képviseloje, illetve az általa megjelölt hozzátartozója ehhez hozzájárulna. 
A szellemi állapot az életkortól független, aktuális elmeállapotot jelenti, amely kizárólag a mentességi jog 
jelentoségének megítélésében korlátozza és nem a vallomás megtételében, mert ebben az esetben a 81. § (1) 
bekezdés c) pontja alapján tanúként sem hallgatható ki. A törvényben írt egyéb állapot viszont az életkorra 
vonatkozik, amelynek következtében a tanúként kihallgatandó személy vagy korlátozottan cselekvoképes, vagy 
cselekvoképtelen. 
A törvényes képviselon kívül a tanú más nagykorú hozzátartozóját is megjelölheti olyanként, akinek a 
beleegyezo nyilatkozatát meg kell szerezni. Amennyiben a tanú kihallgatására e-beleegyezo nyilatkozat 
beszerzése nélkül került sor, úgy a tanúvallomás bizonyítékként nem használható fel. Amennyiben szükséges, 
akár a törvényes képviselo, akár a kihallgatandó tanú által megjelölt hozzátartozó ügyvédet hatalmazhat meg. 
3. Abban az esetben, ha a tanú és a törvényes képviselo között érdekellentét van, úgy a beleegyezo nyilatkozat 
megtételére kizárólag a gyámhatóság jogosult. 

87. § A tárgyalást megelozoen a tanú bíróság elotti kihallgatásának akkor van helye, ha 
a) a tanú az életét közvetlenül veszélyezteto állapotban van, 
b) megalapozottan feltételezheto, hogy a tanú tárgyaláson nem jelenhet meg. 

A törvény két esetben teszi lehetové, hogy a bíróság a tanút már a tárgyalás megtartását megelozoen tanúként 
hallgassa meg. Abban az esetben, ha a tanú az életét közvetlenül veszélyezteto állapotban van, úgy a 



tárgyalást megelozoen kihallgatható. Az életét közvetlenül veszélyezteto állapoton a tanú egészségi állapotát 
kell érteni. Ilyen lehet: súlyos, az életét közvetlenül veszélyezteto betegség, mutét, elorehaladott életkor, stb. 
Ugyancsak kihallgatható a tárgyalást megelozoen, ha feltételezheto, hogy a tanú a tárgyaláson nem jelenhet 
meg. Ezen azt kell érteni, hogy a tanú fizikailag korlátozva van abban, hogy a megtartandó tárgyaláson részt 
vegyen. Ilyen lehet, hogy akár véglegesen, akár tartósan külföldre utazik, vagy lakóhelye, vagy 
munkaviszonya miatt. 
Természetesen amennyiben a tanúkihallgatás elol az akadályok elhárulnak, vagy elhárultak, úgy a tanú 
tárgyaláson történo kihallgatásának semmi akadálya nincs, és e tanúvallomást a hagyományos bizonyítékok 
körében kell értékelni. Ellentmondás esetén a korábbi tanúvallomás elébe tárása nem mellozheto. Abban az 
esetben viszont, ha az akadályok véglegessé váltak a tárgyalás idejére, úgy a tanú vallomásáról készült 
jegyzokönyv a Be. 116. § szerinti okirati bizonyítékként használható fel. A vádirat benyújtása után e 
tevékenységre az ügy érdemében eljáró bíróság jogosult. 
A közvetlenül életveszélyes állapotban levo, illetve a tárgyalási megjelenésében akadályoztatva levo tanú 
kihallgatását a Be. 207. § (3) bekezdése alapján a nyomozási bíró látja el a vádirat benyújtása elott. A 
bizonyítási cselekmény teljesítésének a nyomozási bíró feladatkörébe utalását az életveszélyes állapotban levo 
tanú kihallgatása esetében a nyomozási cselekmény megismételhetetlensége indokolja. Minthogy a nyomozási 
bíró mindvégig indítványra jár el, ezért az életveszélyes állapotban levo tanú, illetve a tárgyaláson 
megjelenésében korlátozott tanú kihallgatásához is indítványra van szükség attól függoen, hogy az eljárás 
mely szakaszában vagyunk. A nyomozati eljárás során az ügyész indítványozza a nyomozási bírónak a már 
említett feltételek esetén a tanú meghallgatását. 

88. § (1) A kihallgatása során a tanú a hozzá intézett kérdésekre válaszol, de arra is módot kell neki adni, hogy a 
vallomását összefüggoen eloadja; 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 
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 jegyzokönyvbe venni. 
1. A tanú kihallgatása több mozzanatból álló, bonyolult kriminál-pszichológiai ismereteket is igénylo feladat, 
amelynél nem hagyható figyelmen kívül, hogy a tanú egy számára meroben szokatlan és idegen környezetben, 
a közvetlenül észlelheto felelosség nyomasztó terhe mellett akarata ellenére is köteles beszámolni az általa 
valamilyen formában a múltban észlelt jelenségrol. 
E bonyolult tevékenységre figyelemmel nem mindegy, hogy a tanú milyen körülmények között teszi meg 
vallomását, ezért a törvény igyekszik szabályozni a kihallgatás módját és mikéntjét. 
A Be. 88. § (1) bekezdése a tanú kihallgatásának általános szabályait tartalmazza, amelytol eltéro 
rendelkezéseket tartalmaz a Be. 181. §-a, illetve a 294. § annak függvényében, hogy a tanú kihallgatására 
mikor, hol, a nyomozás vagy a bírósági tárgyalás során kerül sor. 
Az (1) bekezdés rögzíti, hogy a kihallgatás során a tanú a hozzá intézett kérdésekre válaszol, de arra is módot 
kell neki adni, hogy a vallomását összefüggoen eloadja. 
A törvény megfogalmazásából úgy tunik, mint ha kronológiailag a tanú kihallgatása a kérdésekkel kezdodne, 
majd ezt követoen összefüggoen is eloadhatja mondanivalóját. 
Ez azonban csak látszólag van így, ugyanis sem a Be. 181. §, sem a 294. § semmi ilyen szabályt nem állít fel, 
ugyanis a nyomozás során a vizsgáló, a tárgyalás során pedig eltéro rendelkezés és indítvány hiányában a 
tanács elnöke hallgatja ki a tanút. Ennek keretében a kihallgatást végzo személy dönti el, hogy kérdések 
formájában hallgatja meg a tanút, vagy netán nyomban lehetoséget biztosít számára, hogy összefüggoen adja 
elo a mondanivalóját. Ez mindig a konkrét esetben döntheto el és mindig a tanú személyétol függ. 
Abban az esetben, ha a tanú bobeszédu, csapongó, elkalandozó az eloadásában, úgy célravezetobb a 
tárgyszeru kihallgatás érdekében a kérdések feltétele. 
Abban az esetben viszont, ha a tanú szemmel láthatóan összefogottan, tárgyszeruen képes eloadni az általa 
észlelt vagy tudott eseményeket, úgy célszerunek mutatkozik biztosítani számára az összefüggo eloadást, mivel 
ebben az esetben a közbevetett kérdések esetleg zavarólag hatnának. 
Összefoglalva tehát a tanú kihallgatásának a mikéntje mindig a kihallgatást végzo személyen múlik. 
A törvény eloírja, hogy a tanú kihallgatása során tisztázni kell azt is, hogy a tanú az általa elmondottakról 
miként szerzett tudomást. Ennek keretében a tanú védelmére vonatkozó szabályokat figyelembe kell venni, 
amely azt jelenti, hogy kerülni kell az olyan kérdések feltételét és meg kell tiltani az olyan válaszok adását, 
amelybol a tanú személyazonosságára következtetni lehetne, ha adatainak a zárt kezelését rendelték el. 



A tanú kihallgatása során rendkívül lényeges annak tisztázása, hogy a tanú az általa elmondottakról miként 
szerzett tudomást, közvetlen észleleten, vagy pedig közvetett információkon alapulnak azok a tények, 
amelyekrol vallomásában beszámolt. 
Rendkívül lényeges ebben a körben, hogy a tanú látta, hallotta, vagy más módon észlelte az általa 
elmondottakat. 
Ha a tanú vallomása eltér a korábbi vallomásától, úgy ennek okát nyomban tisztázni kell. Ez elso sorban a 
korábbi vallomásának tárgyalás anyagává tételével, illetve a vallomás tanú elé tárásával történik oly módon, 
hogy a tanúhoz kérdés intézendo az eltérés okát illetoen. Nyilvánvaló, hogy a korábbi vallomáson 
egyértelmuen csak a tanú korábbi tanúvallomása értendo. Nem zárható ki az, hogy a tanú korábban 
terheltként nyilatkozott az ügyben. Bár a törvény ez esetben is lehetoséget biztosít a tanúvallomás 
megtagadására, ez esetben arra is, hogy a korábbi (terhelti) vallomást a bíróság a tárgyalás anyagává tegye, 
ebben az esetben azonban nincs mód az eltérések okának tisztázására. Ugyanis egyrészt a tanú korábbi 
terhelti vallomása csak a vallomás megtagadása esetén használható fel, tehát nincs eltéro, csupán egy 
vallomás, miután a korábbi terhelti vallomás és az újabb tanúvallomás megtétele különbözo eljárásjogi 
pozícióban történt. Nyilvánvaló az is, hogy a vallomást tevo tanú elé nem tárható a korábbi terhelti vallomása 
és különösen nem róható fel neki az eltérések oka, amelynek kézenfekvo magyarázata, hogy míg terheltként 
bármilyen vallomást tehetett az üggyel kapcsolatosan, addig tanúként igazmondási kötelezettség terhe mellett 
kellett nyilatkoznia. Ilyen módon nem kérheto számon a tanútól a vallomások közötti eltérés oka. 
Összefoglalva tehát a tanú elé kizárólag a korábbi tanúvallomása tárható és az esetleges eltérések oka ez 
esetben tisztázandó. Amennyiben az eltérés mélysége és jellege, valamint az eltérés okára adott magyarázat 
jellege indokolja, szükségesnek bizonyulhat a tanú ismételt figyelmeztetése a hamis tanúzás vagy hamis vád 
törvényes következményeire. Ezzel a figyelmeztetéssel a hatóság célja nem a tanú elbizonytalanítása vagy 
megfélemlítése, hanem éppen ellenkezoleg, a tanú nyilatkozatának nyomatékosabbá tétele, 
szavahihetoségének megerosítése. 
Amennyiben az eltérés oka a tanúval nem tisztázható, úgy meg kell kísérelni egyéb más módon az ellentétek 
feloldását, adott esetben ha a tanú korábbi vallomásáról hang- vagy képfelvétel történt, akkor annak 
beszerzésével és lejátszásával, végso soron a kihallgatást végzo személy meghallgatásával. 
Abban az esetben, ha a tanút az eljárás azonos szakaszában többször is kihallgatják, személyi adatait nem 
szükséges ismételten rögzíteni amennyiben azok nem változtak, ugyanis elegendo utalni arra, hogy a tanú 
személyi adatait melyik sorszámú jegyzokönyv tartalmazza. 
2. A (2) bekezdés szerint a tanú kérelmére a vallomásának egyes részeit szó szerint kell jegyzokönyvbe venni. 
A törvény megfogalmazásából kitunoen a tanú kérése nem utasítható el még abban az esetben sem, ha a tanú 
vallomásának jelentos részének szó szerinti jegyzokönyvezését kéri. Nyilvánvaló, hogy ilyen esetben a szó 
szerinti jegyzokönyvezéshez mind a tanúnak, mind a terheltnek kiemelten fontos érdeke fuzodhet. 
Ugyanakkor viszont a hatóság hivatalból is elrendelheti a tanú egyes nyilatkozatainak szó szerinti 
jegyzokönyvezését. Ilyen jellegu kérelmet egyébként a tanú kihallgatása során a terhelt, a védo és az ügyész is 
eloterjeszthet, amelyet ugyancsak indokolt figyelembe venni, ugyanis az esetleges elutasítás a késobbiek során 
a tanú szavahihetoségének megkérdojelezéséhez vezethet. 

89-92. § 

Kényszerintézkedés a tanúval szemben 

93. § Ha a tanú a vallomástételt, illetoleg az eljárási cselekménynél való közremuködést a következményekre 
történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére 
kötelezheto. 

A tanú személyének és tevékenységének megkülönböztetett eljárásjogi szerepe van a bizonyítás során. 
Rendkívül fontos az elfogulatlan és megbízható közremuködés, amelyre a tanú a törvénynél fogva köteles. A 
tanút a törvény szerint terheli a megjelenési, a tanúskodási, a bizonyítási eszközök - elsosorban tárgyi és 
okirati bizonyítékok - rendelkezésre bocsátási kötelezettsége. A vallomástételi kötelezettség az ügyre tartozó 
tények tekintetében teljes köru. 
Ebbol következoen a vallomás megtagadása esetén körültekintoen kell vizsgálni, hogy az az egész vallomás 
megtételét mennyiben befolyásolja. A tanút feltétlenül figyelmeztetni kell a törvényes kötelezettségek 
megsértésének következményeire. Jogosulatlan a közremuködési kötelezettség megszegése, ha a tanú vallomás 
megtagadása alaptalan. Meglehetosen gyakran fordul elo, hogy a tanú törvényes ok nélkül tagadja meg a 
vallomást. Ennek indokát alaposan vizsgálni kell. Ha a megtagadást félelem, esetleg megfélemlítés motiválta, 
indokolt lehet a rendbírság kiszabásának a mellozése. A tanúval szemben alkalmazható kényszerintézkedések 



kizárólag anyagi jellegu hátrányok lehetnek, nevezetesen a pénzbírság kiszabása és az okozott költségek 
megfizetésére történo kötelezés. 
A meg nem jelenési kötelezettséggel esik egy tekintet alá az engedély nélküli eltávozás függetlenül attól, hogy 
az a vallomás megtétele elott, vagy a vallomás megtétele után történt-e. 
Ugyanis a tanú még további eljárásjogi cselekmények, pl. szembesítések, kérdések, észrevételek megtétele 
végett szükséges lehet a tárgyalás, illetve a bizonyítási eljárás során. Természetesen akkor minosül engedély 
nélkülinek az ido elotti eltávozás, ha erre elozetesen figyelmeztették. 
Abban az esetben, ha a közremuködési kötelezettség jogosulatlan megtagadása költségeket is okozott, a tanú 
ennek megfizetésére kötelezheto. Ilyen költség lehet a tárgyalási határnapon megjelent személyek útiköltsége, 
napidíja, a védonek vagy a sértett képviselojének a készkiadása, a szakértok megjelenési díja, stb. Az okozott 
költségek viselésére kötelezo határozat ellen halasztó hatályú fellebbezésnek van helye. 

94. § Ha a tanú a mentességére hivatkozással tagadja meg a vallomástételt, az ennek helyt nem adó határozat 
elleni jogorvoslatnak halasztó hatálya van. 

A tanú mentességének okait a Be. 82. § (1) bekezdés a)-c) pontjai sorolják fel. Abban az esetben, ha a tanú a 
vallomástételt bármely okra hivatkozással megtagadja, a bíróságnak kell határoznia a megtagadás jogossága 
felol. E-határozat ellen halasztó hatályú fellebbezésnek van helye. Az ilyen határozat meghozatala megfelelo 
figyelmeztetés után elofeltétele a vallomást megtagadó tanú rendbírsággal sújtásának. 

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 életének és testi épségének, vagy személyes szabadságának védelme, valamint annak érdekében, hogy 
a tanú a vallomástételi kötelezettségének eleget tegyen, és a vallomást megfélemlítés nélkül tegye meg, a tanút 
az e törvényben meghatározottak szerint védelemben kell részesíteni. 
1. A bunözés, ezen belül a szervezett bunözés elleni hatékony fellépés és az igazságszolgáltatás eredményes 
muködésének stratégiai pontja a tanúvédelem. A bünteto ügyek túlnyomó többségében az a tanú a 
legfontosabb személy, aki vallomásával ténylegesen segíti az igazság kiderítését. 
A tanú közremuködése nélkül bizonyos ügyek felderítése és bizonyítása gyakorlatilag lehetetlenné válna, ezért 
e tekintetben az igazságszolgáltatásban is olyan zavarok keletkezhetnek, amelyek társadalomra gyakorolt 
negatív hatásai felmérhetetlen károkat okozhatnának. Ennek megfeleloen nem mindegy, hogy a tanú milyen 
társadalmi és jogi környezetben teszi meg vallomását, mennyire muködik és muködhet közre aktívan az 
igazság kiderítésében. 
Az utóbbi években egyre gyakoribbá vált a tanúk megfélemlítése akár a személyük, akár a hozzátartozóik 
ellen intézett fenyegetéssel. Ez a tendencia azonban nem csak az úgynevezett terhelo tanúk, hanem általában a 
tanúk esetében észlelheto, hiszen az, hogy ki a terhelo és ki a mento tanú, sok esetben csak a vallomás 
megtétele után derül ki. 
A tanút a törvény kötelezi a hatóság elotti megjelenésre, a vallomás megtételére és az igazmondásra. A félo, 
vagy megfenyegetett tanú az esetek többségében egyáltalán nem, vagy csak részben tud eleget tenni a 
törvényben eloírt kötelezettségének. 
A tanúzási kötelezettség maradéktalan és befolyásolás mentes teljesítéséhez jelentos állami és társadalmi 
érdekek fuzodnek, ezért az állam köteles biztosítani a tanúnak, mint állampolgárnak az élet, testi épség, illetve 
személyes szabadsághoz való alkotmányos jogait. 
2. A tanú fogalmának meghatározásaival a Be. 79. § (1) bekezdéséhez fuzött magyarázat foglalkozik. E 
körben feltétlenül szükséges azonban kiemelni, hogy tanúvédelemben csak tanú részesülhet, mivel pedig a 
tanú sajátos eljárásjogi kategória, tanúvédelemrol is kizárólag a büntetoeljárás megindulása után 
beszélhetünk. 
A Be. 79. § (1) bekezdésének megfogalmazásából következik, hogy tanú lehet gyakorlatilag minden olyan 
személy a büntetoeljárás megindulása után, akirol az eljáró hatóságok feltételezik, hogy a bizonyítandó 
tényekrol tudomása lehet. Ebbol következoen az, hogy a tanú tudomással bírt-e vagy sem a bizonyítandó 
tényekrol, csak a kihallgatása után derülhet ki. A tanút viszont már a kihallgatása elott, függetlenül attól, 
hogy egyáltalán mirol van, vagy mirol nincs tudomása, terhelik a törvényben írt kötelezettségek, ezért e 



minoségében már a kihallgatása elott megilletik azok a jogok is, amelyek a tanúvédelemmel vannak 
összefüggésben. 
A tanút korlátozás nélkül megilleti a védelem, függetlenül attól, hogy tanúzási kötelezettsége alól mentességi 
jog illeti meg, vagy sem, ugyanis biztonsága már a kihallgatás elott súlyos veszélybe kerülhet. 
Szukebb körben ugyan, de védelemben részesülhet a hatósági tanú is, amennyiben annak egyéb feltételei 
fennállnak. 
3. A tanúvédelem szabályai közvetlenül a tanúzási kötelezettség teljesítésével magát veszélynek kitevo személy 
jogi és fizikai védelmét szolgálják, ugyanakkor viszont az igazságszolgáltatás zavartalan muködését is 
biztosítják. A törvény megszövegezésébol kitunoen a tanúvédelem kettos célt tuz ki maga elé. 
a) Az elso és legfontosabb a tanú életének, testi épségének és személyes szabadságának védelme, amely a 
büntetoeljárás bármely szakaszában veszélybe kerülhet, így a tanút a védelem megilleti kihallgatása elott, 
kihallgatása közben és utána is. Ebbol következoen az is közömbös, hogy az eljárás melyik szakaszában vált 
tanúvá. 
A tanúvédelem szempontjából annak sincs jelentosége, hogy az ügyész, védo, vagy vádlott indítványára, 
illetoleg hivatalból került sor a tanú kihallgatására. 
Az élet, testi épség, illetve a személyes szabadság akkor igényel védelmet, ha az már vagy ténylegesen 
veszélyben van, vagy bármikor a tanúzási kötelezettség kapcsán veszélybe kerülhet. Ez utóbbi független attól, 
hogy késobb a konkrét veszélyhelyzet nem következett be. 
A tanúvédelem szempontjából közömbös az is, hogy az élet, testi épség, illetve személyes szabadság a 
büntetoeljárás során melyik oldaláról vagy milyen érdekeltségi kör részérol kerül, vagy kerülhet veszélybe. Az 
azonban feltétel, hogy a veszély a tanúzási kötelezettséggel, illetve annak teljesítésével legyen okozati 
összefüggésben. 
A tanúvédelem indokoltságát nem a tanú szubjektív veszély-, vagy biztonságérzete, hanem az objektív 
tényekbol levonható következtetések határozzák meg. 
b) A törvényben megfogalmazott másik cél a tanú védelemben részesítése annak érdekében, hogy a tanú a 
vallomástételi kötelezettségének egyáltalán eleget tegyen és vallomását megfélemlítés nélkül tegye meg. 
A tanú élete, testi épsége, vagy személyes szabadsága ellen irányuló támadások, vagy fenyegetések olyan 
következményekkel is járhatnak, hogy a tanú a rajta bekövetkezett sérelem eredményeként már nem tud, vagy 
nem akar vallomást tenni, a vele szemben alkalmazható és kilátásba helyezett szankciók ellenére sem. 
Ugyanígy lehet olyan következmény is, hogy a tanú a már megtett vallomását visszavonja, illetve személyi 
biztonságát fontosabbnak tartva tudatosan vállalja a hamis tanúzás törvényes következményeit. 
Miután pedig - amiként erre már fent utaltunk - a büntetoeljárás kimenetele szempontjából meghatározó 
lehet, hogy a tanú milyen körülmények között teszi meg vallomását, ezért a hatóságok feladata a befolyásolás 
mentes környezet biztosítása. 
Ennek megfeleloen a tanúként vallomást tevo személyek megfélemlítésére tett kísérletek elhárításának igénye 
indokolja a tanúvédelem általános és különös szabályozását és e-szabályok hatékony alkalmazását. 
3. A törvény szövege szerint a tanút az elozoekben részletezett célok elérése érdekében a büntetoeljárási 
törvényben meghatározott módon kell védelemben részesíteni. 
A Be. az alábbi lehetoségeket biztosítja a tanú védelmére: 
- a tanú személyi adatainak és indokolt esetben a nevének zártan történo kezelése [Be. 96. § (1) bek.], 
- a szembesítés mellozése [Be. 124. § (1) bek.], 
- a tanú különösen védett tanúvá nyilvánítható bizonyos, törvényben meghatározott feltételek esetén (Be. 97. 
§), 
- a felismerésre bemutatást úgy kell végezni, hogy a tanút ne észlelhessék, illetve ne ismerhessék fel [Be. 122. 
§ (5) bek.], 
- a tanú külön jogszabályban biztosított védelemben részesítheto különösen indokolt esetben (Be. 98. §), 
- a különösen védett tanú a tárgyalásra nem idézheto meg [Be. 280. § (2) bek.] és nem hallgatható ki [Be. 
294. §]. 
- a tanú a kihallgatása idején lehetoség van arra, hogy a vádlott ne tartózkodjék a tárgyalóteremben [Be. 293. 
§ (2) bek.], 
- bizonyítás kiegészítése esetén ha az a tanú zártan kezelt adatainak nyilvánosságra kerülését eredményezné a 
vádlott, védo és a sértett értesítése mellozheto [Be. 304. § (3) bek.], 
- a különösen védett tanú meghallgatásán csak az ügyész lehet jelen [Be. 213. § (2) bek.], 
- sorkatonai szolgálatot tölto tanú kérheti más szolgálati helyre történo átvezénylését, vagy áthelyezését (Be. 
478. §). 



A felsorolásból kitunoen a tanúvédelem eszköztárának széles választéka áll a hatóság rendelkezésére. Azt, 
hogy mikor melyik kerül alkalmazásra azt, mindig a konkrét ügy körülményei határozzák meg. Abban az 
esetben viszont, ha a törvényben írt feltételek megvalósultak, a tanút védelemben kell részesíteni a tanú 
akaratától függetlenül is. 
4. A tanú biztonságérzete szempontjából rendkívül lényeges kérdés, hogy a tanút mettol, meddig illeti meg a 
védelem. Amint arról már szó esett, tanúvédelemrol csakis a büntetoeljárás megindítása után lehet szó. A 
védelem idobeli terjedelme azonban a tanúvédelem módjától függoen változhat. 
Az egyszeruen védett tanú esetében a legáltalánosabb a személyi adatok zártan kezelése, amely gyakorlatilag 
a bünteto iratok selejtezéséig tart. 
Vannak olyan védelmi jellegu intézkedések, amelyek értelemszeruen csak az adott eljárási cselekmény idejére 
szólnak, mint például a szembesítés mellozése, a vádlott személyes jelenlétének a kihallgatás idejére történo 
mellozése, vagy a felismerésre bemutatás technikai lebonyolítása. 
A tanú különösen védetté nyilvánítása ugyancsak az iratok selejtezéséig tart. 
Végül bizonyos esetekben a tanúvédelem elvileg a tanú haláláig is tarthat. 
Rendkívül lényeges, hogy az alkalmazott tanúvédelem mindig csak a konkrét bünteto ügyre vonatkozik, így az 
egyik ügyben különösen védetté nyilvánított tanú a másik ügyben az általános szabályok szerint köteles a 
tanúként való közremuködésre. 

A tanú személyi adatainak zárt kezelése 

96. § (1) A tanú, illetoleg az érdekében eljáró ügyvéd kérelmére vagy hivatalból elrendelheto, hogy a tanú 
személyi adatait [85. § (2) bek.] - a nevén kívül - az iratok között elkülönítve, zártan kezeljék. Kivételesen indokolt 
esetben a tanú nevének zárt kezelése is elrendelheto. 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, ettol kezdve 
a) az eljárást folytató bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság biztosítja, hogy a tanú zártan kezelt adatai az 

eljárás egyéb adataiból ne váljanak megismerhetové, 
b) a bíróság, az ügyész, illetoleg 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 elrendelésétol kezdve a büntetoeljárásban részt vevoknek a tanú 

személyi adatait tartalmazó iratról olyan másolat adható, amely a tanú személyi adatait nem tartalmazza. 
1. A tanúvédelem intézményének elso építoköveit az 1994. évi XCII. tv. 3. §-a tette le, amikor lehetoséget 
biztosított a tanú személyi adatainak zártan kezelésére. 
A büntetoeljárás rendes szabályai szerint a tanú az esetek többségében a kihallgatása kezdetén köteles a Be. 
85. § (2) bekezdésben írt személyi adatait az eljáró hatóságok tudomására hozni. A jegyzokönyvben rögzített, 
vagy a tárgyaláson elhangzó személyi adatok nyilvánosságra kerülésével fennáll annak a veszélye, hogy a 
tanút a vallomás megtételében befolyásolják, illetve megfélemlítsék. 
A tanú személyi adatainak zártan kezelésével a tanú biztonságban érezheti magát, mivel legfontosabb 
személyi adatai, elsosorban lakcíme nem kerül nyilvánosságra, így a kihallgatása elotti vagy utáni zaklatások, 
atrocitások elkerülhetoek. 
Az adatok zártan kezelése kérelemre, vagy hivatalból történhet. 
A tanút még a személyi adatok felvételét megelozoen ki kell oktatni, hogy kérheti személyi adatainak zártan 
kezelését. A gyakorlati tapasztalatok szerint ennek mibenlétérol célszeru ot felvilágosítani. A tanú már az 
adatgyujtés, illetve a tanúkutatás során kérheti, hogy személyi adatait ne kezeljék nyilvánosan. A kioktatást és 
a tanú válaszát a jegyzokönyvben rögzíteni kell. 
A tanú az eljárás bármelyik szakaszában kérheti adatainak titkosítását, még akkor is, ha korábban nem élt 
ezzel a lehetoséggel. Amennyiben a tanú saját biztonságának érdekében szükségesnek tartja személyi 
adatainak zártan kezelését, a kérelem teljesítése nem tagadható meg. 
Abban az esetben, ha a tanú nem kéri adatainak titkosítását, de a hatóság az ügy ismeretében biztonsági 
okból szükségesnek tartja, hivatalból is elrendelheti ezt a védelmet. 
A törvényi szabályozás értelmében a tanú személyi adatait elkülönítve, zártan kell kezelni. Mindez a 
gyakorlatban azt jelenti, hogy a jegyzokönyvekbe csupán a tanú neve kerülhet, míg egyéb adatait lezárt, 
hitelesített borítékban helyezik el. 
A törvény lehetoséget ad arra is, hogy a tanú neve is titkosítva legyen. Erre azonban csak kivételesen indokolt 
esetben kerülhet sor, amelyet a hatóságnak az ügy összes körülményét figyelembe véve kell megvizsgálnia és 



dönteni az ez irányú kérelem tárgyában. A tanú nevének zártan kezelése - valóban indokolt esetben - 
hivatalból is elrendelheto. 
Amennyiben elrendelik a tanú nevének és személyi adatainak zártan kezelését, úgy a tanú a büntetoeljárás 
során mindvégig anonim marad. 
A zártan kezelt személyi adatokat csak az ügyben eljáró bíróság, ügyészség illetoleg a nyomozó hatóság 
tekintheti meg és utána köteles gondoskodni az eredeti állapot visszaállításáról oly módon, hogy abból 
egyértelmuen kitunjék a zárt boríték felbontása és visszazárása és ismételt hitelesítése. 
A törvény rendelkezése szerint a tanú személyi adatait nem csupán zártan, hanem elkülönítve is kell kezelni. 
Az elkülönítés gyakorlatilag azt jelenti, hogy a tanú személyi adatait tartalmazó iratot zárt borítékban a 
bünteto ügy iratai között kell kezelni oly módon, hogy az mások számára ne legyen hozzáférheto. Ennek során 
a bünteto iratoknál a tanú személyi adatait tartalmazó iratot olyan megkülönböztetett jelzéssel (bélyegzéssel, 
aláírással) kell ellátni, amelynek megsértésébol egyértelmuen kiderülhet az illetéktelen felhasználás. Nincs 
tehát szükség arra, hogy a tanú személyi adatait tartalmazó iratokat a titkos ügykezelés szabályi szerint 
kelljen kezelni, elegendo annak biztosítása, hogy a bünteto ügy iratai között mások számára hozzáférhetetlen 
módon kezeljék. 
A törvény szövegében ugyan nem történt utalás a Be. 213. § (2) bekezdésére, de egyértelmu, hogy a különösen 
védett tanú meghallgatásáról készült jegyzokönyvi kivonat másolatának elhelyezésérol rendelkezik a bekezdés 
utolsó mondata. A nyomozási bíró ugyanis a Be. 214. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás keretében 
alakszeru határozatban dönt a tanú különösen védetté nyilvánításáról, bizonyos eljárási cselekmények 
megtartásáról és a különösen védett tanút is kihallgatja. Az ezekkel kapcsolatos iratokat a bunügyi iratoktól 
elkülönítetten és zártan kezeli. A vádirat benyújtása elott az iratokról olyan másolatokat készít, amelyeken a 
tanú neve és egyéb személyi adatai nem szerepelnek és ezeket a másolatokat a bünteto ügy irataihoz csatolja, 
míg a zártan kezelt iratok és adatok a bünteto ügy bírói szakba kerülése után is elkülönítve maradnak a 
nyomozási bírónál. A zártan kezelés szabályai nem csupán a tanú személyi adataira, hanem az azokat 
tartalmazó iratokra (vétív, boríték, kézbesítési ív, lakcímfigyelo stb.) is vonatkoznak." 
2. A tanú személyi adatainak zártan kezelése különbözo feladatokat ró a hatóságra. A (2) bekezdés a) pontja 
szerint az eljárást folytató bíróság, ügyészség, illetve nyomozó hatóság kötelessége biztosítani, hogy a tanú 
zártan kezelt adatai az eljárás egyéb adataiból ne váljanak megismerhetové. 
A konkrét esetben ez azt jelenti, hogy az eljárás során olyan iratok is keletkezhetnek, amelyekbol a tanú 
személyi adatai megismerhetoek lennének. 
Nem csupán a tárgyalási, illetve meghallgatási jegyzokönyvek tartalmazzák a tanú személyes adatait, hanem 
az eljárásnak egyéb olyan iratai is vannak, amelyekbol az szükségszeruen kiderülhet. Ilyen többek között az 
idézés, a vétív, a lakcímfigyelo elrendelése, esetleges szakértoi vizsgálat elrendelése, majdan a szakértoi 
vélemény, amelyekben szerepelhetnek az érintett tanú személyi adatai. 
Ebben az esetben a hatóságnak gondoskodni kell arról, hogy ezek az iratok is zártan és a bünteto ügy 
iratainál elkülönítetten kerüljenek kezelésre. 
A hatóságnak figyelnie kell arra is, hogy a bünteto iratok egyéb részeiben sem kerülhetnek felvételre az ily 
módon védett tanú személyi adatai. 
Különösen fontos e tárgyban a hatóságnak kello körültekintést tanúsítania akkor, amikor az eljárási törvény 
szerint akár a terhelt, akár más személy részére biztosít iratismertetést. Szükség esetén az irattanulmányozás 
idejére az elkülönítetten és zártan kezelt iratanyag a rendelkezésre bocsátott bünteto iratokból kiemelheto. 
Ezen túlmenoen a tanú személyi adataira nem csupán az eljárás, hanem a végrehajtás során is szükség lehet. 
Ilyen eset pl. ha a bíróság a tanúként szereplo magánfél polgári jogi igényét megítélte vagy arról érdemben 
rendelkezett. Ilyen lehet az is, ha a tanú részére az eljárás során lefoglalt bunjelek kiadásáról rendelkezett, 
ugyanis ezekben az esetekben a határozat végrehajtása érdekében a tanú személyi adataira a végrehajtó 
hatóságnak szüksége lehet. 
Ezekben az esetekben a hatóság - így elsosorban a bíróság - kiemelt feladata, hogy mind a polgári jogi igény, 
mind a bunjelekkel kapcsolatos kiadásra vonatkozó rendelkezés esetén a végrehajtásról úgy gondoskodjék, 
hogy a tanú személyi adatai ne kerüljenek nyilvánosságra. Adott esetben akár a végrehajtói irodának, akár a 
bírósági gazdasági hivatalnak az egységes értesíton a tanú személyi adatainak feltüntetése helyett, jelezve, 
hogy a tanú személyi adatai zártan kerültek kezelésre, zárt iratban továbbítja a tanú azon személyi adatait, 
amelyek a végrehajtás érdekében feltétlenül szükségesek. 
Ugyanakkor viszont a zárt adatkezelés szabályai a végrehajtó hatóságokra, így különösen a BGH-ra nem 
vonatkozik, de célszeru ez esetben a figyelmet felhívni az adatok zártan kezelésére is. 
A (2) bekezdés b) pontja szerint a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a tanú személyazonosságát 
az azonosításra alkalmas iratok megtekintésével állapítja meg. Az azonosítás legkézenfekvobb módja az 



idézésre megjelent tanú személyi okmányainak, illetve a zártan kezelt irat adatainak egybevetése. Amennyiben 
a zártan kezelt adatok megegyeznek a személyi okmány adataival, úgy ezt a tényt kell a személyi adatok 
helyett jegyzokönyvbe foglalni. 
A tanú személyazonosságának megállapításán túl szükséges a tanú személyének és vallomásának azonosítása 
is, ugyanis ha elrendelték a tanú nevének is a zártan kezelését, úgy a nyomozati iratokban lévo vallomás nem 
tartalmazhatja a tanú nevét sem. Ebben az esetben elkerülhetetlen, hogy az anonim tanúk az eljárás során 
egyedi azonosításra alkalmas jelölést, azonosító kódot kapjanak, amelyek egyaránt szerepelnek a zártan 
kezelt személyi adatoknál és a nyomozati iratoknál, ugyanis csak ennek birtokában döntheto el, hogy melyik 
vallomás melyik tanúhoz tartozik. 
Gyakorlatilag nincs azonosítási gond a különösen védett tanú esetében, ugyanis a különösen védett tanú neve 
és személyi adatai nem csak zártan, hanem az iratoktól elkülönítetten is kezeltek és a tanú a tárgyaláson sem 
jelenik meg. Ez esetben azonban tanú hiányában a vallomás az eljárásban résztvevok számára kontroll nélkül 
marad, mivel az eredeti aláírt vallomás egy példányát a zártan kezelt személyi adatokkal a nyomozati szakban 
elkülönítették. 
Mindazonáltal nem zárható ki, hogy egy ügyben több különösen védett tanú is szerepel, ilyen körülmények 
között viszont a különbözo vallomások azonosítására feltétlenül szükség lehet. Indokolt ez annál is inkább, 
mivel a terhelt vagy a védo csak ennek birtokában lesz abban a helyzetben, hogy meg tudja jelölni, hogy 
melyik különösen védett tanúhoz kíván kérdéseket intézni és a kijelölt bíró is csak ennek ismeretében fogja 
tudni, hogy melyik tanút kell ismételten meghallgatni. [Be. 263. § (3) bek.] 
A (2) bekezdés c) pontja szerint a személyi adatok zártan kezelésének megszüntetésére csak a tanú 
beleegyezésével kerülhet sor. 
A személyi adatok zártan kezelése elvileg nincs határidohöz kötve, ugyanis az iratoknál zártan kezelt személyi 
adatok változatlan formában maradnak a bünteto ügy iratainál. Ugyanakkor viszont nem lehet kizárni azt a 
lehetoséget, amikor a tanú személyi adataira valamilyen eljárás következtében feltétlenül szükség lenne. Ilyen 
esetben a hatóság kizárólag a tanú beleegyezésével szüntetheti meg a személyi adatok zártan kezelését. 
Abban az esetben, ha a tanú kéri a személyi adatai zártan kezelésének a megszüntetését, úgy abban az esetben 
a bíróságnak a személyi adatok zártan kezelését meg kell szüntetnie. 
3. A (3) bekezdés arról az esetrol rendelkezik, amikor a tanú személyi adatainak a zártan kezelését rendelték 
el és a büntetoeljárásban résztvevo személyek valamelyikének olyan iratot kellene kiadni, amelyben a tanú 
személyi adatai megtalálhatók. 
A törvény rendelkezése szerint a tanú személyi adatait tartalmazó iratról csak olyan másolat adható, amely a 
tanú személyi adatait nem tartalmazza. 
A Be. 70/A. §-a tartalmazza azokat az eseteket, amikor a hatóságnak kérelemre az iratokról másolatot kell 
kiadnia. 
A bünteto ügy iratairól másolatot kérhetnek a büntetoeljárás résztvevoi. A Be. 42. §-a szerint a büntetoeljárás 
résztvevoi körébe tartozik a terhelt, a védo, a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél, az egyéb 
érdekelt és ezek képviseloi. 
A Be. 70/A. §-a szabályozza azt, hogy a büntetoeljárás egyes résztvevoi milyen korlátok között, milyen 
iratokról készített másolatra tarthatnak igényt. Ezek szerint a gyanúsított, a védo, a fiatalkorú törvényes 
képviseloje, a sértett és a sértett képviseloje másolatot kaphat a szakvéleményrol, valamint olyan nyomozási 
cselekményekrol készült iratról, amelyeknél a jelenlétüket e törvény lehetové tette. Egyéb iratról pedig akkor, 
ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti. 
A nyomozás befejezését követoen a terhelt, a védo és a fiatalkorú törvényes képviseloje másolatot kaphat a 
nyomozás azon iratairól, amelyeknek megismerésére jogosult, vagyis a Be. 193. § (1) bekezdésére 
figyelemmel gyakorlatilag a nyomozati iratokról korlátozás nélkül. 
A sértett és képviseloje másolatot kaphat a nyomozás azon iratairól, amelyeknek a megismerésére a Be. 229. 
§ (2) bekezdése alapján jogosult volt, ami azt jelenti, hogy az ellene elkövetett buncselekményre vonatkozó 
valamennyi iratról másolatot kérhet. 
A bírósági eljárásban a vádlott, védo, a fiatalkorú törvényes képviseloje, a sértett, a magánvádló, a magánfél 
és a felsoroltak képviseloje részére - amennyiben a törvény eltéroen nem rendelkezik - a másolat kiadása nem 
korlátozható. 
Lényeges szabály, hogy az egyéb érdekeltek és a jogi képviselok részére az iratokból kizárólag az oket érinto 
körben adható másolat. 
Látható tehát, hogy szakvéleményekrol, jegyzokönyvekrol, bizonyítási cselekményekrol egyaránt, 
meglehetosen széles körben adható az iratról másolat. Ebben az esetben a hatóság feladata az, hogy 



intézkedjen aziránt, hogy a kérelmezo részére kizárólag olyan másolat készítheto és adható ki, amelyrol 
technikai eszközzel a személyi védelemben részesülo tanú személyi adatait eltávolították. 

Különösen védett tanú 

97. § Különösen védetté nyilvánítható a tanú, ha 
a) vallomása kiemelkedo 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 védo elott nem ismert, 
d) személyének felfedése esetén a tanú vagy hozzátartozója élete, testi épsége vagy személyes szabadsága súlyos 

fenyegetésnek lenne kitéve. 
1. A szervezett bunözés terjedésével egyidejuleg új jelenségként tapasztalható, hogy egyes bunözoi csoportok 
a rendkívül súlyos buncselekmény elkövetése mellett nem riadnak vissza a tanúk nyílt megfélemlítésétol, sot 
fizikai megsemmisítésüktol sem. Ezeknek a bunügyeknek a felderítése, de különösen a bíróság elotti 
bizonyítása közremuködo tanúk nélkül szinte lehetetlen. Ezen igyekszik segíteni a különösen védett tanú 
jogintézménye. 
Amennyiben a tanút különösen védetté nyilvánítják, úgy a tanú speciális eljárásjogi helyzetbe kerül. 
A különösen védetté nyilvánítás következménye ugyanis, hogy a tanú a büntetoeljárás során személyében 
fizikai valójában is mindvégig anonim marad, a tárgyalásra nem idézheto, a tárgyaláson nem hallgatható ki, 
hozzá kérdés közvetlenül nem intézheto és nem szembesítheto. 
Mivel ez a különleges eljárásjogi státusz a terhelt alapveto jogait is érinti, a törvény igen szigorú, konjunktív 
feltételekhez köti a tanú különösen védetté nyilvánítását. 
2. A feltételek sorában elso helyen szerepel, hogy a tanú vallomása kiemelkedo súlyú ügy lényeges 
körülményeire vonatkozzék. A törvény nem határozza meg a kiemelkedo súlyú ügyek körét, így mindig a 
konkrét ügy körülményeinek alapos vizsgálata szükséges e-célból. A kiemelkedo súlyú ügy önmagában nem 
feltétlenül az adott buncselekmény súlyosabb minosítését, vagy magasabb büntetési tételét jelenti, hanem a 
buncselekmény körülményeire, indítékára, motivációjára, elkövetojének és egyéb szereploinek személyére 
utal. 
Ebben a körben különös gonddal kell vizsgálni a buncselekmények elkövetési módját, jellegét és a 
buncselekmények elkövetési és jogi tárgyát. Általában megállapítható a kiemelkedo súlyosság, ha a 
buncselekmények elkövetésére nemzetközi bunözéssel összefüggésben kerül sor, vagy felismerhetoek a 
szervezett bunözés ismérvei és az elkövetett cselekmények tárgya a terrorizmussal, zsarolással, prostitúcióval, 
pedofiliával, pornográfiával, pénzmosással, kábítószer- vagy fegyverkereskedelemmel, illetve az ezekkel 
összefüggésben elkövetett élet és testi épség elleni buncselekményekkel kapcsolatos. 
További feltétel, hogy a vallomás az ügy lényeges körülményeire vonatkozzék. Az ügy lényeges körülményeit 
anyagi és eljárásjogi szempontból egyaránt vizsgálni kell. Ennek megfeleloen ilyennek tekintheto mindaz, ami 
a cselekmény jogi megítélésével, a büntetojogi felelosséggel, illetve a bunösség szempontjából releváns, 
továbbá mindaz a tény vagy körülmény, amely a buncselekmény és az elköveto személyének bizonyításához 
nélkülözhetetlen. Mindezek vizsgálata igen körültekinto és beható mérlegelést igényel annál is inkább, mivel a 
tanú különösen védetté nyilvánítására még a kihallgatása elott kerül sor. Valószínuség szintjét eléro, 
megalapozott feltételezés is elegendo a lényegre tartozás megítélésénél. 
3. A b) pont szerint további feltétel, hogy a tanú vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. A 
törvény megfogalmazásából kitunoen a tanú kihallgatása elott csupán feltételezni lehet, hogy a vallomástól, 
mint a bizonyítás eszközétol milyen bizonyíték várható, mert csak ez esetben döntheto el, hogy feltétlenül 
szükséges-e vagy sem a tanú kihallgatása. 
A törvényszöveg megfogalmazása bizonyos értelemben félreértheto, ugyanis a tanú vallomása bizonyítási 
eszköz, míg a "bizonyíték" a vallomásból származó, illetve nyerheto adat, tény, körülmény (lásd a Be. 76. §-
hoz fuzött magyarázatot). Ebbol következoen nyilvánvaló, hogy nem a bizonyíték pótlásáról van szó, hanem a 
vallomás olyan bizonyítási eszközzel való helyettesítésérol, amelybol ugyanazon bizonyíték beszerezheto. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy pótolhatóság esetén a hatóság nem a tanú különösen védetté nyilvánítását, 
hanem a tanúként való kihallgatását mellozi. 
Abban az esetben, ha a tanú vallomásában szereplo bizonyíték tárgyi vagy okirati bizonyítási eszközzel, 
szakvéleménnyel bizonyítható, úgy a tanú kihallgatása, így különösen védetté nyilvánítása mellozheto. 



A törvény szóhasználatából és logikájából következoen nyilvánvaló, hogy a pótolhatóság szempontjából más 
tanú vallomásáról nem lehet szó, hiszen ebben az esetben, bár mellozheto az egyik tanú különösen védetté 
nyilvánítása, a másik tanút ez okból kellene esetleg különösen védetté minosíteni. 
Mindazonáltal nem zárható ki olyan eset sem, amikor ugyanazon tényre, adatra vagy körülményre két tanú is 
rendelkezésre áll, ám az egyik esetében a különösen védetté nyilvánítás feltételei nem állnak fenn, mert 
személye, tartózkodási helye a gyanúsított és a védo elott már ismert. Ez esetben a célszeruségi szempontok 
azt diktálják, hogy a hatóság ez utóbbi tanút hallgassa meg és védelmérol egyéb módon (Be. 98. §) 
gondoskodjék, ugyanis ismertsége miatt egyébként is fenyegetésnek illetve megfélemlítésnek van kitéve akkor 
is, ha erre tekintettel kihallgatását utóbb mégis melloznék. 
További kérdést vet fel, hogy a tanú vallomása mennyiben pótolható a terhelt vallomásával. Kétségtelen, hogy 
a terhelt vallomása ugyanolyan bizonyítási eszköz, mint a tanúvallomás, ám a 118. § (2) bekezdése a terhelt 
beismerése esetére is kötelezoen eloírja az egyéb bizonyítékok beszerzését. Abban az esetben viszont, ha a 
beismero terhelt esetében az egyéb beszerzendo bizonyíték kizárólag olyan tanútól származna, akit egyébként 
különösen védetté kellene minosíteni mellozheto a tanú bevonása az eljárásba azon az alapon, hogy a tanú 
vallomásától várható bizonyíték mással, a terhelt beismerésével pótolható. 
A terhelt beismerése ugyanis önmagában még nem zárja ki az ügyben szereplo tanú megfenyegetésének vagy 
megfélemlítésének lehetoségét, mivel a büntetoeljárás kimenetelének negatív befolyásolása nem feltétlenül és 
nem kizárólag a terhelt érdekében állhat. 
4. További feltétel, hogy tanú személye, tartózkodási helye a gyanúsított és a védo elott ismeretlen legyen. 
Ellenkezo esetben a tanú különösen védetté nyilvánítása célját és értelmét vesztené. A tanú különösen védetté 
nyilvánításának célja ugyanis éppen az, hogy a kihallgatandó tanú beazonosíthatatlan és megközelíthetetlen 
legyen, kizárva ezáltal a fenyegetés, megfélemlítés lehetoségét. 
A személy illetve a tartózkodási hely ismerete gyakorlatilag a tanú beazonosíthatóságát és 
megközelíthetoségét jelenti, amely lehetoséget teremthet a tanú kihallgatása elotti közvetlen vagy áttételes 
megfenyegetésére illetve megfélemlítésére. A személy ismerete lehet közvetlen és személyes vagy közvetett, 
mindössze névszerinti, álnév, becenév, gúnynév ismeretén alapuló. 
A tartózkodási hely szempontjából közömbös, hogy az ismeret az állandó vagy ideiglenes lakcímre, esetleg az 
átmeneti tartózkodási helyre (gyógyintézet vagy büntetés-végrehajtási intézet stb.) vonatkozik. 
Több terhelt ellen folyamatban lévo eljárás során lehetséges, hogy az egyik terhelt esetében mento vagy más 
lényeges, a terheltre elonyös körülményre vonatkozó vallomás egyben az ügy másik terheltjére tartalmaz 
terhelo adatokat. Ilyenkor természetszeruleg - ha az egyéb feltételek fennállanak - azon gyanúsított és védo 
elotti azonosítástól függ a különösen védetté nyilvánítás, akinek a terhére szóló a tanúvallomás. 
5. A d) pontban írt feltétel annak mérlegelését jelenti, hogy a tanú ismertté válása milyen potenciális veszélyt 
jelentene a tanúra illetve hozzátartozójára. 
A tanú személyének felfedése gyakorlatilag a tanú nyilvános szereplését jelenti, amely kizárólag a személy és 
nem feltétlenül a személyi adatok nyilvánosságra kerülését jelenti. A nyilvános szereplés történhet a nyomozás 
és a tárgyalás során egyaránt, így erre figyelemmel a törvényszöveg már nem tartalmaz személyi korlátozást 
a tekintetben, hogy milyen személyi körbol származhat az élet, testi épség vagy személyes szabadság ellen 
irányuló súlyos fenyegetés. 
A törvényi szabályozás tágítja a különösen védetté nyilvánítás lehetoségét azáltal, hogy a fenyegetettségnél 
már számításba veszi a hozzátartozók körét. A hozzátartozó meghatározásánál a Btk. 137. § 6. pontja 
irányadó, amely szerint hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és ennek házastársa, az örökbefogadó és a 
neveloszülo, az örökbefogadott és nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs és a jegyes, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 
A fenyegetés fogalmát a Btk. 138. §-a határozza meg, miszerint eltéro rendelkezés hiányában fenyegetés a 
súlyos hátrány kilátásba helyezése, amely alkalmas arra, hogy a megfenyegetettben komoly félelmet keltsen. 
A d) pont értelmezésekor a fenyegetés objektív ismérve, a súlyos hátrány kilátásba helyezése mellett 
meghatározó jelentosége van a fenyegetés szubjektív elemeinek, ugyanis nem közömbös, hogy a súlyos 
fenyegetés az adott tanú esetében milyen hatás kiváltására alkalmas. 

A büntetoeljárásban részt vevok személyi védelme 

98. § (1) Különösen indokolt esetben az eljárást folytató bíróság tanácsának elnöke, ügyész, illetoleg nyomozó 
hatóság kezdeményezheti, hogy a terhelt, a védo, a sértett, az egyéb érdekelt, a sértett és az egyéb érdekelt 
képviseloje, továbbá a tanú, a szakérto, 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, illetoleg nyomozó hatóságnál lehet eloterjeszteni, a 
szóbeli kérelmet jegyzokönyvbe 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, illetoleg a nyomozó hatóság 
vezetoje és a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka kezdeményezheti. 

(4) A személyi védelemre vonatkozó iratokat a büntetoügy iratai között kell kezelni. Az iratokat a kérelem és a 
kezdeményezés tárgyában hozott döntés kivételével zártan kell kezelni. 

1. A törvény rendelkezése szerint különösen indokolt esetben az eljárást folytató bíróság tanácsának elnöke, 
az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság kezdeményezheti, hogy a törvényben felsorolt személyek védelemben 
részesüljenek. 
A törvény taxatíve felsorolja azt a kört, amelyik védelemben részesítheto. Eszerint védelemben részesítheto a 
terhelt, a védo, a sértett, az egyéb érdekelt, a sértett és az egyéb érdekeltek képviseloi, továbbá a tanú, a 
szakérto, a szaktanácsadó, a tolmács, a hatósági tanú, illetve a felsoroltak valamelyikére tekintettel más 
személy, aki adott esetben lehet hozzátartozó, de lehet munkatársi, függoségi, baráti, bizalmi kapcsolatban 
lévo személy is. 
A védelemben részesítésre csak különösen indokolt esetben kerülhet sor. Ilyennek tekintheto az érintett 
személy megfenyegetése, zaklatása, zsarolása, avagy az élete, testi épsége, egészsége ellen megkísérelt, illetve 
elokészületi szakba került buncselekmény alapos gyanúja. 
A védelem nem csak a büntetoeljárás idejére korlátozódik, hanem addig alkalmazható, amíg annak 
szükségessége fennáll. 
A büntetoeljárásban résztvevok, valamint az eljárást folytató hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének 
feltételeirol és végrehajtásának szabályairól szóló 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet 1999. március 1-jén 
lépett hatályba. 
A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint az érintett személyi védelme a büntetoeljárás tartama alatt 
különösen akkor rendelheto el, ha a büntetoeljárásban való részvétel miatt, illetve a büntetoeljárási jogai 
érvényesítésének, kötelezettségei teljesítésének akadályozása, illetve meghiúsítása végett ellene személy elleni 
eroszakos vagy közveszélyt okozó buncselekményt követtek el vagy valószínusítheto, hogy ellene ilyen 
buncselekményt követnek el. 
2. A személyi védelem kérelemre, vagy hivatalból kezdeményezheto. Az érintett személyi védelem iránti 
kérelmet a büntetoeljárás alatt a személyi védelem elrendelés kezdeményezésére jogosultnál, a büntetoeljárás 
befejezése után pedig a személyi védelem elrendelésére jogosultnál terjesztheti elo. 
A személyi védelem elrendelését a büntetoeljárás tartama alatt a nyomozó hatóság, az ügyész vagy a bíróság 
kezdeményezheti és az elott a hatóság elott kell eloterjeszteni, ahol a büntetoeljárás folyamatban van. 
3. A hatóság tagjainak személyi védelmére vonatkozó szabályokat a Korm. rendelet III. pontja szabályozza. 
Ezek szerint a nyomozó szerv tagja esetén a szolgálati elöljárója, az ügyész esetében az ügyészség vezetoje, 
bíró esetében a bíróság elnöke intézkedik a személyi védelem ellátása iránt. 
A nyomozó szerv tagjának személyi védelmét az a szerv látja el, amellyel az érintett szolgálati viszonyban áll. 
A Be. 98. § (3) bekezdése szerint azonban nem csupán a bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság és büntetés-
végrehajtási intézet állományába tartozó személyek személyi védelme rendelheto el, hanem reájuk tekintettel 
más személy védelme is elrendelheto és ez esetben is a bíróság elnöke, az ügyészség, illetve a nyomozó 
hatóság vezetoje vagy büntetés-végrehajtási intézet parancsnoka kezdeményezheti. 
A hatóság tagjainak személyi védelme különösen akkor rendelheto el, ha a büntetoeljárásban gyakorolt 
hivatali tevékenységük miatt, vagy a hivatali tevékenységük jogszeru gyakorlásának akadályozás, illetve 
meghiúsítása végett ellenük személy elleni eroszakos vagy közveszélyt okozó buncselekményt követtek el, vagy 
valószínusítheto, hogy ellenük ilyen buncselekményt követnek el. 
4. A személyi védelemre vonatkozó iratokat a bünteto ügy iratai között kell kezelni. Az iratokat a kérelem és a 
kezdeményezés tárgyában hozott döntés kivételével zártan kell kezelni. A személyi védelmet egyébként az 
államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. IV. tv. szerinti határozattal kell elrendelni és 
megszüntetni. 
A személyi védelem elrendelése és megszüntetése tárgyában hozott határozatokkal szemben fellebbezésnek 
nincs helye, - bírósági felülvizsgálatára külön jogszabályi eloírások irányadók. 

A tanúvédelmi programban részt vevo személyekre vonatkozó rendelkezések 



98/A. § A külön jogszabályban meghatározott tanúvédelmi programban részt vevo terheltnek, sértettnek, és 
tanúnak e programban való részvétele a felsoroltak büntetoeljárási jogait és kötelezettségeit nem érinti, a programban 
részt vevo személy esetén e törvény rendelkezéseit a következo eltérésekkel kell alkalmazni: 

a) a programban részt vevo személyt a védelmet ellátó szerv útján kell idézni, illetoleg értesíteni, az ilyen személy 
részére kézbesítendo hivatalos iratot csak a védelmet ellátó szerv útján lehet kézbesíteni, 

b) a programban részt vevo személy a büntetoeljárásban az eredeti személyazonosító adatait közli, a lakóhelyének, 
illetoleg a tartózkodási helyének közlése helyett a védelmet ellátó szerv címét jelöli meg, 

c) a programban részt vevo 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 vevo személy megjelenésével, illetve közremuködésével felmerült költség nem számolható 
el bunügyi költségként, 

e) a tanú és a terhelt megtagadhatja a vallomást olyan adatra nézve, amelynek ismeretében az új 
személyazonosságára, az új lakóhelyére, illetoleg tartózkodási helyére lehet következtetni. 

A törvény rögzíti, hogy a 2001. évi LXXXV. tv. alapján a tanúvédelmi programba bevont terheltnek, sértettnek 
és tanúnak a büntetoeljárási jogait és kötelezettségeit nem érinti, a programban való részvétel esetén a 
törvényt az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. 
a) A programban résztvevo személyt a védelmet ellátó szerv útján kell idézni, illetoleg értesíteni, - az ilyen 
személy részére kézbesítendo hivatalos iratot csak a védelmet ellátó szerv útján lehet kézbesíteni. 
A törvény szerint a védelmi program: a büntetoeljárásban résztvevo tanú, sértett, terhelt, illetve ezen 
személyek hozzátartozója, továbbá az érintettre tekintettel fenyegetett helyzetben lévo más személy 
védelmének a személyvédelem keretében nem biztosítható olyan szervezett formája, amelyet a rendorség 
polgári jogi jogviszony keretében a fenyegetett helyzetben lévo személlyel megkötött megállapodás szerint 
végez és amelynek során különleges intézkedések alkalmazása, illetve az érintett társadalmi beilleszkedésének 
elosegítése érdekében mentális, szociális, gazdasági, humán és jogi támogatás nyújtása szükséges. 
A védelmet ellátó szerv a védelmi program keretében igénybe veheto intézkedések ellátására jogosult szerv. 
b) A védelmi programba bevont személlyel szemben a Szolgálat óvintézkedésként dönthet a lakóhely, 
tartózkodási hely megváltoztatásában, az érdekelt biztonságos helyen való elhelyezésében, a személyvédelem 
igénybevételérol, adatzárlat elrendelésérol, névváltoztatásról, személyazonosság megváltoztatásról. 
A törvény 31. § (1) bekezdése szerint azokban a hatósági eljárásokban, amelyekben az eredeti 
személyazonosító adatok felhasználása nem mellozheto, a védelmi programba bevont személy a Szolgálat 
engedélyével, a Szolgálat által meghatározott biztonsági eloírások betartásával eredeti személyazonosító 
adataival is részt vehet. 
Ennek megfeleloen rögzíti az eljárási törvény, hogy a büntetoeljárás során a programba bevont személy 
eredeti személyazonosító adatait köteles közölni, lakóhelye, illetve tartózkodási helyének közlése helyett 
azonban a védelmet ellátó szerv címét jelöli meg. 
c) A védelmet ellátó szerv képes megítélni, hogy a védelmi programban résztvevo személyre vonatkozó iratok 
közül melyek és milyen tartalommal azok, amelyek a védelem érdekeit nem veszélyeztetik, ezért a programban 
résztvevo személy személyes adatait tartalmazó iratról másolat, a személyre vonatkozó felvilágosítás csak 
annak adható, akinek részére a védelmet ellátó szerv ezt engedélyezte. 
d) A programban résztvevo személy megjelenésével és közremuködésével kapcsolatosan felmerült költség 
bunügyi költségként nem számolható el, mivel a költséget a védelmi programot végrehajtó szerv 
költségvetésébol kell fedezni. 
e) A védelmi program lényege, hogy a veszélyeztetett tanú (sértett, terhelt) a büntetoeljárásban olyan 
vallomást tegyen, amely a bunüldözést nagymértékben segíti. A tanúvédelmi program során azonban olyan 
sajátos védelmi intézkedésre is sor kerülhet, mint a névváltoztatás vagy a személyazonosság teljes cseréje. 
Ebben az esetben a tanúvédelem elsodleges érdeke, hogy a védett személy új nevét, illetve személyazonosságát 
a rá veszélyt jelento más személyek ne ismerjék meg. A törvény ezért rendelkezik úgy, hogy a tanú és a terhelt 
megtagadhatja a vallomást az olyan adatra nézve, amelynek ismeretében következtetni lehet az új 
személyazonosságára, lakóhelyére, tartózkodási helyére. 
A törvény nem rendelkezik arról, hogy a személyazonosság, illetoleg a névcserén átesett személy a 
büntetoeljárásban eredeti nevén szerepel, mint hogy ez természetes. 
Abból, hogy az új nevére, illetoleg új személyazonosságára vonatkozó adatokra a vallomást megtagadhatja 
következik, hogy ebben az esetben a védelmi programban résztvevo személy a büntetoeljárásban az eredeti 
nevével vesz részt. 



IV. Cím 

A SZAKVÉLEMÉNY 

A szakérto alkalmazása 

99. § (1) Ha a bizonyítandó tény megállapításához vagy megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, 
szakértot kell alkalmazni. 

(2) Szakérto alkalmazása kötelezo, ha 
a) a bizonyítandó tény, illetoleg az eldöntendo kérdés személy kóros elmeállapota, alkohol-, illetoleg 

kábítószerfüggosége, 
b) a bizonyítandó tény, illetoleg az eldöntendo kérdés kényszergyógykezelés vagy kényszergyógyítás 

szükségessége, 
c) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik, 
d) elhalt személy kihantolására kerül sor. 
(3) Szakértot a bíróság, az ügyész, illetoleg - a (2) bekezdés a) és b) pontjában foglalt eseteket kivéve - a nyomozó 

hatóság alkalmazhat. 
1. A büntetoeljárás során gyakorta elofordul, hogy bizonyos tények és körülmények bizonyításához az 
általános élettapasztalat, az átlagos emberi tudás és ismeretanyag már nem elegendo, ezért ilyen esetben 
szakértot kell igénybe venni. A törvény azon megfogalmazása, hogy különleges szakértelem szükséges nem a 
"különleges" kifejezés köznapi fogalmára utal, hanem arra, hogy a bizonyítandó tény megállapítása vagy 
megítélése a jogi szakértelem kompetenciáját meghaladja. Ebbol következoen a törvény nem is sorolhatja fel 
még példálózva sem ezeket az eseteket, hanem a hatóság döntésére bízza a szakértelem szükségességének 
megállapítását és a szakérto kirendelését. Amennyiben az eldöntendo kérdés valamilyen speciális 
szakismeretet feltételez, úgy a szakérto kirendelése kötelezo még akkor is, ha a hatóság eljáró tagja esetleg 
rendelkezik az eldöntéshez szükséges ismeretanyaggal. Ebbol következoen például a nyomozó hatóság 
közgazdasági és számviteli ismeretekkel rendelkezo tagja által készített un. revizori vélemény szakértoi 
véleményként nem fogadható el és a szakérto kirendelését sem helyettesíti. Ugyanez a megállapítás vonatkozik 
a vádiratot szerkeszto ügyészre, vagy az ügyet tárgyaló bíróra, illetve a bíróság tanácsának tagjaira. A 
szakérto kirendelésének elmulasztása eljárási szabálysértést valósít meg. A szakérto igénybevételének a 
kötelezettsége a büntetoeljárás során mindvégig fennáll, s kiterjed a perújítási eljárásra is. Kivételes 
esetekben mellozheto a szakérto kirendelése, illetve igénybevétele, nevezetesen akkor, ha a bizonyítandó tény 
egyéb más - a felek által nem vitatott - módon, pl. okirati úton bizonyítható, illetve bizonyos esetekben korábbi 
szakvélemények felhasználhatók. (BH1986. 455. I., BH1986. 227. I.) 
2. A Be. 99. § (2) bekezdése azokat az eseteket sorolja fel, amikor a szakérto igénybevétele a törvény erejénél 
fogva kötelezo. 
Ezek az esetek: a bizonyítandó tény, illetoleg az eldöntendo kérdés, a személy kóros elmeállapota, alkohol-, 
illetve kábítószer-függoségek, a kényszergyógykezelés elrendelése vagy a kényszergyógyítás szükségessége, a 
személyazonosítás biológiai vizsgálattal történo elvégzése, illetve az elhalt személy kihantolása. 
E rendelkezés nem sérti a szabad bizonyítás elvét, ugyanis a szakértoi közremuködés kötelezo igénybevétele 
egyrészt csak egy adott bizonyítási eszköz kötelezo beszerzését rendeli el, annak elfogadását már nem. 
Másrészt a szakértoi vélemény mellett a további bizonyítás elrendelésére is lehetoség van. 
A Btk. 24. § (1) bekezdése szerint büntethetoséget kizáró ok a terhelt kóros elmeállapota. 
Ebbol következoen ügydönto jelentoségu az elköveto aktuális elmeállapotának tisztázása, amely csak és 
kizárólag szakérto igénybevételével lehetséges. 
A törvény megfogalmazásából következik, hogy bizonyos adatok szükségesek a tekintetben, hogy egyáltalán 
kérdésként felmerüljön a kóros elmeállapot megléte. Ezek az adatok származhatnak a tárgyalás közvetlensége 
folytán észlelt tapasztalatokból, a cselekmény elkövetésének körülményeibol, a tanúvallomásokból, orvosi 
elozményi adatokból, illetve korábbi szakvéleményekbol. 
Ilyen esetekben, ha felmerül az elköveto kóros elmeállapotának a lehetosége, a szakérto kirendelése nem 
mellozheto. 
Nem mellozheto ez abban az esetben sem, ha a terhelt korábbi bünteto ügyében már rendelkezésre áll ugyan 
szakértoi vélemény, de azóta hosszabb ido telt el. Mivel a szakértoi vélemény tartalmának meghatározó 
jelentosége van, a bíróság nem térhet el az írásban eloterjesztett elmeorvos-szakértoi véleményben 



foglaltaktól kizárólag a tárgyaláson szerzett tapasztalatai alapján. (BH1985. 223.) Ebben az esetben tehát a 
bíróságnak intézkednie kell újabb elmeorvos-szakértoi vélemény beszerzése iránt. 
Az elmeorvos-szakérto a kóros elmeállapotot illetoen nyilvánít véleményt, azonban a büntethetoség 
korlátozottságának jogi kérdésében mindenkor a bíróság dönt. 
A Btk. 74. § (1) bekezdése szerint, ha az elköveto az elmemuködés kóros állapota miatt nem büntetheto, 
kényszergyógykezelését kell elrendelni. 
A Btk. 75. §-a szerint az elköveto kényszergyógyítása rendelheto el, ha a buncselekménye alkoholista 
életmódjával függ össze és hat hónapot meghaladó végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. E rendelkezésbol 
egyértelmuen kitunik, hogy az elköveto esetében a kényszergyógyítás elrendelésének feltétele az alkoholista 
életmód megállapítása. 
Az alkoholizmus, mint betegség véleményezése ugyancsak igazságügyi orvos-szakértoi kompetenciába 
tartozik, különös tekintettel arra, hogy a kényszergyógyítás olyan pszichoterápiás kezelést jelent, amelyet a 
büntetés végrehajtása alatt foganatosítanak. 
Az igazságügyi orvos szakérto ad véleményt a tekintetben, hogy a terhelt orvosi szempontból alkoholistának 
tekintheto-e vagy sem és kényszergyógyításának elrendelése szükséges-e vagy sem. 
Az 1987. évi III. tv. 11. §-ának rendelkezése következtében ugyancsak kényszergyógyítása rendelheto el annak 
az elkövetonek, akinek kábítószer-élvezo vagy kábító hatású anyag fogyasztó életmódjával függött össze a 
buncselekmény elkövetése. Kétségtelen, hogy az 1987. évi III. tv. 42. § (1) bekezdése szerint ezen módosítás 
hatályba lépésérol külön jogszabály rendelkezik. Önmagában tehát ebbol a szempontból a kábítószer-élvezo 
vagy a kábítószer-fogyasztással kapcsolatos szakvélemény beszerzése még szükségtelen lenne, ugyanakkor 
viszont a Btk. 282. § (2) bekezdésében és a 282/A. §-ban megkülönböztetett jelentoséget, anyagi és eljárásjogi 
konzekvenciákat fuz a kábítószer-függoség tényéhez. 
Ehhez képest az igazságügyi orvos szakértoi vélemény beszerzése az illeto kábítószer-függosége tekintetében 
nem mellozheto. 
Ugyancsak szükséges az igazságügyi orvos szakértoi vélemény beszerzése a büntetoeljárás felfüggesztése 
tárgyában, ugyanis a Be. 266. § (6) és (7) bekezdése szerint a kábítószer-függo személy esetében az egyéb 
törvényi feltételek megléte esetén fel kell függeszteni a büntetoeljárást. Ezekben az esetekben kötelezo a 
szakérto igénybevétele, ugyanis a hatóság csupán a vizsgálatot szükségessé tevo feltételek rögzítésére 
szorítkozhat. 
3. Kötelezo a szakérto igénybevétele akkor is, ha a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik. Ilyen 
vizsgálat az orvostudományok fejlodésének következtében egyre nagyobb szerephez és jelentoséghez jut. A 
biológiai vizsgálattal végzik a személyazonosítást általában vér, nyál, vizelet és egyéb elemi maradvány, 
elemi szálak, anyagok felhasználásával. Ezen túlmenoen ugyancsak az orvostudomány fejlodésének 
következtében a hemogenetikai vizsgálatok is egyre nagyobb teret kapnak a személyazonosítás körében. A 
személyazonosítás nem csupán a vádlott, hanem a sértett esetében is lehetséges módszer. 
A személyazonosítás biológiai módszereit a DNS vizsgálatok szinte forradalmasították, hiszen a DNS 
molekula minden emberi sejtben megtalálható és minimális mennyiségben is alkalmas a személy 
azonosítására. 
4. Az elhalt személy kihantolására is sor kerülhet abban az esetben, amennyiben további bizonyítás elvégzése 
szükséges, ezért nem közömbös, hogy az exhumálás milyen körülmények között történik. Ilyen esetben a 
kihantolásnál orvosszakérto igénybevétele kötelezo. 
A halottakkal kapcsolatos rendelkezéseket részben az Országos Igazságügyi Orvostani Intézet 6. sz. 
módszertani levele, részben pedig a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet tartalmazza, amelyek az eljárásban 
közremuködo szakértok részére kötelezoek. 
A kihantolás gyakorlatilag a már eltemetett holttest vagy újra boncolása és szakvéleményezése, vagy 
személyazonosítás végett történo kiföldelését jelenti. A kihatolásról a már idézett rendelet 49. §-a intézkedik. 
Kihantolásra kerülhet sor, ha az eltemetés után felmerül mérgezés, vagy egyéb eroszakos halál, vagyis 
buncselekmény alapos gyanúja az elozoleg felboncolt és eltemetett holttest újbóli megvizsgálása céljából, 
illetve azonosítás végett. A kihantolást annak vezetoje irányítja és a kihantolást végzo orvosszakértoknek is 
jelen kell lennie. A kihantolás lényeges eljárási mozzanatait jegyzokönyvbe kell foglalni, amelyet aláírnak. A 
kihantolás sajátossága, hogy az eljáró hatóságnak még a kihantolás elrendelése elott elozetes orvosszakértoi 
véleményt kell beszerezni a kihantolás eredményességét illetoen, illetve annak ellenjavallatát illetoen. 
5. Szakértot a bíróság és az ügyész, valamint a nyomozó hatóság alkalmazhat. A nyomozó hatóság azonban a 
kóros elmeállapot, illetve a kényszergyógykezelés vagy kényszergyógyítás tárgyában szakértot nem vehet 
igénybe. A szakérto kirendelésére ezekben az esetekben kizárólag a bíróság, illetve az ügyész jogosult. 



100. § (1) A szakérto alkalmazása kirendeléssel történik. A szakérto kirendelésérol szóló határozatnak meg kell 
jelölnie 

a) a szakértoi vizsgálat tárgyát és azokat a kérdéseket, amelyekre a szakértonek választ kell adnia, 
b) a szakérto részére átadandó iratokat és tárgyakat, ha az átadás nem lehetséges, az iratok és a tárgyak 

megtekinthetésének helyét és idejét, 
c) a szakvélemény eloterjesztésének határidejét. 
(2) Ha a szakvélemény elkészítéséhez sürgos részvizsgálatra van szükség, e vizsgálat kirendelo határozat nélkül, 

az ügyész vagy a nyomozó hatóság szóbeli rendelkezése alapján is elvégezheto. 
1. A szakérto alkalmazása a hatóság részérol kirendeléssel történik. A határozatot meg kell indokolni és ennek 
az indokolásnak ki kell térnie a szakértoi vizsgálat közvetlen elozményeire, a vizsgálat tárgyára és fel kell 
tenni mindazokat a kérdéseket, amelyek az ügy eldöntése szempontjából fontosak. A szakértot kivételesen 
szóban, vagy távbeszélon is ki lehet rendelni a vizsgálat elvégzésére, amelyrol vagy jegyzokönyvi, vagy 
hivatalos feljegyzést kell készíteni. A kirendelo határozatnak feltétlenül tartalmaznia kell a kirendelt 
intézménynek, vagy szakértonek a megnevezését, a feladat teljesítéséhez szükséges adatokat esetleg mellékelve 
a bünteto ügy iratait és a szakérto részére átadott iratok, vagy tárgyak megjelölését. Ezen túlmenoen azokat a 
kérdéseket is fel kell tenni, amelyekre a szakértonek feltétlenül válaszolnia kell és meg kell határozni a 
szakvélemény eloterjesztésére megszabott határidot, esetleg a soronkívüliségre történo utalást. A szakérto 
kirendelését egyébként a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 23-27. §-a szabályozza. 
Gyakorta elofordul, hogy a szakértoi vizsgálat tárgyát képezo okiratokat és tárgyi bizonyítékokat nem 
lehetséges fizikai valóságukban a szakértonek megküldeni akár terjedelmüknél, akár jellegüknél fogva. Ebben 
az esetben viszont a szakértot fel kell hívni arra, hogy a vizsgálandó tárgyat hol, mikor és milyen körülmények 
között tekintheti meg. Ezzel egyidejuleg a hatóságnak a vizsgálandó iratot, vagy tárgyat orzo szervet, vagy 
személyt is értesítenie kell a szakértoi vizsgálat várható idopontjáról. 
A szakértoi vélemény elkészítésének határidejét különleges körülmények esetében meg lehet hosszabbítani. 
Errol a szakértot tájékoztatni kell. 
2. Sürgos részvizsgálat elvégzéséhez nem szükséges írásbeli kirendelo határozatot készíteni, mivel adott 
esetben az idomúlás a szakértoi vizsgálatot vagy a szakértoi vizsgálat eredményét negatívan befolyásolhatja. 
Ekkor a nyomozó hatóság vagy az ügyész szóbeli rendelkezése alapján is elvégezheto az elozetes vizsgálat. 

101. § (1) Rendszerint egy szakértot kell alkalmazni. Ha a vizsgálat jellege szükségessé teszi, több szakérto is 
kirendelheto. Ez úgy is történhet, hogy a kirendelés csak a szakértoi csoport vezetojét jelöli ki, és feljogosítja ot arra, 
hogy a többi szakértot bevonja. 

(2) A halál oka és körülményei, valamint az elmeállapot vizsgálatánál két szakértot kell alkalmazni. Jogszabály 
más esetben is kötelezové teheti több szakérto alkalmazását. 

1. A gyakorlatban többnyire egy szakérto kirendelése is elegendo. Adódnak azonban olyan esetek is, amikor 
több szakértore van szükség. Ha a bíróság, illetve a hatóság intézményt rendel ki, úgy az ügyben eljáró 
szakértot az intézmény vezetoje jelöli ki. Ebbol következoen el kell határolni a szakérto igénybevételét és a 
szakérto kirendelését. Amennyiben a bíróság intézetet rendel ki, úgy természetszeruleg nem dönt az igénybe 
veheto szakérto számáról sem. 
Más a helyzet viszont akkor, amennyiben a hatóság már a kirendelés elott észleli, hogy a bizonyítandó tények 
jellege több szakérto igénybevételét teszi, vagy teheti szükségessé. Ebben az esetben a hatóság kivételesen 
már több szakértot rendel ki a szakértoi vélemény elkészítésére. A kirendelés történhet intézmény útján több 
szakérto megjelölésével, illetve a kirendelo végzésben az egyéb szakértok bevonásának szükségességére 
történo utalással. Ugyanazon tényre vonatkozó több szakérto kirendelésének eredményeként együttes 
szakvélemény készül, míg adott esetben egyéb szakértok bevonásával lefolytatott vizsgálat eredményét 
egyesített szakvéleményben terjesztik a hatóság elé. 
A szakértoi csoport vezetojének a kirendelése esetén a Be. 101. § (1) bekezdés második mondata szerint a 
többi szakérto bevonására a csoport vezetoje jogosult. Ez anélkül történik, - szemben az 1973. évi I. tv. 68. § 
(2) bekezdésében foglaltakkal - hogy a szakértoi csoport vezetojének az általa bevont szakértok személyérol és 
feladatairól a hatóságot tájékoztatnia kellene. 
2. A halál okának és körülményeinek, valamint az elmeállapot vizsgálatánál két szakértot kell alkalmazni. 
A halál okának megállapítása nem más, mint az elhalt igazságügyi orvosi boncolása. Az igazságügyi 
boncolást két állandó, vagy két kijelölt igazságügyi szakérto végzi, akik közül legalább az egyiknek 
igazságügyi orvostani, vagy kórbonctani szakképesítéssel kell rendelkeznie [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 45. § 
(2) bek]. 



A terhelt elmeállapotának vizsgálata során ugyancsak két szakértonek kell kötelezoen eljárnia, akik közül az 
egyiknek állandó, vagy kijelölt igazságügyi elmeorvos-szakértonek, míg a másiknak állandó szakértonek, 
kijelölt igazságügyi orvosszakértonek, vagy elmegyógyász szakorvosnak kell lennie. 
A fenti eseteken túlmenoen az igazságügyminiszter a belügyminiszterrel és a legfobb ügyésszel egyetértésben 
más esetekben is kötelezové teheti a több szakérto igénybevételét, illetve alkalmazását. 

A szakérto 

102. § (1) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a szakértoi névjegyzékben szereplo igazságügyi 
szakértot, ha ez nem lehetséges, kello szakértelemmel rendelkezo személyt vagy intézményt (eseti szakérto) 
rendelhet ki szakértoként. 

(2) Külön jogszabály meghatározhatja azokat a szakkérdéseket, amelyekben meghatározott intézmény vagy 
szakértoi testület jogosult véleményt adni. Intézmény vagy testület kirendelése esetén annak vezetoje jelöli ki az 
eljáró szakértot. 

(3) A szakérto kirendelésérol a kirendelo, az eljáró szakérto kijelölésérol az intézmény, illetve a testület vezetoje a 
kirendelés kézbesítésétol számított nyolc napon belül értesíti a kirendelot, a terheltet, a védot és a sértettet; ha a 
szakértot a bíróság rendelte ki, errol az ügyészt is értesíti. 

1. A bünteto ügyekben eljáró szakértok speciális feladata, hogy a mindenkori tudományos és muszaki fejlodés 
eredményeinek figyelembe vételével megfelelo jogszabályok és módszertani útmutatók szerint segítséget 
nyújtsanak az igazságszolgáltatás hatóságainak. 
A hatályos jogi szabályozás - a korábbi szabályozástól eltéroen - egyszerusíti a szakértoként igénybe veheto 
személyek kategorizálását és csak az igazságügyi szakérto, valamint az eseti szakérto megkülönböztetését 
ismeri. A törvény megfogalmazása szerint a bíróság, az ügyészség illetve a nyomozó hatóság a szakértoi 
névjegyzékben szereplo igazságügyi szakértot rendelheti ki szakértoként. 
Az igazságügyi szakértoi kinevezés feltétele a szakterületnek megfelelo egyetemi (foiskolai) végzettség, orvos 
szakértoknél igazságügyi orvostani vagy szakágazat szerinti eloírt más szakorvosi vizsga, vagy szakágazatnak 
megfelelo szakvizsga és legalább 5 éves szakmai gyakorlat. 
Az 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet szerint "igazságügyi szakérto az lehet, aki büntetlen eloéletu, továbbá a 
szakterületének megfelelo felso fokú szakképesítéssel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal, illetoleg ha 
nincs a szakterületén felsofokú képzo, közép fokú képesítéssel és legalább 10 éves szakmai gyakorlattal 
rendelkezik." 
A jogszabály egyéb szakképesítés megszerzését is eloírhatja. 
A szakérto szolgálati viszonya a kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Az igazságügyi szakértot 
kinevezése után a szakértoi névjegyzékbe felveszik és igazolvánnyal látják el. 
Az Igazságügyi Szakértoi Kamaráról szóló 1995. évi CXIV. tv. 2. §-a alapján a névjegyzékbe való felvétel 
után az Igazságügyi Minisztérium értesítése alapján a szakértot fel kell venni a lakóhelye szerint illetékes 
területi kamarába is. 
A szakértonek 15 nap áll rendelkezésére, hogy a területileg illetékes kamaránál felvételre jelentkezzen. 
A szakértoi névjegyzéket egyébként az Igazságügyi Minisztériumban vezetik. 
Abban az esetben, ha a szakértoi névjegyzékben szereplo igazságügyi szakértok közül a megfelelo 
szakismerettel vagy szakértoi kompetenciával rendelkezo személy nem található, úgy a kello szakértelemmel 
rendelkezo személyt vagy intézményt (eseti szakértot) rendelhet ki a hatóság szakértoként. 
Az 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet szerint igazságügyi szakértoi intézményt az igazságügyminiszter, vagy 
vele egyetértésben más miniszter, országos hatásköru szerv vezetoje alapíthat és szüntethet meg. Az intézmény 
létesítési és muködési költségeinek biztosításáról az alapító gondoskodik. [6. § (1) bek.] 
A külön jogszabályban feljogosított intézmények nevét, szakterületét és illetékességét a 2/1988. (V. 19.) IM 
rendelet 1. számú Melléklete tartalmazza. 
A 2. számú Mellékletben tünteti fel az Orvostudományi Egyetemek Igazságügyi Orvostani Intézeteit, a 
rendororvosi szakértoket, valamint azok illetékességi területét. 
A szakértoi intézetek tehát olyan testületek, amelyek kifejezetten igazságügyi szakértoi tevékenység 
folytatására jöttek létre és az intézményt az egyszemélyi felelos igazgató vezeti. 
A 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a szakértoi intézményekkel kapcsolatos felügyeletet, 
igazgatási, gazdasági és egyéb feladatokat az Igazságügyi Szakértoi Intézetek Hivatala látja el. 
Abban az esetben, ha sem a névjegyzékben szereplo szakértok, sem az intézményi szakértoi testületek között a 
hatóság nem találja meg a megfelelo szakértoi kompetenciával rendelkezo személyt, úgy eseti szakérto 
igénybevételére kerülhet sor. 



Az eseti szakérto megfelelo szakértelemmel rendelkezo természetes személy vagy jogszabályban 
meghatározott intézmény lehet. 
Az (1) bekezdés szabályozásából kitunik, hogy a Be. feloldotta a korábbi jogi szabályozás azon 
ellentmondását, amely szerint az intézményekben foglalkoztatott szakértok végzik a szakértoi tevékenységet a 
legmagasabb színvonalon, ezért a szakértoi intézményekben muködo szakértoket mindenki mással szemben 
elonyben kellett részesíteni. 
Az igazságügyi szakértoi intézményekben muködo és a szakértoi listákon szereplo szakértok között ezen 
megkülönböztetés fenntartása teljesen indokolatlan volt, így oket együtt igazságügyi szakértonek nevezhetjük. 
Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy az egyes szakterületek legjobb muveloi olykor 
meghatározott intézményekbe vagy testületekbe tömörülnek és a szakértoi feladat legjobb ellátása a szellemi 
koncentráció és az anyagi ellátottságra is figyelemmel tolük várható. 
Az igazságügyi szakértoi és az eseti szakértoi minoséget azonban a tényleges helyzet és nem az ilyen 
jogszabályi eloírás dönti el. 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint külön jogszabály meghatározhatja azokat a szakkérdéseket, amelyekben 
meghatározott intézmény vagy szakértoi testület jogosult véleményt adni. 
A 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 3. számú Melléklete sorolja fel azokat a szakkérdéseket, illetve szakterületeket, 
amelyekben meghatározott igazságügyi szakértoi intézmény vagy más állami szerv járhat el. Ilyen pl. a 
vércsoportvizsgálat, a tuzvédelmi kérdéssel kapcsolatos vizsgálat, a tuzoltók, a tuzvédelmi kérdésekkel 
kapcsolatos eljárások. 
Az IM rendelet 3. számú Mellékletében felsorolt szakkérdések, illetve szakterületek kapcsán a hatóságokat a 
kompetencia kérdésében kötik. 
Ez nem azonos az 53/1993. (IV. 2.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében írtakkal, amelyek az igazságügyi 
szakértok nevét és szakterületét tartalmazó hivatalos névjegyzékben állít össze. Ennek igénybe vétele azért 
nélkülözhetetlen, mivel a Korm. rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése egyértelmuen meghatározza, hogy ki lehet, 
illetve ki muködhet szakértoként. Ebbol következoen nem lehet szakérto, így a bünteto ügyekben nem járhat el 
szakértoként, aki nem felel meg a már említett feltételeknek. 
Amennyiben a hatóság intézményt jelöl ki a szakértoi vizsgálat elvégzésére, úgy a kirendelt intézmény vezetoje 
jelöli ki az ügyben eljáró szakértot és errol a kirendelo hatóságot soron kívül értesíti. 
3. Amennyiben az ügyész illetoleg a nyomozó hatóság a szakértoi névjegyzékben szereplo igazságügyi 
szakértot rendel ki, a kirendelés tényérol értesíti a terheltet, a védot és a sértettet is. Abban az esetben viszont, 
hogy ha a szakértot a bíróság rendelte ki, errol az ügyészt értesítenie kell. Jelentos értek fuzodik ugyanis 
ahhoz, hogy a szakértoi bizonyítás tényérol, irányáról az ügyész, mint a vád képviseloje haladéktalanul 
értesüljön. 
Amennyiben a hatóság intézményt rendel ki a szakértoi vélemény elkészítésére az intézmény, illetve a testület 
vezetoje a kirendelés kézbesítésétol számított nyolc napon belül értesíti a kirendelo hatóságot, a terheltet, a 
védot és a sértettet, hogy a szakértoi vizsgálat elvégzésére kijelölte az eljáró szakértot. 
Az eljáró szakérto kijelölésérol szóló értesítésben egyidejuleg felhatalmazást is lehet kérni az intézmény 
részérol eseti szakérto igénybe vételére is. 
A büntetoeljárás során fontos érdek fuzodik ahhoz, hogy a bizonyítás menetérol az eljárásban résztvevok 
megfelelo módon és idoben értesüljenek. Az eljárásban résztvevo személyek részérol nyomós érdek fuzodhet 
ahhoz, hogy az eljáró szakérto személyét mielobb megismerjék egyrészt azért, mert az eljárási törvény nem 
zárja ki annak lehetoségét, hogy az eljárásban résztvevok akár az ügyben készült szakértoi véleményhez 
kapcsolódóan, akár attól függetlenül valamely szakkérdésben kérdéseket intézzenek a szakértohöz vagy olyan 
körülményeket hozzanak a szakérto tudomására, amelyek az ügyben lényegesek lehetnek. 
Ezen túlmenoen az eljáró szakérto személyének ismerete szükséges lehet a szakértoi kizárás kérdésének 
eldöntése szempontjából is. 

A szakérto kizárása 

103. § (1) Szakértoként nem járhat el, 
a) aki az ügyben mint terhelt, védo, továbbá mint sértett, feljelento vagy mint ezek képviseloje 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 elott gyógykezelte, illetve aki megállapította a halál beálltát, 



e) a szakértoi intézmény szakértoje vagy szakértoi testület tagja, ha az a) pontban meghatározott kizáró ok az 
intézmény vagy a szakértoi testület vezetojével szemben áll fenn, 

f) akit az ügyben szaktanácsadóként vettek igénybe, 
g) akitol elfogulatlan szakvélemény egyéb okból nem várható. 
(2) A szakérto a vele szemben felmerült kizárási okot köteles a kirendelonek haladéktalanul bejelenteni, intézmény 

vagy testület kirendelése esetén a bejelentést az intézmény vagy testület vezetoje útján kell megtenni. 
 (3) A szakérto kizárásáról az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság határoz, amely elott az eljárás folyik. 
(4) A 83-84. § rendelkezései a szakértore értelemszeruen irányadók. 

1. Alapveto követelmény, hogy a büntetoeljárás során a különleges szakértelmet igénylo kérdések 
eldöntésében elfogulatlan szakértok részrehajlás nélkül járjanak el. A miniszteri indokolás szerint "a szakérto 
pártatlan és elfogulatlan muködésének egyik biztosítékát a szakérto kizárására vonatkozó rendelkezések 
adják, de a kizárásra vonatkozó eloírások határozzák meg a büntetoeljárásban bizonyos eljárási pozíciók 
Zösszeférhetetlenségét® is." Mindezeknek megfeleloen az eljárási törvény tételesen szabályozza azoknak a 
személyeknek a körét, akik szakértoként nem járhatnak el. 
Az (1) bekezdés a) pontja szerint szakértoként nem járhat el, aki az ügyben mint terhelt, védo, továbbá mint 
sértett, feljelento, vagy mint ezek képviseloje vesz vagy vett részt, valamint ezek hozzátartozója. A felsorolt 
személyek perjogi helyzetét illetoen a terhelt esetében a Be. 43. §-a, a védo esetében a Be. 44. §-a, míg a 
sértett esetében a Be. 51. §-a az irányadó. A képviselok meghatározására a Be. 56. §-a vonatkozik. 
A Be. 171. § (1) bekezdése szerint buncselekmény miatt bárki tehet feljelentést. Ebbol következoen a feljelento 
személy meghatározásánál a Be. 171. § (2) bekezdése az irányadó. 
A hozzátartozók fogalmát a Btk. 137. § 6. pontja határozza meg. 
A törvény megfogalmazásából kitunoen e-kizárási ok az eljárás egészére vonatkozik, ugyanis a terhelt, védo, 
sértett, feljelento, valamint ezek képviseloi illetve hozzátartozói akkor vannak kizárva a szakértok körébol, ha 
a büntetoeljárásban részt vesznek, vagy részt vettek. Ennek megfeleloen mind a megismételt eljárásban, mind 
a perújítási eljárásban is irányadó e-kizárási ok. 
A Be. 103. § (1) bekezdés b) pontja szerint nem járhat el szakértoként, aki az ügyben mint bíró, ügyész, vagy a 
nyomozó hatóság tagja járt vagy jár el, valamint ezek hozzátartozója. Ebbol következoen a hatóság tagjaira 
vonatkozó kizárási szabályok nem feltétlen és abszolút kizáró okot fogalmaznak meg, ugyanis önmagában a 
hatósághoz kötodo esetleges szolgálati munkaviszony még nem zárja ki a bünteto ügyben történo szakértoi 
kirendelést. Az igazságügyi orvosszakértoi közremuködésbol nem kizárt az a rendororvos, aki a nyomozás 
során tartott helyszíni szemlén nem mint a nyomozó hatóság tagja volt jelen. (BH1985. 305.) 
Ezen túlmenoen nem tekintheto a hatóság tagjának a BM Bunügyi Szakértoi és Kutató Intézete, amely számos, 
a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 3. számú mellékletének 4. pontjában írt esetben járhat el szakértoként. 
Az (1) bekezdés c) pontja szerint szakértoként nem járhat el az a személy, aki az ügyben tanúként vesz vagy 
vett részt. Ennek indoka az, hogy a tanú speciális perjogi helyzetében a bizonyítás forrásaként muködik közre 
a bizonyítási eljárás során. A tanú és a szakérto perjogi helyzete rendkívüli módon hasonlít egymáshoz, azt 
azonban a törvény egyértelmuen kizárja, hogy ugyanazon személy egyidejuleg ugyanazon büntetoeljárásban 
mindkét minoségben részt vegyen a bizonyításban. 
A d) pont külön kizárási okként szabályozza a halál oka és körülményei vizsgálatánál, továbbá a 
kihantolásnál annak az orvosnak a szakértokénti eljárását, aki orvosként a meghalt személyt közvetlenül a 
halála elott gyógykezelte, illetve aki a halál beálltát megállapította. 
Egyértelmu magyarázatot ad e törvényi rendelkezésre, hogy adott esetben a halál okának megállapítása után 
nem zárható ki esetleges büntetojogi felelosséget megalapozó orvosi muhiba, ezért az elfogulatlanság 
vizsgálata helyett maga a törvény zárja ki a szakértoi közremuködésbol ezen orvosok körét. 
Ugyancsak kizárt a szakértoi vizsgálatból a szakértoi intézmény állandó szakértoje, ha az intézmény 
vezetojével szemben fennáll az (1) bekezdés a) pontjában írt kizáró ok, amely azt jelenti, hogy az intézmény 
vezetoje a bünteto ügy terheltje, védoje, sértettje, feljelentoje vagy ezek képviseloje, illetve hozzátartozója. Ez 
a kizárási ok az alá- és fölérendeltségi jogviszonyra figyelemmel az intézmény valamennyi szakértojével 
szemben fennáll, így ez esetben a kirendelo hatóság köteles más szakértot, illetve más intézményt kirendelni. 
AZ (1) bekezdés f) pontja szerint szakértoként nem járhat el az, akit az ügyben szaktanácsadóként vettek 
igénybe. A Be. 182. § (1) bekezdése szerint az ügyész, valamint a nyomozó hatóság a nyomozási 
cselekményeknél szaktanácsadót vehet igénybe, ha a bizonyítási eszközök felkutatásához, megszerzéséhez, 
összegyujtéséhez vagy rögzítéséhez különleges szakértelem szükséges, illetoleg az ügyész vagy a nyomozó 
hatóság valamilyen szakkérdésben felvilágosítást kér. A szaktanácsadónak a bizonyítási eljárás során sajátos 
eljárásjogi helyzete van, ugyanis egyrészt nem szakérto, másrészt nem önállóan jár el, o maga nem ad 
szakvéleményt, pusztán az egyébként a hatóság tagjainak a feladatát képezo bizonyítási eszközök 



felkutatásában, összegyujtésében, rögzítésében, illetoleg a szemlénél és bizonyítási kísérletnél, valamint a 
hatóság megítélése szerint szükséges bármely más eljárási cselekménynél muködik közre. Bár a 
szaktanácsadó a hatóság kirendelése alapján a különleges szakértelmét felhasználva segíti a hatóság 
munkáját, álláspontja, elozetes véleménye még akkor sem tekintheto szakértoi véleménynek, ha személyében 
olyan szaktanácsadó járt el, aki az ügyben egyébként szakértoként kirendelheto lett volna. Ez a perjogi 
helyzete határozza meg azt a törvényi rendelkezést, hogy szaktanácsadóként a törvény erejénél fogva ki van 
zárva a szakértok sorából. 
Az (1) bekezdés d) pontja egy olyan általános jellegu kizárási okot jelöl meg, amely egyrészt nem tartozik az 
(1) bekezdés a)-f) pontjában felsorolt körülmények alá, másrészt mindig csak a konkrét ügyben vizsgálható. 
Az elfogulatlan szakvéleményadás gyakorlatilag az ügy tárgyilagos, részrehajlás nélküli megítélését jelenti. A 
szakérto, akinek az eljárás során tanúsított magatartásából, elozetes véleményébol, megnyilatkozásaiból arra 
lehet következtetni, hogy az ügyben a szakértoi vizsgálat végeredményétol függetlenül már kialakult 
álláspontja lehet, vélhetoen nem tekintheto tárgyilagosnak. 
2. A 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 27. § (1) bekezdés a) pontja kötelezoen eloírja, hogy a szakérto köteles 
haladéktalanul közölni közvetlenül vagy vezetoje útján a kirendelo hatósággal, hogy személyére nézve kizáró 
ok áll fenn. Nem kizáró ok, de mentesít a szakvéleményadás alól, ha a szakérto a feltett kérdésekkel 
kapcsolatosan kompetenciája hiányát állapítja meg. 
3. A kizárási ok bejelentése esetén a kirendelo hatóság, vagyis a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság 
dönt abban a kérdésben, hogy a bejelentésben szereplo ok valóban fennáll-e, vagy sem és ennek 
eredményeként hivatalból intézkedi más szakérto kirendelésérol, vagy az intézmény vezetojének más szakérto 
kijelölésére történo felhívásáról. 
A Be. 103. § (4) bekezdés eloírása szerint a Be. 83-84. § rendelkezései a szakértokre értelemszeruen 
irányadóak. Ez azt jelenti, hogy szakértoként sem járhat el az, aki egyébként a tanúvallomást megtagadhatja, 
illetve tanúként nem hallgatható ki. Nem járhat el szakértoként és véleménye bizonyítékként sem veheto 
figyelembe annak, akinek a hozzátartozója az eljárás során védoként járt el. (BH1988. 396.) 

Szakértoi vizsgálat 

104. § (1) A szakérto köteles az ügyben közremuködni, és szakvéleményt adni. 
(2) A szakértot a kirendelés alól az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság, amely elott az eljárás folyik, 

fontos okból határozattal felmentheti. A szakérto - intézmény vagy testület kirendelése esetén annak vezetoje útján - 
a kirendelot értesíti, ha 

a) a szakkérdés nem tartozik a szakérto szakismereteinek körébe, 
b) a szakkérdésben külön jogszabály alapján meghatározott intézmény vagy testület jogosult szakvéleményt adni, 
c) a szakértoi tevékenység ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha a tevékenység zavartalan 

ellátásának vagy a részvizsgálatok elvégzésének a feltételei nincsenek meg. 
1. A szakérto kirendelésével a szakérto a büntetoeljárás alanyává válik és mint ilyen köteles az ügyben a 
kirendelo hatóság határozatának megfeleloen eljárni. A szakérto kötelezettsége a közremuködésben, a 
szakvéleményadásban nyilvánul meg. A szakérto kötelessége tehát kiterjed a megjelenésre, a szakvélemény 
adására és az egyes perbeli cselekményeknél való részvételre. A közremuködés magában foglalja a 
szakvélemény elkészítéséhez szükséges feladatok elvégzését, személyek, tárgyak, jelenségek megfigyelését, 
vizsgálatát és véleményezését. Azt, hogy a szakvélemény elkészítése milyen mennyiségu és milyen minoségu 
vizsgálatot, illetve megfigyelést igényel, általában a szakérto határozza meg, ám ettol a kirendelo hatóság 
eltéro utasításokat is adhat. A szakérto adott esetben a közremuködés körében a bírósági tárgyaláson 
közvetlenül is kötelezheto az ott elvégezheto vizsgálatok teljesítésére és azonnali véleményezésére, 
természetesen megfelelo feltételek esetén. 
2. A szakérto intézmény kirendelése esetén annak vezetoje útján a kirendelot értesíti, ha a szakkérdés nem 
tartozik a szakérto szakismereteinek körébe, amelynek következtében a szakvélemény adási kötelezettségének 
sem tud eleget tenni. Ebben az esetben errol a szakérto köteles a kirendelo hatóságot értesíteni és 
felmentésérol a hatóság fog dönteni. Ha valóban megállapítható a kompetencia hiánya, úgy a hatóság a 
szakértot a kirendelés alól felmenti egyidejuleg más szakérto kirendelésérol gondoskodik. Ezen túlmenoen 
elofordulhatnak olyan elore nem látott, a szakérto személyében vagy érdekkörében felmerülo körülmények, 
amelyek adott esetben indokolhatják a szakérto kirendelés alóli felmentését. Ilyen lehet a szakérto váratlan 
betegsége, leterheltsége, vagy kizárást még meg nem alapozó személyi, érzelmi érdekeltsége. Ebben az 
esetben a hatóság a szakértot ugyancsak felmenti a kirendelés alól. A szakérto felmentésérol és más szakérto 
kirendelésérol az ügyben érintetteket ugyancsak értesíteni kell. 



3. A (2) bekezdés b) pontja szerint a szakérto akár közvetlenül, akár vezetoje útján köteles a kirendelot 
értesíteni, ha az adott szakkérdésben külön jogszabály alapján meghatározott intézmény vagy testület jogosult 
szakvéleményt adni. A törvény ezen szabályozása maradéktalanul összhangban áll a Be. 102. § (2) 
bekezdésében foglaltakkal, amely szerint külön jogszabály meghatározhatja azon szakkérdések körét, 
amelyekre kizárólag meghatározott intézmények vagy testületek jogosultak szakvéleményt adni. Ebben az 
esetben a szakérto illetékességének hiányáról tájékoztatja a kirendelo hatóságot, amelynek következménye az, 
hogy a kirendelo hatóság köteles akceptálni a szakérto tájékoztatását és más szakérto kirendelésérol kell 
gondoskodnia. 
A (2) bekezdés c) pontja szerint a szakérto arról is köteles tájékoztatni a kirendelo hatóságot, ha a szakértoi 
tevékenység ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha a tevékenység zavartalan ellátásának, vagy 
a részvizsgálatok elvégzésének a feltételei nincsenek meg. E tájékoztatást követoen a kirendelo hatóságnak 
biztosítania kell, hogy a szakérto zavartalanul elvégezhesse tevékenységét és a kirendelo hatóságnak a 
részvizsgálatok elvégzésének feltételeit is biztosítania kell. A kirendelo hatóság kötelessége, hogy a szakértoi 
vizsgálat zavartalanságát mindenféleképpen biztosítsa, adott esetben az azt akadályozó tényeket, 
körülményeket elhárítsa. 

105. § (1) A szakérto szakértoi vizsgálat alapján ad véleményt. A szakérto a vizsgálatot a tudomány állásának és a 
korszeru szakmai ismereteknek megfelelo eszközök, eljárások és módszerek felhasználásával köteles elvégezni. 

(2) A szakérto köteles és jogosult mindazokat az adatokat megismerni, amelyek a feladatának teljesítéséhez 
szükségesek, e célból az ügy iratait megtekintheti, az eljárási cselekményeknél jelen lehet, a terhelttol, a sértettol, a 
tanúktól és az eljárásba bevont többi szakértotol felvilágosítást kérhet. Ha ez a feladatának teljesítéséhez szükséges, a 
kirendelotol újabb adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet. A szakérto a kirendelo felhatalmazása alapján a neki át 
nem adott tárgyat megtekintheti, megvizsgálhatja, mintavételt végezhet. 

(3) A szakérto a vizsgálat során személyt vizsgálhat meg, hozzá kérdéseket intézhet, tárgyakat megtekinthet és 
vizsgálhat. Ha a szakérto olyan tárgyat vizsgál meg, amely a vizsgálat folytán megváltozik vagy megsemmisül, 
annak egy részét lehetoleg az eredeti állapotban úgy kell megoriznie, hogy az azonosság, illetoleg a származás 
megállapítható legyen. 

(4) A kirendelo meghatározhatja azokat a vizsgálatokat, amelyeket a szakértonek a kirendelo jelenlétében kell 
elvégezni. 

(5) A szakérto értesíteni köteles a kirendelot, ha annak a hatáskörébe tartozó intézkedés vagy eljárási cselekmény 
elvégzése szükséges. 

(6) A szakérto a szakértoi vizsgálatért, a szakvélemény elkészítéséért, valamint a bíróság, az ügyész, illetoleg a 
nyomozó hatóság elott idézésre történt megjelenésért díjazásra, továbbá az eljárásával felmerült és igazolt 
készkiadásának megtérítésére jogosult. A szakérto díját a kirendelo, illetoleg az a bíróság, ügyész vagy nyomozó 
hatóság, amely elott az eljárás folyik, a szakérto által benyújtott díjjegyzék alapul vételével a szakvélemény 
beérkeztét, illetoleg a szakérto meghallgatása esetén a meghallgatást követoen, de legkésobb harminc napon belül 
határozattal állapítja meg. 

(7) A szakértoi díjat megállapító határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye. 
1. A szakérto kötelessége, hogy a tudomány állásának és a korszeru szakmai ismereteknek megfelelo vizsgálat 
alapján nyilvánítson szakvéleményt. Ezzel gyakorlatilag megegyezik az igazságügyi szakértokrol szóló 
2/1988. (V. 19.) IM rendelet 28. § (1) bekezdése, amikor rögzíti, hogy "a szakérto a vizsgálatot a jogszabályok 
szerint, a tudomány állásának és a korszeru szakmai ismereteinek megfelelo eszközök, eljárások és módszerek 
felhasználásával köteles elvégezni". E rendelkezésbol, és a törvény egyértelmu megfogalmazásából, miszerint 
"a szakérto szakértoi vizsgálat alapján ad véleményt" megállapítható, hogy a szakérto vizsgálat nélkül 
szakvéleményt nem adhat. A szakértoi vizsgálatot azonban tágan kell értelmezni, ugyanis e-körbe nem csupán 
valamely személy, vagy tárgy, helyszín vagy esemény megtekintése tartozhat, hanem adott esetben korábbi 
szakvélemény és iratok közvetlen megvizsgálása alapján is adhat a szakérto szakvéleményt. A Be. ezen 
paragrafusa értelemszeruen elsodlegesen a szakérto számára ír elo kötelezettséget, amelyet azonban a 
hatóság csak akkor tud kontrollálni, hogy ha o maga is információkat szerez a szakértoi vizsgálatok 
módszereinek változásairól. 
2. Figyelemmel arra, hogy a Be. 105. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a szakérto köteles szakértoi 
vizsgálatot végezni, ez a kötelezettség egyben azokkal a jogosultságokkal is jár, amelyek feladatainak 
teljesítéséhez feltétlenül szükségesek. E körben a törvény meghatározza, hogy jogosult az ügy iratainak 
megtekintésére, eljárási cselekményeknél történo jelenlétre, terhelttol, sértettol, tanútól vagy más szakértotol 
felvilágosítás kérésére. Ennek során a szakérto kérésére a hatóságoknak a rendelkezésére álló adatokat, 
iratokat korlátozás nélkül a szakérto részére biztosítani kell, a szükséges felvilágosításokat meg kell adni és 



lehetoséget kell biztosítani arra, hogy feladatának ellátása során bizonyítási indítványt is eloterjeszthessen, 
illetve o maga a vizsgálat keretében bizonyítási kísérletet is lefolytathasson. 
A szakérto által eloterjesztett bizonyítási indítvány felol az ügyben eljáró hatóságnak kell dönteni. 
Amennyiben szükséges, a hatóság a kirendelo határozatban kötelezheti is a szakértot, hogy bizonyos eljárási 
cselekményeknél feltétlenül legyen jelen és bizonyos adatokat, illetve körülményeket kötelezoen vegyen 
figyelembe a szakvélemény elkészítése során. Lényeges azonban, hogy a szakértoi információszerzés nem 
korlátlan, hanem annak határait a feladata teljesítéséhez feltétlenül szükséges terjedelem jelöli ki. Ennek 
megítélése ugyancsak a kirendelo hatóság feladata. A szakérto a rendelkezésre álló jogszabályok eloírása 
szerint a hatóság távollétében is végezhet vizsgálatot és megtekintheti a véleményadáshoz szükséges tárgyakat 
és megvizsgálhatja a véleményadáshoz szükséges személyeket. Az így végzett vizsgálatokról ha az saját 
döntésének eredménye a szakérto, ellenkezo esetben a kirendelo hatóság értesíti az ügyben érintett 
személyeket, nevezetesen a terheltet, a védot az ügyészt, illetve a tárgy tulajdonosát, vagy birtokosát. Ilyenkor 
az érintett személy, vagy személyek a szakértoi vizsgálatnál jelen lehetnek, adott esetben viszont a kirendelo 
hatóság azt kötelezové is teheti. A már említett IM rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a szakérto kérheti a 
kirendelo szervtol, hogy a neki át nem adott tárgyat szakvéleményének kialakítása céljából megtekinthesse, 
laboratóriumi körülmények között megvizsgálhassa és szükség esetén mintavételt végezhessen. Ennek 
idopontjáról, ha a felek jelenlétének az eljárási jogszabályok szerint helye van, a kirendelo szerv, illetoleg 
annak rendelkezése alapján a szakérto a feleket és más érdekelt személyeket értesíti. 
A Be. 105. § (2) bekezdés rendelkezése szerint, ha a szakérto a kirendelo szerv részérol eljáró személy 
távollétében tekinti meg a tárgyat, annak azonosításával, kezelésével és orzésével kapcsolatban a 
jelenlevokhöz kérdéseket intézhet. A hatóságnak minden körülmények között tájékoztatnia kell a szakértot, 
hogy a vizsgálandó tárgyat, illetve személyt hol, mikor, milyen körülmények között tekintheti meg, illetve 
vizsgálhatja meg. 
3. Amint arról már szó esett, a szakérto személyt és tárgyat is megvizsgálhat. Személy megvizsgálása esetén a 
személyhez kérdéseket intézhet és a vizsgált személynek ezekre a kérdésekre - amennyiben tanúként, illetve 
sértettként szerepelnek - feltétlenül választ kell adniuk. A terheltet a szakértoi vizsgálat alkalmával is megilleti 
a vallomás megtagadásának a joga, tehát válasz adásra sem kényszerítheto. Az IM rendelet 29. § (3) 
bekezdése szerint a tárgy megváltozásával, vagy megsemmisülésével járó vizsgálatot a gazdaságosság 
követelményére figyelemmel általában az egyéb vizsgálatok után kell elvégezni. Az ilyen vizsgálatot 
megelozoen a tárgy jellemzo adatait jegyzokönyvbe kell foglalni és a tárgyról szükség esetén fényképet, 
öntvényt, vagy más azonosításra alkalmas tárgyat kell készíteni. A törvény azonban ez esetben is eloírja, hogy 
amennyiben arra lehetoség van, a szakérto a megváltozó, illetve a vizsgálat során megsemmisülo tárgyról 
mintavétel útján, annak egy részét eredeti állapotban orizze meg. Ennek az eloírásnak a betartása azért 
kiemelkedo jelentoségu, mivel a törvény több esetben is lehetové teszi, bizonyos esetekben pedig kötelezové 
teheti az újabb szakértoi vizsgálatok elvégzését. Ilyen esetben a vizsgálat során megsemmisült tárgy utóbb 
szakértovel történo megvizsgálására természetszeruleg már lehetetlen és ez esetben a bizonyítási eljárás 
sikere is veszélybe kerülhet. 
4. A kirendelo hatóság eloírhatja azokat a vizsgálatokat, amelyeket a szakértonek a kirendelo hatóság 
képviseletében eljáró személy, vagy személyek jelenlétében kell elvégeznie. Ezeket a vizsgálatokat a kirendelo 
határozatban kell megjelölni. Ilyen vizsgálat lehet pl. halottszemle, boncolás, a kihantolás, vagy egyes 
közlekedési szakértoi vizsgálatok. Ezekben az esetekben a kirendelt szakérto köteles értesíteni a kirendelo 
hatóságot a szakértoi vizsgálat elvégzésének helyérol, idejérol. 
5. A kirendelo hatóság az esetek dönto többségében a szakértoi vizsgálat megfelelo feltételeit biztosítja. Ennek 
ellenére elofordulhatnak olyan esetek, amikor a szakértot a vizsgálat elvégzésében akár a vizsgálandó 
személy, akár valamely szerv, vagy hatóság akadályozza. Ilyen esetben a szakértonek haladéktalanul 
értesítenie kell a kirendelo hatóságot és kérnie kell az akadály elhárítását. Ilyen lehet pl. ha az orvosszakértoi 
vizsgálatra kötelezett személy az orvosszakértonél szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg. Ebben az 
esetben ugyanis kizárólag a kirendelo hatóság alkalmazhat szankciót -bírságot vagy elovezetést - a 
vizsgálandó személlyel szemben. A már említett IM rendelet 27. § (1) bekezdés c) pontja szerint a szakérto 
köteles haladéktalanul közölni - intézmény kirendelése esetén annak vezetoje útján - a kirendelo szervvel, 
hogy a szakértoi tevékenységének ellátásában fontos ok akadályozza, így különösen, ha tevékenysége 
zavartalan ellátásának, vagy a részvizsgálatok elvégzésének feltételei nincsenek meg. Ugyanezen IM rendelet 
31. § (2) bekezdése eloírja, hogy a szakérto köteles haladéktalanul értesíteni a kirendelo szervet, ha annak 
hatáskörébe tartozó intézkedés vagy nyomozási cselekmény (lefoglalás) szükséges. Ezekben az esetekben a 
szakérto mellozheti az értesítés írásbeli változatát és rövid úton, akár távbeszélon is értesítheti a kirendelo 
hatóságot, amennyiben a késlekedés a szakértoi vizsgálat meghiúsítását eredményezné. Mindennek 



garanciális okai vannak, ugyanis a szakérto sem az eljárásjogi törvény, sem a fenti IM rendelet értelmében 
nincs feljogosítva a vizsgálati anyagok önálló beszerzésére, illetve biztosítására. 
6. A szakérto a szakvélemény elkészítéséért és a közremuködéséért díjazásra tarthat igényt. A szakvélemény 
elkészítését igen bonyolult vizsgálati folyamat elozheti meg, amelynek során a szakértoi vizsgálat igen jelentos 
költségeket okozhat. A tudomány és technika fejlodésével egyenes arányosan a szakértoi vizsgálatok költsége 
is jelentosen megemelkedett, hiszen pl. egy bonyolultabb DNS vizsgálat esetében igen szélesköru technikai 
háttér biztosítására is szüksége van a szakértonek. 
Ezen túlmenoen az iratok tanulmányozása, a vizsgálat, a szakvélemény elkészítése, írásba foglalása, 
sokszorosítása további költségeket jelent a szakérto számára. 
Ennek megfeleloen a szakérto a szakértoi tevékenysége során egyrészt munkadíjra, másrészt pedig igazolt 
költségtérítésre tarthat igényt. 
A kirendelo hatóság általában már a kirendelo határozatban felhívja a szakérto figyelmét arra, hogy a 
szakvélemény eloterjesztésével egyidejuleg részletes költségelszámolást nyújtson be annak érdekében, hogy a 
kirendelo hatóság a szakérto költségeit megállapíthassa. 
Ennek megfeleloen az általános gyakorlat, hogy a szakérto a szakvéleményének mellékleteként részletes 
díjjegyzéket küld a kirendelo hatóságnak, amelyben részletezi a munkadíját, részletezi a felmerült költségeket. 
Ha a munkadíjat a vélemény elkészítésére fordított ido alapján kell megállapítani, akkor a szakértonek 
részleteznie kell magát a tevékenységet, az elvégzett feladatokat és az azokra fordított idot. A szakérto az ot 
megilleto szakértoi díjat annál a kirendelo hatóságnál érvényesítheti, amelyik elott a büntetoeljárás folyik. 
Ebbol következoen a szakértoi díj megállapítása arra a hatóságra tartozik, amely elott a büntetoeljárás folyik. 
Abban az esetben, ha a bíróság pótnyomozást rendel el és az iratokat visszaküldi az ügyésznek, a 
pótnyomozás során kirendelt szakértoi költséget attól függetlenül, hogy az ügy nem került nyomozati szakba a 
nyomozó hatóság köteles megállapítani és kifizetni. 
A szakértoi díjat a kirendelo hatóság rendszerint a szakvéleménynek és a díjjegyzéknek a megérkezésével 
egyidejuleg állapítja meg. A szakérto azonban nem csupán a vizsgálatért és a szakvélemény elkészítéséért 
tarthat igényt szakértoi díjra, hanem a megjelenésével kapcsolatosan is a jogszabályban írt díjazásban 
részesül. 
Ebben az esetben a bíróság a szakérto megjelenésével és meghallgatásával kapcsolatos díjat a szakérto 
meghallgatásakor, illetve azt követoen legkésobb 30 napon belül köteles megállapítani. 
A hatóságoknak kötelességük a szakértoi díjjegyzék alapos vizsgálata, ugyanis meg kell állapítani, hogy a 
szakérto által felszámított munkadíj és költség arányban áll az elvégzett munkával. Abban az esetben, ha a 
hatóság arra az álláspontra helyezkedik, hogy a szakérto nem megfeleloen számolta el a ráfordított idot vagy 
munkát, illetve költséget, úgy a kirendelo hatóság feladata a valóságos és arányos szakértoi díj 
megállapítása. 
Az igazságügyi szakértok díjazásáról a 3/1986. (II. 21.) IM rendelet rendelkezik. 
Ezek szerint a szakértok szakértoi díjra, a szakközremuködoi segédszemélyzet pedig munkadíjra vonatkozó 
igényét külön-külön díjjegyzékkel a szakvélemény beterjesztésekor, legkésobb azonban a szakérto 
muködésének befejezésétol számított tizenöt napon belül köteles a kirendelo szervnél érvényesíteni. 
Több szakérto együttes eljárása esetén mindegyik szakérto külön-külön díjjegyzéket köteles benyújtani, kivéve 
amikor az állandó igazságügyi szakértot alkalmazó szerv több szakértoje ad együttes véleményt. 
A szakérto egyébként költségként számíthatja fel a szakvélemény elkészítése során az utazással, illetoleg 
kiküldetéssel, fényképezéssel, fénymásolással és költséggel járó szükséges és igazolt készkiadásait is. 
A szakérto azonban saját személygépkocsi használatáért költséget csak akkor számíthat fel, ha a kirendelo 
szerv ahhoz elozetesen hozzájárult. 
Az utazással eltöltött idore a szakérto a bírósági tárgyaláson kívüli tevékenységre megállapított óradíj 51%-át 
számolhatja fel. 
A tárgyaláson történo megjelenés címén a fovárosban és megyeszékhelyen egy óra, helyközi utazás esetében a 
ténylegesen eltöltött ido számítható fel. 
7. A szakértoi díjat megállapító határozat ellen külön jogorvoslatnak van helye. A nyomozás során a Be. 169. 
§ (1) bekezdése alapján a nyomozó hatóság a szakérto díjának megállapításáról határozatot hoz, amely ellen 
a Be. 195. § (1) bekezdése szerint nyolc napon belül panasz nyújtható be. 
A bírósági szakban a bíróság indokolt végzést hoz, amellyel szemben ugyancsak nyolc napon belül, 
fellebbezésnek van helye. 
Mind a nyomozó hatóság, mind a bíróság a szakértoi díjmegállapító határozatát részletesen indokolni köteles, 
amelyben számot ad, hogy a szakértoi díjat milyen jogszabályok figyelembe vételével határozta meg. 
A díjmegállapító határozatot kézbesíteni kell a vádlottnak, a védonek és az ügyésznek, valamint a szakértonek. 



Amennyiben tárgyalási szakban kerül sor a díjmegállapító határozat meghozatalára, úgy elégséges a 
tárgyaláson szóban kihirdetni a díjmegállapító végzést és a feleket a fellebbezési jogra kioktatni. 
A díjmegállapító határozat ellen nem csupán a szakérto jelenthet be panaszt, illetve fellebbezést, hanem a 
terhelt és a védoje is, ugyanis számukra sem közömbös a szakértoi díj összegszeru meghatározása, mivel az 
adott esetben a késobbiekben mint bunügyi költség kerül elszámolásra. 
A hatóság nem csupán megállapítja a szakértoi díjat, hanem annak utalványozása felol is rendelkezik. 
Abban az esetben, hogy ha a jogorvoslatra nyitva álló határido eltelt és senki nem jelentett be fellebbezést, 
illetve jogorvoslat esetén a másodfokú elbírálás megtörtént, a határozatot jogerosíto záradékkal kell ellátni és 
a díjmegállapító határozatot a hozzá csatolt szakértoi díjjegyzékkel a kifizetésre (átutalásra) jogosult szervhez 
kell továbbítani. 

Közremuködési kötelezettség a szakérto eljárása során 

106. § (1) A megvizsgálandó személy testének sérthetetlenségét érinto szakértoi vizsgálat csak a kirendelo külön 
rendelkezése alapján végezheto. A terhelt és a sértett köteles a szakértoi vizsgálatnak, illetve beavatkozásnak magát 
alávetni, kivéve a mutétet és a mutétnek minosülo vizsgálati eljárást. A sértett köteles a szakértoi vizsgálat elvégzését 
egyéb módon (pl. adatszolgáltatással) is elosegíteni. A kirendelo külön rendelkezése alapján a terhelt, a sértett, 
valamint a szemletárgy birtokosa turni köteles, hogy a birtokában lévo dolgot a szakérto - akár az állag sérelmével 
vagy a dolog megsemmisülésével járó - vizsgálatnak vesse alá. 

(2) A szakértoi vizsgálattal okozott kárért - külön jogszabály szerint - kártalanításnak van helye. 
(3) Ha a terhelt a közremuködési kötelezettségét nem teljesíti, vele szemben kényszer alkalmazható. Ha a sértett 

szegi meg közremuködési kötelezettségét, rendbírsággal sújtható. 
(4) Az (1)-(3) bekezdésnek a sértettre vonatkozó rendelkezéseit a tanúra is alkalmazni kell, azonban a 81-82. § 

rendelkezései irányadók. 
1. A törvényhez fuzött miniszteri indokolás szerint az egyént védi az a szabály, amely a testének 
sérthetetlenségét érinto szakértoi vizsgálatot külön kirendelo határozathoz köti. 
Ebbol következoen a megvizsgálandó személy testén bármely fizikai beavatkozásnak minosülo vizsgálatot 
végezni kizárólag a kirendelo hatóság határozata alapján lehet. Ennek megfeleloen amennyiben a szakértoi 
vizsgálat során merülne fel ennek szükségessége, úgy a szakérto köteles a hatóságot e tekintetben soron kívül 
tájékoztatni és a kirendelo saját belátása szerint alakszeru határozatban dönt a szakértoi vizsgálat elvégzése 
tárgyában. 
Meghatározott esetekben a szakértoi tevékenység csak akkor lehet eredményes, ha bizonyos személyek 
közremuködnek a szakértoi eljárás során. 
A törvény ezt a kört a terhelt és a sértett személyében határozza meg, amikor olyan rendelkezést fogalmaz 
meg, hogy ezen személyek kötelesek magukat a szakértoi vizsgálatnak, illetve a beavatkozásnak alávetni, 
kivéve a mutétet és a mutétnek minosülo vizsgálati eljárást, illetve bármely sebészeti beavatkozást. A 
tekintetben, hogy mi a mutét és a mutétnek minosülo eljárás, az egészségügyrol szóló 1997. évi CLIV. törvény 
rendelkezései az irányadók. Ugyanakkor viszont ez a szabályozás sem jelent teljes fizikai védettséget, ugyanis 
e személyek kötelesek turni, hogy a szakérto a vizsgálathoz szükséges biológiai anyagokat (vér, vizelet, haj, 
köröm, béltartalom, nyál stb.) a vizsgált személytol, illetve személyektol beszerezzen. Ugyancsak kötelesek 
turni a kéz-, láb-, ujj- és homloklenyomatok vételét is. A törvény rendelkezése szerint a sértett ezen túlmenoen 
köteles a vizsgálat elvégzéséhez szükséges adatokat is rendelkezésére bocsátani, pl. meghatározott 
információk szolgáltatásával. Ez a kötelezettség természetszeruleg a terheltre nem vonatkozik, ugyanis ez 
ellentétben állna a Be.8. §-ban írt önvádolásra kötelezés tilalmával. Ennek megfeleloen a terhelt kizárólag a 
szakértoi vizsgálat, illetve orvosi beavatkozás turésére kényszerítheto. 
A szakértoi vizsgálathoz szükséges tárgyakat a szakérto rendelkezésére kell bocsátani. A szakérto olyan 
tárgyakat is megvizsgálhat, amelyek átadására nem került sor, vagyis más személy birtokában van. 
Bizonyos esetekben azonban nem elegendo a tárgyak megtekintése, mivel a szakértoi vizsgálat tárgya éppen 
az a dolog, amely adott esetben a terhelt, sértett vagy harmadik személy birtokában van. Ilyen esetben a 
kirendelo hatóság eloírhatja, hogy a sértett, illetve a terhelt vagy a dolog birtokosa köteles az illeto dolgot a 
szakértoi vizsgálatnak alávetni és a szakérto rendelkezésére bocsátani. Erre még akkor is kötelezheto, hogy 
ha a szakértoi vizsgálat jellege következtében a dologban állagsérelem következik be vagy adott esetben maga 
a vizsgálat a dolog megsemmisülésével járhat. Ilyen esetekben azonban a kirendelo hatóságnak 
megkülönböztetett figyelmet kell arra fordítania, hogy a szakértoi vizsgálattól várható eredmény arányban 
áll-e a szakértoi vizsgálattal okozott károsodással. 



A dolog megsemmisülésével járó szakértoi vizsgálat elrendelése esetén megkülönböztetett figyelmet kell 
fordítani arra is, hogy adott esetben a vizsgálat tárgya nem pótolható-e olyan más egyéb dologgal, amely 
esetleges megsemmisülése nem okoz károsodást a szemletárgy birtokosának. 
Abban az esetben, hogy ha a vizsgálat az átadott dolog sérelmével vagy megsemmisülésével jár, a Be. 106. § 
(2) bekezdése szerint a szakértoi vizsgálattal okozott kárért kártalanításnak van helye. 
2. Természetszeruleg elofordulhat, hogy a szakértoi vizsgálat során a megvizsgálandó személy olyan 
károsodást szenved, amely akár a munkaképességének csökkenését is eloidézheti. Ilyen esetben a szakértoi 
vizsgálattal okozott kárért külön jogszabály szerint kártalanításnak van helye. Külön jogszabály hiányában a 
kártérítési felelosség tekintetében a Ptk. 349. §-ban írtak az irányadók. 
3. A törvény a közremuködési kötelezettség megtagadását szankcionálja olymódon, hogy a terhelt a szakértoi 
vizsgálat turésére kényszerítheto, míg a sértett csupán rendbírsággal sújtható. A turésre kényszerítés a 
konkrét esetben fizikai kikényszerítést is jelenthet, amely értelmében a fogva levo terhelt eloállítható, más 
esetekben viszont rendori elovezetését is jelentheti. 
4. A törvény a sértettre vonatkozó rendelkezéseket a tanúra is kiterjeszti azzal a megszorítással, hogy a Be. 
81-82. §-ai ez esetben is irányadók. Ebbol következoen a vallomástételre nem kötelezheto tanú a szakértoi 
vizsgálatokban való közremuködésre sem kötelezheto, amely azonban nem vonatkozik a szakértoi 
vizsgálatokhoz szükséges tárgyak kiadásának kötelezettségére. A sértett tanú köteles alávetni magát a 
szakértoi vizsgálatnak akkor is, ha a tanú vallomás megtételét jogosan megtagadta, a vádbeli cselekményre 
vonatkozó adatközlést azonban a szakérto elott megtagadhatja. (BH1986. 493.) 

Az elmeállapot megfigyelése 

107. § (1) Ha a szakvélemény szerint a terhelt elmeállapotának hosszabb szakértoi megfigyelése szükséges, a 
bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - a terhelt elmeállapotának megfigyelését rendeli el. A fogva 
levo terheltet az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetbe, a szabadlábon levo terheltet a jogszabályban 
meghatározott pszichiátriai fekvobeteg-intézetbe kell beutalni. A megfigyelés egy hónapig tarthat, ezt a határidot a 
bíróság a megfigyelést végzo 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 lévo terhelt elmeállapotának megfigyelése során a terhelt személyes szabadsága az 
egészségügyrol szóló törvényben meghatározottak szerint korlátozható. Ha a terhelt az elmeállapot megfigyelése alól 
kivonja magát, a pszichiátriai intézet errol haladéktalanul értesíti az elmeállapot megfigyelését elrendelo bíróságot. 

1. A büntetoeljárás során felmerülhetnek adatok a terhelt kóros elmeállapotát illetoen, amikor is szakérto 
kirendelése válik szükségessé. A törvény eloírása szerint a terhelt elmeállapotának szakértoi vizsgálatára, 
illetve megfigyelésére kizárólag bírósági határozat alapján kerülhet sor. A vádirat benyújtása elott ügyészi 
indítvány szükséges a határozat meghozatalához. 
A 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 52. §-a szerint az elmeállapot vizsgálata esetén a bünteto szabályok szerint 
szakértot kell kirendelni. E szabályozásból kitunoen elmeállapot megfigyelésére kizárólag szakérto 
kirendelése útján kerülhet sor. Ugyanezen rendelet 52. § (2) bekezdése szerint ha a büntetoeljárás során kerül 
sor az elmeállapot vizsgálatára, két orvos szakérto közül az egyiknek állandó, vagy kijelölt igazságügyi 
elmeorvosszakértonek, a másiknak állandó szakértonek, kijelölt igazságügyi orvosszakértonek, vagy 
elmegyógyász szakorvosnak kell lennie. A (3) bekezdés szabályozása szerint, ha a szakérto véleménye szerint 
elmeállapot megfigyelése szükséges, az elozetes letartóztatásban levo terheltet vagy a szabadságvesztés 
büntetését tölto elitéltet az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetbe, a szabadlábon levo terheltet 
pedig ideggondozó intézet (rendelointézeti ideggyógyászati rendelés) útján kórház elmeosztályára, vagy ideg-
elmeosztályának elme részlegére kell beutalni. Ez maradéktalanul megfelel az eljárásjogi szabályozásnak 
azzal a kiegészítéssel, hogy az intézet elmegyógyász szakorvosa a vélemény kialakításában egyik szakértoként 
is közremuködhet. 
Az elmeállapot megfigyelésére akkor kerülhet sor, ha a szakértoi vizsgálat során a szakérto arra a 
felismerésre jut, hogy a rendelkezésre álló adatok még nem elégségesek a végleges szakvélemény 
kialakításához és ezért indítványt tehet a hatósághoz a terhelt elmeállapotának megfigyelését illetoen. Ebbol 
következoen az elmeállapot megfigyelése a szakértoi vizsgálatnak egy része és egyben eszköze is, amely 
természetszeruleg a személyi szabadság korlátozásával is jár, ugyanis a bíróság a terheltet egy hónapi 
idotartamra elmegyógyintézetbe vagy polgári pszichiátriai intézetbe utalhatja. 
A gyakorlatban több téves döntés is tanúskodott arról, hogy az elmeállapot megfigyelését a 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárással azonosították, holott az elmeállapot megfigyelése kétségtelenül 



bizonyos kényszer elemekkel együtt is a bizonyítás körébe tartozik. Az elmefigyelés elrendelésének kérdésében 
a bíróságnak a nyomozás szakában is tanácsban kell eljárnia (BH1994. 176.), amelynek megsértése, vagyis 
az egyesbíró határozata feltétlen hatályon kívül helyezést eredményezo eljárási szabálysértést valósít meg, 
mivel a bíróság nem volt törvényesen megalakítva. (BH1996. 354.) 
Az emberölés buntette miatt indított eljárás nyomozati szakában, ha a gyanúsított elmeállapota 
megfigyelésének a szükségessége merül fel, nem a fogva tartás helye szerint illetékes helyi bíróságnak, hanem 
az emberölés buntette miatt hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo megyei bíróságnak kell határoznia az 
elmemegfigyelés kérdésében. (BH1994. 651.) 
A törvény rendelkezése szerint a bíróság által elrendelt megfigyelés egy hónapig tart, azonban ez a határido 
az elmegyógyító intézet véleménye alapján további egy hónappal meghosszabbítható. 
2. Figyelemmel arra, hogy az elmeállapot megfigyelése egyben személyi szabadságot korlátozó intézkedésnek 
is minosül, ezért a (2) bekezdés szerint az elmeállapot megfigyelését elrendelo határozat ellen a rendes 
jogorvoslati szabályok szerint fellebbezésnek van helye. Amennyiben a terhelt szabadlábon van, úgy ennek 
halasztó hatálya is van. Az elmeállapot megfigyelésének elrendelésével szemben benyújtott jogorvoslat 
felterjesztése a másodfokú bírósághoz a Foügyészségen keresztül kell, hogy történjék a vádirat benyújtása 
elott is. (FBK. 1996/19.) 
3. A törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a bíróság a szabadlábon lévo terhelttel szemben is elrendelhesse 
az elmeállapot megfigyelését. A szabadlábon lévo terheltet a bíróság rendelkezésének megfeleloen az 
elmeállapot megfigyelése céljából pszichiátriai fekvobeteg intézetbe kell beutalni. Ebben az esetben a terhelt 
személyi szabadsága csak annyiban korlátozható, amennyiben ezt az egészségügyrol szóló 1997. évi CLIV. tv. 
rendelkezései lehetové teszik. 
Figyelemmel arra, hogy az elmemegfigyelés nem a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés annak 
ellenére, hogy bizonyos kényszer elemei vannak, a pszichiátriai intézetbe beutalt terhelt büntetojogi 
következmények nélkül elhagyhatja az intézet területét, nem valósul meg fogolyszökés. De miután kivonja 
magát a szakértoi vizsgálat alól, ezért vele szemben a bíróság kényszerintézkedést alkalmazhat. Ennek 
elofeltétele, hogy abban az esetben, hogy ha a terhelt önkényesen eltávozik a számára kijelölt egészségügyi 
intézménybol, a pszichiátriai intézet haladéktalanul értesítse az elmeállapot megfigyelését elrendelo 
bíróságot. 
Ennek következményekét a bíróság a közremuködési kötelezettségét nem teljesíto terhelttel szemben 
kényszerintézkedéseket is alkalmazhat, nevezetesen rendorrel elovezettetheti. 

A szakvélemény eloterjesztése 

108. § (1) A szakérto a szakvéleményt szóban eloadja, vagy a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság által 
kituzött határidon belül írásban terjeszti elo. 

(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 szakérto a szakvéleményt a saját nevében adja. 
(4) Ha a vizsgálatban több szakérto muködött közre, a véleményben fel kell tüntetni, hogy melyik szakérto milyen 

vizsgálatot végzett. Ha több szakérto azonos véleményre jut, a szakvéleményt közösen is eloterjeszthetik (együttes 
szakvélemény). Több szakterülethez tartozó szakkérdésben a szakértok a szakvéleményüket egyesíthetik (egyesített 
szakvélemény). 

(5) Az írásbeli szakvéleményt a szakértonek alá kell írnia. Ha a kirendelt szakérto intézmény, illetve testület volt, a 
szakvéleményt annak vezetoje is aláírja. 

(6) A szakértot - ha a megidézésére nincs szükség - a további eljárási cselekményekrol csak akkor kell értesíteni, 
ha ezt az írásbeli szakvélemény eloterjesztésével egyidejuleg kéri. Errol a szakértot a kirendelésérol szóló 
határozatban tájékoztatni kell. 

(7) A terhelt, a tanú, illetoleg a sértett kérelmére elrendelheto, hogy a reá vonatkozó szakvélemény (2) bekezdés a) 
pontja szerinti részét zártan kezeljék. Ilyen kérelmet a terhelt védoje és a tanú érdekében eljáró ügyvéd is 
eloterjeszthet. 



(8) A terheltnek az eljárás alapjául szolgáló cselekményre vonatkozó, a szakvélemény (2) bekezdés a) pontja 
szerinti részét képezo, a szakérto elott tett nyilatkozata bizonyítékként nem használható fel. 

1. A szakvélemény eloterjesztése az az eljárási cselekmény, amikor a szakérto a szakvéleményét a kirendelo 
hatóság tudomására hozza. Ez történhet akár írásban, akár szóban a kirendelo hatóság döntésének 
függvényében. A közlés módját mindig az ügyben eljáró hatóság - elsosorban célszeruségi szempontokat szem 
elott tartva - határozza meg. Az esetek túlnyomó többségében azonban a hatóság írásban igényli a 
szakvélemény eloterjesztését. 
A bírósági eljárásban nem kizárt mindketto alkalmazása, ugyanis az írásban eloterjesztett szakvéleményen túl 
a tárgyaláson meghallgatott szakérto a bíróság kirendelése alapján az ott lefolytatott vizsgálat adataira 
alapozva szóban is eloterjesztheti szakvéleményét. 
A törvény rendelkezése szerint a szakérto a hatóság által megállapított határidon belül - amely 30 nap - 
köteles az írásbeli szakvéleményt eloterjesztetni. Ez a határido azonban az esetek többségében nem elégséges 
sem a szakértoi vizsgálat elvégzésére, sem a szakvélemény elkészítésére, illetve eloterjesztésére, ezért ez a 
határido szükség szerint meghosszabbítható. Abban az esetben azonban, ha a szakérto a hatóság 
meghosszabbítása nélkül mulasztja el a szakvélemény elkészítését, illetve eloterjesztését, úgy vele szemben 
rendbírság alkalmazható. Az írásban eloterjesztett szakvéleményt annyi példányban kell eloterjeszteni, 
amennyit a hatóság a kirendelo határozatban megjelölt. 
2. A törvény a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 33. § (1) bekezdésének megfeleloen tételesen meghatározza azokat 
az elemeket, amelyeket a szakvéleménynek feltétlenül tartalmaznia kell. Ilyen: a) a vizsgálat tárgya, illetve a 
vizsgálati eljárásokra és eszközökre, a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó adatok 
(lelet), b) a vizsgálat módszerének rövid ismertetése, c) a szakmai megállapítások összefoglalásra (szakmai 
ténymegállapítás), d) a szakmai ténymegállapításból levont következtetések és ennek keretében a feltett 
kérdésekre adott válaszok (vélemény). E törvényi szabályozás jelentoségét a miniszteri indokolás abban 
foglalta össze, hogy a szakvéleménybol az értékelés lehetoségének megteremtése érdekében megismerhetové 
kell válniuk mind a vizsgálat tárgyára, mind pedig annak körülményeire vonatkozó adatoknak és a használt 
módszereknek, valamint a megállapított tényeknek és a szakértoi következtetéseknek. Ebbol következoen, 
amennyiben az eloterjesztett szakvélemény nem felel meg a Be. 108. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban 
felsorolt követelményeknek, úgy a szakvélemény sem fogadható el, ezért azt a szakértonek kiegészítésre vissza 
kell küldeni. A szakérto köteles a szakvéleményét a törvényi eloírásoknak megfeleloen elkészíteni, illetve 
kiegészíteni, mert abban az esetben, amennyiben ennek nem tenne eleget, úgy a Be. 113. § (1) bekezdése 
alapján rendbírsággal is sújtható. 
A szakvélemény legfontosabb része a véleményi rész, ugyanis ennek keretében adja meg a szakérto a hatóság 
által feltett kérdésekre a válaszait. Amennyiben a szakérto az eljárása során eltért a kirendelo hatóság 
iránymutatásától, úgy ezt a tényt, illetve ennek okait és következményeit a szakvéleményben rögzítenie kell. 
Ezen túlmenoen utalnia kell arra is, ha a szakérto a kérdések megválaszolásán túl egyéni elhatározásából 
szükségesnek tartott, az általa az ügy szempontjából relevánsnak nyilvánított szakkérdésben is véleményt 
nyilvánított. 
A szakvélemény nem foglalhat állást arról, hogy buncselekmény megvalósult-e, illetve, hogy büntetojogi 
felelosség terheli-e a vádlottat, vagy sem. Ennek eldöntése a bíróság feladata. Miután a szakértoi vélemény a 
büntetoeljárás során bizonyítási eszköz, ezért a szakértonek nincs is felhatalmazása az ügy érdemét illeto 
döntésre. A szakvélemény igen lényeges tartalmi eleme az indokolási rész, amelyben a szakérto részletesen 
számot ad a lefolytatott vizsgálat jellegérol, menetérol, alkalmazott módszerekrol, tudományos 
állásfoglalásokról, a szakmai gyakorlatról, vagyis összességében meggyozo erejével hozzájárul a hatóság 
mérlegelo tevékenységének eredményességéhez. A szakértonek véleménye megalkotásánál értékelnie kell az 
ügyben esetleg már korábban lefolytatott vizsgálat adatait és megállapításait is [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 
33. § (2)]. 
3. A törvény rendelkezése szerint a szakérto a szakvéleményt a saját nevében adja. Ennek jelentosége abban 
áll, hogy a szakérto a szakvéleményéért személy szerint büntetojogi és fegyelmi felelosséggel tartozik. 
4. Elofordulhat, hogy akár a törvényi rendelkezés folytán, akár a kirendelo hatóság döntése következtében 
több szakérto ad közösen eloterjesztett, un. együttes szakvéleményt. Az együttes vélemény eloterjesztésének 
nem feltétele a közösen lefolytatott vizsgálat, ugyanis a szakértok külön-külön is elvégezhetik saját 
feladatukat, amelynek közösen kialakított eredményét az együttes szakvéleményben foglalják össze. 
Több szakághoz tartozó, különbözo szakterületeket felölelo szakkérdésekben a szakértok egyesíthetik 
véleményüket, amelynek már nem feltétele a közös szakmai egyetértés, abban eltéro vélemények is 
megfogalmazhatók. Ebben az esetben viszont feltétel, illetve követelmény, hogy a szakértok véleménye az 
egyesített szakvéleményben is elkülönítve jelenjen meg. A több személy közremuködésével készült 



szakvéleménybol ugyancsak az egyéni felelosségének megállapíthatósága érdekében ki kell tunnie annak, 
hogy az egyes vizsgálatokat melyik szakérto végezte. Ez az együttes szakvélemény miatti felelosség 
megállapításánál is lényeges körülmény, ám különös fontosságúvá válik az egyesített szakvélemény esetében. 
Ez esetben a szakértonek nincs módjában a szakérto-társak értékelését véleményezni. Így nem zárható ki, 
hogy az egyik szakértonek a saját, megalapozott véleményét a másik szakérto tévedése megingatja. 
5. A törvény kötelezo eloírásává vált, hogy az írásbeli szakvéleményt a szakértonek alá kell írnia. A törvény 
ezen rendelkezése összhangban áll a 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 35. § (2) bekezdésének azon eloírásával, 
amely szerint az írásbeli szakvéleményt a szakértonek alá kell írnia és - az eseti szakértot kivéve - bélyegzovel 
kell ellátnia. 
A törvény rendelkezése szerint, amennyiben a hatóság intézményt rendelt ki a szakvélemény elkészítésére, úgy 
a testület vezetoje is aláírhatja a szakvéleményt. 
6. Bizonyos esetekben már a szakérto kirendelésekor eldöntheto, hogy a szakérto személyes jelenlétére 
szükség lesz-e vagy sem. Abban az esetben, ha a kirendelo bíróság úgy ítéli meg, hogy a szakérto személyes 
jelenléte szükségtelen, elegendo a szakvélemény írásban történo eloterjesztése, ezért erre a körülményre már 
a kirendelo határozatban felhívja a szakérto figyelmét és tájékoztatja arról, hogy a bíróság kizárólag akkor 
küld értesítést a további eljárási cselekményrol, ha ezt az írásban eloterjesztett szakvéleményében egyidejuleg 
kéri. 
Abban az esetben, amennyiben a szakérto a szakvéleményben ilyen jelzéssel nem él, akkor a szakérto 
értesítése is mellozheto. Így ennek hiányában is szakvéleménye a tárgyaláson bizonyítási eszközként 
felhasználható. 
Ugyanakkor viszont amennyiben az írásban eloterjesztett szakvéleménybol az derülne ki, hogy a szakérto 
személyes meghallgatása feltétlenül szükséges, úgy a szakérto korábbi bejelentésétol függetlenül a 
tárgyalásra megidézheto és a szakérto a korábbi bejelentésére hivatkozással a megjelenést nem tagadhatja 
meg. 
Az értesítésrol való lemondás és az értesítés mellozése csupán lehetoség a kirendelo hatóság és a szakérto 
számára. 
7. A terhelt, a tanú, illetoleg a sértett személyiségi jogainak védelmét szolgálja a 108. § (7) bekezdése, amely 
lehetoséget ad arra, hogy a reájuk vonatkozó szakvélemény leleti részét a hatóság zártan kezelje. Amint arról 
már szó esett, a szakvélemény leleti része tartalmazza a vizsgálat tárgyára, a vizsgálati eljárásokra, 
eszközökre és a vizsgálat tárgyában bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat. A szakvélemény leleti 
részének a zártan kezelésére csak külön kérelem eloterjesztése esetén kerülhet sor. A kérelmet a terhelt, a tanú 
és a sértett terjesztheti elo, de eloterjesztheti a terhelt védoje, illetve a tanú érdekében eljáró ügyvéd is. A 
kérelmet annál a hatóságnál kell eloterjeszteni, amelyik a szakérto kirendelésében döntött. Ennek megfeleloen 
a hatóság alakszeru határozattal dönt abban a kérdésben, hogy a kérelemnek helyt ad és a leleti rész zártan 
kezelését rendeli el. A hatóság ebben az esetben értesíti az ügyben eljáró szakértot, hogy elrendelte a leleti 
rész zártan kezelését. A kérelem eloterjesztheto mind szóban, mind írásban és a törvény megfogalmazása 
szerint azt indokolni sem kötelezo. 
A leleti rész zártan történo kezelésének elrendelése azonban csak lehetoség, tehát az eloterjesztett kérelem 
nem teszi kötelezové a zártan kezelés elrendelését. Ugyanakkor viszont amennyiben nyomós 
igazságszolgáltatási érdek nem szól ellene, úgy a már említettek személyiségi jogainak védelme érdekében a 
hatóságoknak helyt kell adnia az eloterjesztett kérelemnek. A kérelem teljesítése, illetve a kérelem elutasítása 
ellen jogorvoslati lehetoség nincs. 
8. Garanciális rendelkezést tartalmaz a Be. 108. § (8) bekezdése, amikor rögzíti, hogy a terheltnek az eljárás 
alapjául szolgáló cselekményre vonatkozó, a szakvélemény (2) bekezdés a) pontja szerinti részét képezo, a 
szakérto elott tett nyilatkozata bizonyítékként nem használható fel. 
A törvény kategorikus tiltásának az a magyarázata, hogy a szakértoi vizsgálat során a terhelt és a szakérto 
között lényegileg bizalmi jellegu viszony alakul ki, ugyanis a terhelt a szakértovel nem mint a hatóság egy 
tagjával, hanem az ügyben független, az ügyön kívül álló személlyel létesít kapcsolatot. 
A vallomás felhasználásának tilalma gyakorlatilag arra vezetheto vissza, hogy a szakértoi vizsgálat során a 
szakérto értelemszeruen nem figyelmezteti a terheltet a vallomás megtagadásának a lehetoségére és a 
vallomás, nyilatkozat megtételének esetleges következményeire. Ha pedig ez nem történt meg, úgy a Be. 117. § 
(2) bekezdésének utolsó mondata szerint amennyiben a figyelmeztetés elmarad a terhelt vallomása bizonyítási 
eszközként nem veheto figyelembe. Hogy önmagában a 117. § (2) bekezdése miért nem elegendo a vallomás 
felhasználásának tilalmára magyarázat az, hogy a (8) bekezdés kifejezetten a szakértoi vizsgálatra rendeli el 
a vallomás, nyilatkozat felhasználásának tilalmát, ugyanis a szakértoi vizsgálat során a terhelt nem vallomást 
tesz, hanem adott esetben a szakértonek nyilatkozik, a kérdésekre válaszol, illetve a kért felvilágosítást adja 



meg. A (8) bekezdés tehát a 117. § (2) bekezdéséhez képest egyértelmuvé teszi a terhelti nyilatkozat 
felhasználásának tilalmát. 
A bírói gyakorlat következetes abban, hogy a szakértoi vélemény leíró részében a terheltnek a 
buncselekményre vonatkozó nyilatkozata - amelyet a szakvéleményhez szükséges kikérdezés során tett -, mint 
vallomás bizonyítékként nem értékelheto. (BH1991. 463.) Ebbol következoen nincs arra lehetoség, hogy a 
szakértoi véleményben rögzített terhelti nyilatkozatot a bíróság felolvasás útján tárgyalás anyagává tegye és 
azt bármilyen formában bizonyítékként értékelje függetlenül attól, hogy azt a szakértoi vizsgálat keretében a 
terhelt milyen körülmények között tette. 
A (8) bekezdés megfogalmazásából a korábbi szabályozáshoz képest egyértelmu, hogy teljesen közömbös az, 
hogy a terhelt milyen szakértoi vizsgálat során, milyen szakértonek tett nyilatkozatot az eljárás alapjául 
szolgáló cselekményével kapcsolatosan. A bírói gyakorlat ezt már idoközben kialakította. 

109. § Ha a szakvélemény hiányos, homályos, önmagával ellentétben álló vagy az egyébként szükséges, a bíróság, 
az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság felhívására a szakérto köteles a kért felvilágosítást megadni, illetve a 
szakvéleményt kiegészíteni. 

A gyakorlatban elofordulhat, hogy az eloterjesztett szakvélemény hiányos, homályos, ellentmondásokat 
tartalmaz, ezért a törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a kirendelo, illetve a szakvéleményt felhasználó 
hatóság felhívja a szakértot a kért felvilágosítás megadására, illetve a szakvélemény kiegészítésére. 
A szakérto ebben az esetben köteles a hatóságnak a szükséges felvilágosításokat megadni, illetve a 
szakvéleményt kiegészíteni. Abban az esetben, amennyiben ilyen hiányosságokban szenved a szakvélemény, a 
hatóság felhívásában megjelöli azokat a szempontokat, amelyeknek megfeleloen a szakérto a szakvéleményét 
kiegészíti. Ennek elmulasztása megalapozatlanná teheti a bíróság ítéletét. (BH. 1978/196.) 
Az eset összes körülményeit figyelembe véve ez a megalapozatlanság a másodfokú eljárásban pótolható 
anélkül, hogy az elsofokú ítéletet hatályon kívül kellene helyezni. 
A felvilágosítás, illetve a kiegészítés a hatóság részérol kérheto akár szóban, akár írásban. 
A szakérto a felvilágosítást, illetve a kiegészítést ugyancsak szóban vagy írásban terjesztheti elo. 
A bírósági eljárás során, amennyiben a kituzéskor észleli a bíróság, hogy a szakvélemény homályos vagy 
ellentmondásos megállapításokat tartalmaz, a szakértonek a kituzött tárgyalásra történo megidézése nem 
mellozheto (BH1979. 13.), ugyanis csak a tárgyaláson történo személyes meghallgatáson kísérelheto meg a 
hiányosságok megszüntetése. 
A szakvélemény fogyatékosságainak megszüntetését elsosorban a szakvélemény kiegészítésének 
elrendelésével, illetve a szakérto meghallgatásával kell megkísérelni. A szakértoi vélemény kiegészítésére 
azonban nem csupán a szakvélemény hiányos, homályos vagy ellentmondásos volta miatt kerülhet sor, hanem 
a szakérto meghallgatása során felmerülo újabb kérdések megválaszolása végett is. A kiegészítésre nézve a 
szakértoi kirendelésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni. 

A szakérto meghallgatása 

110. § (1) A szakvélemény szóbeli eloadása elott meg kell állapítani a szakérto személyazonosságát, és tisztázni 
kell, hogy nincs-e vele szemben kizáró ok. Az eseti szakértot figyelmeztetni kell a hamis szakvélemény adásának 
következményeire. A figyelmeztetést, valamint a szakértonek a figyelmeztetésre adott válaszát jegyzokönyvbe kell 
venni. A szakvélemény eloadása után a szakértohöz kérdéseket lehet intézni. 

(2) A szakvéleménynek a tárgyaláson történo eloadása elott az igazságügyi szakértot figyelmeztetni kell a 
szakértoi esküjére. 

(3) 
1. Az írásban eloterjesztett szakértoi vélemény mellett rendszerint szükségessé válik a szakérto meghallgatása, 
amelynek keretében a szakérto szóban is eloadja és megindokolja szakvéleményét, illetve az eljárásban részt 
vevo személyek vagy felek által eloterjesztett kérdésekre válaszol. A szakérto meghallgatása elott azonban a 
törvény értelmében meg kell állapítani személyazonosságát és tisztázni kell, hogy az ügyben érdekelt vagy 
elfogult-e. Az ezzel kapcsolatos szabályozás tehát gyakorlatilag megegyezik a tanú kihallgatás általános 
szabályaival, ugyanis a hatóság csak a személyazonosság és az érdekeltség esetleges fennállásának tisztázása 
esetén kerülhet abba a helyzetbe, hogy állást tudjon foglalni a szakérto és ennek megfeleloen a szakvélemény 
objektivitásának kérdésében. 
A szakérto meghallgatására rendszerint a bírósági tárgyaláson kerül sor. Ugyanakkor viszont a törvény 
kizáró rendelkezésének hiányában elofordulhat, hogy a nyomozó hatóság a szakvéleményét írásban 
eloterjeszto szakértot meghallgatja és ennek megfeleloen rendeli el a szakértoi vélemény kiegészítését. Az 



esetek túlnyomó többségében a szakérto a bírósági tárgyaláson szóban terjeszti elo a szakvéleményét, amely 
gyakorlatilag együtt jár a szakérto megidézésével és megjelenési kötelezettségével. 
A személyazonosság megállapítása után, amennyiben a szakérto meghallgatásának nincs kizáró körülménye, 
az eseti szakértot figyelmeztetni kell a hamis szakvélemény adásának törvényes következményeire. E 
figyelmeztetést, valamint a szakértonek e figyelmeztetésre adott válaszát jegyzokönyvben kell rögzíteni. 
Mindezek után kerülhet sor a szakérto meghallgatására, amelynek keretében a szakérto eloterjeszti 
szakvéleményét. A szakérto meghallgatására a Be. 298. § (1) bekezdése vonatkozik, amely rögzíti, hogy a 
szakértot a tanú kihallgatására vonatkozó szabályok értelemszeru alkalmazásával kell meghallgatni. A 
szakértohöz a szakvélemény eloadása után kérdések intézhetok. A kérdések feltételének sorrendjére a Be. 294. 
§ (2), illetve (3) bekezdése az irányadó, ennek megfeleloen a kérdezési jog elsobbsége azt illeti meg, aki a 
szakérto kirendelését indítványozta. 
2. A Be. 110. § (2) bekezdés rendelkezése szerint az igazságügyi szakértot a szakvélemény eloadása elott a 
szakértoi esküjére kell figyelmeztetni, illetve emlékeztetni. A 2/1988. (V. 19.) IM rendelet 5. § (1) bekezdése 
kötelezoen eloírja, hogy a szakérto a muködését a szakértoi eskü letétele után kezdheti meg. Ennek 
megfeleloen a szakértoi tevékenység folytatásának alapveto feltétele az eskü letétele. Ilyen körülmények között 
az igazságügyi szakértot pusztán esküjére kell figyelmeztetni és nem a hamis szakvéleményadás 
következményeire kell kioktatni. 
3. Az eseti szakérto nem igazságügyi szakérto, ennek megfeleloen az (1) bekezdés szerint a hamis 
szakvéleményadás törvényes következményeire kell figyelmeztetni. 

Más szakérto alkalmazása 

111. § (1) Ha a szakértotol kért felvilágosítás vagy a szakvélemény kiegészítése nem vezetett eredményre, vagy 
egyéb okból szükséges, más szakértot kell kirendelni. 

(2) A terhelt és a védo a nyomozás során indítványozhatja más szakérto kirendelését. A kirendelésrol az ügyész 
határoz. 

(3) Ha kényszergyógykezelésrol kell határozni, a terhelt, a törvényes képviseloje vagy a házastársa, illetoleg 
élettársa vagy a védo indítványára más szakértot is ki kell rendelni. 

(4) Ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság a nyomozás során szakértot rendelt ki, és a vádlott vagy a védo a 
vádirat kézbesítésétol számított tizenöt napon belül indítványozza [263. § (2) bek.], a bíróságnak ugyanazon tényre 
más szakértot is ki kell rendelnie. E rendelkezés alkalmazásának nincs helye, ha az ügyben a bíróság is kirendelt 
szakértot, vagy a terhelt, illetve a védo által felkért személy (intézmény, testület) szakértoként való bevonását a 
bíróság, illetoleg 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 szakértoktol kért 
felvilágosítással, a szakvélemény kiegészítésével vagy a szakértok egymás jelenlétében való meghallgatásával (125. 
§) nem tisztázható, a bíróság, az ügyész, illetoleg 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 vezetheto vissza, szükséges-e bármelyik szakvélemény kiegészítése, illetoleg 
hogy az ügyben más szakvélemény beszerzése szükséges-e. 

1. A szakértoi véleményekkel szemben részben a törvény, részben a szakértokre vonatkozó jogszabályok és az 
egyes módszertani levelek igen magas szakmai követelményeket állítanak fel, amelyek egyrészt tartalmi, 
másrészt pedig formai feltételekre vonatkoznak. 
A szakértoi véleménnyel kapcsolatosan a legfontosabb feltételek, szakmai követelmények közé tartozik, hogy 
természet-tudományosan megalapozott legyen, a hivatkozott tapasztalati tételei a valóságnak megfeleljenek, 
illetve elfogadhatóak legyenek, a felhasznált vizsgálati módszer alkalmas legyen a feltett kérdés eldöntésére, a 
véleményében közölt megállapítás a leletbol következzék, meggyozoen indokolt, dokumentált és kelloen 
világos legyen és a szakmai protokoll szabályainak megfeleljen. 
A szakértoi véleménnyel szemben támasztott alapveto követelmény, hogy hitelt érdemloen és teljes köruen 
megválaszolja a kirendelo hatóság által feltett kérdéseket és ezek a válaszok egyrészt ellentmondás-mentesek 
másrészt pedig meggyozoek legyenek. 
Abban az esetben, hogy ha a szakértoi vélemény e-követelményeknek nem felel meg a bíróság a szakérto 
személyes meghallgatásával, kérdések feltételével kísérli meg az ellentmondások feloldását. 
Amennyiben ennek során újabb, olyan kérdések merülnek fel, amelyek megválaszolásához további vizsgálódás 
szükséges, úgy a bíróság felhívja a szakértot a szakvélemény írásban történo kiegészítésére. 



Amennyiben a szakérto a véleményének írásbeli kiegészítését nem vállalja, vagy a kiegészíto szakvélemény 
nem töltötte be a hozzá fuzött reményeket, úgy abban az esetben a bíróságnak nincs más lehetosége, mint, 
hogy hivatalból más szakértot rendeljen ki. 
A más szakérto feladata ebben az esetben az, hogy egyrészt a saját szakmai felkészültségének megfeleloen az 
eredeti szakvélemény kérdéskörében adjon szakvéleményt, másrészt pedig válaszolja meg azokat az 
ellentmondásokat és küszöbölje ki azokat a fogyatékosságokat, amelyek a korábbi szakvéleményben 
fellelhetok voltak. 
Kötelezo más szakértot kirendelni abban az esetben, ha ezt a kirendelo hatóság egyéb okból szükségesnek 
tartja. Ez esetben már nem a szakvélemény fogyatékosságának van meghatározó szerepe, bár kétségtelen, 
hogy ez is közrejátszhat benne, de elsodlegesen az ügy tárgyának, illetve a büntetoeljárásban résztvevo 
személyek garanciális jogainak gyakorlásának. 
Egyéb okból szükséges lehet más szakérto kirendelése akkor, ha a szakérto személyében, eljárásában, 
rendszeres késlekedésében, tartós betegségében, vagy utólagos kizárási ok felmerülésében nyilvánul meg az új 
szakérto igénybevételének a szükségessége. 
Más szakérto kirendelését indokolhatja, ha jelentos súlyú szakkérdésekben kell véleményt nyilvánítani vagy 
többféle vizsgálati eljárás is lehetséges. Ha fennállnak a feltételek, a bíróság nem mellozheti a más szakérto 
kirendelését. 
A törvény semmiféle megkötést nem tartalmaz a tekintetben, hogy a más szakérto kirendelése esetén a hatóság 
intézményt, testületet, vagy eseti szakértot bízzon meg az újabb szakértoi feladat elvégzésével. 
Más szakérto kirendelése esetén a szakértot tájékoztatni kell az ügy elozményeirol és meg kell indokolni az 
újabb szakértoi vizsgálat elrendelésének körülményeit. Ebben az esetben a szakérto rendelkezésére kell 
bocsátani a korábbi szakértoi vizsgálat anyagát és meg kell jelölni a szakértonek azokat a problematikus 
részeket, azokat a fogyatékosságokat, amelyeknek a kiküszöbölését a kirendelo hatóság az újabb szakértoi 
véleménytol várja. 
2. A (2) bekezdés lehetoséget biztosít a terhelt és a védo számára, hogy a nyomozás során is indítványozza 
más szakérto kirendelését. Ez azonban nem tekintheto garanciális szabálynak, csupán lehetoséget biztosít a 
terhelt és a védo részére, mivel a szakérto kirendelése az ügyész diszkrecionális jogkörébe tartozik. 
Az ügyész az eloterjesztett kérelem tekintetében kizárólag a szakérto kirendelésének megengedhetosége 
tárgyában dönt, nem pedig érdemben. Abban az esetben, amennyiben az ügyész helyt ad a más szakérto 
kirendelésére irányuló indítványnak, úgy a szakérto kirendelése a nyomozó hatóság jogkörébe tartozik. Abban 
az esetben viszont, ha az ügyész az erre irányuló kérelmet elutasítja, a nyomozó hatóságnak még mérlegelési 
lehetosége sincs az újabb szakérto kirendelése kérdésében. 
Abban az esetben, ha a terhelt vagy a védo nyomozás során eloterjesztett kérelmét az ügyész elutasítja 
automatikusan lehetoség nyílik a szakérto kötelezo kirendelésére a (4) bekezdés szerint a vádirat benyújtása 
után. 
Ugyanakkor viszont, ha a kérelemnek helyt ad és a nyomozó hatóság rendeli ki a szakértot, úgy elejét veszi a 
kötelezo szakértoi kirendelésnek, viszont ha ellentétes, vagy egymásnak ellentmondó, illetve eltéro 
szakvélemények születnek, úgy a nyomozati szakban szükséges a szakértoi bizonyítást tovább folytatni, 
amelynek következtében a bírósági szakban a további bizonyítás már szuk körre korlátozódik. 
3. A törvény (3) bekezdése szerint ugyan csak kötelezo más szakérto kirendelése, ha a 
kényszergyógykezelésrol kell határozni és a terhelt, annak törvényes képviseloje vagy a terhelt házastársa, 
illetoleg élettársa, vagy a védo ez irányú indítványt terjeszt elo. 
A törvény megfogalmazása szerint ebben az összefüggésben a más szakérto kötelezo kirendelése arra az 
esetre vonatkozik, ha kényszergyógykezelésrol kell határozni. 
Ebbol következoen e körbe nem csupán a kényszergyógykezelés elrendelése, hanem a kényszergyógykezelés 
évenkénti felülvizsgálata is tartozik. A kényszergyógykezelésrol a bíróság tehát több alkalommal is dönthet. 
Egyrészt dönt a kényszergyógykezelésrol amikor a terhelt a Btk. 24. § (1) bekezdése alapján nem büntetheto 
és ezért a Be. 331. § (2) bekezdése szerint felmenti és a Btk. 74. § (1) és (3) bekezdése szerint elrendeli a 
kényszergyógykezelését. Ez esetben a bíróságnak a bizonyítási eljárás lefolytatásán túlmenoen határoznia kell 
a kényszergyógykezelésrol. 
A már elrendelt kényszergyógykezelést a bíróság a Be. 566. §-ban szabályozott eljárás keretében évenként 
felülvizsgálja és ennek során a beszerzett orvos szakértoi vélemény alapján dönt a kényszergyógykezelés 
fenntartásáról, illetve megszüntetésérol. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben is a bíróságnak a 
kényszergyógykezelés felol határoz, vagyis ebben az esetben is kötelezo a (3) bekezdés szerinti más szakérto 
kirendelése, az adott személyek indítványára. 



Ennek megfeleloen, ha a kényszergyógykezelés évenkénti felülvizsgálata során a kényszergyógykezelt, a 
kényszergyógykezelt törvényes képviseloje, illetve védoje ilyen irányú kérelmet terjeszt elo, a bíróság köteles 
más szakértot kirendelni. 
4. Ugyancsak a kötelezo szakérto kirendelésének esetérol rendelkezik a törvény (4) bekezdése, amikor a 
bíróság számára kötelezoen eloírja, hogy abban az esetben, ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság a 
nyomozás során szakértot rendelt ki, akkor ugyanarra a tényre más szakértot is ki kell rendelnie, ha azt a 
vádirat kézbesítésétol számított tizenöt napon belül a vádlott, vagy a védo indítványozza. 
A törvény megfogalmazásából kitunoen ebben az esetben a bíróság mérlegelés nélkül köteles teljesíteni a 
vádlott vagy a védo kérelmét függetlenül attól, hogy az alapszakvélemény milyen megítélés alá esik. 
A törvény rendelkezésébol kitunoen ez a jog a vádlottat és a védot külön-külön, egymástól függetlenül is 
megilleti és ezt a kérelmet indokolás nélkül bármelyikük eloterjesztheti. Abban az esetben természetesen, ha a 
vádlott már eloterjesztette kérelmét, a védo ugyanilyen kérelemmel már nem élhet a vádirat benyújtása után 
és fordítva. 
A törvény az indítvány eloterjesztésére a vádirat kézbesítésétol számított tizenöt napot határoz meg. Ez az a 
határido, amelyen belül eloterjesztett kérelemnek a bíróságnak helyt kell adnia. Az ezt követoen eloterjesztett 
ugyanilyen indítványt már bizonyítási indítványnak kell tekinteni és a bíróság mérlegelésétol függ, hogy azt 
teljesíti-e vagy sem. 
A törvényi rendelkezésnek mindössze két feltétele van, nevezetesen az, hogy a szakérto kirendelése ugyanazon 
tényre vonatkozzék, másrészt, hogy a vádlott és a védo a kérelmet a vádirat kézbesítésétol számított tizenöt 
napon belül terjessze elo. 
A Be. tehát nem tartotta fenn a korábbi eljárásjogi törvény azon rendelkezését, hogy az ilyen kérelemnek a 
bíróság köteles eleget tenni bármikor az elso fokú eljárás során. 
A Be. 263. § (2) bekezdése, amelyre a törvény is hivatkozik eloírja, hogy a tanács elnöke az ügy iratait a 
bírósághoz érkezéstol számított tizenöt napon belül vizsgálja meg, hogy a Be. 264-271. §-ban foglalt 
rendelkezések alkalmazásának van-e helye, majd e határido letelte után a vádiratot haladéktalanul kézbesítse 
ki a vádlottnak és a védonek azzal a figyelem felhívással, hogy az átvételtol számított tizenöt napon belül 
jelöljék meg a bizonyítási indítványaikat, illetve eszközeiket. 
Kérdésként merül fel, hogy ebben a körben a tanács elnökének van-e olyan kötelezettsége, hogy a vádlott és a 
védo figyelmét külön felhívja arra, hogy a nyomozás során kirendelt szakérto helyett ugyanazon tényre 
vonatkozóan más szakérto kirendelését is kérhetik. 
Abban az esetben, ha a bíróság a vádlott figyelmét a vádirat kézbesítésével egyidejuleg felhívja arra, hogy 
más szakérto kirendelését is kérheti, a vádlott adott esetben ezt értelmezheti úgy is, hogy a bíróság olyan 
lehetoséget teremt a számára, hogy azzal élni kell. Ebben az esetben kello körültekintés és végiggondolás 
nélkül egyszeruen kijelenti, hogy más szakérto, vagy szakértok kirendelését kéri anélkül, hogy ennek további 
bizonyításbeli konzekvenciáit és különösen költség kihatásait végiggondolná. 
Abban az esetben viszont, ha a bíróság a vádirat kézbesítésével egyidejuleg csupán a bizonyítási indítványok, 
illetve eszközök eloterjesztésének általános lehetoségére hívja fel a figyelmet, a késobbiekben a vádlott - adott 
esetben még a védo is - azzal érvelhet, hogy a bíróság nem tett eleget a folyamatos kioktatási 
kötelezettségének és ennek következtében a vádlott nem gyakorolta jogait, nevezetesen nem terjeszthetett elo 
szakérto kirendelésére vonatkozó kérelmet. 
A kérdés megoldása szempontjából annak van jelentosége, hogy a bíróság a maga részérol tegyen eleget 
kioktatási kötelezettségének és ebben a körben a vádlott gyakorolhassa a törvényben számára biztosított 
jogokat. Ebbol következoen ezek szem elott tartásával indokolt a vádlott figyelmének felhívása arra, hogy 
adott esetben a (4) bekezdés szerint más szakérto kirendelését kérheti. Ugyanakkor viszont célszerunek látszik 
a vádlott kioktatása arra is, hogy ennek milyen további következményei lehetnek és adott esetben a bunösség 
megállapítása esetén a költségeket viselni tartozik. 
Abban az esetben, ha több szakértoi vélemény van, a vádlott és védo természetszeruleg csak az ot érinto 
szakértoi vélemény tekintetében kérheti kötelezo erovel az új szakérto kirendelését. 
Elofordulhat azonban, hogy egyetlen szakértoi vélemény van, viszont az ügyben több vádlott és védo is érintett 
a szakértoi véleménnyel kapcsolatban. Ebben az esetben kérdésként merül fel, hogy valamennyi vádlott és 
valamennyi védo eloterjesztheti-e ugyanerre a szakértoi véleményre nézve a más szakérto kirendelése iránti 
kérelmét. Nyilvánvaló, hogy abban az esetben, hogy ha több vádlott érintett egy szakvéleményben, úgy 
egyetlen vádlott vagy védo által eloterjesztett kérelem kimeríti a (4) bekezdésben írt más szakérto kirendelése 
iránti kötelezettséget. 
A gyakorlatban azonban az egymást keresztezo szakérto kirendelésére vonatkozó kérelmek kizárhatók akkor, 
ha a bíróság a vádirat kézbesítésétol számított tizenöt napos határido letelte után rendeli ki a szakértot. 



Ebben az esetben a határido alatt beérkezett valamennyi ilyen indítványnak gyakorlatilag a bíróság helyt 
adott ezáltal. 
A más szakérto kirendelésére vonatkozó indítványt sem a vádlottnak, sem a védonek nem kell indokolnia, 
adott esetben az alapszakvélemény ellentmondásosságára sem kell hivatkoznia. 
A más szakérto kirendelésének azonban lehetnek objektív akadályai is, nevezetesen az újabb szakértoi 
vélemény beszerzése a vádlott vagy a védo erre irányuló kérelme ellenére sem teljesítheto, mivel adott esetben 
vagy nincs más kirendelheto szakérto, vagy a szakértoi vizsgálat tárgyát képezo dolog a vizsgálat során 
megsemmisült, illetve objektíve lehetetlen pl. utólagos véralkohol vizsgálat elvégzése. 
Az újabb szakértoi vélemény beszerzése a vádlott vagy védo erre irányuló kérelme ellenére is mellozheto és 
nem valósít meg törvénysértést, ha a szakértoi vizsgálat az adott esetben objektív okok miatt nem ismételheto 
meg. (BH1997. 168.) 
Nincs helye más szakérto kirendelésének abban az esetben, ha az ügyben a bíróság is kirendelt már szakértot, 
vagy a terhelt, illetoleg a védo által felkért személy szakértoként való bevonását a bíróság, illetve az ügyész 
engedélyezte. 
Ez a két kivétel abból vezetheto le, hogy a Be. 268. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a tárgyalás 
elokészítése során a bíróság intézkedik aziránt, hogy a tárgyalásra a bizonyítékok rendelkezésre álljanak, így 
nincs akadálya annak sem, hogy a bíróság már az elokészíto ülés keretében hivatalból más szakérto 
kirendelése felol határozzon. 
Ebben az esetben a vádlott és a védo ilyen irányú kérelmet már nem is terjeszthet elo, de az eloterjesztett 
indítványt is el kell utasítani figyelemmel arra, hogy a Be. 276. § (1) bekezdés h) pontja szerint a bizonyítási 
eszközök beszerzésére tett intézkedések, így más szakérto kirendelése ellen nincs helye fellebbezésnek. 
A másik eset, amikor a bíróság a Be. 112. § (2) bekezdése alapján engedélyezi, hogy a terhelt és a védo által 
felkért személy a továbbiakban az ügyben szakértoként szerepeljen, ezért fogalmilag nincs lehetoség 
ugyanazon terhelt, illetve ugyanazon védo részérol más szakérto kirendelésének az indítványozására, illetve 
az ilyen indítványnak történo helyt adásra. 
Itt utalunk a 2. pontban kifejtettekre. Ha tehát a nyomozás során az ügyész helyt adott annak, hogy a terhelt 
vagy védoje által felkért személy szakértoként járjon el az ügyben, ugyancsak nincs helye a bírósági elokészíto 
szakaszban sem kötelezoen más szakérto kirendelésének. 
5. A más szakérto kötelezo kirendelése esetén gyakorta elofordulhat, hogy a második szakvélemény az ügy 
eldöntése szempontjából lényeges kérdésekben eltérhet a nyomozás során beszerzett alapszakvéleménytol. 
Ebben az esetben a bíróságnak a szakértok együttes meghallgatásával meg kell kísérelnie a szakvélemények 
közötti ellentmondás feloldását oly módon, hogy a szakértok a tárgyalás közvetlensége folytán ütköztetik 
eltéro szakmai álláspontjukat. 
Abban az esetben, hogy ha szükségesnek mutatkozik, ez esetben is lehetoség van akár az egyik, akár a másik 
szakvélemény kiegészítésére. 
Ha mindkét szakérto fenntartja korábbi szakvéleményét és az álláspontok nem közelednek, az ellentétek 
változatlanul fennállnak, a bíróságnak döntenie kell újabb szakvélemény beszerzése felol. 
Ez gyakorlatilag történhet hivatalból és indítványra is. 
A törvény megfogalmazása szerint a harmadik szakérto kirendelése csupán lehetoség a bíróság számára, de 
nem kötelezo rendelkezés. 
Amennyiben a bíróság maga is szükségesnek tartja, hivatalból rendel ki újabb szakértot. 
6. A Be. szakított az 1973. évi I. tv. 78. §-ban megfogalmazott jogintézménnyel, amely szerint az ellentétes 
szakértoi vélemények esetében kötelezo volt a szakvélemény felülvizsgálatának elrendelése és evégett 
szakértoi testület megkeresése. 
A (6) bekezdés ezzel szemben mindössze azt rögzíti, hogy abban az esetben, hogy ha ellentétes szakvélemények 
kerültek beszerzésre és a bíróság akár indítványra, akár hivatalból úgy döntött, hogy újabb szakvéleményt 
szerez be, e szakvéleménynek kizárólag abban a kérdésben kell állást foglalnia, hogy a szakvélemények 
közötti eltérés mire vezetheto vissza, szükséges-e bármelyik szakvélemény kiegészítése, illetoleg, hogy az 
ügyben más szakvélemény beszerzése szükséges-e. 
A (6) bekezdés tehát szigorú korlátokat jelent a tekintetben, hogy két ellentétes szakvélemény esetén az újabb 
szakértoi vélemény milyen kérdésekben foglalhat állást. A törvény rendelkezése szerint az újabb szakértoi 
vélemény már kizárólag a korábban beszerzett szakvélemények közötti eltérés okára nyilatkozhat és foglalhat 
állást, hogy milyen további lépést tart indokoltnak. Ebbol következoen az újabb szakértoi vélemény már nem 
az ügy érdemében fejti ki álláspontját, hanem további olyan eljárásjogi instrukciót ad a kirendelo hatóságnak, 
illetve a bíróságnak, hogy miként oldható fel a szakértoi vélemények közötti eltérés. 



A problémát a fent írt esetben kizárólag az okozhatja, hogy az immár harmadik szakvélemény elkészítésében 
résztvevo szakérto szakmai kompetenciája kiterjed-e arra, hogy a korábban eljárt szakértoi vélemények 
minosítésében állást tudjon foglalni. 
A már korábban említett szabályozás szerint a törvény nem tesz különbséget intézményi, vagy nem intézményi 
szakértok között, ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a szakértok szakmai felkészültsége között bizonyos értelemben 
eltérés lehet. 
Ebben az esetben tehát nem mindegy, hogy a bíróság a harmadik szakértoi vélemény beszerzése során milyen 
szempontok figyelembe vételével dönti el, hogy ki készítse az ismételt szakértoi véleményt. 
Tartalmilag a (6) bekezdés is lényegében felülvéleményezési, felülvizsgálati tevékenységet szabályoz, hiszen 
ebben a szakérto már kizárólag a korábban elkészült szakvélemények tanulmányozása, vizsgálata után ad 
véleményt arról, hogy érdemben elfogadhatóak vagy sem a szakvélemények, s mely részükben. 
Kérdésként merül fel, hogy a (6) bekezdés értelmében kirendelt szakérto által elkészített újabb szakvélemény 
álláspontja mennyiben köti a kirendelo ügyészséget, bíróságot, hatóságot. Abban az esetben tehát, hogy ha az 
új szakértoi vélemény további szakértoi vélemény beszerzését látja szükségesnek vagy az ellentétes 
szakvélemények bármelyikének kiegészítését tartja indokoltnak, ez mennyiben köti a kirendelo szervet. 
A szabad bizonyítási rendszeren alapuló eljárási törvény szerint a bíróságot a szakértoi vélemény nem köti, 
azt a többi bizonyítékkal egybevetve, szabadon mérlegeli. Ebbol következik az is, hogy az (5) bekezdés szerint 
beszerzett és a (6) bekezdésnek megfeleloen véleményt nyilvánító szakvélemény sem köti a bíróságot. Ebben 
az esetben az újabb szakvélemény kizárólag a bíróság mérlegelo tevékenységét segíti szakértelmével a 
tekintetben, hogy milyen irányban folytassa a további bizonyítást. 
A korábbi szakvélemény felülvizsgálati rendszerrel szemben e-rendszernek abban mutatkozik meg az elonye, 
hogy a harmadik szakértoi vélemény beszerzése koránt sem zárja le a szakértoi bizonyítás körét, hanem az 
bármelyik irányban tovább, szabadon folytatható. 
Az 1973. évi I. tv. 78. §-ában írt szakvélemény felülvizsgálata azt a helyzetet teremtette, hogy két ellentétes 
szakvélemény esetén a testületi felülvizsgálati vélemény beszerzése esetén gyakorlatilag a szakértoi 
bizonyítási kör bezárult. 
Ezen változtatott a hatályos Be., amikor mindössze olyan lehetoséget biztosított a bíróság számára, hogy az 
ellentétes szakvélemények közötti ellentmondás feloldásának megkönnyítése végett újabb szakértoi véleményt 
szerezhet be, s ennek birtokában dönthet a bíróság, hogy kiegészíti-e a két ellentétes szakvélemény közül 
bármelyiket is, netán további újabb szakvéleményt, az ügy érdemében harmadik szakvéleményt szerez be, vagy 
az újabb szakvélemény segítséget nyújt az ellentétes szakvélemények közötti eltérés feloldására. 
A törvény rendelkezésébol következik, hogy amennyiben a bíróság további szakvélemény beszerzése mellett 
dönt és az ismételten ellentétbe kerül a korábbi szakvéleményekkel, korlátozás nélkül ezt követoen is 
beszerezhet további olyan szakvéleményt, amely a szakértoi vélemények mérlegeléséhez nyújt szakmai 
segítséget. 
Ennek következtében a szakértoi bizonyítás mindaddig folytatható, amíg alkalmassá nem válik a bizonyítandó 
kérdés egyértelmu és megnyugtató eldöntésére és a belso bírói meggyozodés kialakítására. 

112. § (1) A terhelt és a védo közölheti az ügyésszel, illetoleg a bírósággal, hogy szakvéleményt kíván készíttetni, 
és benyújtani. 

(2) A terhelt vagy a védo által szakvélemény készítésére felkért személy (intézmény, testület) szakértoként való 
bevonásáról a bíróság, illetoleg az ügyész határoz. A felkért szakérto - e minoségének elismerése után - a szakértoi 
vizsgálatokban közremuködhet; a bírósági eljárásban a bíróság, illetoleg az ügyész által kirendelt szakértovel azonos 
jogok illetik meg, és kötelezettségek terhelik. 

(3) Ha a bíróság vagy az ügyész a felkért személy bevonását megtagadja, az elkészített vélemény az okiratra 
vonatkozó szabályok szerint használható fel. 

1. A törvény lehetoséget biztosít a terhelt és a védo számára, hogy a büntetoeljárás során saját maga által 
megválasztott szakérto véleményére támaszkodva vitassa a tényeket, esetlegesen más szakértoi 
megállapításokat. A terhelt és a védo azonban köteles az ügyészt, illetve a bíróságot tájékoztatni, hogy 
szakvéleményt kíván készíttetni és benyújtani. E bejelentésben meg kell jelölni azt a szakértot, illetve 
intézményt, testületet, akit vagy amelyet meg kívánnak bízni a szakértoi vizsgálat lefolytatásával, illetve a 
szakvélemény elkészítésével. Erre azért van szükség, mert a (2) bekezdés rendelkezése szerint a szakértoként 
való bevonásról a bíróság, illetve az ügyész határoz. A határozathozatalhoz viszont feltétlenül szükséges 
ismerni annak a szakértonek a nevét, akit a felek kívánnak szakértoként alkalmazni. 
2. A terhelt és a védo a szakvélemény készítésére felkért személy, intézmény, testület szakértoként való 
bevonásáról tájékoztatja a bíróságot, illetve az ügyészt. 



A felkért szakérto e-minoségének elismerése után a szakértoi vizsgálatokban közremuködhet, amely azt jelenti, 
hogy a büntetoeljárásba történt bevonása után a hatóságoknak biztosítaniuk kell a vizsgálatokban való 
közremuködés lehetoségeit. 
A törvényhez fuzött miniszteri indokolás szerint a szakértoi minoség elismerésének feltétele a felkért személy 
szakmai alkalmassága a feladat ellátására. 
Az igazságügyi szakérto szakértelme a szakterületén kétségbe nem vonható, míg az eseti szakértonek minosülo 
személy szakmai alkalmasságának megállapításához a szakértové válás jogszabályi feltételei, az adott 
személy tényleges képzettsége, szakmai tapasztalatai, elismertsége stb. szolgáltatnak alapot a döntéshozó 
ügyész, vagy bíróság számára. 
A szakérto szakmai alkalmassága önmagában nem teszi kötelezové a kérdéses személy szakértoként történo 
bevonását, ám ez bevonásának a feltétele. 
A bírósági eljárásban a terhelt vagy a védo által felkért és a bíróság illetve az ügyészség által e minoségében 
elismert szakérto jogai és kötelezettségei azonosak az ügyész vagy a bíróság által kirendelt szakértoével. A 
rendelkezés célja részben annak megakadályozása, hogy a védo vagy a terhelt által felkért személy a 
szakértotol megkövetelt objektivitást nélkülözo véleményt nyilvánítson, részben pedig az, hogy ilyen módon 
bevont szakérto számára rendelkezésre álljanak a feladata elvégzéséhez szükséges feltételek. 
Mindazonáltal a szakértoi költségeket, illetve a szakértoi díjat nem az állam elolegezi, hanem az a terhelt 
illetve védo, aki a szakvélemény elkészítését a szakértotol megrendelte. 
3. Abban az esetben, ha az ügyész vagy a bíróság a terhelt, illetve a védo által felkért személy szakértoként 
történo bevonását megtagadja, az azt jelenti, hogy a szakérto a tárgyaláson kizárólag tanúként hallgatható ki, 
az általa készített szakvélemény pedig az okiratra vonatkozó szabályok szerint használható fel. Ebben az 
esetben a felkért szakérto által elkészített szakvélemény a bünteto ügy irataihoz, illetve a tárgyalási iratokhoz 
csatolandó, mint okirati bizonyíték. 
A törvényi rendelkezésbol következoen azonban a bíróság idobeli korlátozás nélkül, bármikor dönthet a 
felkért személy szakértoként történo bevonásáról. Ebben az esetben az illeto személy az eljárás további 
szakaszában szakértoként muködik közre, az okiratként kezelt szakvéleménye pedig szakértoi véleményként 
kerül felhasználásra. 

A szakértoi kötelezettség megszegésének következményei 

113. § (1) Ha a szakérto a közremuködést vagy a véleménynyilvánítást a megtagadás következményeire történt 
figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére 
kötelezheto. 

(2) A szakértot akkor is rendbírsággal lehet sújtani, ha a szakvélemény eloterjesztésével indokolatlanul késlekedik. 
(3) Ha a szakérto a mentességére hivatkozva tagadja meg a véleményadást, az ennek helyt nem adó határozat 

elleni jogorvoslat elbírálásáig nem kötelezheto közremuködésre. 
1. A szakérto személyének és tevékenységének megkülönböztetett szerepe van a bizonyítási eljárás során, ezért 
a pontos, elfogulatlan és megbízható közremuködéshez rendkívül fontos eljárásjogi érdek fuzodik. A Be. 104. 
§ (1) bekezdése szerint a szakérto köteles az ügyben közremuködni és szakvéleményt adni, amennyiben vele 
szemben kizáró ok nem állapítható meg. Ennek megfeleloen, ha a szakérto a szakvélemény nyilvánítást, vagy 
közremuködést a megtagadás következményeire történt figyelmeztetés után is jogosulatlanul megtagadja, vele 
szemben kényszerintézkedések is alkalmazhatók. 
Ilyen kényszerintézkedés az okozott költségeknek a megfizetésére kötelezés, illetve rendbírság kiszabása. 
A szakérto esetében is a meg nem jelenési kötelezettséggel esik egy tekintet alá az engedély nélküli eltávozás 
függetlenül attól, hogy az a vélemény eloterjesztése elott, vagy után történt-e, ugyanis a szakérto személyére 
még további eljárásjogi cselekmények - szembesítések, kérdések feltevése, észrevételek megtétele - végett is 
szükség lehet. Természetesen akkor minosül engedély nélkülinek az ido elotti eltávozás, ha ennek a 
következményeire elozetesen figyelmeztették, illetve kioktatták. 
A szakértovel szemben alkalmazható kényszerintézkedések természetszeruleg csupán anyagi jellegu hátrányok 
lehetnek, mint amilyen a pénzbírság és az okozott költségek megfizetésére kötelezés. Ilyen okozott költség 
lehet a határnapon megjelent személyek útiköltsége, napidíja, a védo díja, vagy a sértett képviselojének a 
készkiadása, más szakértok megjelenési költsége. 
Az okozott költségek viselésére kötelezo határozat ellen halasztó hatályú fellebbezésnek van helye. 
2. A szakértot rendbírsággal lehet sújtani akkor is, ha a szakvélemény eloterjesztésével indokolatlanul 
késlekedik. A hatóság a szakérto kirendelésekor a szakvélemény elkészítésére határidot jelöl meg. 
Amennyiben a szakvélemény nem készítheto el ez ido alatt, úgy kérheto a határido hosszabbítása, illetve 



módosítása. A határido hosszabbításának azonban az ügy összes körülményeit figyelembe véve csak indokolt 
esetben lehet helye, amelyet az ügy terjedelme, mennyisége, bonyolultsága alapozhat meg. A szakérto a 
kirendelo határozat átvétele után már elozetesen is jelezheti a kirendelo hatóságnak, hogy a kirendelo 
határozatban irt határido nem elégséges a szakértoi vélemény elkészítésére. Amennyiben a szakérto 
megalapozott indokok miatt kéri a határido módosítását, úgy abban az esetben a kirendelo hatóságnak ezt 
figyelembe kell vennie és a szakérto részére megállapított határidot módosítani, illetve hosszabbítani 
szükséges. Amennyiben a szakérto ilyen indokokra hivatkozás nélkül a hatóság által biztosított határidot 
lényegesen túllépve, esetleg többszöri felszólítás ellenére is késedelmesen, vagy egyáltalán nem terjeszti elo a 
szakvéleményét, úgy rendbírság kiszabásának van helye. E körben körültekintoen kell vizsgálni, hogy a 
késlekedés valóban indokolatlanul történt-e, vagy adott esetben a szakértoi leterheltség, illetve a szakértoi 
feladat nagysága, bonyolultsága indokolta-e. 
3. A szakérto kizárásának eseteit a Be. 103. § (1) bekezdése sorolja fel. A (3) bekezdés szerint a szakérto 
kizárásáról a bíróság, illetve az ügyész vagy a nyomozó hatóság határoz, mégpedig az, amelyik elott az 
eljárás folyik. A 113. § (3) bekezdése szerint ha a szakérto a mentességi okokra hivatkozva tagadja meg a 
véleményadást, a bíróságnak, illetve az ügyészségnek döntenie kell a hivatkozás megalapozottságáról. Abban 
az esetben, ha a hatóság a szakérto hivatkozását nem tartja megalapozottnak, akkor azt alakszeru 
határozatban elutasítja. A határozat ellen halasztó hatályú jogorvoslatnak van helye és a törvény 
megfogalmazása szerint a jogorvoslat elbírálásáig a szakérto nem kötelezheto a közremuködésre. 
Amennyiben a jogorvoslat elbírálásának eredménye az, hogy a szakérto alapos ok nélkül tagadta meg a 
közremuködést, illetve a véleményadást, a bíróság, illetve a hatóság a 113. § (1) bekezdése szerint 
rendbírsággal sújthatja, illetve az okozott költségek megfizetésére kötelezheti. 

A tolmács 

114. § (1) Ha nem magyar anyanyelvu személy az eljárás során az anyanyelvét, - törvénnyel kihirdetett 
nemzetközi szerzodés 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 
ismero személy által ismertként megjelölt más nyelv használatát kell tolmács útján biztosítani. 

(2) Ha a kihallgatandó személy süket vagy néma, általában tolmács igénybevételével vagy írásbeli érintkezés útján 
kell kihallgatni. 

(3) E törvénynek a szakértore vonatkozó rendelkezései a tolmácsra is irányadók azzal, hogy a külön jogszabályban 
meghatározott képesítéssel rendelkezo személy veheto igénybe tolmácsként. Tolmácson a fordítót is érteni kell. 

1. A 9. § (1) bekezdése szerint a büntetoeljárás nyelve magyar, - a magyar nyelv nem tudása miatt azonban 
senkit nem érhet hátrány. 
A büntetoeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerzodés alapján az abban meghatározott körben regionális vagy kisebbségi nyelvét, vagy - ha a magyar 
nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt más nyelvet használhatja. 
Ezzel összefüggésben rendelkezik a Be. 114. § (1) bekezdés arra az esetre, ha a nem magyar anyanyelvu 
személy az eljárás során anyanyelvét, vagy törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodés alapján az abban 
meghatározott körben regionális vagy kisebbségi nyelvét kívánja használni, tolmácsot kell igénybe venni. 
Elofordulhat azonban, hogy olyan tolmács nem áll a hatóságok rendelkezésére, aki az eljárásban résztvevo 
személy anyanyelvén képes lenne feladatait ellátni. Ennek megfeleloen rendelkezik a törvény úgy, hogy 
amennyiben az anyanyelv használata aránytalan nehézségbe ütközne, de a magyar nyelvet nem ismero 
személy megjelöl más nyelvet is, akkor tolmács útján ezt az általa megjelölt más nyelv használatát kell 
biztosítani. Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy e - harmadik nyelv használata csak a magyar nyelvet nem 
ismero személyt illeti meg. A magyar nyelvet ismero, de anyanyelvét vagy regionális, illetve kisebbségi nyelvet 
használni kívánó személyt nem. 
A törvényi szabályozásnak akkor lehet jelentosége, ha a nem magyar anyanyelvu személy pl. ismer olyan 
világnyelvet, amelyen megfeleloen meg tudja érttetni magát. Ennek megfeleloen, ha pl. egy orosz anyanyelvu, 
izraeli állampolgárságú személy az angol nyelvet jelöli meg, amelyen a tárgyaláson kommunikálni kíván, úgy 
a hatóságoknak angol nyelvu tolmácsot kell biztosítani, ugyanakkor viszont amennyiben a terhelt az 
anyanyelvét kívánja használni, úgy orosz tolmács igénybevételére kell, hogy sor kerüljön. 
Összességében a törvényi szabályozásból kitunik, hogy az eljárásban résztvevo személy nyilatkozata dönti el, 
hogy a hatóságnak milyen tolmács igénybevételérol kell gondoskodnia. 
A törvény rendelkezésébol kitunoen az anyanyelv használata független attól, hogy az illeto személy ismeri-e és 
beszéli-e a magyar nyelvet. 



A nyelvhasználat joga az írásbeli nyilatkozatok megtételére és az iratok megismerésére is kiterjed. 
A magyar nyelvet nem ismero vádlott ellen indított eljárásban a bíróságnak gondoskodnia kell arról, hogy a 
vádiratot az általa ismert nyelven tanulmányozhassa, - ennek elmulasztása un. relatív eljárási szabálysértés, 
amely akkor eredményezi az ítélet hatályon kívül helyezését, ha ezáltal a terhelt a védekezéssel kapcsolatos 
törvényes jogait nem gyakorolhatta és ez az ítéletet lényegesen befolyásolta. 
(BH1995. 450-I.) 
A tolmács igénybevétele mindenképpen az illeto személy azon nyilatkozatának a függvénye, hogy anyanyelvét, 
regionális vagy kisebbségi nyelvét kívánja-e használni, vagy sem. Amennyiben igen, úgy a hatóság köteles 
tolmács igénybevételérol gondoskodni. Ezt a kötelezettséget a hatóság valamely tagjának nyelvismerete sem 
pótolja, annál is inkább nem, mivel a tolmács eljárásjogi helyzetére a szakértokre vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 
A tolmács feladata, hogy az eljárás során közvetítsen a hatóság és a kihallgatandó személy között oly módon, 
hogy mind a feltett kérdéseket, mind a válaszokat változtatás nélkül lefordítsa. 
Minden esetben meg kell gyozodni arról, hogy a kihallgatandó személy és a tolmács kelloen megértik-e 
egymást és ezt garanciális okokból jegyzokönyvben kell rögzíteni. Ezt a szabályt az eljárás minden 
résztvevojének (terhelt, sértett, tanú, szakérto) kihallgatására alkalmazni kell. 
Amennyiben a kihallgatandó személy kijelentette, hogy a tolmácsot jól megérti, személye ellen nincs kifogása, 
utóbb nem hivatkozhat arra, hogy az eljárás során történteket hiányos tolmácsolás következtében nem tudta 
nyomon követni. 
A szóbeli tolmácsoláson túlmenoen elofordulhatnak olyan esetek, amikor a kihallgatandó személy írásban 
kíván nyilatkozni, vagy valamit a hatóság tudomására hozni. Ebben az esetben két megoldás lehetséges. Az 
egyik szerint a tárgyaláson alkalmazott tolmács azt külön kirendelésre lefordítja, míg a másik esetben, ha az 
írásbeli dokumentum jellege ezt megkívánja, arról hivatalos fordítást kell készíttetni. 
Mivel az anyanyelv használatának joga az írásbeliségre is kiterjed, mindebbol következoen amennyiben 
szükséges a vádiratot és az egyéb eljárás során készült iratot a terhelt részére szükség szerint hiteles 
fordításban kell elkészíteni. 
A büntetoeljárás során korábban kérdésként merül fel, hogy a bünteto ügy iratai közül melyek azok, amelyeket 
a terhelt, vagy más, az eljárásban résztvevo személy részére feltétlenül le kell fordítani. 
Ezt a kérdést válaszolja meg a Be. 9. § (3) bekezdése. E szerint: "Annak a határozatnak és más hivatalos 
iratnak a lefordításáról, amelyet e törvény szerint kézbesíteni kell az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó 
hatóság gondoskodik, amelyik a határozatot meghozta, illetoleg a hivatalos iratot kibocsátotta." 
E jogszabályhely helyes értelme szerint fordítási kötelezettség csak a kézbesítendo iratokra nézve áll fent. Ez a 
kötelezettség pedig nem az ezt foganatosító, hanem a kibocsátó hatóságot terheli. Így pl. a vádiratot, 
vádindítványt az ügyészségnek a terhelt által használt idegen nyelvu fordításával együtt kell a bírósághoz 
benyújtania. 
Továbbmenoen nem csak a terheltet illeti meg ez a jogosultság, hanem más érintett személyt is. Tehát pl. a 
magyar nyelvet nem ismero tanú részére a tárgyalásra szóló idézés mellé annak lefordított szövegét is 
kézbesíteni kell. 
Foszabályként rögzítheto, hogy a vádlott részére minden olyan iratot le kell fordítani, amely lényeges lehet az 
ügy megítélése szempontjából, a védekezésre történo felkészülés szempontjából. 
A lényeges iratok lefordítása azonban nem feltétlenül azt jelenti, hogy valamennyi iratot írásban kell 
lefordíttatni, hanem helyettesítheti ezt, ha a tolmács az iratokat szóban fordítja le a terhelt részére. 
Ez az eljárásjogi helyzet valósul meg akkor, ha a magyar nyelvet nem ismero vádlott részére a bíróság 
irattanulmányozást engedélyez tolmács részvételével, amikor is a tolmács a bünteto ügy iratait a vádlotti 
igényeknek megfeleloen szóban lefordítja. 
Ebbol következoen nem feltétlenül teljesítendo a vádlott olyan irányú kérelme, hogy a bünteto ügy nyomozati 
és tárgyalási anyagának teljes fordítását kéri. 
Ebben az esetben a bíróság mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy melyek azok az iratok, amelyeket írásban és 
melyek azok, amelyeket szóban fordíttat le a vádlott részére. 
Ugyanakkor viszont elrendelheto adott esetben bizonyos iratok írásbeli lefordítása, de ez esetben a tolmács, 
illetve a fordítás költségei már nem az államot, hanem a vádlottat terhelik, mert ez már olyan szolgáltatásnak 
minosül, amely kívül esik az ingyenes tolmácsolás körén. 
A részletes szabályokat a tolmácsolásról és szakfordításról szóló 24/1986. (VI. 29.) Mt. rendelet tartalmazza. 
E rendelet 5. §-a szerint hiteles fordítást csak az Országos Fordító és Fordításhitelesíto Iroda (OFFI) 
készíthet. 



A 7/1986. (VI. 26.) IM rendelet (Vhr.) 6. § (1) és (2) bekezdése szerint budapesti székhelyu bíróságoknál, 
ügyészségeknél valamint nyomozó hatóságoknál elsodlegesen az OFFI-t, vagy a szakigazgatási szervnél 
nyilvántartott jegyzékbe felvett tolmácsot kell kirendelni, de végso soron a tolmácsolás ellátására a szükséges 
nyelvben jártas más személyt is igénybe lehet venni. 
Nem sérti a védelem és az anyanyelv használatának az alapelvét, ha az elozetes letartóztatás 
meghosszabbítása tárgyában hozott végzés tartalmát a tolmács a nem magyar anyanyelvu gyanúsítottnak 
szóban lefordítja, írásbeli fordítást azonban nem készít részére. 
A tolmácsot feladatának ellátásáért díjazás illeti meg, amely a korábbi jogi szabályozás hatályon kívül 
helyezése folytán jelenleg megállapodás tárgyát képezi, amelynek összegszerusége az adott idegen nyelv 
gyakoriságának függvénye. 
A terhelt kihallgatásával kapcsolatos tolmácsdíjat, mint államot terhelo bunügyi költséget kell elszámolni, ha 
a vádlott idegen anyanyelvu és a magyar nyelvet nem megfeleloen beszéli. (BH1979. 61.) Ugyanígy 
amennyiben a terhelt nem magyar anyanyelvu, de a magyar nyelvet ismeri, ám az anyanyelvét, vagy 
regionális illetve kisebbségi nyelvét kívánja használni, úgy a tolmács díját az állam viseli. [Be. 339. § (2)] 
2. A törvény rendelkezése szerint süket, néma vagy azzal azonos fogyatékosságban szenvedo személyt 
ugyancsak tolmács igénybevételével kell kihallgatni. Ez esetben tolmácsként általában az ilyen tevékenységgel 
hivatásszeruen foglalkozó személyt hallássérült oktatók, nevelok, gyógypedagógusok körébol kell kirendelni. 
Amennyiben viszont megvalósítható a tolmácsolás mellett, vagy ahelyett az ilyen fogyatékosságban szenvedo 
személy írásbeli érintkezés útján is kihallgatható és nem feltétlenül szükséges tolmács alkalmazása. (BH1987. 
351.) 
Ebben az esetben viszont az elhangzó kérdéseket szó szerint jegyzokönyvezni kell, míg az írásban adott 
válaszokat a jegyzokönyvhöz kell csatolni. A siketnéma, írni-olvasni nem tudó vádlott kihallgatásával 
felmerült tolmácsdíjat is az állam viseli. (BH1985. 140.) 
A jelbeszédet nem ismero süketnémának a hozzátartozója tolmácsként történt igénybevételével felvett 
tanúvallomását a bizonyítékok körébol ki kell rekeszteni. Ha süketnéma-tolmács révén tisztázást nyer, hogy 
írni-olvasni sem tud, mód van a hozzátartozója tanúkénti kihallgatására arra nézve, amit vele a süketnéma 
közölt. (BH1998. 473/I.) 
3. A tolmács sajátos eljárásjogi helyzetét szabályozza a (3) bekezdés amely szerint a szakértokre vonatkozó 
rendelkezéseket a tolmácsra, illetve a tolmácsolásra is megfeleloen alkalmazni kell. 
Ennek megfeleloen a szakérto kizárására és jogállására vonatkozó szabályokat a tolmács esetében is 
megfeleloen alkalmazni kell. 
A szakértokre vonatkozó szabályok alkalmazásának megszorítását jelenti az a törvényi megfogalmazás, amely 
szerint csak külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkezo személy veheto igénybe tolmácsként. 
E szabályozásnak megfeleloen a tolmács ugyanúgy büntetojogi és fegyelmi felelosséggel tartozik a 
büntetoeljárás során, mint a szakérto külön kiemelve, hogy a Btk. 238. § (2) bekezdés b) pontja szerint hamis 
tolmácsolás vagy fordítás miatti büntetojogi felelosséget is megalapozhat. 
A magyar nyelvet nem ismero érdekelttel szemben a tárgyi eljárás képviselo részvétele nélkül nem folytatható 
le. A büntetoeljárásban tolmácsként csak a hatóság (bíróság) által kirendelt személy muködhet közre, akire 
nézve a szakértokre vonatkozó rendelkezések az irányadók, tehát sérti az eljárás szabályait, ha tolmácsként a 
terhelt által felkért személyt alkalmazzák. (BH1993. 412.) 
Az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezo eljárási szabálysértés, ha a feleségét férje ügyében 
tolmácsként veszik igénybe. (BH1986. 98.) 

Pártfogó felügyeloi vélemény 

114/A. § (1) A bíróság és az ügyész a büntetés vagy intézkedés alkalmazása, illetoleg a vádemelés elhalasztása 
elott pártfogó felügyeloi vélemény beszerzését rendelheti el. A pártfogó felügyeloi vélemény beszerzését törvény 
kötelezové teheti. A pártfogói felügyeloi véleményt a pártfogó felügyelo készíti el. 

(2) A pártfogó felügyeloi vélemény a terhelt személyiségét és életviszonyait jellemzo 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 buncselekmény elkövetése között 
fennálló kapcsolatot. 

(3) A pártfogó felügyelo a véleményben tájékoztatást ad a terhelt adottságainak megfelelo munkalehetoségrol, 
egészségügyi, illetoleg szociális intézményi ellátási lehetoségrol, és javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi 
magatartási szabály elrendelésére. 



(4) Ha a bíróság vagy az ügyész úgy rendelkezik, a pártfogó felügyeloi 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 felügyeloi vélemény 
elkészítéséhez szükségesek, e célból az ügy iratait megismerheti, a terhelttol, a sértettol, a tanúktól és az eljárásba 
bevont más személyektol felvilágosítást kérhet. Ha ez feladatának teljesítéséhez szükséges, az ügyésztol vagy a 
bíróságtól újabb adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet. 

(6) E törvénynek a szakértore vonatkozó rendelkezései a pártfogó felügyeloi véleményt készíto pártfogóra is 
irányadók azzal, hogy a 105. § (6) és (7) bekezdése, a 106-107. §, és a 111-113. § a pártfogóra nem alkalmazhatók. 

A Be. 114/A. §-t 2003. július hó 1. napjával a 2003. évi II. tv. 39. §-a iktatta be az eljárási törvénybe. Az új 
jogintézményt a törvény a bizonyítási eszközök körében helyezte el annak ellenére, hogy a 76. § (1) bekezdése 
a bizonyítás eszközei között ezt nem említi, csupán a tanúvallomást, a szakvéleményt, a tárgyi bizonyítási 
eszközöket, az okiratokat és a terhelt vallomását. 
Ugyanakkor viszont a rendszertani elhelyezéssel, a szakértoi bizonyítás és a tárgyi bizonyítási eszközök közé 
történo beiktatással, valamint a szakértokre vonatkozó rendelkezések felhívásával egyértelmuvé teszi, hogy a 
pártfogó felügyeloi vélemény alkalmazhatósága a szakértoi véleménnyel azonos bizonyos törvényben írt 
korlátozásokkal. 
A miniszteri indokolás szerint a törvény büntetopolitikai célkituzései között fontos célként szerepel a 
bíróságok tehermentesítése és az igazságszolgáltatás hatékonyabbá tétele. A törvényalkotás nem titkolt célja 
volt, hogy a kisebb súlyú és a társadalomra kevésbé veszélyes buncselekmények vagy ne a bünteto 
igazságszolgáltatás rendes menetében kerüljenek elbírálásra, vagy ha igen, akkor lehetoség szerint a 
szabadságvesztés büntetés kiváltására alkalmas más jogintézmények alkalmazásával. 
Ilyen lehet a törvényben még nem szereplo sértett kártalanításának, a közösség kiengesztelésének az 
intézménye, de ilyen a törvényben szereplo vádemelés elhalasztása is. 
A törvény szövegébol egyértelmuen megállapítható, hogy a pártfogó felügyeloi vélemény, mint bizonyítási 
eszköz kizárólag enyhébb súlyú, illetve a társadalomra kevésbé veszélyes buncselekmények esetében kerülhet 
alkalmazásra. Ugyanakkor maga a törvény nem tesz kivételt, ezért a pártfogó felügyeloi vélemény akár felnott 
korú, akár fiatalkorú, akár katona terhelt esetében egyaránt beszerezheto. 
Ugyancsak nem szerepel a törvényben semmiféle megszorítás, hogy milyen súlyú buncselekmények esetében 
alkalmazható, azonban bennfoglaltatik abban a törvényi rendelkezésben, hogy büntetés vagy intézkedés 
alkalmazása, illetve vádemelés elhalasztása esetében kerülhet sor a pártfogó felügyeloi vélemény 
beszerzésére. 
Nyilvánvaló, hogy a büntetés ebben az esetben kisebb súlyú, lehetoség szerint szabadságvesztés elvonással 
nem járó büntetés lehet, míg az intézkedés már önmagában feltételezi, hogy a pártfogó felügyeloi vélemény 
beszerzésére az esetek többségében akkor kerülhet sor, ha a bíróság a Be. 70. § 1., 2., illetve 7. pontjában 
alkalmazott intézkedéseket kívánja alkalmazni, adott esetben megrovás, próbára bocsátás vagy pártfogó 
felügyelet elrendelése formájában. 
A törvény rendelkezése szerint a pártfogó felügyeloi vélemény beszerzése csupán lehetoség, ugyanis a bíróság 
és ügyészség mérlegelésétol függ, hogy milyen súlyú büntetést vagy intézkedést kíván alkalmazni. 
Ugyanakkor a törvény, mint lehetoséget kilátásba helyezi a pártfogó felügyeloi vélemény beszerzésének 
kötelezo jellegét, amely jelenleg kizárólag a Be. 222. §-ban írt vádemelés elhalasztása esetében található 
meg. 
A Be. 224. § (1) bekezdésében írtak elemzése során megállapítható, hogy a vádemelés elhalasztása esetén is 
kizárólag akkor köteles az ügyész a pártfogó felügyeloi véleményt beszerezni, ha úgy ítéli meg, hogy a 
vádemelés elhalasztása mellett még magatartási szabályok megállapítását vagy kötelezettségek eloírását is 
szükségesnek tartja. 
Ebbol következoen önmagában a vádemelés elhalasztásának alkalmazása nem jár szükségszeruen együtt a 
pártfogó felügyeloi vélemény beszerzésével. 
1. A Be. 114/A. § (1) bekezdése szerint a pártfogó felügyeloi véleményt a pártfogó felügyelo készíti el. 
A Pártfogó Felügyeloi Szolgálat felállításáról szóló 1183/2002. (X. 31.) Korm. határozat melléklete a 
Pártfogó Felügyeloi Szolgálat felállításának és muködésének szabályozási elveit tartalmazza. 
E szakmai álláspont szerint a pártfogó felügyeloi rendszert egy szervezetben kell integrálni, amelyben 
együttmuködnek a felnott és fiatalkorú elkövetokkel foglalkozó pártfogó felügyelok és létre kell hozni a 
Pártfogó Felügyeloi Szolgálatot. 



Ezen túlmenoen a Korm. határozat melléklete rögzíti, hogy a pártfogó felügyelok jogállását egységesen az 
1997. évi LXVIII. tv.-ben kell szabályozni, amely reform azonban nem terjed ki a katonák pártfogó 
felügyeletére. 
Ezek szerint a Pártfogó Felügyeloi Szolgálat országos és megyei hivatalai muködnek egységes szervezeti 
felépítésben. 
A Pártfogó Felügyeloi Szolgálat szervezeti felépítését annak megfeleloen alakították ki, hogy feladatuk közé 
tartozik: a) a bünteto eljárás során eljáró bíróság, ügyész, valamint a büntetés-végrehajtási bíró részére 
pártfogó felügyeloi vélemény és javaslat készítése, b) a pártfogó felügyelet végrehajtása, c) a közérdeku 
munka végrehajtásának szervezése és ellenorzése, d) a büntetés-végrehajtási intézetben végzett pártfogó 
felügyeleti munka, illetve utógondozás. 
Amennyiben a bíróság vagy az ügyész a Be. 114/A. § (1) bekezdése szerint pártfogó felügyeloi vélemény 
beszerzését rendeli el, úgy alakszeru határozatot kell hozni, amelyben rendelkezik a pártfogó felügyeloi 
vélemény beszerzésérol és a pártfogó felügyelo kirendelésérol, annak végrehajtására. Az alakszeru 
határozatban mind a bíróság, mind az ügyész meghatározza azokat a kérdéseket, amelyeket a pártfogó 
felügyelonek meg kell válaszolnia. 
A pártfogó felügyeloi vélemény beszerzését elrendelo végzés pervezeto végzés, ezért ellene önállóan 
eloterjesztett jogorvoslati lehetoség nincs. 
2. A törvény rendelkezése szerint a pártfogó felügyeloi vélemény a terhelt személyiségét és életviszonyait 
jellemzo tényeket és körülményeket írja le, továbbá bemutatja és feltárja azokat a tényeket, körülményeket, 
amelyek a buncselekmény elkövetésekor fennálltak. 
A pártfogó felügyeloi vélemény lényege, hogy a terhelt személyét, életkörülményeit, a buncselekmény 
elkövetéséhez vezeto ok-folyamatot olyan szemszögbol vizsgálja, amely egyébként az eljárás más adataiból 
nem, vagy nem feltétlenül ilyen részletességgel derülne ki. 
A pártfogó felügyelo feladata az, hogy a terhelt életviszonyait a megfelelo mélységben feltárja, így különösen 
a családi körülményeit, egészségi állapotát, káros szenvedélyét, iskolai végzettségét, szaktudását, munkahelyét 
vagy munkahelyének hiányát, a foglalkoztatására, jövedelmi-vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. 
A törvény ezen rendelkezésébol kitunoen a pártfogó felügyeloi vélemény ezen része többé-kevésbé megegyezik 
és azonos célokat szolgál a Be. 453. § (2) bekezdésében írt környezettanulmány intézményével. Nyilvánvaló, 
hogy a pártfogó felügyelo amikor a pártfogó felügyeloi véleményének ezen részét elkészíti, a szükséges 
mértékben igénybe veheti a rendorség közremuködését ugyan úgy, mint a megyei gyámhivatal mellett muködo 
hivatásos pártfogók. 
3. A pártfogó felügyeloi vélemény bevezetésével célzott hatás a törvényhez fuzött miniszteri indokolás szerint 
csak akkor érheto el, ha a tények, körülmények szikár ismertetése mellett tájékoztatás is nyerheto belole arról, 
hogy a vádemelés elhalasztása esetén a magatartási szabályok, illetve kötelezettségek, továbbá a pártfogó 
felügyelet alá helyezés, a közérdeku munka büntetés a terhelt esetében alkalmazható szankció lehet-e vagy 
sem. 
Ennek megfeleloen a törvényi eloírás szerint a pártfogó felügyelonek tájékoztatást kell adnia az ügyész, illetve 
a bíróság számára arról is, miszerint a terhelt a kilátásba helyezett magatartási szabályok vagy 
kötelezettségek teljesítését vállalja-e, képes-e teljesíteni, illetve a sértett hozzájárul-e a részére adandó 
jóvátételhez, valamint arról, hogy van-e a terhelt adottságainak megfelelo munkalehetoség, egészségügyi 
vagy szociális intézményi ellátási lehetoség vagy a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály elrendelése 
megfelelo és végrehajtható szankció-e. 
A Be. 114/A. § (3) bekezdése folytán ennek megfeleloen a pártfogó az általa összegyujtött adatokra 
figyelemmel javaslatot is tehet a bíróságnak, illetve ügyészségnek bizonyos egyedi magatartási szabályok 
elrendelése iránt. 
A (4) bekezdés szerint azonban a pártfogó felügyeloi véleménynek csak akkor kell kitérnie arra, hogy a terhelt 
a kilátásba helyezett magatartási szabályoknak vagy kötelezettségeknek eleget tenne-e, azok teljesítésére 
képes-e vagy vállalja-e, ha a bíróság vagy az ügyész úgy rendelkezett, hogy a pártfogó felügyelo erre is adjon 
választ. 
Ennek az a magyarázata, hogy ebben az esetben, amennyiben a bíróság vagy az ügyész ilyen irányú 
tájékoztatást vár a pártfogó felügyelotol, akkor tájékoztatnia kell a pártfogó felügyelot a kilátásba helyezett 
kötelezettségekrol, illetve szankciókról is. 
A pártfogó felügyelo csak ezek ismeretében lesz képes véleményének ezen részét elkészíteni. Önmagában 
ugyanis a pártfogó felügyelo semmiféle lehetoséget nem ajánlhat fel a terheltnek, csupán bírói vagy ügyészi 
felhatalmazás alapján. 



Ezen túlmenoen a pártfogó felügyelonek nyilatkoznia kell arról is, hogy amennyiben a terhelt vállalja a 
kilátásba helyezett magatartási szabályok, illetve kötelezettségek teljesítését, a sértett is hozzájárul-e a részére 
adandó jóvátételhez. 
Kétségtelen, hogy bizonyos országokban ez a jogintézmény meglehetosen jól muködo rendszer, azonban a 
hazai viszonyok között a sértett és a sérelmére buncselekményt elköveto terhelt közötti feszült és bizalmatlan 
kapcsolatra figyelemmel a pártfogónak kiemelkedo szerep juthat a tekintetben, hogy a terhelt és a sértett 
kapcsolatában bizonyos közeledést idézzen elo. Ennek megfeleloen a pártfogó felügyelo tevékenysége e 
körben nem szorítkozhat pusztán kérdés feltevésre, hanem mind a terhelt, mind a sértett esetében egy részletes 
kioktatást, tájékoztatást kell tartalmaznia, hogy bármelyik fél felelosségének teljes tudatában tudjon 
nyilatkozni. 
4. A törvény (5) bekezdése szerint a pártfogó nem csupán jogosult, hanem köteles is megismerni azokat az 
adatokat, amelyek véleményének elkészítéséhez feltétlenül szükségesek. Az adatok megismerésének elsodleges 
forrása a rendelkezésre álló bünteto ügy iratainak megtekintése. Abban az esetben tehát, ha a bíróság vagy az 
ügyészség pártfogó felügyeloi vélemény beszerzését rendeli el, úgy a kirendelo végzéssel egyidejuleg a 
bünteto ügy iratait is köteles megküldeni a pártfogó felügyelonek. Ez abban az esetben mellozheto, ha a 
bíróság vagy az ügyészség a pártfogó felügyelo munkájához szükséges adatokat az iratok nélkül is közölni 
tudja a pártfogó felügyelovel. Ilyen lehet a terhelt lakóhelye, munkahelye, családi körülményei, a sértettek, 
illetve a tanúk tartózkodási helye. 
Nyilvánvaló, hogy a pártfogó felügyeloi vélemény elkészítésének legfontosabb alapdokumentációja a bünteto 
ügy irata. Ennek megfeleloen célszerunek mutatkozik, hogy a bíróság vagy az ügyészség a pártfogó felügyeloi 
vélemény beszerzésével egyidejuleg a rendelkezésre álló iratokat a pártfogó felügyelonek megküldje, vagy 
több vádlottas ügyben az iratoknak azt a részét, amely a pártfogó felügyeloi vélemény elkészítésével 
kapcsolatos. 
A törvény rendelkezése szerint a pártfogó felügyelo nem csupán megtekintheti az iratokat, hanem a terhelttol, 
sértettol és a tanúktól, valamint az eljárásba bevont más személyektol is - pl. érdekelttol - felvilágosítást 
kérhet. A törvény nem rendezi e felvilágosítás kérésének a mikéntjét, az azonban egyértelmuen kitunik a 
törvény megfogalmazásából, hogy ez nyilván nem bizonyítási eljárás keretében, hanem meghallgatás során 
szerezheto be. A pártfogó felügyelo ugyanis a bünteto üggyel összefüggésben a tényállást illeto bizonyítást 
természetszeruleg nem folytathat le. Ebbol következik, hogy amennyiben a sértettet, a tanúkat, az eljárásba 
vont más személyeket, de különösen a terheltet saját eljárása során meghallgatja, úgy ezek a meghallgatásról 
készített jegyzokönyvek a bizonyítási eljárás során kizárólag okirati bizonyítékként értékelhetok. 
Ugyanakkor viszont a pártfogó felügyelo az (5) bekezdésben írt felvilágosítás kérése során kizárólag abban a 
körben járhat el, amely a véleményének elkészítéséhez szükséges. Ebbol következoen nem folytathat le 
információ-szerzést vagy meghallgatást magával az alapbuncselekménnyel kapcsolatosan, nem 
nyilatkoztathatja a terheltet a vallomás megtagadásának jogára, nem figyelmeztetheti a tanút a hamis tanúzás 
törvényes következményeire és az igazmondási kötelezettségére, ugyanis ezek az eljárási cselekmények 
mindössze felvilágosítást szolgálnak, törvényi következmények nélkül. 
Ilyen körülmények között tehát amennyiben a pártfogó felügyelo a már említett személyeket meghallgatja és 
az ezen meghallgatásról készült jegyzokönyveket a véleményéhez csatolja, úgy kizárólag okirati bizonyítási 
eszközként használható fel. 
A törvény rendelkezése szerint a pártfogó felügyelo a bíróságtól, illetve ügyészségtol tájékoztatást kérhet, 
újabb adatokat szerezhet be, illetve amennyiben a bünteto ügy iratait nem kapta meg, úgy azokat megkérheti. 
Ebben a körben a pártfogó kérheti, hogy az ügyészség, illetve a bíróság tájékoztassa, milyen magatartási 
szabályok betartása vagy kötelezettségek teljesítése kerülhet szóba, illetve milyen büntetés vagy intézkedés 
alkalmazására van törvényes lehetoség. Ennek elso sorban azért van jelentosége, mert a pártfogó felügyelo 
csak ebben a körben tudja feladatát ellátni, a terheltet tájékoztatni a lehetoségekrol és megnyilatkoztatni, 
hogy a várható intézkedésekkel szemben milyen álláspontot foglal el. 
5. A törvény (6) bekezdése szerint a pártfogó felügyeloi véleményt készíto pártfogóra a szakértokre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni bizonyos megszorításokkal. 
Ilyen elso sorban az, hogy a Be. 105. § (6) és (7) bekezdésére figyelemmel a pártfogó felügyelo nem tarthat 
igényt külön díjazásra, költségeinek megtérítésére, a Be. 106. § szerint nem végezhet szakértoi vizsgálatot, a 
Be. 107. § szerint nem rendelhet el elmeállapot megfigyelését, a 111. § szerint nem rendelheto ki más 
pártfogó, amennyiben a vélemény nem megfelelo és a 113. §-ra figyelemmel nem bírságolható abban az 
esetben, ha a pártfogó felügyeloi vélemény elkészítésével késlekedik. 
Ezen túlmenoen azonban a szakértokre vonatkozó rendelkezések a pártfogó felügyeloi véleményt elkészíto 
pártfogóra is alkalmazandók, így a tárgyaláson történo meghallgatásnak sincs törvényes akadálya. 



V. Cím 

A TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ ÉS AZ OKIRAT 

A tárgyi bizonyítási eszköz 

115. § (1) Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy (dolog), amely a bizonyítandó tény bizonyítására 
alkalmas, így különösen az, amely a buncselekmény elkövetésének nyomait hordozza, vagy a buncselekmény 
elkövetése útján jött létre, amelyet a buncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy amelyre a 
buncselekményt elkövették. 

(2) E törvény alkalmazásában tárgyi bizonyítási eszköz az irat, a rajz és minden olyan tárgy, amely muszaki, vegyi 
vagy más eljárással adatokat rögzít. Ahol e törvény iratról rendelkezik, ezen az adatot rögzíto tárgyat is érteni kell. 

1. A törvény megfogalmazása szerint tárgyi bizonyítási eszköz lehet minden olyan tárgy vagy dolog, amely a 
bizonyítandó tény bizonyítására bármilyen formában alkalmas lehet. Ezen általános megfogalmazáson túl a 
törvény a tárgyi bizonyítékoknak példálódzó csoportosítására is utal, amely szerint tárgyi bizonyítási 
eszközöknek tekintendok azok, amelyek a buncselekmény elkövetésének a nyomait hordozzák, a 
buncselekmény elkövetése útján jöttek létre, vagy amit a buncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, 
illetve amelyekre a buncselekményt elkövették. 
a) Az elso csoportba az un. nyomhordozók tartoznak, amelyek rendszerint fizikai, kémiai, vagy biológiai 
módon rögzítik a buncselekmény elkövetésének a nyomait. Ilyenek lehetnek az emberi testen, tárgyakon 
keletkezett nyomok, anyagmaradványok, amelyek a bizonyítás szempontjából közvetlenül, vagy közvetett 
módon rögzíthetok és ilymódon eredetben, vagy meghatározott eljárás után bizonyítékként felhasználhatók. 
b) A tárgyi bizonyítékok másik csoportját képviselik azok a tárgyak, amelyek a buncselekmény útján jöttek 
létre, pl. meghamisított pénz, meghamisított okirat stb., tehát minden olyan tárgy vagy dolog, amely mint a 
buncselekmény produktuma az azt megelozo idoben nem, vagy nem olyan formában létezett. Éppen ez a 
sajátossága teszi alkalmassá bizonyítékként való felhasználását. 
c) A harmadik csoportba a buncselekmény elkövetésének eszközei tartoznak, mint pl. a lofegyver, feszítovas, 
ütoszerszám. Ezek az elkövetési eszközök ugyanakkor megfelelhetnek az elso csoportba tartozó nyomhordozó 
kritériumának is, ugyanis mind a lofegyver, mind a feszítovas vagy az ütoszerszám maga is rögzítheti akár 
fizikai, biológiai vagy kémiai módon a buncselekmény elkövetésének a nyomait. 
d) Végül e-körbe tartoznak azok a tárgyak, amelyekre a buncselekményt elkövették, amelyek az esetek 
többségében az elkövetés nyomait is hordozzák, de ide sorolhatók ezen túlmenoen pl. az eltulajdonított 
ingóságok is. 
2. A technika és tudomány fejlodésével a tárgyi bizonyítási eszközök köre is lényegesen kibovült és 
folyamatosan bovül, amely végül is azt eredményezte, hogy a (2) bekezdés kiterjeszti a tárgyi bizonyítási 
eszközök körét a muszaki-, vegyi- vagy más eljárással adatokat rögzíto tárgyakra. Ilyen lehet a fénykép, a 
film, a videó és a hangfelvétel, a számítógépes elektronikus jel. A tárgyi bizonyítékok kiemelkedo jelentoséget 
foglalnak el a bizonyítási eljárás menetében elsosorban reprodukálható, másodsorban objektív jellegük miatt. 
Ebbol következoen rendkívül fontos érdek fuzodik ahhoz, hogy a tárgyi bizonyítási eszközöket ne csupán 
szakszeruen gyujtsék össze, hanem eredeti bizonyítási funkciójukat megorizve, szakszeruen is tárolják. A 
tárgyi bizonyítási eszköznek ebbol a fogalom meghatározásából következik, hogy ahol a törvény iratról 
rendelkezik, ezen az adatot rögzíto bármilyen tárgyat, dolgot 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) 
1. A tárgyi bizonyítási eszközöktol megkülönböztetett szabályozásban részesül az okirat, amely eredendoen 
valamilyen tény, adat valóságának, esemény megtörténtének, vagy nyilatkozat megtételének bizonyítására 
készül és arra alkalmas. Ebbol a megközelítésbol különbözik a tárgyi bizonyítási eszközök körében a Be. 115. 



§ (2) bekezdésében megemlített irattól, amely a buncselekmény nyomait hordozza akár tartalmában, akár 
állagában is. A bizonyításra alkalmas okiratok fajtáit tekintve lehetnek közokiratok és magánokiratok. 
Mindkét okirattal szemben törvényi feltétel az, hogy a tény, adat valóságának, esemény megtörténtének, vagy 
nyilatkozat megtételének bizonyítására alkalmas legyen. 
A katonai buncselekménynek - mint rendkívüli eseménynek - a nyomozás elrendelése elott, az államigazgatási 
eljárás szabályai szerint lefolytatott vizsgálata során keletkezett jelentések, jegyzokönyvek, mint okirati 
bizonyítékok a büntetoeljárásban felhasználhatók. (BH1996. 463/I.) 
A megismételt eljárás során bizonyítékként értékelheto az elhalt tanú korábban tett vallomása, ha a korábbi 
kihallgatásai során nem élt az ot megilleto mentességi jogával. (BH1979. 355.) 
A törvény nem tesz különbséget közokirat és magánokirat között. A büntetoeljárásban e-két fajtának azonos a 
megítélése. Ha az irat tények, körülmények, adatok vagy nyilatkozat megtételének bizonyítására nem 
alkalmas, okiratnak nem tekintheto, de tény bizonyítására alkalmas, tárgyi bizonyítási eszközként 
felhasználható. 
A bizonyítás szempontjából elsodlegesen a közokiratoknak, mégpedig a büntetoeljárás különbözo 
szakaszaiban kiállított okiratoknak, jelentéseknek, jegyzokönyveknek van meghatározó jelentoségük, de e 
körbe tartoznak egyéb más, szabálysértési, munkaügyi vagy polgári eljárásban készült, illetve készített 
okiratok is. Végül ebbe a körbe tartoznak azok az okiratok, amelyek akár a saját, akár más büntetoeljárásban 
készültek bizonyos eljárási cselekményekrol. 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint az okiratokra vonatkozó rendelkezések irányadók az okiratokból készült 
kivonatokra és olyan tárgyakra is, amelyek valamely tény, adat valóságának, esemény megtörténtének, vagy 
nyilatkozat megtételének igazolása céljából a 115. § (2) bekezdésében megjelölt módon készültek. Az ilyen 
okirati, vagy okiratszeru tárgyak a fénykép, a film, a hang, a videofelvétel vagy számítógépes technikával 
készített adathordozók, amelyek az okiratokra vonatkozó szabályok szerint használhatók fel a bizonyítási 
eljárás során. Gyakori, hogy a helyszíni szemle során nem csupán fényképet, hanem videofelvételeket 
készítenek, bizonyos vallomásokat, nyilatkozatokat, vagy titkos módszerekkel eseményeket, illetve 
beszélgetéseket hangfelvétel útján rögzítenek. E bizonyítási eszközök felhasználása jellegüknek megfeleloen az 
eljárás során, így a tárgyaláson is bemutatással, lejátszással történhet. A bizonyítási eszközök körében az 
okiratok egy részének felhasználása csupán lehetoség, míg más részének a tárgyalás anyagává tétele kötelezo. 
Az okirat ugyanis felolvasás révén válik a tárgyalás anyagává, így bizonyítékként való értékelése csak ezt 
követoen történhet meg. Ezen eljárási cselekmények megtörténtét jegyzokönyvben kell rögzíteni, mivel 
ellenkezo esetben az iratanyagból nem derülne ki, hogy melyek voltak azok az okiratok, amelyeket a hatóság, 
illetve a bíróság bizonyítékként értékelhet. 
Az elso fokú ítélet tényállását megalapozatlanná teszi, ha a tárgyaláson a vallomás megtagadásának jogával 
élo terhelt elott a bíróság nem olvassa fel a nyomozás során tett vallomását. Ilyen esetben a másodfokú 
bíróságnak módja van a tényállás megalapozatlanságának bizonyítás felvételével való kiküszöbölésére. 
(BH1992. 575/I.) 
Nem sért eljárási szabályt a gyanúsítottnak a védo távollétében történt kihallgatása, ha figyelmeztetése után 
közli, hogy védo meghatalmazásáról késobb nyilatkozik és önként vallomást tesz. A kihallgatásról felvett 
jegyzokönyv bizonyítási eszközként értékelheto, ha nem is tartalmazza a tolmács figyelmeztetését a hamis 
tolmácsolás következményeire. (BH1998. 117.) 
3. A törvény lehetoséget biztosít a tanú számára, hogy vallomását saját kezuleg, vagy más módon leírhatja. Az 
írásbeli vallomás megtételének lehetoségére azonban a tanút a kihallgatása alkalmával figyelmeztetni kell. A 
saját kezuleg leírt és aláírt vallomást vagy a más módon leírt, pl. másnak lediktált vallomást két tanú 
aláírásával kell hitelesíteni, illetve a bíró, vagy közjegyzo hitelesíti és ebben az esetben az az iratokhoz 
csatolandó. Amennyiben a tanú a szóbeli vallomás megtétele után foglalta magánokiratba a vallomását, úgy 
az iratokhoz csatolt vallomás gyakorlatilag a tanú szóbeli vallomásának a megerosítését szolgálja. Ebbol 
következoen, amennyiben a szóban megtett és az írásba foglalt vallomás között eltérés mutatkozik, az eltérés 
okát feltétlenül tisztázni kell adott esetben az írásbeli vallomás elébe tárása révén. 
Abban az esetben viszont, ha a tanú nem tett élo szóban vallomást, úgy az írásba foglalt vallomás a tanú 
szóbeli vallomását pótolja. Ilyen esetben is szükség van azonban a tanú megidézésére és az írásba foglalt 
vallomás tárgyalás anyagává tételére. 

VI. Cím 

A TERHELT VALLOMÁSA 



117. § (1) A terhelt kihallgatása elott meg kell állapítani a személyazonosságát, ennek érdekében meg kell 
kérdezni a terhelt 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, illetoleg az egyes kérdésekre történo 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, illetoleg rendelkezésre bocsát, bizonyítékként felhasználható. A figyelmeztetést és a terhelt 
válaszát jegyzokönyvbe kell foglalni. A figyelmeztetés elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítási eszközként 
nem veheto figyelembe. 

(3) A terhelt kihallgatása a foglalkozására, munkahelyére, iskolai végzettségére, családi, kereseti és vagyoni 
körülményeire, továbbá a korábbi büntetésére és az eljárás tárgyától függoen a katonai rendfokozatára és a 
kitüntetéseire vonatkozó kérdésekkel kezdodik. 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 buncselekmény 
elkövetésével hamisan nem vádolhat. Arra a buncselekményre nézve, amelyre a terhelt a vallomás tételét 
megtagadta, a terhelthez további kérdések nem intézhetok, és a terhelt a többi terhelttel, illetoleg a tanúkkal nem 
szembesítheto, kivéve, ha elotte 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 lehetoségét biztosítani kell. 
1. A terhelt vallomása csupán egy, a Be.-ben felsorolt bizonyítási eszközök sorában anélkül, hogy hozzá 
megkülönböztetett bizonyítási ero fuzodnék. Ugyanakkor viszont tény az is, hogy a terhelt az egyetlen olyan 
személy, aki a leghiteltérdemlobben tud számot adni az általa elkövetett buncselekményrol, de tény az is, hogy 
o az a személy is, akinek a legkomolyabb érdeke fuzodik a büntetoeljárás kimeneteléhez. Gyakorlatilag e-
kettosség az, amely a terhelt vallomásával szemben fenntartásokat eredményez, amely végül is szükségessé 
teszi, hogy a terhelt esetleges beismerése esetén is meg kell szerezni az egyéb bizonyítékokat. 
A hatályos törvény rendelkezése szerint a terhelt kihallgatása elott meg kell állapítani a személyazonosságát. 
Ennek érdekében meg kell kérdezni a terhelt nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyét és/vagy 
tartózkodási helyét, a személyazonosító okmánya számát és az állampolgárságát. E személyi adatok felvétele 
még nem tartozik a terhelt kihallgatása körébe, megelozi a terhelt kihallgatását, kizárólag a 
személyazonosság megállapítását szolgálja. A személyadatok megkérdezésével tehát a hatóság a terhelt 
személyazonosságát állapítja meg, ugyanis a büntetoeljárás megindításának az alapja, hogy a hatóság az 
elköveto személyazonosságát tisztázza. 
A személyazonosság megállapítása érdekében feltett kérdésekre a terhelt akkor is köteles válaszolni, ha 
egyébként a vallomástételt megtagadja. 
A törvény rendelkezését nem lehet kiterjesztoen értelmezni. A rendelkezés rendszertani elhelyezésébol 
egyenesen következik, hogy a terhelt a 117. § (3) bekezdésében foglalt kérdésekre már nem köteles vallomást 
tenni, illetve nyilatkozni, mint hogy az e-kérdésekre adott válaszok már tartalmazhatnak olyan adatokat, 
amelyek a jogkövetkezmények megállapítása szempontjából jelentosek lehetnek. 
2. A terhelt nem köteles vallomást tenni és erre a jogára a kihallgatás megkezdésekor feltétlenül 
figyelmeztetni kell. A 117. § (3) bekezdése szerint a terhelt kihallgatása a foglalkozására, munkahelyére, 
iskolai végzettségére, családi, kereseti és vagyoni körülményeire, továbbá a korábbi büntetésére és az eljárás 
tárgyától függoen a katonai rendfokozatára és a kitüntetéseire vonatkozó kérdésekkel kezdodik. Ebbol 
következik az, hogy a terheltet a vallomás megtagadásának jogára e kérdések feltétele elott kell kioktatni. 
A törvény szerkezetébol tehát az következik, hogy a figyelmeztetésnek a 117. § (1) bekezdésben írt személyi 
adatok felvétele után kell elhangoznia, így ebbol következoen a vallomástétel megtagadásának a joga az e-
kérdésekre vonatkozó válaszokra nem vonatkozhat, ugyanis a vallomástételi jog kizárólag a terhelt 
személyazonosságának megállapítása után keletkezik. 
Nyilvánvaló az is, hogy a terhelt kioktatása elott nem teheto fel az a kérdés sem, hogy a váddal kapcsolatosan 
elismeri-e a bunösségét, ugyanis ez már önmagában olyan értelmu nyilatkozat lenne, amely a terhelt 
büntetojogi felelosségének a megállapítását érintené. 
A (2) bekezdés egyértelmu eligazítást ad a tekintetben, hogy a terheltet hogyan és mire kell kioktatni, illetve 
figyelmeztetni. Ezek szerint nem csupán a vallomás megtagadásának a jogára kell kioktatni, hanem arra is, 
hogy adott esetben az egyes kérdésekre történo válaszadást bármikor megtagadhatja. Ez esetben a terhelt 
nem él a mentességi jogával, tehát vallomást tesz, de fenntartja magának azt a jogot, hogy meghatározott 
kérdések esetében a válaszadást megtagadja. 



Gyakorta elofordul, hogy a terhelt a megfelelo kioktatás után kijelenti, hogy nem kíván vallomást tenni, 
viszont a kérdésekre hajlandó válaszolni. 
Felmerül a kérdés, hogy a terhelt ezen nyilatkozata hogyan és miként értékelendo. 
Ebben az esetben, mivel a terhelt alapvetoen a vallomás megtagadása mellett döntött, a korábbi nyomozati 
vallomását felolvasás útján kell a tárgyalás anyagává tenni és annak elore bocsátása mellett, hogy a 
kérdésekre sem köteles válaszolni, kérdések intézhetok a vádlotthoz. 
Rendkívül lényeges követelmény, hogy a kioktatás, illetve a figyelmeztetés mentes legyen bármiféle 
befolyásolástól, vagyis tárgyilagosan kell tudtára adni, hogy a vallomás megtagadása nem akadálya az 
eljárás további folytatásának és ki kell oktatni arra is, hogy vallomás megtagadása esetén is bármikor 
megváltoztathatja döntését, akár a bizonyítási eljárás során olyan formában, hogy érdemi nyilatkozat tétele 
nélkül a vádra, tanúvallomásokra, illetve szakértoi véleményekre észrevételeket tehet. 
A bírói gyakorlat szerint a vádlottnak a nyomozás során tett feltáró jellegu beismerése, amelyet a bíróság 
felolvasás útján a tárgyalás anyagává tett, abban az esetben is nyomatékos enyhíto körülményként jön 
figyelembe, ha a tárgyaláson a vádlott a vallomástételt megtagadta. (BH1993. 480-II.) 
Elofordulhat tehát, hogy a vádlott ugyan sem kérdésre, sem összefüggoen nem kíván vallomást tenni, viszont a 
váddal szemben érdemi védekezést terjeszt elo. 
Ebben az esetben függetlenül attól, hogy a terhelt határozottan kijelentette, hogy élve mentességi jogával nem 
kíván vallomást tenni, az ezt követoen általa elmondottak érdemi védekezésnek tekintendok és mint 
vallomások bizonyítékként értékelhetok. 
Az eljárás különbözo szakaszaiban, így rendorségi, ügyészségi és bírósági szakaszban csak egy ízben kell az 
eloírt figyelmeztetést alkalmazni, mégpedig a kihallgatás megkezdésekor. (BH1994. 177.) 
A vallomás megtagadásából semmiféle érdemi következtetés nem vonható le a terhelt büntetojogi felelossége, 
illetve a bunössége szempontjából. 
3. A törvény egyértelmu és félreérthetetlen megfogalmazást tartalmaz a tekintetben, hogy a terhelt 
kihallgatása a személyazonosság megállapítása és a (2) bekezdésben írt kioktatás után kezdodik. A 
kihallgatás megkezdésekor a terheltnek nyilatkoznia kell a foglalkozására, munkahelyére, iskolai 
végzettségére, családi, kereseti és vagyoni körülményeire, továbbá a korábbi büntetésére vagy büntetéseire és 
az eljárás tárgyától függoen a katonai rendfokozatára és a kitüntetéseire vonatkozó kérdésekre. E kioktatásra 
figyelemmel egyértelmu, hogy a terhelt e kérdésekre, amelyek gyakorlatilag a személyi, családi körülményeire 
vonatkoznak, a vallomástételt már következmények nélkül megtagadhatja. A személyes adatok felvétele után 
kezdodik a terhelt részletes kihallgatása. A terhelt részletes kihallgatásának szabályait a Be. 179., 180., illetve 
a 289., 291. és 292. §-ai szabályozzák. 
4. Amennyiben a terhelt a kioktatást követoen kijelenti, hogy élni kíván a törvény biztosította jogával és nem 
tesz vallomást, úgy azt messzemenoen tiszteletben kell tartani, ugyanakkor viszont figyelmeztetni kell arra is, 
hogy a vallomás megtagadása az eljárás tovább folytatását nem akadályozza. 
Ennek keretében amennyiben szükséges a terheltet ki kell oktatni arra is, hogy ez esetben a bíróság a 
vallomása helyett a korábbi vallomását fogja tárgyalás anyagává tenni és bizonyítékként értékelni. 
Amennyiben a terhelt a kioktatást követoen a vallomástételt megtagadja, úgy a korábbi vallomásait 
bizonyítékként lehet, illetve bizonyítékként kell értékelni. 
Ha a vádlott a tárgyaláson a vallomástételt a mentességi jogára hivatkozással megtagadja, a korábbi 
vallomását fel kell olvasni. Ennek elmulasztása eljárási szabálysértést valósít meg, amely az ítélet 
megalapozatlanságát eredményezheti. (BH1992. 379, 380, 375/I.sz. jogesetek) 
A terhelt figyelmeztetésének azért van kiemelt jelentosége, mert nehogy abban a téves feltevésben legyen, 
hogy vallomásának hiányában, közremuködése nélkül a büntetoeljárás vele szemben nem lenne lefolytatható. 
Abban az esetben viszont, ha a terhelt vallomást tesz, figyelmeztetni kell arra, hogy védekezési szabadsága 
mindössze annyiban korlátozott, hogy a vallomás megtétele során mást buncselekmény elkövetésével hamisan 
nem vádolhat. Erre a következményre a terheltet már a kihallgatás kezdetén figyelmeztetni kell. 
Ha a vallomás megtétele során merülhet fel ennek lehetosége, úgy a figyelmeztetés többször is megismételheto 
és ezt jegyzokönyvben kell rögzíteni. 
A büntetoeljárásnak közkegyelem okából történt megszüntetése esetén a tárgyi eljárásban az érdekeltet a 
terhelttel azonos jogok illetik meg, illetoleg a hatóságokat ugyanazok a kötelezettségek terhelik, mint amelyet 
a törvény a terhelt kihallgatásával kapcsolatosan tartalmaz. (BH1999. 309.) 
Ebbol következoen törvénysérto a tárgyi eljárás során hozott azon végzés, amely a nyomozás során a 
törvényes figyelmeztetés nélkül kihallgatott érdekelt vallomása alapján rendelkezik az elkobzás tárgyában. 
(BH1992. 378.) 



Amennyiben a terheltet több buncselekmény elkövetésével gyanúsítják, illetve több buncselekmény 
elkövetésével vádolják, a terheltnek jogában áll eldönteni, hogy melyik az a cselekmény vagy melyek azok a 
cselekmények, amelyekkel kapcsolatban tesz vallomást és melyek azok, amelyekkel kapcsolatban nem. Abban 
az esetben, ha a terhelt úgy dönt, hogy bizonyos cselekmények esetében vagy az összes buncselekmény 
esetében a vallomástételt megtagadja, hozzá ezzel kapcsolatosan további kérdések már nem intézhetok. 
Ebbol következoen amennyiben a terhelt a megfelelo kioktatás után kijelentette, hogy nem kíván vallomást 
tenni, hozzá sem a bíróság, sem a vádhatóság, de még csak a védoje sem intézhet kérdéseket. 
A terhelt döntését a büntetoeljárás során tiszteletben kell tartani. 
Ez nem ugyanaz az eset, amikor a terhelt kijelenti, hogy nem kíván vallomást tenni, viszont a kérdésekre 
hajlandó válaszolni, mert ebben az esetben a terhelt vallomása nélkül is kívánatos, hogy az eljárásban 
résztvevok a terhelthez kérdéseket intézzenek. 
Amennyiben a terhelt a vallomástételt megtagadta, nem csupán kérdések nem intézhetok hozzá, hanem a többi 
terhelttel és a tanúkkal sem szembesítheto. Ennek megfeleloen a bizonyítási eljárás során a terhelt szerepét, 
személyét és vallomását figyelmen kívül kell hagyni, a szembesítéseket mellozni kell. Ugyanakkor viszont 
eljárásjogilag megoldható, hogy a további terheltek, illetve a tanúk kihallgatását követoen a terheltet 
nyilatkoztatni kell, hogy kíván-e észrevételt tenni a vallomásokra vagy sem. 
Amennyiben úgy dönt, hogy igen, abban az esetben további kérdések is intézhetok hozzá, sot a tanúval, illetve 
terhelt-társsal is szembesítheto. Ellenkezo esetben a vallomás megtagadásával élo terhelt, vádlott folyamatos 
atrocitásoknak lenne kitéve a büntetoeljárásban résztvevo személyek részérol. 
A vallomás tételének megtagadása azonban nem érinti a terhelt kérdezési, észrevételezési és indítványtételi 
jogát. Amennyiben a vallomás megtagadása ezekre is vonatkozna, úgy az gyakorlatilag a vádlott védekezési 
szabadságának megsértését, a védekezési jogától való megfosztását jelentené. 
Ebbol következoen a vallomás megtagadásával élo terhelt, amennyiben nem tesz vallomást, nem válaszol a 
kérdésekre, nem kíván szembesülni a terhelt-társsal és tanúkkal, ennek ellenére az eljárás bármelyik 
szakaszában bárkihez kérdést intézhet, bármire - vádlott-társi, tanú, szakértoi nyilatkozatra - észrevételt tehet 
és bármikor, korlátozás nélkül bármilyen bizonyítási indítványt is eloterjeszthet. 
Összességében tehát azt, hogy a bizonyítási eljárás miként alakul a vádlotti vallomást illetoen mindig a 
vádlott nyilatkozata dönti el és sem a megtagadásban nem lehet befolyásolni, sem a nyilatkozatban nem lehet 
korlátozni. 
5. Abban az esetben, amennyiben a terhelt vallomást kíván tenni, ennek a lehetoségét biztosítani kell. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hatóságnak térben, idoben biztosítania kell, hogy a terhelt a vele szemben 
felhozott váddal kapcsolatosan nyilatkozzék. Erre a büntetoeljárás során bármikor sor kerülhet, ugyanis a 
terhelt az eljárás bármely szakaszában nyilatkozhat a tekintetben, hogy vallomást kíván tenni. Nem tagadható 
meg tole ez a jog pusztán azon az alapon, hogy a hatóság a bizonyítási eljárás dönto részét már lefolytatta, 
netán tanúkat hallgatott ki vagy szakértoket hallgatott meg. 

118. § (1) A terheltnek módot kell adni arra, hogy a vallomását összefüggoen eloadhassa, ezt követoen kérdések 
intézhetok hozzá. Ha a terhelt vallomása a korábbi vallomásától eltér, ennek okát tisztázni kell. 

(2) A terhelt beismerése esetén - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - meg kell szerezni az egyéb 
bizonyítékokat is. 

(3) A terhelteket egyenként kell kihallgatni. A terhelt a vallomását saját kezuleg vagy más módon leírhatja, ezt az 
iratokhoz kell csatolni. 

A büntetoeljárás egyik sarkalatos kérdése a terhelt kihallgatásának szabályozása. 
Az eredeti 1998. évi XIX. tv. még arra az álláspontra helyezkedett, hogy a terhelthez kérdések intézhetok és 
csak ezt követoen nyílik meg a lehetosége arra, hogy a vallomását összefüggoen eloadhassa. 
Az erosen inkvizitórius elemeket tartalmazó megoldás lényegében arra épült, hogy a terheltet eloször a 
vádhatóság képviseloje hallgatja meg, kérdezi ki és ezt követoen kerül sor arra, hogy a védelem teszi fel a 
saját kérdéseit. Ezt követoen kerülhet sor arra, hogy a bíróság tanácsának elnöke, majd a tanács tagjai 
kérdéseket intézhetnek a terhelthez. 
E kihallgatási szabályokat az idoközben hatályon kívül helyezett 92. § (1) bekezdése szabályozta. 
A Be. szakított ezzel a megoldással és a sorrendet alapvetoen megváltoztatta, mégpedig a terhelt védekezési 
jogának eroteljes érvényre juttatása érdekében visszatért ahhoz az eredeti szabályozáshoz, amely szerint elso 
helyen a terhelt összefüggo eloadása áll. 
A vallomás ilyen módon történo megtételének számos elonye is van, ugyanis az eloadás módjából, formájából 
részben a terhelt személyiségére, részben a cselekményre vonatkozóan számos információ nyerheto. 



Ugyanakkor viszont bizonyos esetekben elkerülhetetlen, hogy az összefüggo eloadást kérdésekkel kell 
megszakítani mégpedig azért, hogy a témától elkalandozó, terjengosen fogalmazó terhelt esetében a 
kihallgatást, illetve a terhelti eloadást megfelelo mederben lehessen tartani. 
Az ilyen jellegu kérdések feltétele tehát nem sérti a törvény azon eloírását, mely szerint biztosítani kell a 
vallomás összefüggo eloadását. 
Sok esetben a kérdésekkel irányított vallomástétel nem is mellozheto, hiszen bizonyos bonyolultabb, nagy 
terjedelmu vagy sok cselekményes ügyekben nem is képzelheto el, hogy a terhelt külso segítség nélkül 
összefüggoen tudna nyilatkozni a vád tárgyává tett eseményekrol. Ilyen esetben a hatóság, illetve bírósági 
szakban a tanács elnöke a kérdések feltevésével biztosítja azt, hogy a terhelti vallomás a vád tárgyává tett 
tények keretei között maradjon. 
A törvény eloírja, hogy ha a terhelt vallomása a korábbi vallomásától eltér, ennek okát tisztázni kell. Az 
esetek többségében ez a korábbi vallomás vagy vallomások elébe tárása révén történik, amely alkalommal 
kérdést kell intézni az eltérések okára vonatkozóan. Ebben az esetben a terheltnek lehetosége nyílik arra, hogy 
a különbözo vallomások közötti eltérés okára valamilyen magyarázatot adjon. Nem szabad azonban figyelmen 
kívül hagyni az eltérések okának firtatása során, hogy a terhelt alapvetoen egyik vallomás megtételekor sem 
volt köteles vallomást tenni, sot maga a hatóság oktatta ki a terheltet a kihallgatás kezdetén, hogy belátása 
szerint védekezhet és olyan vallomást tesz, amilyet jónak lát. 
Ebben az esetben tehát a terheltet egyik vallomás megtétele során sem kötelezte az igazmondási kötelezettség, 
így túlzott jelentoséget tulajdonítani a különbözo vallomások közötti eltérésnek ez okból sem célszeru. 
Mindazonáltal a terhelti nyilatkozat, amely a vallomások közötti eltérésre vonatkozik, az adott esetben a 
bíróság számára segítséget nyújthat a vallomások mérlegelésének bonyolult folyamatában. 
Nyilvánvaló az is, hogy a vallomások közötti eltérés okának tisztázása során a legkézenfekvobb megoldás a 
terhelti nyilatkozat beszerzése. 
Ugyanakkor viszont a törvény nem köti a terhelthez az eltérések okának tisztázását, amibol következik, hogy a 
hatóság, illetve a bíróság amennyiben lehetosége van rá, más módon is tisztázhatja az eltérések okát, 
nevezetesen a gyanúsítotti kihallgatásról készült videó- vagy hangfelvételek beszerzésével, lejátszásával, adott 
esetben tanúk kihallgatásával. 
A törvény kategorikus megfogalmazásával ellentétben nem feltétlenül és nem mindig kell az eltérés okát 
tisztázni, de mindenképpen törekedni kell az eltérés okának tisztázására, sok esetben ugyanis a különbözo 
vallomások közötti eltérések valódi okát az eljárás során nem lehet, de nem is szükséges felderíteni, ugyanis 
az egyes vallomások hitelt érdemloségét nem az eltérések okára adott magyarázatok önmagukban, hanem a 
bizonyítás teljes anyaga összességében fogja eldönteni. 
2. A Be. 118. § (2) bekezdésének rendelkezése megfelel a terhelti vallomás eljárásjogi értékelésének, ugyanis 
beismero vallomás esetére is eloírja az egyéb bizonyítékok beszerzésének kötelezettségét. Ebbol következoen a 
terhelt beismerése esetén is le kell folytatni a bizonyítási eljárást, amelynek keretében ki kell hallgatni az 
ügyben szereplo lehetséges tanúkat, szakértoket, fel kell olvasni és tárgyalás anyagává kell tenni a 
rendelkezésre álló okirati bizonyítékokat is. 
A törvény megfogalmazása szerint a terhelt beismerése esetén akkor kell megszerezni az egyéb bizonyítékokat 
is, ha a törvény ettol eltéroen nem rendelkezik. Ilyen speciális helyzetet szabályoz a Be. XXV. fejezetében a 
tárgyalásról való lemondás, amikor is a Be. 539. § (1) bekezdése értelmében a bíróság a vádlott bunösségét 
kizárólag a beismero vallomására és a nyomozás irataira alapítja anélkül, hogy ezen túlmeno bizonyítási 
eljárást folytatna le. 
3. A büntetoeljárás sikere és eredményessége gyakran annak függvénye, hogy az eljáró hatóság az egyes 
nyomozati cselekményeket milyen taktikai megfontolásból, milyen módon folytatja le. Erre tartalmaz speciális 
rendelkezést a (3) bekezdés, amikor eloírja, hogy a terhelteket egyenként kell kihallgatni. 
Ez a szabály a nyomozás során jut kiemelt jelentoséghez, hiszen a nyomozó hatóság a büntetoeljárás kezdetén 
eloször kerül közvetlen kapcsolatba a gyanúsítottal. Fontos érdek fuzodik ahhoz, hogy több elköveto esetén a 
még ki nem hallgatott terheltek ne értesülhessenek a terhelt-társak által eloadott vallomások tartalmáról, az 
ott eloadott tényekrol és körülményekrol. Bizonyos esetekben ugyanis az ily módon megszerzett vallomások, 
illetve az abból nyert információk a késobbi kihallgatások során jelentoséggel bírhatnak. Ugyanakkor 
lélektanilag sem közömbös az a körülmény, hogy a vallomása megtételekor a terhelt az elköveto társak 
esetleges nyomasztó jelenléte nélkül saját maga válassza meg és döntse el védekezési, vagy közremuködési 
taktikáját. Ebbol következoen a külön-külön kihallgatandó terheltek a vallomásuk megtételekor még nem 
ismerhetik, hogy az elköveto társ az oszinte beismerés, feltárás, vagy a teljes tagadás módját választotta-e. A 
késobbi szembesítések során ez a körülmény már megnehezítheti az egyes vallomások, nyilatkozatok utólagos 
megváltoztatását. 



Ebbol következoen jelentosége van annak a körülménynek is, hogy idorendben hogyan alakul a terheltek 
egyenkénti kihallgatása, ezért a kihallgatási jegyzokönyvekben a pontos idopont feltüntetése nélkülözhetetlen. 
A törvény ugyanakkor nem határozza meg, hogy a terhelteket milyen sorrendben kell kihallgatni. Ez az 
ügyben eljáró hatóság mérlegelésére tartozó kérdés. Más a helyzet viszont a bírósági szakban, ugyanis ekkor 
a vádirat már meghatározott sorrendet állított fel a vádlottak között, amely egyben a kihallgatás sorrendjére 
vonatkozó indítványt is jelentheti. Mindazonáltal a bíróság ehhez az indítványhoz sincs kötve és célszeruségi 
szempontok alapján a vádiratban írt sorrendtol el is térhet. 
A törvény a terhelt számára is lehetoséget biztosít arra, hogy a vallomását saját kezuleg, vagy más módon 
leírja és azt az iratokhoz csatolja. A saját kezuleg leírt, legépelt vagy más személynek lediktált ún. 
önvallomásnak kiemelkedo jelentosége lehet a terhelt szóbeli vallomása mellett, ugyanis a terhelt saját 
belátásának megfeleloen, saját akaratából és elsosorban saját stílusa szerint tárja a hatóságok elé 
vallomását. Eljárásjogi szempontból a terhelt által saját kezuleg vagy más módon leírt és az iratokhoz csatolt 
vallomás az okiratra vonatkozó rendelkezések szerint használható fel bizonyítási eszközként. 

VII. Cím 

A BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSOK 

A szemle 

119. § (1) Szemlét a bíróság, illetoleg az ügyész rendel el, és tart, ha a bizonyítandó tény felderítéséhez vagy 
megállapításához személy, tárgy vagy helyszín megtekintése, illetoleg tárgy vagy helyszín megfigyelése szükséges. 

(2) A szemlénél - ha szükséges - szakértot is lehet alkalmazni. 
(3) A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentos körülményeket részletesen rögzíteni kell. A szemlén 

fel kell kutatni és össze kell gyujteni a tárgyi bizonyítási eszközöket, és gondoskodni kell a megfelelo módon történo 
megorzésükrol. A szemle tárgyáról, ha lehetséges és szükséges, kép- vagy hangfelvételt, illetve képet és hangot 
egyidejuleg rögzíto felvételt, rajzot vagy vázlatot kell készíteni, és azt a jegyzokönyvhöz kell csatolni. 

(4) Ha a szemle tárgyát egyáltalán nem, vagy csak jelentos nehézség, illetve költség árán lehetne a bíróság, az 
ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elé vinni, a szemlét a helyszínen kell megtartani. 

(5)-(6) 
1. A Be. szakított a korábbi szabályozással, amely szerint a szemle a bizonyítási eszközök közé tartozott. A 
törvény félreérthetetlenül megfogalmazta, hogy a szemle nem bizonyítási eszköz, hanem olyan bizonyítási 
eljárás, amelybol a bizonyítás eszköze származhat. A szemle a bizonyítás körében a tudomány és technika 
rohamos fejlodésével egyre nagyobb jelentoséghez jut, ugyanis a szemle egyrészt olyan eljárási cselekmény, 
amely alkalmat ad a bizonyítékok összegyujtésére, illetve felderítésére, másrészt bizonyítási módszer is, 
bizonyos eljárási cselekmények sorozata, amelynek során a hatóság közvetlen megtekintés és közvetlen 
megfigyelés eredményét rögzíti. 
A törvény meghatározása szerint a szemle tárgya lehet tárgy, személy vagy helyszín. A szemlét a bíróság vagy 
az ügyészség rendeli el és tartja meg. A szemle feltétele, hogy a bizonyítandó tény felderítéséhez az feltétlenül 
szükséges legyen. A szemle célja egyértelmuen a tényállás teljes és hibátlan felderítése érdekében a még 
szükséges bizonyítékok felderítése, összegyujtése illetve megfigyelése. 
Természetszeruleg a szemle eltéro célokat szolgál a nyomozás és megint másokat a bírósági eljárás során 
arra tekintettel, hogy a szemle alkalmával közvetlen megfigyelésre, vizsgálódásra, bizonyítékok felderítésére, 
rögzítésére kerülhet sor, amely nem kizárhatóan különleges szakértelmet is igényel. 
A (2) bekezdés lehetové teszi azt, hogy a szemlénél - amennyiben szükséges - szakértot is lehet alkalmazni. 
Ebbol következoen a törvény kizárólag arra az esetre rendelkezik a szakérto igénybevételérol, amikor annak 
szükségessége felmerül. 
2. A szemle alkalmával a bizonyítás szempontjából jelentos körülményeket részletesen rögzíteni kell. Ez a 
bizonyítás szempontjából jelentos körülmények jegyzokönyvben történo rögzítését jelenti. Minden észlelt 
eseményt, körülményt részletesen le kell írni, amelyet szükség esetén ki kell egészíteni helyszínvázlattal, 
fényképfelvételekkel, hangfelvételekkel és bármilyen más olyan technikai megoldással, amely az adott esetben 
a legvalósághubben orzi meg a rögzített bizonyítási eszközöket. 
A leggyakrabban eloforduló szemle a helyszíni szemle, amelynek tárgya magának a buncselekménynek, vagy 
azzal összefüggo eseménynek a helyszíne. A helyszíni szemle kiemelkedo jelentoségu a bizonyítási eljárásban, 



mivel az esetek többségében nem ismételheto meg, amelynek következtében az elmulasztott észlelések - 
különös tekintettel arra, ha a rögzítés nem volt szakszeru - utóbb már nem pótolhatók. 
Kétségtelen, hogy a helyszíni szemle legfontosabb célja egyrészt a helyszínen tapasztaltak egyértelmu és a 
valóságnak megfelelo rögzítése, másrészt az egyes bizonyítékok összegyujtése és rögzítése. Ebbol következoen 
a helyszíni szemle elsosorban a nyomozási szakaszra tartozó eljárási cselekmény, azonban a bírósági szakban 
is elrendelheto és megtartható akár az ügyben eljáró bíróság által, akár kiküldött, vagy megkeresett bíró 
vezetésével. A törvény megfogalmazása szerint a szemlén fel kell kutatni és össze kell gyujteni a tárgyi 
bizonyítási eszközöket. A bizonyítási eszközök felkutatásán és összegyujtésén túlmenoen meghatározó 
jelentosége lehet annak is, hogy azokat a helyszíni szemle alkalmával hol, milyen körülmények között találták 
fel, ezért ezeknek a pontos jegyzokönyvi rögzítésére igen nagy gondot kell fordítani. 
Az ügyész által elrendelt és megtartott szemle eredménye lehet akár pozitív, akár negatív a bírósági 
eljárásban olymódon értékelheto, hogy az arról készített jegyzokönyvet felolvasás útján kell a tárgyalás 
anyagává tenni. 
A szemle tárgyáról készített hangfelvételt, képfelvételt, képet, rajzot vagy vázlatot feltétlenül a szemlérol 
készült jegyzokönyvhöz kell csatolni. 
3. A bizonyítási eljárás során szükséges lehet olyan tárgy, dolog megtekintése, megszemlélése, amely akár 
terjedelménél, mennyiségénél, vagy súlyánál, vagy egyéb körülményeknél fogva csak rendkívüli nehézségek 
vagy költségek árán lehetne a bíróság, ügyészség, vagy a nyomozó hatóság elé vinni. Ilyen esetben a szemlét a 
helyszínen kell megtartani. Ebben az esetben a szemlét az ügyész, a nyomozó hatóság tagja illetve a tanács 
elnöke vezeti, de meghatározott körülmények esetén kiküldött bíró vagy megkeresett bíró útján is 
lefolytatható. A helyszíni szemle helyérol és idejérol a terheltet, a védot, a sértettet, valamint az ügyészt 
értesíteni kell, távolmaradásuk azonban a szemle megtartását nem akadályozhatja. 

120. § (1) A bíróság, az ügyész vagy a nyomozó hatóság a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a tanút (helyszíni 
kihallgatás), ha az addigi kihallgatás után is szükséges, hogy a buncselekmény helyszínén nyilatkozzék, és mutassa 
meg az elkövetés helyét, a buncselekménnyel összefüggo más helyet, tárgyi bizonyítási eszközt vagy a cselekmény 
lefolyását. 

(2) A helyszíni kihallgatás elott a terheltet, illetoleg a tanút ki kell hallgatni arról, hogy a kérdéses helyet, 
cselekményt vagy tárgyi bizonyítási eszközt milyen körülmények között észlelte, és mirol ismerné fel. 

1. A szemle sajátos formáját, a helyszíni kihallgatást szabályozza a Be. 120. § (1) bekezdése. Ekkor az ügyész, 
a nyomozó hatóság vagy a bíróság a helyszínen hallgatja ki a terheltet és a tanút. A helyszíni kihallgatás azért 
sajátos eljárásjogi cselekmény, mert többé-kevésbé a szemle körébe tartozik, azonban különbözik tole 
annyiban, hogy ez esetben a terhelt vagy a tanú kihallgatásának elégtelensége eredményezi helyszín 
megtekintését, illetve bizonyos cselekményekkel összefüggo tárgyi bizonyítási eszközök felkutatását vagy a 
cselekmény lefolyásának elmondását, illetve rekonstruálását. Ennek megfeleloen a helyszíni kihallgatás, mint 
bizonyítási eljárás a szemle és a korábbi eljárási törvényben helyszínelésként megismert eljárási cselekmény, 
illetve a kihallgatás között helyezkedik el. 
A helyszíni kihallgatás feltétele a tanú, illetve a terhelt elozetes nem a helyszínen történt kihallgatása. 
2. A helyszíni kihallgatás eredményes és megbízható eredménnyel járó lefolytatása érdekében feltétlenül 
szükséges a közremuködo személy elozetes kihallgatása és annak jegyzokönyvi rögzítése. Ezekre a kérdésekre, 
amelyeket csak a közremuködo személy ismerhet, így elozetesen kizárható a hatóság félrevezetése illetve a 
bizonyítási eljárás helytelen irányba terelése. 
A kihallgatás során, vagy esetleg azzal egyidejuleg vagy a helyett a közremuködo személlyel elozetesen rajz, 
vázlat is készíttetheto akár a helyszínrol, akár az általa észlelt, vagy bemutatásra váró bizonyítási eszközrol. 
Mindezek birtokában a hatóságok a helyszínen tudják kontrollálni a terhelt, illetve a tanú korábbi 
nyilatkozatának valóság tartalmát. Kétségtelen, hogy a helyszíni kihallgatás esetében is megilleti a terheltet a 
Be. 117. § (4) bekezdésében írt vallomás megtagadási jog, így a helyszíni kihallgatás eredményes lefolytatása 
feltétlenül igényli a terhelt aktív közremuködését. A szemle elrendelése elott tisztázni szükséges, hogy a terhelt 
részt kíván-e venni az eljárási cselekményen és hajlandó-e nyilatkozni az elkövetett buncselekményrol, illetve 
megmutatni az elkövetés helyszínét, vagy esetleg azzal összefüggo más helyszínt, tárgyi bizonyítási eszközt, 
illetve hajlandó a cselekmény lefolyását bemutatni vagy elmondani, vagyis a hatósággal együttmuködni. 
Ugyanez vonatkozik a közremuködo tanú esetére is, ugyanis a Be. 119. § (6) bekezdése a szemlére 
általánosságban kiterjeszti a Be. 83. § rendelkezéseinek alkalmazását. Ebbol következoen a Be. 120. § (1) 
bekezdése szerinti helyszíni kihallgatás esetében is a tanú esetében figyelembe kell venni a vallomástétel 
akadályait. 

A bizonyítási kísérlet 



121. § (1) A bíróság, illetoleg az ügyész bizonyítási kísérletet rendel el és tart, ha azt kell megállapítani vagy 
ellenorizni, hogy valamely esemény vagy jelenség meghatározott helyen, idoben, módon, illetoleg körülmények 
között megtörténhetett-e. 

(2) A bizonyítási kísérletet lehetoleg ugyanolyan körülmények között kell lefolytatni mint ahogyan a vizsgált 
esemény vagy jelenség megtörtént, illetoleg megtörténhetett. 

1. A bizonyítási eljárás során a bizonyítékok rendszerezése és értékelése kapcsán elofordulhat, hogy kételyek 
merülnek fel a tekintetben, hogy a bizonyítási eszközök valóban a valóságot tükrözik-e, vagy sem, illetve 
bizonyos események az adott helyen, idoben és módon megtörténhettek-e vagy sem, észlelhetok voltak vagy 
sem. Ennek megfeleloen a bizonyítási kísérletet akkor kell elrendelni és lefolytatni, ha az addig összegyujtött 
bizonyítékok hiteltérdemloségét illetoen kétségek merültek fel és azokat feltétlenül ellenorizni szükséges. A 
bizonyítási kísérlet akár pozitív, akár negatív eredménye rendkívül lényeges a bizonyítási eljárás menetében, 
amely alapvetoen meghatározhatja a bizonyítás további sorsát illetve sikerét. 
A bizonyítási kísérlet elsosorban a nyomozási eljárásra tartozó eljárási cselekmény, amely azonban nem zárja 
ki, hogy utóbb, amennyiben erre lehetoség van és szükséges, a bírósági szakaszban is lefolytatható legyen. Az 
eljárási cselekmény jellegébol következik, hogy a bizonyítási kísérletnél a hatóság tagjain kívül jelen kell 
lenniük azoknak a személyeknek is, akik a kísérlet gyakorlati lefolytatásában szerepet játszanak, illetve annak 
eredményében valamilyen formában érintettek. A bizonyítási kísérletet az ügyész, illetve a bíróság rendeli el 
és tartja meg. 
A bizonyítási kísérlet lefolytatása szoros összefüggésben van a közvetlenség elvével, hiszen ez esetben a 
hatóság tagjai közvetlenül észlelhetik a buncselekmény elkövetésének bizonyos körülményeit, az újra 
lejátszható eseményeit. Ebbol következoen a bizonyítási kísérletet rendkívül részletesen rögzíteni kell, sot 
lehetoség szerint technikai eszközöket alkalmazva hang, film és fényképfelvételek is készíthetok a 
jegyzokönyvön kívül. A bizonyítási kísérletnél a hatóság rendelkezése szerint - amennyiben szükséges - 
szakérto, vagy szaktanácsadó ugyanúgy jelen lehet, mint a szemlénél. Bizonyos esetekben a bizonyítási 
kísérlet tárgyára figyelemmel jelenlétük nem is mellozheto. 
A bizonyítási kísérlet jellegébol következoen a terhelt speciális helyzetben van, hiszen az általa elkövetett 
cselekmény lejátszásával, vagy bemutatásával saját maga ellen szolgáltatna késobb már vissza nem vonható 
bizonyítékot. Ebbol következoen a terheltet a bizonyítási kísérlet során is megilleti az a jog, hogy nem köteles 
önmaga ellen bizonyítékot szolgáltatni. A terhelt csupán arra kötelezheto, hogy a vele kapcsolatos bizonyítási 
kísérletnél jelen legyen, aktív részvételre azonban nem kényszerítheto. 
Amennyiben viszont a bizonyítási kísérlet szereploje a sértett vagy a tanú, úgy ok a bizonyítási kísérleten való 
aktív részvételre illetve közremuködésre kötelezhetok. Bírósági szakban a bizonyítási kísérlet kiküldött bíró, 
vagy megkeresett bíróság útján is foganatosítható, amelyrol az érintetteket értesíteni kell és a kísérlet 
eredményét rögzíto jegyzokönyv okirati bizonyítékként használható fel. 
2. A bizonyítási kísérlet eredményessége nagymértékben függhet attól, hogy lehetoség szerint ugyanolyan 
körülmények között foganatosították-e, vagy sem, mint amelyek a vizsgálat tárgyát eredetileg jellemezték. A 
(2) bekezdés lehetoségként írja elo, hogy a bizonyítási kísérletet ugyanolyan körülmények között kell 
lefolytatni, mint amilyenek között a vizsgált esemény, vagy jelenség is lejátszódott. Bizonyos körülmények pl. 
távolság, dolgok elhelyezkedése, súlyuk stb. viszonylag könnyen biztosíthatók. Viszont más körülmények pl. a 
látási, idojárási viszonyok a bizonyítási kísérlet lefolytatása idején már nehezen reprodukálhatók. 
Önmagában azonban ez nem akadálya a bizonyítási kísérlet lefolytatásának. A lehetoség szerint az eredeti 
viszonyokat ellenorizni kell és a kísérlet eredményébe így beépíthetoek. Így pl. az Országos Meteorológiai 
Intézet is megkeresheto annak közlése végett, hogy egy adott idoben, egy adott helyen milyen idojárási, látási, 
homérsékleti viszonyok voltak. A bizonyítási kísérlet körében gyakori eset, amikor a terhelt részletesen 
bemutatja, hogy hogyan, milyen módon, milyen körülmények között követte el a buncselekményt. Rendkívül 
fontos ez esetben is az eljárási cselekmények minden mozzanatának, akár egyidejuleg többféle technikai 
eszközzel történo rögzítése, az eredeti helyszín igénybe vétele és az azonos körülmények biztosítása. A 
buncselekmény jellegébol következoen ilyen esetben a buncselekmény eszközei modellezhetok, a sértett más 
személlyel, esetleg bábúval helyettesítheto, vagyis a bizonyítási kísérlet biztonságos feltételei is 
megteremthetok. 

A felismerésre bemutatás 

122. § (1) A bíróság, illetoleg 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 lehetoség nem áll rendelkezésre - felismerésre személy vagy tárgy 
fényképen, illetoleg más adathordozón rögzített kép-, illetoleg hangfelvétele is bemutatható. 

(2) A felismerésre bemutatás elott azt, akitol a felismerés várható, részletesen ki kell hallgatni arról, hogy a 
kérdéses személyt vagy tárgyat milyen körülmények között észlelte, milyen kapcsolata van vele, milyen 
ismertetojeleirol tud. 

(3) Személyek bemutatása esetén az ügytol független és a felismerést végzo által nem ismert, továbbá a kérdéses 
személlyel a fo ismertetojegyekben megegyezo tulajdonságú - így különösen vele azonos nemu, hasonló korú, 
testalkatú, borszínu, ápoltságú és öltözetu - 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 többitol jelentosen nem térhet el, és nem lehet feltuno. 

(4) A bemutatást több felismero 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, illetoleg ne észlelhesse. Ha a tanú személyi adatainak zárt kezelését rendelték 
el, errol a felismerésre bemutatásnál is gondoskodni kell. 

1. A felismerésre bemutatás ugyancsak olyan bizonyítási eljárás, amely elsodlegesen és gyakorlatilag a 
nyomozás során jut kiemelt szerephez. Jelentoségét az adja meg, hogy a terhelt vagy a tanú a saját észlelése 
alapján a hatóság közremuködése révén bizonyos személyt vagy személyeket, illetve tárgyat vagy tárgyakat 
azonosítani tud. Különösen fontos lehet ez a nyomozás kezdeti szakaszában, amikor az egész büntetoeljárás 
sikere, illetve eredményessége múlhat egy szakszeruen és idoben lefolytatott felismerésre bemutatáson. A 
szakszeruen és idoben lefolytatott felismerésre bemutatáson - e kiemelt jelentoségére figyelemmel - rendkívül 
jelentos, hogy a felismerésre bemutatást milyen körülmények között folytatják le. A törvény eloírása szerint a 
felismerésre bemutatást az ügyész vagy a bíróság rendeli el és tartja meg. A körülményeket illetoen a törvény 
leszögezi, hogy mind személy, mind tárgy esetében a terheltnek vagy a tanúnak felismerésre legalább három 
személyt, illetve három tárgyat kell bemutatni. A terheltnek illetoleg a tanúnak a legalább három személy, 
illetve három tárgy közül kell választania. A felismerésre bemutatás során az ügyészségnek illetve a 
bíróságnak arra kell törekednie, hogy kizárja a befolyásolásra alkalmas körülményeket, de ugyanakkor a 
felismerendo személyek és tárgyak körében megfelelo választék is álljon rendelkezésre. 
A felismerésre bemutatás nem csak a bemutatott személy vagy tárgy fizikai jelenlétében végezheto el, ugyanis 
adott esetben elofordulhat, hogy ez nem is lenne kivitelezheto. A törvény ezért bizonyos esetekben lehetové 
teszi, hogy a terheltnek vagy a tanúnak a személyrol vagy a tárgyról készített fényképet mutassanak be 
ugyanolyan feltételek mellett, mint az egyéb felismerésre bemutatás során. Ennek megfeleloen a felismerendo 
személy esetében olyan fényképtablót kell készíteni, amelyen a felismerendo személy mellett lehetoség szerint 
megjelenésben, karakterben legalább még további két személy is látható. Ugyanilyen módon a tárgyról 
készített fényképek, ugyanilyen körülmények között felismerésre bemutathatók. 
Ezen túlmenoen a technika fejlodésével különbözo kép és hangfelvételek is bemutathatók a terheltnek vagy a 
tanúnak felismerés végett. 
2. A felismerésre bemutatás elott azt, akitol a felismerés várható, tehát akár a terheltet, akár a tanút igen 
részletesen ki kell hallgatni, hogy melyek azok a körülmények, jellegzetességek, amelyek alapján az illeto 
személyt vagy tárgyat felismerné. Ez a késobbi felismerési eljárásnak a garanciája. Természetesen a terhelt 
ekkor sem köteles vallomást tenni, míg a tanúra változatlanul érvényesek a vallomás megtételének az 
akadályai. Az elozetes kihallgatás nem befolyásolhatja semmilyen formában a felismero személyt. Ugyancsak 
nem befolyásolhatják a felismerot a felismerésre bemutatás körülményei. A szabályoknak különösen a személy 
felismerése esetében van jelentosége, amely természetesen történhet fényképtabló alapján is. Ilyenkor különös 
jelentosége van annak, hogy akár a felismerendo személyt, akár a fényképet legalább három és legfeljebb öt 
hasonló személy, illetve fénykép között kell elhelyezni. Rendkívül lényeges lehet adott esetben, hogy a 
felismerésre bemutatást is azonos vagy hasonló körülmények között hajtsák végre, mint amilyen körülmények 
között a terhelt, illetve a tanú észlelte a személyt, illetve a tárgyat. A felismerésre bemutatás során ráutaló 
kérdéseket feltenni, vagy a személyeken, illetve a tárgyakon bármilyen, a felismerést befolyásoló változtatást 
eszközölni szigorúan tilos, ugyanis ez esetben a bizonyítás törvényessége kérdojelezheto meg. 
3. A felismerésre bemutatás megkülönböztetett fontosságára tekintettel a törvény részleteiben is szabályozza 
ennek a lefolytatását. Ezek szerint a felismerendo személyt az ügytol független és a felismerést végzo 
személyek által nem ismert, indifferens személyekbol összeállított csoport közé kell állítani. Lényeges szabály, 
hogy személyek esetén feltétlenül azonos nemu, hasonló korú, hasonló testalkatú, borszínu, ápoltságú és 
öltözetu személyekbol kell a csoportot létrehozni. 
Tárgyak bemutatása esetén a tárgyak hasonlóságának van megkülönböztetett jelentosége. 



Ugyanakkor mind a személyek, mind a tárgyak esetében a csoport elrendezése, illetve a tárgyak elhelyezése 
nem lehet befolyásolásra alkalmas. Nem tartalmazhat semmiféle jelölést és olyan elhelyezést, amely esetleg 
figyelemfelkelto, figyelemfelhívó lehet a felismerést végzo személy számára. 
4. Garanciális szabályt tartalmaz az a rendelkezés, amely szerint több felismero személy esetében a 
felismerésre bemutatást egymástól függetlenül, külön-külön kell elvégezni. Ennek jelentosége abban áll, hogy 
személy vagy tárgy felismerése esetén a felismero nyilatkozata ne befolyásolhassa döntésében a következo 
felismero személyt. Ennek megfeleloen az eljárást lehetoség szerint úgy kell lefolytatni, hogy a felismero 
személyek nem csak külön-külön, hanem egymás távollétében, olyan körülmények között vegyenek részt a 
felismerésre bemutatáson, hogy sem azt követoen, sem azt megelozoen egymással kapcsolatot teremtve, 
lehetoség szerint egymás befolyásolására ne legyen lehetoségük. 
5. A tanú védelme érdekében a felismerendo személyt úgy kell bemutatni, hogy o a felismero tanút ne 
észlelhesse, ne ismerhesse meg, vagy fel. 
A hatóság mindig a konkrét ügy kapcsán dönti el, hogy a tanú védelme milyen további konkrét intézkedést 
igényel. 
A felismerendo személy rendszerint az elköveto, illetve az elkövetéssel gyanúsított személy. 
A nyomozás során megkülönböztetett jelentosége lehet a gyanúsított felismeréssel történo azonosításának, 
amelynek súlyával a felismero tanú is messzemenoen tisztában van. Abban az esetben, ha a felismerésre 
bemutatás nyíltan történik, a felismero tanú személyes biztonságához fuzodo érdekeit szem elott tartva nem 
biztos, hogy vállalja az azonosítást és a felismerés nyomasztó terhét és esetleges következményeit. Nem 
hagyható figyelmen kívül ugyanis, hogy a felismerés ellenére sem feltétlenül eredményes a bizonyítási eljárás 
és a gyanúsított bármikor szabadlábra kerülhet. 
Ennek megfeleloen a felismerésre bemutatást technikailag úgy kell lebonyolítani, hogy a tanú ne legyen 
felismerheto, illetve ne legyen észlelheto. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a gyanúsított tudja ugyan, hogy 
felismerésre bemutatás történik, mivel erre kioktatták, másrészt indifferens személyek társaságában számot 
tart a kezében, a sorrendet többször megváltoztatják stb., de nem látja a más helységben elkülönített tanút. 
Ettol eltér, ha a felismertetés során a nyomozó hatóság fényképtablót használ, vagy olyan szituációt teremt, 
hogy a gyanúsított nem is szerez tudomást arról, hogy felismerésre bemutatáson vett részt. 
A törvény rendelkezése szerint amennyiben a tanú személyi adatainak zártan kezelését rendelték el, úgy errol 
a felismerésre bemutatásnál is gondoskodni kell. A megfogalmazásból kitunoen ez arra az esetre vonatkozik, 
amikor a tanút korábban már kihallgatták. Ugyanakkor viszont, ha a felismerésre bemutatás a tanú védelme 
érdekében olyan körülmények között kerül sor, hogy o maga személyében rejtve maradt, úgy a személyi 
adatainak zártan kezelése is feltétlenül szükséges lehet. A felismerésre bemutatásról készített jegyzokönyvben 
tehát a felismero tanú személyi adatait, vagy ha nevének zártan kezelését is elrendelték nevét sem lehet 
feltüntetni. 
Ugyanez vonatkozik a különösen védett tanú közremuködésével lefolytatott felismerésre bemutatásra is. 
Garanciális szabályt tartalmaz a Be. 183. §, amely szerint a felismerésre bemutatás esetén a nyomozó 
hatóság hatósági tanút alkalmazhat. 

123. § (1) A bizonyítási kísérletre és a felismerésre bemutatásra a szemle szabályait értelemszeruen alkalmazni 
kell. 

 (2) A bíróság, illetoleg az ügyész a szemle, a bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatás tartásához a 
nyomozó hatóságot is igénybe veheti. A nyomozó hatóság a bíróság utasításait határidore 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 levo tárgyat a szemle, a bizonyítási kísérlet, illetoleg a felismerésre bemutatás 
céljából köteles rendelkezésre bocsátani. E kötelezettségek teljesítésére a terhelt kényszerítheto, a sértett és más 
személy pedig rendbírsággal sújtható. 

(5) A szemle, a bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatás lefolyását rendszerint kép- vagy hangfelvevovel 
vagy egyéb berendezéssel rögzíteni kell. A rögzített kép- vagy hangfelvételt az iratokhoz kell csatolni; az az eredeti 
célon kívül más célra nem használható fel. 

1. A bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatás szabályai rokon vonásokat mutatnak a Be. 119. §-ban 
szabályozott szemlével. 
A bizonyítási kísérlet során az elrendelo hatóság arról gyozodik meg - lehetoség szerint a helyszínen -, hogy 
meghatározott cselekmény, vagy jelenség az adott helyen, idoben és módon megtörténhetett-e, vagy sem, míg 
a felismerésre bemutatás esetében ugyancsak az azt elrendelo hatóság arról gyozodik meg, hogy 
meghatározott személy vagy tárgy a terhelt, illetoleg a tanú vallomása szerint felismerheto volt-e vagy sem. 



Ennek megfeleloen rendelkezik a Be. 123. § (1) bekezdés oly módon, hogy mind a bizonyítási kísérlet, mind a 
felismerésre bemutatás esetében a szemle szabályait értelemszeruen alkalmazni kell. 
E legfontosabb szabályok a következok: magáról a bizonyítási eljárásról jegyzokönyvet kell készíteni, 
amelyben részletesen rögzíteni kell a lefolytatott bizonyítási cselekményt. Ezen túlmenoen - amennyiben arra 
lehetoség és mód van - magának az eseménynek a megtörténtét adott esetben fénykép-, hang- vagy 
videofelvétel, illetve egyéb más módon is szükséges rögzíteni. További ilyen szabály, hogy a bizonyítási 
kísérlet és a felismerésre bemutatás esetében is, mivel a tanúnak aktív szerepe van, a Be. 83. § rendelkezéseit 
alkalmazni kell, amely azt jelenti, hogy a tanú mentességét e bizonyítási eljárások során is mindvégig 
figyelembe kell venni. 
Ugyancsak azonos rendelkezés, hogy a részvétel kikényszerítheto a terhelt esetében kényszeríto eszközökkel, a 
tanú esetében pedig rendbírsággal. Végül az is, hogy a terheltet és a tanút csak a korábban már megtörtént 
kihallgatását követoen lehet (szemlére) a felismerésre bemutatásra, illetve a bizonyítási kísérletre sort 
keríteni. Mindkettot elozetesen ki kell hallgatni az adott bizonyítási eljárás jellegének megfeleloen, tehát a 
bizonyítási kísérlet esetében a cselekmény megtörténtének körülményeirol, míg a felismerésre bemutatás 
esetében arról, hogy mirol, milyen körülményekrol ismerné fel az adott személyt vagy az adott tárgyat. 
2. Mind a szemle, mind a bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatásnál is közös szabály, hogy 
mindhárom bizonyítási eljárást a bíróság, illetoleg az ügyész rendeli el és tartja meg. E szabály alól kivételt 
jelent a (2) bekezdés rendelkezése, amely szerint a bíróság, illetve az ügyész a bizonyítási eljárások 
lefolytatásához a nyomozó hatóságot is igénybe veheti. A nyomozó hatóság igénybe vétele a bírósági szakban 
nem más, mind a Be. 305. §, illetve a 306. §-ban írt bizonyítás kiegészítésének az elrendelése. Adott esetben 
mind a szemle, mind a bizonyítási kísérlet, illetve a felismerésre bemutatás csak olyan körülmények között 
folytatható le, amelyhez megfelelo aparátussal, kapacitással és egyéb más tényezokkel sem a bíróság, sem az 
ügyész nem rendelkezik. Ilyen esetben a nyomozó hatóságot kell igénybe venni. A nyomozó hatóság 
igénybevételére az ügyészség megkeresése révén kerül sor. A bíróság az ügyészséget keresi meg, és 
részletesen megjelöli azokat a tényezoket illetve körülményeket, amelyeket a szemle, illetve a bizonyítási 
kísérlet, vagy a felismerésre bemutatás során figyelembe kell venni, végre kell hajtani és határidot szab a 
nyomozó hatóságnak a bizonyítási eljárás lefolytatására. 
Az ügy ez esetben nem kerülhet vissza nyomozati szakba. 
3. A nyomozás során az ügy jellegébol, természetébol következoen a szemlét, a bizonyítási kísérletet, illetve a 
felismerésre bemutatást bizonyos esetekben soron kívül kell elvégezni fontos, halaszthatatlan nyomozati 
érdekbol. Mivel ilyenkor az idomúlás esetleg a büntetoeljárás sikerét veszélyeztetné, ezért a (3) bekezdés 
lehetoséget ad arra, hogy a nyomozó hatóság közvetlenül rendelje el a szemlét, a bizonyítási kísérletet, illetve 
a felismerésre bemutatást. Ennek mindössze egyetlen korlátja van, mégpedig az, hogy erre csak akkor 
kerülhet sor, ha az ügyész másképp nem rendelkezik. 
A törvény megfogalmazásából következik, hogy a bizonyítási eljárás lefolytatása elott az ügyészt a nyomozó 
hatóság megkeresi akár rövid úton is a felmerült bizonyítási eljárás lefolytatása végett és amennyiben az 
ügyész azt nem ellenzi, illetve nem vonja saját hatáskörébe, úgy a nyomozó hatóság elrendelheti és 
megtarthatja a bizonyítási cselekményt. 
4. A (4) bekezdés olyan közremuködési kötelezettséget állapít meg a terhelt, a tanú a sértett és más személy 
részére, amelyet adott esetben a hatóság kikényszeríthet. 
A közremuködési kötelezettség a korábbitól eltéroen már nem csak a szemlénél, hanem a bizonyítási 
kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál is érvényesül. 
A törvény megfogalmazása szerint a terhelt, tanú, a sértett és más személy, aki adott esetben nem is 
résztvevoje a büntetoeljárásnak a szemlének, a bizonyítási kísérletnek és a felismerésre bemutatásnak köteles 
magát alávetni. Az "alávetni" szóhasználatból egyértelmuvé válik, hogy nevezettek csupán a jelenlétre és nem 
aktív részvételre kötelezhetok. 
Abban az esetben, amennyiben a terhelt a nyomozás során megtagadta a vallomását nyilvánvaló, hogy nem 
kötelezheto aktív, tevékeny közremuködésre az említett eljárási cselekményeknél. 
Ugyanígy abban az esetben, ha a tanút mentességi jog illeti meg, ugyancsak nem kötelezheto, hogy tevékeny 
közremuködésével segítse elo a büntetoeljárás kimenetelét. 
A részvétel elott mind a terheltet, mind a tanút meg kell nyilatkoztatni a tekintetben, hogy kívánnak-e élni 
mentességi jogukkal. 
A terhelt, tanú, a sértett és más személy nem csupán az eljárási cselekményeken való részvételre kötelezheto, 
hanem adott esetben arra is, hogy ha a birtokában olyan tárgy van, amely a szemléhez, a bizonyítási 
kísérlethez és a felismerésre bemutatáshoz feltétlenül szükséges, ebben az esetben ezt a tárgyat kötelesek a 



hatóság rendelkezésére bocsátani. Ez azt jelenti, hogy az eljárási cselekmény lefolytatása után a szemletárgy-
birtokosnak a dolgot vissza kell adni. 
E kötelezettségek teljesítése kikényszerítheto. Az elozetes letartóztatásban lévo terhelt az eljárási 
cselekményekre akár fizikai kényszerrel is eloállítható, míg a szabadlábon lévo terhelt elovezettetheto. 
Amennyiben a tanú, a sértett vagy más személy tagadja meg a közremuködést a hatósággal mégpedig 
jogosulatlanul, úgy a szemlén való részvételt, vagy a szemletárgy kiadását rendbírsággal is ki lehet 
kényszeríteni. 
5. A szemle, a bizonyítási kísérlet és a felismerésre bemutatás lefolytatásáról jegyzokönyvet kell készíteni. A 
jegyzokönyv azonban nem minden esetben tükrözi híven a bizonyítási cselekmény eseményeit, ezért indokolt a 
technikai eszközök minél szélesebb köru felhasználása a bizonyítás körében. A fénykép-, a hang-, illetve a 
videófelvételek elonye abban mutatkozik meg, hogy a késobbiek folyamán szinte korlátozás nélkül bármikor 
megtekinthetok, alaposabban kielemezhetok. 
Ennek megfeleloen rendelkezik a törvény, hogy fo szabályként ezeket a bizonyítási cselekményeket kép- vagy 
hangfelvevovel, illetve egyéb berendezéssel rögzíteni kell. Az így elkészített felvételeket a nyomozati iratokhoz 
kell csatolni azért, hogy a bizonyítási eljárás során bármikor korlátozás nélkül rendelkezésre álljon. 
Amennyiben a kép- és hangfelvételeket az iratokhoz csatolják, úgy azok az iratok részét képezik a 
továbbiakban. 
Felmerül a kérdés, hogy ez esetben az irattanulmányozás kiterjed-e a kép- és hangfelvételeknek a 
megtekintésére, illetve az arra jogosultak e kép- és hangfelvételekrol, mint a nyomozati iratokról kérhetnek-e 
másolatot. 
A törvény rendelkezése szerint az iratokhoz csatolt kép- és hangfelvételek kizárólag az eredeti célra 
használhatók fel. Az eredeti cél ez esetben a bizonyítási eljárás során történo felhasználás mind a nyomozás, 
mind a tárgyalás során történo lejátszás, a tárgyalás anyagává tétel. 
Ezen túlmenoen a másolat kiadása ellen szól, hogy a kép- és hangfelvételeken olyan személyek is 
szerepelhetnek - pl. a nyomozó hatóság tagjai, jegyzokönyvvezeto, technikai személyzet - akiknek a 
személyiségi jogait sértené adott esetben a képfelvételeknek másolatban történo kiadása. Ebbol következoen 
az (5) bekezdés helyes értelme szerint a kép- és hangfelvételek kizárólag a hatósági eljárás keretében 
használhatók fel a bizonyítási eljárás során. 

A szembesítés 

124. § (1) Ha a terheltek, a tanúk, illetoleg a terhelt és a tanú vallomásai egymással ellentétesek, az ellentétet 
szükség esetén szembesítéssel lehet tisztázni. A szembesítettek a vallomásukat egymással éloszóban közlik; 
megengedheto, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel. 

(2) Ha a tanú vagy a terhelt védelme ezt szükségessé teszi, a tanú, illetoleg a terhelt szembesítését mellozni kell. 
(3) A tizennegyedik életévét be nem töltött személyt akkor lehet szembesíteni, ha a szembesítés a kiskorúban nem 

kelt félelmet. 
1. Amennyiben a tanú vagy a terhelt vallomása eltér a korábbi vallomásától, úgy ennek okát nyomban 
tisztázni kell. Ez elsosorban a korábbi vallomásoknak a tárgyalás anyagává tételével, illetve a terhelt és a 
tanú elébe tárásával történik oly módon, hogy mind a terhelthez, mind a tanúhoz kérdés intézendo az eltérés 
okát illetoen. Ugyanakkor viszont kérdést tehetnek fel mindazok, akik a terhelthez és a tanúhoz egyébként is 
kérdést tehetnének fel. 
A tanú vagy a terhelt vallomása azonban nem csupán a saját, hanem más tanú vagy esetleg más terhelt 
vallomásával is ellentétes lehet. Erre az esetre rendelkezik úgy a Be. 124. § (1) bekezdése, hogy az ellentéteket 
szükség szerint szembesítéssel is meg kell kísérelni feloldani. 
A szembesítés módját a törvény közelebbrol nem határozza meg, mindössze annyit tartalmaz, hogy a 
szembesítettek a vallomásukat egymással élo szóban közlik. A kialakult gyakorlat szerint a szembesítendo 
felek a vallomásaikban mutatkozó ellentétes állításukat egymás felé fordulva, egymás szemébe mondják. 
Amennyiben a szembesített felek az állításaikat változatlanul fenntartják, úgy meg kell állapítani, hogy a 
szembesítés eredményre nem vezetett és ezt jegyzokönyvbe kell foglalni. Amennyiben eredményes, vagy 
részben eredményes, ezt is feltétlenül rögzíteni kell. A szembesítés során is helye van kérdések feltevésének, 
sot a szembesített felek is a hatékonyabb meggyozés, állításaik megerosítése érdekében kérdéseket intézhetnek 
egymáshoz, természetesen az ügyben eljáró hatóság engedélyével. A szembesítés során - amennyiben 
szükséges - a szembesített felekkel további adatok, bizonyítási eszközök is ismertethetok. [40/1987. BM 
utasítás 18.] 



Eljárási szabálysértés valósul meg és az ítélet hatályon kívül helyezését eredményezheti, ha a bíróság a 
vallomásokban meglévo ellentéteket sem szembesítéssel, sem más módon nem kísérelte meg feloldani. 
Ugyancsak a szembesítés gyakorlati eredményességét segítheti elo az a körülmény, ha a szembesítendo feleket 
még a szembesítés elott külön-külön megnyilatkoztatja a bíróság az állításaikra, majd ezt követoen kerül sor a 
szembesítésre. 
Célszerunek mutatkozik a szembesítés során jegyzokönyvbe foglalni az olyan magatartásokat, amelyekbol 
bizonyos következtetéseket lehet levonni. Pl. a tanú a szembesítés során elvörösödik, nem válaszol, zavartan 
viselkedik, netán sírva fakad. 
Ugyanakkor viszont a hatóságnak a szembesítés során törekednie kell arra, hogy a szembesítendo felek ne 
tehessenek fel egymásnak félrevezeto, befolyásoló kérdéseket, vagy kérdés formájába burkolt állításokat, 
fenyegeto kitételeket. 
2. Bármennyire is fontos az ellentmondások szembesítés útján történo feloldása a törvény a tanú védelme 
érdekében lehetoséget biztosít a szembesítés mellozésére. A szembesítés a maga teátrális vonásaival és 
drámai feszültségeivel nem más, mint szembesülve az ellentétes állítás terhével a vallomás hiteles 
megerosítése, vagy annak cáfolata. Bizonyos esetekben a szembesítés súlyos pszichés megterhelést jelenthet a 
tanú számára, különösen a nyomozás során, amikor még a személye nem ismert a terhelt elott. Gyakorta 
elofordul, hogy a tanú már a nyomozati vallomás megtételekor kijelenti, hogy fél és nem kíván részt venni a 
szembesítésen, mivel nem akar a gyanúsítottal találkozni. Sok esetben nem is alaptalan a tanú félelme, mivel a 
zaklatások, fenyegetések a szembesítések gyakori kíséro jelenségei. 
A hatóság megítélése szerint, ha a tanú védelme érdekében szükséges, úgy formalitás nélkül mellozheto a 
szembesítés különösen akkor, ha a terhelt még nem is ismeri személyesen a terhelo vallomást tevo tanút és 
esetleg a szembesítés során szabadlábon védekezne. A szembesítés mellozése független a tanú védetté 
nyilvánításától és a személyi adatok zártan kezelésétol. 
Nyilvánvaló azonban, hogy a különösen védett tanú esetében a szembesítés törvénynél fogva kizárt, 
ugyanakkor viszont elofordulhat, hogy a zárt adatokkal rendelkezo tanú nem igényli a szembesítés mellozését, 
mivel adatainak zártan kezelése révén védettségben érzi magát. Ilyenkor természetszeruleg a szembesítésnek 
nincs akadálya, de amennyiben a hatóság ennek ellenére úgy ítéli meg, hogy a tanú védelme érdekében 
szükségesnek tartja ezt az intézkedést, úgy a szembesítést ez esetben is mellozi. 
A törvény a tanú védelme mellett a terhelt érdekeit is figyelembe véve a szembesítés mellozését írja elo arra az 
esetre, ha a terhelt védelme ezt indokolja. A terhelt ily módon történo védelmének elso sorban az egymással 
érdekellentétben lévo terheltek, vagy a fiatalkorú terhelt érdekében lehet szükség. 
3. A (3) bekezdés a 14. életévét be nem töltött személy szembesítésével kapcsolatosan tartalmaz rendelkezést, 
amely szerint a gyermekkorú tanút kizárólag akkor lehet szembesíteni más tanúval vagy terhelttel, ha számára 
a szembesítés nem kelt félelmet. 
A gyermekkorú tanú kihallgatására speciális szabályok vonatkoznak, amelyet a Be. 86. § (1) bekezdése 
tartalmaz.. Ezek szerint gyermekkorú tanúkénti kihallgatása kivétel az eljárásjogi törvényünkben, amelynek 
magyarázata a gyermek életkori sajátosságaiban keresendo. Ugyanis nem csupán a vallomás megtétele, de 
még a szembesítés is rendkívül súlyos pszichés megterhelést, traumát, tehát aránytalanul nagyobb kárt 
okozhat, mint a vallomás, illetve a szembesítés mellozése. A hatóságnak - mielott elrendelné a gyermekkorú 
személy, a gyermekkorú tanú szembesítését -, elozetesen meg kell gyozodnie a 14. év alatti személy pszichés 
adottságairól. Amennyiben igény mutatkozik rá, a szembesítést megelozoen akár pszichológus szakérto is 
igénybe veheto, hogy a szembesítés milyen következményekkel járhat a 14. életévét be nem töltött személy 
esetében. Természetszeruleg erre is csak kivételként kerülhet sor akkor, ha a gyermekkorú tanú vallomásában 
szereplo bizonyíték másképp nem pótolható. 

A szakértok párhuzamos meghallgatása 

125. § Ha a szakértok véleménye eltér, az eltérést a szakértok egymás jelenlétében való meghallgatásával lehet 
tisztázni. 

A gyakorlatban elofordulhat, hogy a szakértok véleménye egymástól alapvetoen eltér, ezért az eltérések 
tisztázására ad lehetoséget a Be. 125. §-a, amikor eloírja, hogy ha a szakértok véleménye egymástól eltér, az 
eltérést a szakértok egymás jelenlétében való meghallgatásával lehet tisztázni. Ennek gyakorlati jelentosége 
abban áll, hogy az adott kérdésben a szakértok egymás jelenlétében fejthetik ki álláspontjukat és egymás 
véleményével kapcsolatos észrevételt, kritikai megjegyzést is fuzhetnek. 



A szakértok párhuzamos meghallgatása megkönnyítheti a bizonyítási eljárást, ugyanis számos esetben a 
szakértok egymás jelenlétében történo meghallgatásával tisztázni lehet az eltérés okát és gyakorlatilag közös 
nevezore juthatnak azokban a kérdésekben, amelyekben a szakvéleményben elozetesen eltérés mutatkozott. 
A szakértok párhuzamos meghallgatásának jelentoségét fokozza, hogy a törvény szakított az 1973. évi I. tv. 
78. §-ban írtakkal, mely szerint abban az esetben, ha a szakkérdés más szakérto kirendelésével sem 
tisztázható, a szakvélemény felülvizsgálatát rendeli el a hatóság és az erre kijelölt testületet keresi meg. 
A törvényhez fuzött miniszteri indokolás szerint a felülvizsgálati szakvélemények a tapasztalat szerint sok 
esetben különleges tekintélyt élveznek, amely az értékelés szabadságának korlátját is jelentheti. Ezért a 
szakvélemények közötti eltérések feloldására a javasolt intézmény alkalmasabb. Abban az esetben, 
amennyiben a szakértok párhuzamos meghallgatása sem jár eredménnyel, vagyis az ellentétes 
szakvéleményeket eloterjeszto szakértok változatlanul fenntartják álláspontjukat, illetve véleményüket, ebben 
az esetben a hatóságot, illetve a bíróságot megilleti a mérlegelés joga és a szakértok párhuzamos 
meghallgatásának eredményeként mérlegeli az eltéro szakértoi véleményeket. 
A szakértok egymás jelenlétében történo meghallgatása sem zárja ki azt a lehetoséget, hogy a hatóság, illetve 
a bíróság a párhuzamos meghallgatás ellenére, vagy éppen arra figyelemmel további szakértoi bizonyítást 
rendeljen el és mást, vagy más szakértoket rendeljen ki. 

VIII. Fejezet 

A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK 

I. Cím 

AZ ORIZETBE VÉTEL 

126. § (1) Az orizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonása. 
(2) Az orizetbe vétel szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény megalapozott gyanúja - különösen tettenérés 

- esetén rendelheto el, feltéve, hogy a terhelt elozetes letartóztatása valószínusítheto. 
(3) Az orizet legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. Ennek elteltével a terheltet - ha a bíróság az elozetes letartóztatását 

nem rendelte el - szabadon kell bocsátani. A terheltet szabadon kell bocsátani, ha a bíróság az orizet tartama alatt az 
elozetes letartóztatását nem rendelte el. 

(4) Ugyanazon buncselekmény miatt - ha a körülmények nem változtak - az orizetbe vétel újra nem rendelheto el. 
(5) A terheltnek az orizetbe vétel elrendelését megelozo hatósági fogva tartását az orizet tartamába be kell 

számítani. 
1. A törvény a VIII. fejezet I-VIII. címe alatt szabályozza a kényszerintézkedések rendszerét. A 
kényszerintézkedés természetét illetoen olyan, az érintett személy akarata ellenére foganatosított, bizonyos 
állampolgári jogokat korlátozó intézkedés, melynek célja az eljárás sikerének biztosítása. 
A büntetoeljárásban - foszabályként - mellozhetetlen a terhelt jelenléte, tárgyi bizonyítási eszköz megléte, 
rendelkezésre állása. A kényszerintézkedések a fentiekbol következoen részben az eljárásban való jelenlétet, a 
tárgyi bizonyítási eszköz megszerzését, az eljárás elhúzódásának megakadályozását, és nem utolsó sorban a 
határozatok végrehajtását célozzák. 
A kényszerintézkedés jellegénél fogva minden alkalommal jogkorlátozással jár, ebbol fakadóan szükségszeru 
az állampolgári jogoknak az eljárási érdekekkel való összeütközése. Az eljárási érdekek kontrollálatlan 
elotérbe kerülésének megakadályozása, a kello egyensúly, arányosság kialakítása az eljárási törvény 
feladata. Az eljárási törvény ezen cél megvalósítása érdekében a kényszerintézkedésekrol való döntési 
jogosultságot elsodlegesen bírói hatáskörbe utalja. 
2. Kizárólag a bíróság döntési jogkörébe tartozik: 
- elozetes letartóztatás, 
- lakhelyelhagyási tilalom, 
- ideiglenes kényszergyógykezelés, 
- útlevél elvétele, 
- óvadék, 
- házkutatás speciális esetei [Be. 149. § (6)], 
- lefoglalás speciális esetei [Be. 152. § (3)], 



- zár alá vétel. 
Egyes eljárási szakaszoknak megfeleloen a bíróságon kívül az ügyész, illetve a nyomozó hatóság is döntési 
jogosultsággal bír: 
- orizetbe vétel, 
- házkutatás, 
- motozás, 
- lefoglalás, 
- rendbírság, 
- elovezetés 
- testi kényszer alkalmazásának kérdésében. 
Egyetlen kényszerintézkedést szabályoz az eljárási törvény olyképpen, hogy a bíróság nem bír döntési 
jogosultsággal, ez pedig a biztosítási intézkedés. 
A kényszerintézkedések érinthetik az állampolgár személyi szabadságjogait, a tulajdonhoz, magánlakáshoz, a 
személyi sérthetetlenséghez, magántitokhoz fuzodo jogait. Ezen jogok rövid ideig való korlátozása is súlyos 
érdeksérelemmel járhat, ezért az eljárási törvény rendkívül szigorú feltételekhez köti alkalmazásukat. 
A törvény a kényszerintézkedéseket külön fejezetben szabályozza, ettol függetlenül azonban a törvény más 
fejezeteiben is megfogalmaz kényszerintézkedéseket, így például a tárgyalásról való kiutasítás, kivezettetés, 
huszonnégy órás orizet. 
3. Az orizetbe vétel - hasonlóan az elozetes letartóztatáshoz - személyi szabadságot átmenetileg korlátozó 
kényszerintézkedés. Az orizetbe vétel elrendelésének kettos feltétele van. Egyrészt csak szabadságvesztéssel 
büntetendo buncselekmény alapos gyanúja esetén van helye, másrészt további feltétel, hogy a terhelt elozetes 
letartóztatása valószínusítheto legyen, azaz az elozetes letartóztatás valamely különös oka megállapítható, 
feltételezheto legyen. Az orizetbe vételt az ügyész és a rendorség halaszthatatlan nyomozási cselekményként is 
elrendelheti (Be. 177. §). 
A gyanú megalapozottságára alapot adhat - ezt maga a törvény is kiemeli - ha a terheltet a cselekmény 
elkövetésén tetten érik. (A tettenérés fogalmáról lásd a Be. 127. §-hoz fuzött magyarázat 2. pontját) 
A nyomozás során az orizetbe vétel elrendelésére a nyomozó szerv vezetoje jogosult. Az orizetbe vételt minden 
alkalommal határozattal kell elrendelni, amelyben meg kell jelölni - egyéb adatok mellett - az orizetbe vétel 
elrendelésének és lejártának idopontját nap, óra, perc megjelölésével. A nyomozás során hozott határozattal 
szemben nem halasztó hatályú panasznak van helye. Az orizet ellen bejelentett panaszt - ha annak a nyomozó 
hatóság nem ad helyt - az ügy irataival együtt 24 órán belül elbírálásra az illetékes ügyésznek kell 
megküldeni. 
Az elozetes letartóztatás tekintetében a nyomozó hatóság az orizetbe vételt követo 48 órán belül köteles az 
ügyésznél eloterjesztést tenni annak érdekében, hogy a bíróság az ügyben meghallgatást tudjon tartani. 
(40/1987. BM utasítás) 
A Be. 126. § (3) bekezdése egyértelmuen meghatározza az orizet tartamát, amikor kimondja, hogy "az orizet 
legfeljebb hetvenkét óráig tarthat". Ez a törvényi határido áll rendelkezésére az ügyésznek, hogy 
megvizsgálja: fennállnak-e ténylegesen az elozetes letartóztatás feltételei vagy sem. Amennyiben az ügyész 
úgy ítéli meg, hogy a terhelt elozetes letartóztatásának elrendelése indokolt, akkor az elrendelésre irányuló 
indítványt terjeszt a bíróság elé. A törvény kivételt nem turo a hetvenkét órás tartam meghatározásában. 
Annak leteltével a terheltet - feltéve, hogy a bíróság nem rendelte el az elozetes letartóztatását - szabadlábra 
kell helyezni. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy az ügyész a hetvenkét óra elteltével ne terjeszthesse a bíróság 
elé az elozetes letartóztatás elrendelésére irányuló indítványát. Töretlen a bírói gyakorlat abban, hogy a 
bíróság ilyen esetben is köteles megvizsgálni, hogy az elozetes letartóztatás elofeltételei fennállnak-e, vagy 
sem. E tekintetben nem bír jelentoséggel, hogy a terheltet már a törvényben meghatározott ido elteltével 
szabadlábra helyezték. Ugyanis a törvény nem zárja ki, hogy a bíróság a hetvenkét óra elteltével benyújtott 
indítvány alapján tartson meghallgatást, a szabadlábon lévo terhelt részvételével.(BH1997. 169.) 
Az orizetnek a törvényben meghatározott tartama természetszeruleg csak a kényszerintézkedés tartamának 
felso határát jelöli ki. Amennyiben a bíróság ezen idon belül dönt az elozetes letartóztatás kérdésében, és nem 
rendeli el azt, úgy a terheltet haladéktalanul szabadlábra kell helyezni. 
4. A fentiekhez hasonló szabályozást tartalmaz a Be. 249. §-a, amely lehetové teszi a bíróság számára a 
tárgyaláson büntetoeljárás alapjául szolgáló cselekményt megvalósító rendzavaró orizetbe vételét. Az orizet 
ez esetben is legfeljebb hetvenkét óráig tarthat. 
A foszabályhoz képest eltérést tartalmaz a Be. 254. § (4) bekezdésében, ahol a tárgyalás rendjének 
fenntartása körében rendelkezik az orizetbe vételrol, mint lehetoségrol. E törvényhely szerint a tanács elnöke 
a rendzavarót, vagy a tárgyalás szabályszeru menetét zavaró személyt - a tárgyalásról való kivezetése vagy 



kiutasítása esetén - "a rendzavarás napján tartott tárgyalás befejezéséig orizetbe veheti". Ez az orizetbe vétel 
speciális esete, amely elrendelése okát tekintve alapvetoen különbözik a Be. 126. §-ban szabályozott orizetbe 
vételtol. 
5. A (4) bekezdés a korábbi szabályozáshoz képest új garanciális szabályt fogalmaz meg. Ezen rendelkezés 
kizárja az ugyanazon buncselekmény miatt folyó buncselekmény miatti eljárásban az ismételt orizetbe vételt 
abban az esetben, ha a korábbi körülmények változatlanok maradtak. A törvény e tekintetben még csak 
példálódzó jelleggel sem jelöli meg, hogy miként értelmezendo a körülmények változatlansága. E fogalomnak 
a kikristályosodása a jogalkalmazás gyakorlati munkájának gyümölcse lesz. A megfogalmazásból következoen 
a kiindulási pont az adott buncselekmény, tehát nincs jelentosége annak, hogy az eljárás mely szakaszáról van 
szó. Tekintettel arra, hogy az orizetbe vétel okai megegyeznek az elozetes letartóztatás okaival, az ismételt 
elrendelés alapjául szolgálhat, ha a korábbi elozetes letartóztatási okkal, vagy okokkal szemben újabb merül 
fel. Álláspontunk szerint nem zárja ki az ismételt orizetbe vételt, ha a terhelt orizetbe vételére, majd elozetes 
letartóztatására a szökés, elrejtozés miatt került sor, ezt követoen szabadlábra kerül, majd ismét megszökik a 
hatóság elöl. Bár az orizetbe vétel indoka mindkét esetben ugyanaz lesz, de ebben az esetben arról van szó, 
hogy egy korábban fennálló ok megszunt, majd ismét élové vált. Természetesen az ismételt esetben különös 
gonddal vizsgálandó a feltételek megléte. 
Az (5) bekezdés annak megakadályozása érdekében, hogy az egyes hatóságok, különbözo jogcímeken 
összességében hosszabb ideig fosszák meg a terheltet személyi szabadságától, mint ameddig bírói döntés 
nélkül lehetne, kimondja, hogy mindazon idot be kell számítani az orizet tartamába, amelyet annak 
elrendelése elott a terhelt a hatóság fogva tartásában töltött. Ennek értelmében az orizet tartamába 
beszámítandó például az elfogás, az eloállítás is. A törvény miniszteri indokolásának megfogalmazása szerint 
"a hatósági fogva tartásnak minosül tehát minden olyan, akár bunüldözo, akár más hatóság által 
foganatosított olyan intézkedés, amellyel az intézkedés alá vont személyt személyi szabadságától megfosztják. 
Nem hatósági fogva tartás tehát az, amely csupán a mozgásszabadságot korlátozza". 

127. § (1) Az orizetbe vétel elrendelésérol és megszüntetésérol a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság 
határoz. 

(2) Ha az orizetbe vételt a nyomozó hatóság rendelte el, errol az ügyészt huszonnégy órán belül értesíti. 
(3) A buncselekmény elkövetésén tetten ért személyt bárki elfoghatja, köteles azonban ot a nyomozó hatóságnak 

haladéktalanul átadni; ha erre nincs módja, a rendorséget értesíteni. 
1. Az orizetbe vétel szükségessége leggyakrabban az eljárás nyomozati szakaszában merül fel, hiszen a 
nyomozó hatóság az, amely az esetek többségében közvetlenül észleli a buncselekmény elkövetését. Bár a 
törvény a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekre vonatkozó döntéseket elsodlegesen a 
bíróság döntési kompetenciájába utalja, felismerve, hogy a bunüldözési érdekek jelentoségét, lehetoséget 
biztosított - értelemszeruen a bíróság mellett -mind a nyomozó hatóságnak, mind az ügyészségnek az orizet 
elrendelésére. Általános elvként leszögezheto, hogy bármely kényszerintézkedés alkalmazása csak addig 
indokolt, amíg célját el nem éri. Ilyen esetben késedelem nélkül meg kell szüntetni azt. Ebbol következoen a 
törvény mind a bíróságnak, mind az ügyészségnek, rendorségnek jogot ad az orizet megszüntetésére. 
A (2) bekezdés garanciális szabályként fogalmazza meg, hogy amennyiben az orizetbe vételt a nyomozó 
hatóság (Be. 36. §) rendelte el, akkor huszonnégy órán belül köteles az ügyészt értesíteni. 
2. A gyakorlatban számos esetben elofordul, hogy az elkövetot az elkövetés helyszínén, vagy annak közelében 
valaki - nem a nyomozó hatóság tagja - elfogja. A kifejtettekbol következon nemcsak az az eset minosül 
tettenérésnek, amikor az elköveto a buncselekményt szemtanú jelenlétében hajtja végre és az a helyszínen 
elfogja, hanem az is, ha az elkövetot akár a cselekmény szemtanúja, vagy az o felhívására, vagy egyéb okból - 
például a riasztó muködését észlelve - más személy üldözés során elfogja. Ilyen esetben a Be. 127. § (3) 
bekezdése lehetoséget biztosít az elfogó személynek arra, hogy az elkövetot visszatartsa a hatóság 
kiérkezéséig. Az elfogó személy ilyen esetben haladéktalanul köteles a tettenért személyt a rendorségnek 
átadni, amennyiben pedig erre nincs módja, úgy köteles értesíteni. A törvény ezen rendelkezése ilyen esetben 
a jogellenességet kizárja, így nincs helye a személyi szabadság megsértésének a megállapítására (BH1990. 
326). 
Felhívjuk a figyelmet az e törvényhelyhez fuzött miniszteri indokolásra, amely szerint a motorizáció, a 
technikai haladás folytán tágul az üldözés közben elfogottak, ennélfogva így a tettenérés térbeli és idobeli 
köre. 

128. § (1) Az orizetbe vétel elrendelésérol és a fogva tartás helyérol huszonnégy órán belül értesíteni kell a terhelt 
által megjelölt hozzátartozót; ennek hiányában a terhelt által megjelölt más személy is értesítheto. 

(2) A terhelt felügyelet nélkül maradó kiskorú gyermekét, illetoleg az általa gondozott más személyt gondozás 
céljából a hozzátartozójának, illetoleg az arra alkalmas intézménynek kell átadni. A kiskorú elhelyezésérol a 



gyámhatóság útján kell gondoskodni, a terhelt által gondozott más személy esetében a helyi önkormányzat jegyzojét 
kell értesíteni. Intézkedni kell a terhelt felügyelet nélkül maradó vagyonának és lakásának biztonságba helyezésérol 
is. 

(3) A katona [Btk. 122. § (1) bek.] orizetbe vételérol az elöljáróját is értesíteni kell. 
Az orizetbe vétel számos cselekvésben korlátozza a fogvatartottat, ezért az ebbol eredo hátrányok 
kiküszöbölése érdekében az eljárási törvény a hatóság számára kötelezové teszi, hogy a fogvatartott által 
megjelölt - elsosorban hozzátartozó - személyt huszonnégy órán belül értesítse. 
A (2) bekezdés a korábbi szabályozáshoz képest a fogva tartás következtében az ügyei intézésében bizonyos 
fokig korlátozott terhelt lehetoségeit tágítja. Az 1973. évi I. törvény csupán az elozetes letartóztatás 
elrendelése esetében írt elo a hatóságok számára intézkedési kötelezettséget a terhelt kiskorú gyermekével, 
vagy más általa gondozott személlyel kapcsolatban. Az orizet esetében ilyen intézkedési kötelezettséget a 
40/1987. számú BM utasítás 244. pontja írt elo. 
A törvény két alternatívát biztosít a hatóság részére. A kiskorú, vagy gondozásra szoruló más személyt a lelki 
terhek indokolatlan növelésének elkerülése érdekében elsosorban egy hozzátartozónak kell átadni. 
Amennyiben erre nincs mód, úgy a kiskorú gyermek elhelyezésérol a gyámhatóság, míg más hozzátartozó 
esetében egyéb, a célnak megfelelo intézmény - kórház, szociális otthon, rehabilitációs intézmény - útján kell 
gondoskodni. Annak érdekében, hogy a gondozásra szoruló személyek további sorsa ne maradjon ellenorzés 
nélkül, a törvény eloírja a helyi önkormányzat jegyzojének értesítését. Figyelemmel arra, hogy a kiskorú 
gyermek elhelyezésérol a gyámhatóság gondoskodik, így az o esetükben külön értesítésre nincs szükség. 
Annak érdekében, hogy az orizetbe vett személy az orizetbe vétel célján túlmenoen nem szenvedjen hátrányt, a 
törvény a hatóság kötelezettségeként írja elo a fogvatartott felügyelet nélkül maradt vagyonának, lakásának 
biztonságba helyezését. 
A katona orizetbe vételére vonatkozó speciális szabályokat a Be. 479. §-a tartalmazza. A jogalkotó azonban 
az intézkedés jellegébol fakadóan ehelyütt rögzítette, hogy a katona orizetbe vételérol az eljáróját értesíteni 
kell. 

II. Cím 

AZ ELOZETES LETARTÓZTATÁS 

Az elozetes letartóztatás feltétele 

129. § (1) Az elozetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása a jogeros ügydönto határozat 
meghozatala elott. 

(2) A terhelt elozetes letartóztatásának szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény miatt folytatott eljárásban, 
és akkor van helye, ha 

a) megszökött, a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elol elrejtozött, vagy szökést kísérelt meg, illetoleg 
az eljárás során ellene újabb, szabadságvesztéssel büntetendo szándékos buncselekmény miatt eljárás indult, 

b) szökésének vagy elrejtozésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan felteheto, hogy az 
eljárási cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható, 

c) megalapozottan felteheto, 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 felteheto, hogy szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy elokészített buncselekményt 
véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendo újabb buncselekményt követne el. 

A terhelttel szemben alkalmazható kényszerintézkedések sorában az elozetes letartóztatás a legsúlyosabb, 
szabadságelvonással - nem csupán a szabadság bizonyos fokú korlátozásával - járó kényszerintézkedés. 
Súlyának megfeleloen az eljárási törvény rendkívül szigorú feltételekhez köti alkalmazhatóságát, egyben 
számos garanciát tartalmaz arra, hogy az elozetes letartóztatás csak a legszükségesebb esetekben és a leheto 
legrövidebb ideig kerüljön alkalmazásra. Az eljárási törvény a 129. § (1) bekezdésében az elozetes 
letartóztatás fogalmát rögzíti. A fogalom meghatározásából következik, hogy elozetes letartóztatás 
elrendelésére kizárólag bíróság jogosult. Az elozetes letartóztatás alapveto célja a terhelt jelenlétének a 
biztosítása, annak megakadályozása, hogy a terhelt kivonja magát az eljárás alól, a bizonyítékok 
megsemmisítésével, megváltoztatásával - vagy ezekre való törekvéssel - akadályozza, hátráltassa az eljárást, 
vagy a már megkezdett buncselekményt befejezze, illetve újabb, ugyancsak szabadságvesztéssel büntetendo 



buncselekményt kövessen el. Az elozetes letartóztatás jellemzoje, hogy jogeros bírósági határozat nélkül akár 
relatíve hosszabb idore vonható el általa a terhelt személyi szabadsága. Éppen ezért a törvény számos 
feltételhez köti az elozetes letartóztatás alkalmazását, egyben kizárja a halaszthatatlan nyomozati 
cselekménykénti alkalmazását, valamint a különleges eljárásokban való elrendelését (BH1982. 327.; BH1989. 
225.). 
Az elozetes letartóztatás elrendelésének általános és különös okai vannak. A személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedés elrendeléséhez az általános feltételek együttes megléte mellett, legalább egy különös ok 
megvalósulása szükséges. A törvényben a "szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény" megfogalmazás 
minden olyan buncselekményt felölel, amelyek megvalósítása esetén akár vagylagosan sor kerülhet 
szabadságvesztés-büntetés kiszabására. Az elozetes letartóztatás elrendelésérol való döntés szempontjából 
nem bír jelentoséggel, hogy az adott buncselekmény hivatalból, vagy magánindítványra üldözendo. 
Természetesen ez utóbbi esetben a joghatályos magánindítvány eloterjesztése elengedhetetlen feltétel. 
Az elozetes letartóztatás okainak közelebbi vizsgálata során az alábbiak állapíthatók meg. 
Az általános feltételek: 
1. a konkrét személyre és buncselekményre irányuló alapos gyanú negatív feltétele ugyanakkor, hogy ne 
álljon fenn büntethetoségi akadály; 
2. az alapos gyanú tárgyát képezo cselekmény a törvény által legalább vagylagosan szabadságvesztéssel 
fenyegetett legyen. 
A fiatalkorú terhelt esetében további követelmény, hogy az elozetes letartóztatás "a buncselekmény különös 
tárgyi súlya folytán szükséges legyen." [Be. 454. § (1)]. 
1. A vádirat benyújtása elott az elozetes letartóztatásról való döntés meghozatalakor a bíróságnak 
valamennyi bizonyítékot számba véve kell az alapos gyanú meglétének kérdésében állást foglalnia, 
ugyanakkor viszont nincs mód az eljárás során felmerült bizonyítékok bizonyító erejének összevetésére. 
(BH1992. 34.; BH1993. 602.; BH1997. 118.; FBK. 1991/35.). 
Ettol a helyzettol némileg eltér az az eset, amikor az elsofokú bíróság a vádirat benyújtása után, a tárgyalás 
elokészítése során vizsgálja meg az elozetes letartóztatás indokoltságát. Ekkor ugyanis a benyújtott vád az, 
ami megtestesíti az alapos gyanút, míg amikor az ügydönto határozat kihirdetését követoen - miután az nem 
emelkedett jogerore - dönt a bíróság az elozetes letartóztatás kérdésében, akkor már - ha nem is jogerosen - a 
bíróság a maga szintjén már döntött a terhelt bunössége kérdésében, mégpedig éppen az általa az eljárása 
során megvizsgált egyes bizonyítékok értékelés alapján. 
A Be. 179. § (2) bekezdése szerint a terhelttel a kihallgatása elején közölni kell az alapos gyanú lényegét, a 
vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével. Ez a közlés dönto a terhelt szempontjából, tekintve, hogy ekkor 
jut tudomására, hogy a nyomozó hatóság milyen cselekmény miatt folytatja vele szemben a büntetoeljárást, és 
ekkortól nyílik lehetosége az érdemi védekezésre. 
Kiemelést érdemel, hogy az elozetes letartóztatást csak a terhelttel közölt alapos gyanú alapozhatja meg. Az 
alapos gyanú közlésének elmaradása két okra vezetheto vissza. Az egyik ok, hogy ugyan ténylegesen merült fel 
gyanú a terhelttel szemben az adott cselekmény vonatkozásában, de a gyanú nem elég alapos. A másik 
lehetoség, hogy a hatóság a ténylegesen fennálló alapos gyanút mulasztás következtében nem közölte. Ez 
azzal a következménnyel jár, hogy a terhelt nem gyakorolhatja a Be. 5. §-ában megfogalmazott jogait. A 
törvény éppen ezért nem csupán a terhelt jogait rögzíti, hanem a hatóságok számára kötelezettségeket is 
megfogalmaz. Az 5. § (3) bekezdése értelmében "a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság biztosítja, hogy 
az, akivel szemben a büntetoeljárást folytatják, az e törvényben meghatározott módon védekezhessék. A 62. § 
a fentebb megjelölt hatóságok kötelességévé teszi, hogy az egyes eljárási cselekmények elott az érintett 
személyt jogairól tájékoztassa, illetve kötelezettségeire figyelmeztesse. 
Az alapos gyanú közlésével egyenértékunek tekintheto, ha a terhelt a törvényes kioktatás mellett saját maga 
tár fel újabb tényeket, adatokat amelyek a korábbiakkal ellentétben - akár súlyuk, akár számuk miatt - már 
megalapozhatják az elozetes letartóztatás elrendelését. 
Az eljárás során az alapos gyanú intenzitása változhat, a beszerzett bizonyítékok azt erosíthetik, vagy 
gyengíthetik. Ezért folyamatosan figyelemmel kell kísérni ezt a folyamatot, és amennyiben az alapos gyanú 
jelentos mértékben meggyengül, úgy a terhelt elozetes letartóztatását meg kell szüntetni. 
Egyértelmu, hogy az elozetes letartóztatás elrendelésének, vagy fenntartásának az általános okok hiánya 
esetén nincs helye, hiába indokolná azt bármely, vagy akár valamennyi különös ok megléte. Nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy az elozetes letartóztatásról való elso döntés alkalmával rendkívül csekély bizonyíték áll 
a bíróság rendelkezésére. Sokszor csupán a kiemelkedo tárgyi súlyú cselekmény elkövetojével szembeni 
feljelentés az, ami az alapos gyanút megalapozza. Az eljárás ezen szakaszában - természetesen az egyéb 
feltételek megléte esetén - ez elegendo lehet az elozetes letartóztatás elrendelésére, de nyilvánvaló, hogy ha 



hónapokkal a nyomozás elrendelése után sem áll rendelkezésre a feljelentésen kívül semmi konkrét bizonyíték, 
úgy a terhelt elozetes letartóztatásának meghosszabbítása indokolatlanná válhat. 
A (2) bekezdésben látható az egyértelmu határvonal az a) pontban írt tények és a b)-d) pontok "megalapozott 
feltételezés" fogalma között. 
2. A különleges okok között a törvény elsoként a szökést, az elrejtozést, vagy ezek megkísérlésének tényét, 
valamint az újabb szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény miatti eljárás megindítását jelöli meg [Be. 
129. § (2) a)]. 
Bár a fenti fogalmak egyértelmunek tunnek, nem árt röviden áttekinteni oket. A "megszökött" fogalmi körébe 
tartozik az, amikor a terhelt a hatóságok elott ismert állandó lakhelyét, tartózkodási helyét elhagyta, 
ismeretlen helyre távozott, mégpedig azért, hogy kivonja magát az ellene folyó eljárás alól. A "hatóság elol 
elrejtozés" fogalomkörébe tartozik az a terhelti magatartás, amikor ugyan az elobbivel azonos indíttatásból a 
tágabb értelemben vett lakóhelyét, tartózkodási helyét nem hagyja el, de ottlétét a hatóságok elott titkolja, 
leplezi. A törvény szakított az 1973. évi I. törvény azon elemével, amely szerint elozetes letartóztatási okot 
valósított meg az újabb, szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény elkövetése. Az Be. megalkotásakor 
ezzel szemben a szabadságvesztéssel büntetendo szándékos buncselekmény miatt indult újabb eljárást 
fogalmazta meg elozetes letartóztatási okként. Az új szabályozás bizonyos értelmezési problémákat vet fel 
tekintettel arra, hogy 129. § (2) bekezdés d) pontja lényegében a bunismétlés veszélyére alapozva teszi 
lehetové az elozetes letartóztatást. Az újabb szabadságvesztéssel fenyegetett szándékos buncselekmény 
elkövetése miatt indult büntetoeljárás az eset egyéb körülményeit is értékelve általában értelemszeruen a 
bunismétlés veszélyére enged következtetni. Amennyiben nem erre vonható következtetés, akkor viszont 
aggályos az ártatlanság vélelmének érvényesülése. Mindenesetre ez a törvényi szabályozás eldöntötte az 
1973. évi I. törvény talaján kialakult aggályt - ami miatt egyébként nem volt a gyakorlat sem egyértelmu -, 
hogy a büntetoeljárás alatt, ha egy másik cselekmény miatt is indult eljárás, az mennyiben alapozza meg az 
elozetes letartóztatásnak a bunismétlésre utaló okát. Az 1998. évi XIX. törvény egyrészt nem igényli a 
mérlegelést e kérdés illetoen, másrészt eldöntötte a vitát az ártatlanság vélelmének a jelen esetben sajátos 
értelmezésérol, továbbá szukítette a lehetoségeket, mert csak szabadságvesztéssel büntetendo és szándékos 
cselekmény esetén teszi lehetové erre alapítva az elozetes letartóztatás elrendelését. 
A 2002. évi I. törvény 77. §-a tovább finomította a normaszöveget, egyértelmubbé téve azt. A módosítás 
szerint nem az újabb eljárás megindításának a ténye, hanem a már megindult eljárás alatti újabb, 
szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény miatti eljárás megindításának a ténye teszi az adott esetben 
indokolttá a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés elrendelését. 
A (2) bekezdés a továbbiakban az elozetes letartóztatás azon különös okait fogalmazza meg, amelyek a terhelt 
jövobeni várható magatartására alapozva teszik lehetové az elozetes letartóztatás elrendelését. Valamennyi 
ok az eljárási cselekményeknél való jelenlét biztosításával függ össze. A fenti bekezdésben megjelölt okok 
részben megegyeznek a korábbi eljárási törvény 92. § (2) bekezdés a) pontjának második fordulatában 
megjelölt okokkal. A törvényhez fuzött miniszteri indokolás egyrészt elhatárolódik a korábbi törvény alapján 
folytatott gyakorlatot kritizálva, amikor azt mondja, hogy "a szökés veszélyét a gyakorlatban mechanikusan 
állapítják meg bizonyos tárgyi súlyú buncselekmények esetében. A törvény szerint önmagában a 
buncselekmény büntetési tételének alapul vétele nem elegendo az elozetes letartóztatás elrendelésére". 
Másrészt röviddel ezt követoen úgy fogalmaz, hogy "az újrafogalmazott különös okok rendszerében a 
buncselekmény tárgyi súlya, illetve a szökés és elrejtozés veszélye lehet olyan körülmény, amely a (2) 
bekezdés b) pontja szerinti letartóztatási okot megalapozhatja". 
Álláspontunk szerint minden alkalommal az adott konkrét eset körülményei bírnak dönto jelentoséggel. Meg 
kell azonban állapítanunk, hogy a buncselekmény absztrakt tárgyi súlya és a kiszabható büntetés mértéke 
természetes korrelációt mutatnak. Könnyen belátható, hogy az elköveto tudatában nem a cselekmény tárgyi 
súlya jelenik meg a szökést vagy az elrejtozést motiváló tényezoként, hanem a vele szemben kiszabható 
büntetés súlya, tartama. Éppen ezért álláspontunk szerint többek között a szökés, elrejtozés veszélyére 
vonható következtetés a kiemelkedo tárgyi súlyú, hosszabb tartamú szabadságvesztéssel fenyegetett 
buncselekmények elkövetoinek esetében. Ez természetesen nem jelentheti azt, hogy minden ilyen esetben 
szükségszeru az elozetes letartóztatás elrendelése, hiszen ezen okkal szemben a terhelt oldalán olyan motiváló 
tényezok is megjelenhetnek, amelyek erosebbek a hatóság, a büntetés eloli menekülés motivációjánál. Ilyen 
esetben azt kell vizsgálni, hogy milyen adatok támasztják alá azt, hogy a terhelt mégsem fog a hatóság elol 
megszökni, elrejtozni. Eltéro megítélésu lehet a szökés veszélyét illetoen annak a gyanúsítottnak az esete, aki 
jelentosebb ingatlanvagyonnal, nehezen mobilizálható értékekkel bír, mint azé, aki esetleg hasonló értéku 
vagyonnal bír, ám az teljes egészében vagy túlnyomórészt mobil, illetve gyorsan mobilizálható. Ez utóbbi 



esetben nyilván nagyobb a valószínusége annak, hogy a terhelt vagyonával együtt kivonja magát az eljárás 
alól. 
Minden egyes konkrét esetben más és más okok merülhetnek fel, amelyek valószínutlenné tehetik a szökés, 
elrejtozés veszélyét. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek: a rendezett családi háttér (feltéve, hogy nem a 
családja sérelmére követte el a cselekményt), hosszabb munkaviszony (kivéve, ha a munkáltató sérelmére 
éppen hosszú idon keresztül követte el pl. a sikkasztást), ha egy, vagy több kiskorú gyermeket tart el egyedül a 
terhelt, ha az okozott kárt teljes egészében, vagy nagyrészt megtérítette, feltáró jellegu, bunösségre is 
kiterjedo beismero vallomást tett. Hasonló tartalmú döntést hozott a bíróság annak a terheltnek az ügyében, 
akit a bíróság nem jogerosen 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélt. A bíróság határozata indokolásában kitért 
arra, hogy "nem hagyható figyelmen kívül az a tény sem, hogy a vádlottnak házastársa, kiskorú gyermeke van, 
ezeknek a tényeknek pedig jelentoségük van akkor, amikor a szökés és az elrejtozés reális veszélyének 
fennállásáról vagy annak hiányáról kell dönteni (BH1997. 384). 
Általában a szökés, elrejtozés veszélyének csekélyebb voltát jelzi, ha a terhelt súlyos fokban mozgássérült, 
vagy olyan megbetegedésben szenved, ami rendszeres orvosi ellátást, speciális gyógykezelést igényel, aminek 
biztosítása esetleg nehézségekbe ütközhetne lakóhelyétol távol. 
Az ügyek egy részében elofordul, hogy a terhelt önként jelentkezik a nyomozó hatóságnál. Ilyen esetben 
különös gonddal kell vizsgálni, hogy fennáll-e annak a veszélye, hogy a késobbiekben kivonja magát az 
eljárás alól. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy egyes esetekben a terhelt csupán arról tud, hogy a nyomozó 
hatóság keresi ot, de abban a hiszemben van, hogy egy másik - az ügy tárgyát képezonél lényegesen enyhébb 
jogi megítélésu - cselekmény miatt keresik. Ugyancsak nem kizárt, hogy az eljárás elorehaladtával, a terhelo 
bizonyítékok halmazát látva a terhelt - aki addig abban bízott, hogy nincs ellene elég bizonyíték - utóbb 
megváltoztatja álláspontját és mégis igyekszik megszökni. Hasonlóképpen vizsgálandó az elozetes 
letartóztatás indokoltsága, amennyiben az eljárás során a cselekmények minosítése lényegesen súlyosabb 
lesz, mint az az eljárás kezdetén volt. Értelemszeruen ez fordítva is igaz, amennyiben a korábbi jelentos súlyú 
cselekményre vonatkozó gyanú elenyészik, illetve lényegesen enyhébb megítélésuvé válik, úgy az elozetes 
letartóztatás megszüntetésének lehetoségét kell megvizsgálni. 
Kiemelést érdemel, hogy a törvény új, mintegy kiegészíto elozetes letartóztatási okként jelöli meg azt az esetet, 
amikor a szökés, elrejtozés veszélyén túl egyéb okból "megalapozottan felteheto, hogy az eljárási 
cselekményeknél a terhelt jelenléte másként nem biztosítható". Megállapíthatjuk, hogy e jogszabályi 
rendelkezés hézagpótló szerepet tölt be, miután a gyakorlatban a szökés, elrejtozés veszélye nem volt ugyan 
megállapítható, de a terhelt következetes, indokolatlan távolmaradása az egyes eljárási cselekményeknél, az 
eljárás befejezését nagymértékben késleltette. 
A törvény és annak indokolása még példálódzó jellegu eseteket sem jelöl meg e témakörben, így ennek 
kidolgozása a gyakorlatra vár. Csupán érintoleg utalunk itt arra az esetcsoportra, amikor a terhelt lakóhelye, 
tartózkodási helye ismert, ott fel is lelheto, azonban következetesen nem tesz eleget e megjelenési 
kötelezettségének, az idézéssel szembeni sorozatos ellenállása ennélfogva lehet indoka az elozetes 
letartóztatásnak. A törvényhozó éppen azt ismerte fel ezzel a szabályozással, hogy amikor nem a szökés vagy 
az elrejtozés eredményezi az eljárás megnehezítését, elhúzódását, ezen terhelti magatartásnak gátat lehessen 
vetni. 
A (2) bekezdés c) pontja lényegében a korábbi eljárási törvény 92. § (2) bekezdés b) pontjának finomított 
megfeleloje. Példálódzó jellegu felsorolással jelöli meg azokat a konkrét eseteket, amelyeket tipikusan 
olyannak tekint, amelyek alkalmasak az eljárás meghiúsítására, megnehezítésére, vagy a bizonyítás 
veszélyeztetésére. A törvény szövege az elofordulásokat emelte be a törvénybe, amelyek révén a terheltek - 
hosszú évek tapasztalatai szerint -a leggyakrabban igyekeznek az eljárást eredményességét befolyásolni. 
Ebbe a körbe tartoznak azok az esetek is - bár a törvény nem emeli ki külön -, amikor a terhelt szabadlábra 
kerülése esetén társaival összebeszélne, ily módon veszélyeztetve az eljárás sikerét. Ennek veszélyére utalhat 
például a terhelt kijelentése, fogdából kijuttatni próbált levele stb. Ezen elozetes letartóztatási ok - jellegébol 
adódóan - elsosorban az eljárás kezdeti szakában merülhet fel. Erre nyújt példát az az eseti döntés, amely 
szerint a bíróság többek között azért hosszabbította meg a nyomozati szakban a gyanúsított elozetes 
letartóztatását, mert az a rendorségi fogdából olyan tartalmú leveleket próbált meg hozzátartozónak 
kijuttatni, amelyekbol nyilvánvalóvá vált szándéka az eljárás megnehezítésére, meghiúsítására. (BH2000. 
390.) 
Értelemszeruen a döntés során ezzel kapcsolatban két körülményt kell folyamatosan értékelni. Egyrészt, hogy 
az eljárás adott szakaszában milyen arányban vannak a nyomozó hatóság által már felderített és rögzített 
bizonyítékok és a feltételezhetoen még meglévo, de be nem szerzett, illetve nem biztosított bizonyítékok. 



Másrészt a terhelt mennyire képes a még be nem szerzett, nem rögzített bizonyítékokhoz hozzáférni, azokat 
érdemben befolyásolni, megváltoztatni. 
Ahogy halad elore az eljárás, hallgatja ki többször a nyomozó hatóság a terhelteket, tanúkat, zajlanak le a 
szembesítések, rögzítik a tárgyi bizonyítékokat, készülnek el a szakvélemények, úgy bár teljességen nem 
zárható ki, de csökken annak a reális veszélye - esetleg a terhelt akaratától függetlenül - és esélye, hogy az 
eljárást bármennyire is befolyásolni tudja. Éppen ezért igen ritkán kerül sor az elozetes letartóztatás 
fenntartására a tárgyalás elokészítése során ezen okból. (FBK. 1995/11.) 
A (2) bekezdés d) pontja az elozetes letartóztatás elrendelését lényegében a bunismétlés okán teszi lehetové. 
Az adott esetben az alapveto cél a bunismétlés megakadályozása, ez azonban speciális prevenció, amely nem 
tévesztendo össze a szabadságvesztésnél megkívánt általános prevenciós céllal. Ezen elozetes letartóztatási ok 
meglétének vizsgálatakor fokozott gondossággal kell értékelni a terhelt korábbi és az eljárás során tett 
kijelentéseit, az eloéletét, a korábban elkövetett és az adott ügyben elbírált cselekmények jellegét, számát, a 
terhelt életkörülményeit, hiszen ezekbol vonható le csupán következtetés arra, hogy a terhelt szabadlábra 
kerülése esetén milyen magatartást tanúsítana. 

Az elozetes letartóztatás elrendelése 

130. § (1) Az elozetes letartóztatás elrendelésérol - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára a IX. Fejezet VI. 
Címe szerinti eljárásban - a bíróság határoz. 

(2) A bíróság elozetes letartóztatás helyett lakhelyelhagyási tilalmat vagy házi orizetet is elrendelhet. 
(3) Ha a büntetoeljárásnak magánindítványra van helye, az elozetes letartóztatás a magánindítvány eloterjesztése 

elott nem rendelheto el. 
A törvény egyértelmuen rögzíti, hogy elozetes letartóztatásról kizárólag a bíróság jogosult dönteni. A vádirat 
benyújtásáig az elozetes letartóztatás kérdésében a megyei bíróság elnöke által kijelölt helyi bírósági bíró, a 
nyomozási bíró jogosult dönteni. Eljárását a törvény a IX. Fejezet VI. Címében szabályozza. A vádirat 
benyújtását követoen az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróságnak van döntési 
jogosultsága. 
Az elozetes letartóztatásról a bíróság alakszeru határozattal, végzéssel dönt. A végzés rendelkezo részében fel 
kell tüntetni a fogva tartás kezdetének pontos idopontját, valamint azt - hónap, nap megjelölésével -, hogy az 
elrendelés, hosszabbítás meddig tart, valamint a jogorvoslati kioktatást. A végzés indokolásának tartalmaznia 
kell az alapos gyanú tárgyát képezo cselekmény leírását, minosítését, az ügyész indítványára utalást, valamint 
az elozetes letartóztatás általános és különös okait. 
A nyomozási bíró határozata ellen - akik jelen voltak a határozat kihirdetésénél -, azonnal, az a jogosult, aki a 
határozat kihirdetésén nem vett részt, a fellebbezését az üléstol számított három napon jelentheti be. Akikkel 
kézbesítés útján közölték a határozatot, azok a kézbesítéstol számított három napon belül jogosultak a 
fellebbezés eloterjesztésére. 
Az eljárás során mindvégig arra kell törekedni, hogy az elérni kívánt célt leheto legenyhébb kényszer 
alkalmazásával érje el a hatóság. Kívánatos, hogy a bíróság a leheto legkevesebb esetben alkalmazzon 
szabadságelvonással járó kényszerintézkedést, ellenben más szabadságkorlátozó intézkedésekkel igyekezzen 
kiváltani azokat. A törvény - összhangban az emberjogi egyezményekkel - lehetoséget biztosít a bíróságnak 
arra, hogy az elozetes letartóztatási okok megléte esetén - amennyiben úgy ítéli meg - az elozetes letartóztatás 
helyett lakhelyelhagyási tilalmat vagy házi orizetet rendeljen el. Erre az alternatívára leggyakrabban a Be. 
129. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott elozetes letartóztatási okok megléte esetén van lehetoség. 
Kivételesen, például utazó bunözés esetén vagy meghatározott, a terhelt lakhelyétol távol eso elkövetési 
helyek esetében a Be. 129. § (2) bekezdés c) pontjában írt ok megléte esetén is alkalmazható. 
A Be. 130. § (3) bekezdése kizárja az elozetes letartóztatás elrendelését magánindítványra induló ügyekben a 
magánindítvány eloterjesztése elott. Bár a törvény nem mondja ki, de a szabályozás jellegébol következoen 
ugyanez a helyzet a kívánat és a meghatározott szerv feljelentésének elmaradása esetén is, hiszen ezek 
hiányában sem folytatható a büntetoeljárás. 

Az elozetes letartóztatás tartama 

131. § (1) A vádirat benyújtása elott elrendelt elozetes letartóztatás az elsofokú bíróságnak a tárgyalás elokészítése 
során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Az elozetes letartóztatást a nyomozási bíró alkalmanként 
legfeljebb három hónappal, összesen legfeljebb az elozetes letartóztatás elrendelésétol számított egy év elteltéig 



meghosszabbíthatja. Ezt követoen az elozetes letartóztatást a megyei bíróság egyesbíróként eljárva, a nyomozási bíró 
eljárására vonatkozó szabályok szerint, alkalmanként legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja. 

 (2) A vádirat benyújtása elott az elozetes letartóztatás meghosszabbítása iránt az ügyész az elozetes letartóztatás 
határidejének lejárta elott 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 ítélotábla tanácsa bírálja el. 

(4) A vádirat benyújtása után az elsofokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás az elsofokú 
bíróság ügydönto határozatának kihirdetéséig, az elsofokú bíróság által az ügydönto határozat kihirdetése után 
elrendelt vagy fenntartott, illetoleg a másodfokú bíróság által elrendelt elozetes letartóztatás az eljárás jogeros 
befejezéséig, de legfeljebb a nem jogeros ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tart. Az elsofokú bíróság 
ügydönto határozatának hatályon kívül helyezése és az elsofokú bíróság új eljárásra utasítása esetén a másodfokú 
bíróság által elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás az elsofokú bíróságnak a megismételt eljárás során 
hozott határozatáig tart. 

A törvény részletesen szabályozza az elozetes letartóztatás idotartamát az eljárás egyes szakaszaiban. 
Megkülönbözteti a törvény a vádirat benyújtása elotti és az azt követo idoszakot. 
Mind a vádirat benyújtása elotti, mind az azt követo elozetes letartóztatás vonatkozásában idoszakokat jelöl 
meg, amelyek elteltével ismételten felül kell vizsgálni annak indokoltságát. A törvényi szabályozás a 
felülvizsgálati szintek változtatásával kizárja annak lehetoségét, hogy egy adott szinten, esetleg a bíróság "a 
saját koncepciójának a rabjává válva" huzamosabb ideig tartson valakit elozetes letartóztatásban. 
1. A vádirat benyújtása elott a nyomozási bíró az elozetes letartóztatást az elsofokú bíróságnak a tárgyalás 
elokészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb egy hónapra rendelheti el. Ezt követoen a nyomozási 
bíró dönt az elozetes letartóztatás meghosszabbítása kérdésében. Alkalmanként legfeljebb három hónappal 
hosszabbíthatja meg a terhelt fogva tartását, összesen azonban legfeljebb az elozetes fogva tartás 
elrendelésétol számított egy éves tartamig. Amennyiben az elozetes letartóztatás tartama az egy évet 
meghaladná, akkor a törvény egy szinttel feljebb, a megyei bírósághoz utalja a döntési jogosultságot. A 
megyei bíróság egyes bíróként jár el a nyomozási bíróra vonatkozó szabályok szerint, és alkalmanként 
legfeljebb két hónapra jogosult meghosszabbítani az elozetes letartóztatást. 
A törvény ezt követoen nem rendelkezik azokról az esetekrol, amikor a vádirat benyújtása elotti elozetes 
letartóztatás tartama az egy évet meghaladja. Ilyen esetekben a megyei bíróság egyesbíróként hozott döntését 
követoen nincs kötelezoen eloírt felülvizsgálati kötelezettség. Nem hagyható ugyanakkor figyelmen kívül, hogy 
az eljárási törvény 176. § (2) bekezdése olyan határidot rögzít, amelynek közvetlen hatása van a vádirat 
benyújtása elott elrendelt, vagy meghosszabbított elozetes letartóztatás végso tartamára. Ez a határido pedig 
a nyomozás határideje. A hivatkozott rendelkezés szerint "ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, 
a meghosszabbítás legfeljebb az ellene folyó büntetoeljárás megindításától számított két évig terjedhet." 
A gyakorlatban ez nyilvánvalóan nem jár a fogva tartott érdekeinek sérelmével, hiszen egyrészt igen 
valószínutlen a vádirat benyújtása elott ilyen hosszú tartamú elozetes fogva tartás, másrészt a terhelt, illetve 
védoje kérelmére bármikor megtörténhet az elozetes fogva tartás indokoltságának felülvizsgálata. 
A (2) bekezdés az ügyész számára állapít meg kötelezettséget az elozetes letartóztatással kapcsolatban. Az 
elozetes letartóztatásról való döntésnek minden alkalommal a lejárat elott meg kell születnie, figyelemmel 
arra, hogy amennyiben az elozetes letartóztatásra vonatkozó korábbi határozatban megjelölt idopont lejár - 
meghosszabbítás hiányában - a terheltet haladéktalanul szabadlábra kell helyezni. Ezt természetesen az iratok 
felterjesztésénél, az indítványok megtételénél is figyelembe kell venni, ezért a törvény eloírja, hogy az ügyész 
az elozetes letartóztatás határidejének lejártát megelozoen öt nappal köteles a kényszerintézkedés 
meghosszabbítása iránti indítványát eloterjeszteni. 
Az elozetes letartóztatás meghosszabbításának idotartamára vonatkozó ügyészi indítvány nem köti a 
bíróságot. Azt a bíróság a jogszabály adta keretek között maga határozza meg (BH1995. 145.) Mindazonáltal 
megfelelo információk hiányában igen nehéz és bizonytalan alapon nyugszik a bíróság állásfoglalása abban a 
kérdésben, hogy a nyomozás várhatóan mennyi idot vesz igénybe, aminek függvénye ugyanis az elozetes 
letartóztatás határidejének meghatározása. 
A (3) bekezdés a vádirat benyújtását megelozo idoszakban hozott elozetes letartóztatással kapcsolatos 
bírósági érdemi határozatok elleni jogorvoslatok elbírálását szabályozza. Szakítva a korábbi gyakorlattal, a 
nyomozási bíró meghozott határozatának felülvizsgálatát is a fellebbviteli bíróság tanácsa bírálja el. A 
nyomozási bíró határozatát a megyei bíróság, míg a megyei bíróság egyesbíróként hozott döntését az 
ítélotábla tanácsa vizsgálja felül. 
2. A vádirat benyújtását követo idoszakra vonatkozóan a Be. 131. § (4) bekezdése tartalmaz rendelkezéseket. 
Az eljárás ezen szakaszában a bíróság a Be. 263. § (1) bekezdése értelmében a vádirat benyújtását követo 



tizenöt napon belül megvizsgálja, hogy az iratok alapján szükséges-e az elozetes letartóztatás kérdésében 
dönteni. Amennyiben igen, úgy a Be. 272. § (2) bekezdése alapján további harminc napon belül kötelezo 
elokészíto ülést tartani, amelynek idopontjáról az ügyészt, vádlottat, védot értesíteni kell. Az elokészíto ülés 
nem tartható meg az ügyész a védo - amennyiben idézve volt -, a vádlott távollétében. Az elokészíto ülésen - 
szükség esetén - a vádlott meghallgatását követoen dönt a bíróság az elozetes letartóztatás kérdésében. 
Amennyiben fenntartja a vádlott elozetes letartóztatását, úgy az az elsofokú bíróságnak az ügydönto 
határozata kihirdetéséig tart. 
3. A gyakorlatban sok esetben a vádlott az ügydönto határozat kihirdetésekor is elozetes letartóztatásban van. 
Amennyiben a határozat jogerore emelkedik, azonnal foganatba veszik az elítélten a kiszabott büntetés 
végrehajtását, éppen ezért nincs mód arra, hogy ezt követoen a bíró a büntetés végrehajtásának megkezdésére 
halasztást engedélyezzen. Ellenben, amennyiben fellebbezés folytán az ítélet nem emelkedik jogerore, úgy 
döntenie kell a bíróságnak arról, hogy továbbra is indokolt-e az elozetes letartóztatás fenntartása, vagy 
lehetoség van annak megszüntetésére. 
Az elsofokú ügydönto határozat kihirdetését követoen fenntartott elozetes letartóztatás idotartamának két 
korlátja van. Az egyik általános szabály, amely szerint az elsofokú bíróság által az ügydönto határozat 
kihirdetése után elrendelt, vagy meghosszabbított, illetve a másodfokon elrendelt, fenntartott elozetes 
letartóztatás az eljárás jogeros befejezéséig tart. 
Számos esetben azonban a jogeros befejezés, pl. a másodfokú eljárásban felveendo bizonyítás miatt, idoben 
igen távol kerül. A vádlott pedig már az elsofokú eljárás során is hosszabb idot töltött elozetes fogva 
tartásban, így a nem jogerosen kiszabott szabadságvesztés tartamát is meghaladó idot tölthetne elozetes 
letartóztatásban. Egyértelmu, hogy az eljárás elhúzódása miatt a vádlott nem kerülhet hátrányosabb 
helyzetbe, mintha az eljárás elso fokon jogerosen befejezodött volna, ugyanis ez az elozetes letartóztatás 
céljával ellentétes lenne. Ez abban az esetben is így van, ha az ügyész súlyosításért jelentett be fellebbezést, és 
ezáltal nem kizárt az elsofokú bíróság által kiszabott büntetés súlyosítása sem. Ezért állítja fel a törvény a 
másik korlátot azzal, hogy az így fenntartott elozetes letartóztatás legfeljebb a nem jogerosen kiszabott 
szabadságvesztés tartamáig tart. 
Az 1998. évi XIX. törvény eredeti formájában ehelyütt nem tartalmazott rendelkezést az elozetes 
letartóztatásra vonatkozóan, az elso fokú bíróság ítélet hatályon kívül helyezo és az új eljárásra utasító 
határozatában. A 2002. évi I. törvény 78. §-a pótolta ezen hiátust, amikor kimondta, hogy az elso fokú bíróság 
ítéletének hatályon kívül helyezése, és az elsofokú bíróság új eljárásra utasítása esetén "a másodfokú bíróság 
által elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás az elso fokú bíróságnak a megismételt eljárás során 
hozott határozatáig tart." Miként arra a törvényhez fuzött miniszteri indokolás is utal rá ebben az esetben a 
"nem jogeros ítélettel kiszabott szabadságvesztés" nem értelmezheto, tekintve, hogy a hatályon kívül helyezés 
folytán nem beszélhetünk kiszabott szabadságvesztésrol, így nem volt mellozheto az ide vonatkozó 
normaszöveg újragondolása. 

132. § (1) Ha a vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás tartama 
a) a hat hónapot meghaladja, és az elsofokú bíróság még nem hozott ügydönto határozatot, az elsofokú bíróság, 
b) az egy évet meghaladja, a másodfokú bíróság 

az elozetes letartóztatás indokoltságát felülvizsgálja. 
(2) A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás indokoltságát az (1) bekezdés b) 

pontjában meghatározott határidot követoen a másodfokú bíróság legalább hat havonta felülvizsgálja. 
(3) Ha az elozetes letartóztatás tartama a három évet eléri, az elozetes letartóztatás megszunik, kivéve az ügydönto 

határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás esetét, továbbá, ha az ügyben hatályon 
kívül helyezés folytán megismételt eljárás van folyamatban. 

A vádirat benyújtását követoen elrendelt, vagy fenntartott elozetes letartóztatás esetében is a bíróságok 
kötelességévé teszi az eljárási törvény a fogva tartás indokoltságának idoszakos felülvizsgálatát. 
1. A Be. 132. § (1) bekezdés a) pontja értelmében akkor kell sort keríteni a felülvizsgálatra, ha a vádirat 
benyújtását követo hat hónap eltelt és még nem született ügydönto határozat. Ebben az esetben a 
felülvizsgálatot az ügyet tárgyaló elsofokú bíróság köteles lefolytatni. Egy év elteltével a másodfokon eljáró 
bíróság végzi a felülvizsgálatot. 
Ez a felülvizsgálat akkor is kötelezo, ha az elsofokú bíróság nem jogeros, szabadságvesztést kiszabó ítélete 
meghozatalakor az elozetes letartóztatást fenntartó végzése ellen a vádlott fellebbezést jelentett be, amelyet a 
másodfokú bíróság még nem bírált el. (BH1990. 373.) Miként azt többször hangsúlyoztuk, az elozetes 
letartóztatás a terhelt egyik legalapvetobb alkotmányos jogát, a szabadsághoz való jogát korlátozza, éppen 
ezért az eljárási törvény számos garanciális rendelkezést tartalmaz e tekintetben. Mindenekelott abból kell 
kiindulni, hogy az elozetes letartóztatás nem elorehozott büntetés, hanem az eljárás sikeres lefolytatását 



biztosító kényszerintézkedés. A törvény szabályozásából fakadóan a meghatározott ido eltelte önmagában 
olyan körülmény, amely - függetlenül a jogosultak indítványaitól - a bíróság érdemi állásfoglalását indokolja. 
Különös jelentoséggel bír annak a vizsgálata, hogy a terhelt által elozetes fogva tartásban töltött ido és a 
bunösség megállapítása esetén kiszabható büntetés tartama milyen viszonyban van. Az elozetes fogva 
tartásban töltött ido az anyagi jogszabály rendelkezései értelmében a kiszabott szabadságvesztésbe 
beszámítandó, így az ido elorehaladtával egyre csökken a várhatóan még letöltendo szabadságvesztés 
tartama. Ez a tény pedig érdemben érintheti a terhelt tekintetében a szökés, elrejtozés veszélyének realitását. 
Hasonlóképpen hatással lehet az eltelt ido az eljárás megnehezítésének tényleges veszélyét illetoen. 
Az idoszakos felülvizsgálattal összefüggésben szükséges megjegyezni, hogy jellegét tekintve teljes mértékben 
eltér a 133. § (1) bekezdésében megfogalmazott lehetoségtol. Míg az említett jogszabályhely az eljárás 
felesleges elhúzódását hivatott megakadályozni azáltal, hogy lehetové teszi az alakszeru határozat 
meghozatalának mellozését mindazon esetekben, amikor a szabadlábra helyezési kérelmek semmilyen új 
adatot nem tartalmaznak, addig a 132. § rendelkezései ettol teljesen függetlenül a törvényben meghatározott 
ido elteltével teszi kötelezové a felülvizsgálatot. (BH2001. 418.) 
A fentebb részletezett felülvizsgálat soha nem a korábbi - elrendelo, vagy fenntartó - határozatok 
felülvizsgálatát jelentik, hanem azt, hogy az azok meghozatala óta eltelt ido után is fennállnak-e még az 
elozetes letartóztatás indokai, vagy nem. 
A határidok számításánál mindig a tényleges helyzet az irányadó. Abban az esetben, ha a terhelt elozetes 
letartóztatását rendelte el a bíróság, de a foganatba vételre késobb került sor, akkor a kezdo idopont a 
foganatba vétel napja lesz. (BH1992. 576., FBK. 1992/17.) Nem kizárt, hogy az elozetes letartóztatásban lévo 
terhelten jogeros szabadságvesztést hajtanak végre. Ilyenkor az elozetes letartóztatás végrehajtása 
megszakad, majd a büntetés letöltését követoen feléled. Ebben az esetben a felülvizsgálati határidok számítása 
a korábban kifejtettekhez hasonló elvi alapokon nyugszik. Itt is a ténylegesen elozetes fogva tartásban töltött 
idot kell figyelembe venni, a jogeros szabadságvesztés büntetés végrehajtása elotti és az azt követo idoszak 
adódik össze. (BH1990. 135.) 
Az új eljárási törvény kapcsán - hasonlóan az 1973. évi I. törvény szabályozásával összefüggésben - felmerül 
annak a kérdése, hogy az éves felülvizsgálat szempontjából mely idopontok az irányadók. Álláspontunk szerint 
a hatályos eljárási szabályoknak megfelel a korábbi eljárási törvény talaján kialakított gyakorlat megfelelo 
adaptációja. Ennek megfeleloen az elozetes letartóztatás éves felülvizsgálatánál az egy év elteltének számítása 
szempontjából két idopontnak van jelentosége. Az egyik, az elsofokú bíróság által a tárgyalás elokészítése 
során hozott határozat, a másik pedig a másodfokú bíróság ezzel kapcsolatban hozott határozatának kelte. Az 
elso eset teljesen egyértelmu, magyarázatot nem igényel. Ezzel szemben nem ennyire kézenfekvo a második 
idopont. Az éves felülvizsgálat szempontjából az elozetes letartóztatás kérdésében hozott legutolsó másodfokú 
bírósági határozat idopontja a mérvadó. Igen gyakran fordul elo, hogy vádlottak, és védoik szabadlábra 
helyezés iránti kérelmét elutasító elsofokú határozat kerül a megyei bíróság, vagy az ítélotábla, mint 
másodfokú bíróság elé. A jogszabályból folyó kötelessége folytán az ilyen esetekben, a másodfokú eljárásban 
a bejelentett szabadlábra helyezést célzó okoktól függetlenül megvizsgálja, hogy fennállnak-e az elozetes 
letartóztatás indokai. A másodfokú bíróság vizsgálati módszere, szempontjai semmiben nem különböznek a 
felülvizsgálat során alkalmazottaktól. Lényegileg ezt az álláspontot fejtette ki a Legfelsobb Bíróság a 
BH1994. 588. számú döntésében - a BH1984. 393. döntését felülbírálva - amikor egyértelmuen kimondta, 
hogy figyelemmel az 1973. évi I. törvény 95. § (3) bekezdésére és a 380. § (3) bekezdésének utolsó 
fordulatára, a felülvizsgálat szempontjából az egy év "a Legfelsobb Bíróságnak bármely okból a 
kényszerintézkedés jogszerusége kérdésének a vizsgálata során hozott határozat"-tól számítandó. 
Felmerülhet a kérdés, hogy a másodfokú bíróság az elozetes letartóztatás indokoltságának éves 
felülvizsgálata során milyen tartalmú határozatot hoz. Megítélésünk szerint e tekintetben is alkalmazható a 
korábbi gyakorlat, amely szerint a felülvizsgálati eljárás során a másodfokú bíróság az indokoltnak tartott 
elozetes letartóztatást továbbra is "fenntartja" (BK. 144. számú állásfoglalás). 
2. Az elozetes letartóztatás meghosszabbítására, illetve a felülvizsgálatokra vonatkozó szabályok szigorúan 
kötodnek az eljárás egyes szakaszaihoz. Abban az esetben, ha a bíróság eljárása során, az elokészíto ülésen 
pótnyomozást rendel el, és az iratokat az ügyésznek visszaküldi, akkor az eljárás nyomozati szakba kerül 
vissza, így nyomozati szakra érvényes szabályokat kell alkalmazni. (BH1994. 587.) Ugyanezen okból, ha a 
terhelt elozetes letartóztatását a megyei bíróság meghosszabbította, majd ezt követoen, pl. az ügyész 
határozata alapján szabadlábra helyezik, akkor az ismételt elrendelés esetén újra a helyi bíróság jogosult 
eljárni, és a határido számítások is az új elrendeléstol kezdodnek ismét. 



A törvényben eloírt határidoktol függetlenül a bíróság felülvizsgálja az elozetes letartóztatás indokoltságát a 
szabadlábra helyezési kérelmek alapján. Ilyen esetben a bíróság alakszeru határozattal dönt, amely ellen 
fellebbezésnek van helye. 
3. Az 1973. évi I. törvény nem tartalmazott rendelkezést arra nézve, hogy az éves felülvizsgálatot követoen 
melyik bíróság feladata az elozetes letartóztatás indokoltságának idoszakos vizsgálata. A hatályos Be. 132. § 
(2) bekezdése kitölti ezt az urt, amikor kimondja, hogy a vádirat benyújtása után elrendelt, vagy fenntartott 
elozetes letartóztatás indokoltságát az egy éves felülvizsgálatot követoen a másodfokú bíróság vizsgálja. A hat 
hónapos felülvizsgálati idoköz változatlan marad, miként az elsofokú bíróság esetében. A norma szövegébol 
egyértelmuen következik, hogy indokolt esetben ezen a határidon belül is lehetoség van az indokoltság 
vizsgálatára akár hivatalból, akár szabadlábra helyezési kérelem alapján. 
4. A Be. 132. § (3) bekezdése meroben új rendelkezést fogalmaz meg. Szakítva a korábbi szabályozással, 
egyben igazodva a nemzetközi normákhoz, rögzíti az elsofokú bíróság ügydönto határozatát megelozo elozetes 
letartóztatás tartamának a felso határát. A törvény foszabályként kategorikusan kimondja, hogy amennyiben 
az elozetes letartóztatás tartama a három évet eléri, az elozetes letartóztatás megszunik. A rendelkezésbol 
következoen az elozetes letartóztatás ebben az esetben a törvény erejénél fogva szunik meg, nem szükséges 
hozzá a bíróság alakszeru határozata. E rendelkezés egyrészrol meggátolni kívánja, hogy a terhelt hosszabb 
ideig legyen bizonytalanságban a sorsát illetoen, másrészrol pedig - a Be. 136. §-ának rendelkezéseivel 
összhangban - az eljáró hatóságokat készteti a minél gyorsabb ügyintézésre. 
A foszabály alól a törvény mindössze két kivételt enged. Nem érvényesül a törvényben meghatározott három 
éves felso határ, amennyiben az elozetes letartóztatásról a bíróság az ügydönto határozata kihirdetését 
követoen döntött - rendelte el, tartotta fenn -, valamint akkor sem, ha hatályon kívül helyezés folytán 
megismételt eljárás van folyamatban. 
Az elozetes letartóztatás tartamának felso határát rögzíto rendelkezésnek a fentieken túl jelentosége van más 
kényszerintézkedések esetén is. A Be. 139. § értelmében ha a terhelt a lakhelyelhagyási tilalmat, illetoleg a 
házi orizet szabályait megszegi, illetve az adott eljárási cselekményen szabályszeru idézés ellenére nem 
jelenik meg - elozetes kimentés, illetve igazolás hiányában - elozetes letartóztatása is elrendelheto. 
A Be. 528. § (2) bekezdése akként rendelkezik, hogy amennyiben az ügyész indítványozta a tárgyalásnak a 
vádlott távollétében való megtartását, majd még a tárgyalás megkezdése elott ismertté válik a tartózkodási 
helye, akkor a bíróság a vádlottal szemben szükség esetén személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést 
is elrendelhet. 
A Be. 529. § (1) bekezdése szerint amennyiben a vádlott tartózkodási helye a vádirat benyújtását követoen 
válik ismeretlenné, a tanács elnöke az eljárás felfüggesztése nélkül felhívhatja az ügyészt, hogy kíván-e 
indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történo folytatására, és ezzel egyidejuleg elfogató 
parancsot bocsát ki. 
A fenti rendelkezések azonban csak abban az esetben alkalmazhatók, amennyiben a vádlott elozetes 
letartóztatása nem azért szunt meg, mert a tartama a három évet elérte. Ilyen esetben ugyanis semmilyen 
címen nincs helye a vádlott elozetes letartóztatása elrendelésének. 

Az elozetes letartóztatás megszüntetése iránti indítvány elbírálása 

133. § (1) Az elozetes letartóztatás megszüntetése iránti indítványt a bíróság érdemben megvizsgálja, és errol 
indokolt határozatot hoz. Ha a terhelt, illetoleg a védo az ismételt indítványban új körülményre nem hivatkozik, a 
bíróság az indítványt érdemi indokolás nélkül elutasíthatja. 

(2) Ha az elozetes letartóztatás elrendelése, illetoleg meghosszabbítása óta három hónap eltelt, az (1) bekezdés 
második mondata nem alkalmazható. 

1. Az eljárás során az arra jogosultak az elozetes letartóztatás megszüntetése érdekében - az elozetes 
letartóztatásról a törvényben eloírt döntések elleni jogorvoslati kérelmeket ide nem számítva - indítványt 
terjeszthetnek elo. A bíróság kötelezettsége ezeknek az indítványoknak alapján az elozetes letartóztatás 
indokoltságát ismételten - a törvényben meghatározott idopontoktól függetlenül - felülvizsgálni. A 
felülvizsgálat során minden, a kérelemben megjelölt indokot külön-külön elemezni kell, és azok figyelembe 
vételével kell dönteni az elozetes letartóztatás megszüntetésérol, vagy a kérelem elutasításáról. A bíróság 
döntését alakszeru határozattal hozza az érdekeltek tudomására. A határozat indokolásában az elozetes 
letartóztatás fennálló indokainak megjelölésén túl részletesen ki kell térnie a bíróságnak arra is, hogy a 
kérelemben megjelölt, a kérelem eloterjesztojének álláspontja szerint a terhelt szabadlábra helyezését 
indokoló felvetéseket miért nem fogadta el. 
Természetesen az indítvány feloli döntés ellen fellebbezésnek van helye. 



Azokban az eljárásokban, amelyekben a bíróság elrendelte a terhelt elozetes letartóztatását, gyakran 
tapasztalható, hogy a terhelt, illetve védoje akkor is szabadlábra helyezés iránti kérelmet terjeszt elo, amikor 
az elozetes letartóztatás kérdésében való korábbi döntés, vagy az elozo szabadlábra helyezés iránti kérelem 
elutasítása óta rendkívül rövid ido telt el, esetleg a fellebbezés folytán még a másodfokú határozat sem 
született meg, ugyanakkor a kérelmek csak a korábbi indokokat ismételik. A Be. 133. § (1) bekezdése az ebbol 
eredo idoszeruségi problémák kiküszöbölése érdekében lehetoséget biztosít a bíróságoknak arra, hogy az 
eljárás során ismételten eloterjesztett, új indokokat nem tartalmazó szabadlábra helyezési kérelmeket érdemi 
indokolás nélkül elutasítsák. 
Felmerül a kérdés, hogy ilyen esetben kell-e alakszeru határozatot hoznia a bíróságnak. Álláspontunk szerint 
az 1973. évi I. törvény 95. § (4) bekezdésével - amely a jelenlegi jogi szabályozáshoz hasonló rendelkezést 
tartalmazott - való összevetés alapján igen. A korábbi törvény megfogalmazása szerint a bíróság ilyen esetben 
a határozat hozatalát "mellozheti". Ez a normaszöveg egyértelmu volt, a bíróság nem volt köteles alakszeru 
határozatot hozni ebben a kérdésben. A hatályos törvény ezzel szemben "indokolás nélküli elutasításról" 
beszél, ebbol következoen a határozat meghozatala nem, csupán annak érdemi indokolása mellozheto. Tovább 
menve, tekintettel arra, hogy a törvényi szabályozás nem zárja ki az ilyen határozatot a fellebbezéssel 
megtámadható határozatok körébol, az ilyen végzés ellen fellebbezésnek van helye. 
2. A törvényalkotó úgy ítélte meg, hogy az elozetes letartóztatás elrendelésétol, vagy meghosszabbításától 
számított három hónap eltelte olyan hosszú ido, amely már nem teszi lehetové az ismételt kérelem indokolás 
nélküli elutasítását. Bár a törvény betuje egyértelmuen fogalmaz, mégis bizonyos értelmezési problémák 
felmerülésével kell számolni, amelyek megoldásában a törvényhez fuzött miniszteri indokolás sem nyújt kello 
támpontot. 
Amennyiben a törvény betujét vesszük kiindulási alapnak, akkor az (1) bekezdésben megfogalmazott, az eljáró 
hatóságok, nem utolsó sorban a bíróságok munkáját jelentosen tehermentesíto, az eljárás gyors 
lefolytatásának biztosítását célzó rendelkezésnek alkalmazására igencsak szuk határido, kiinduló pontonként 
pontosan három hónap biztosított. Ez a két kiinduló pont az elozetes letartóztatás elrendelése, illetve 
meghosszabbítása. A probléma elsosorban az elso fokú bíróság elotti eljárásban merülhet fel. A bíróság a 
vádirat benyújtását követoen elokészíto ülésen dönt az elozetes letartóztatás kérdésében. A megszorító 
értelmezés szerint ettol az idoponttól számított három hónapon belül ismételten beadott, a törvényben 
megjelölt kérelmek tekintetében lehetne csupán a Be. 133. § (1) bekezdés második fordulatát alkalmazni. 
Ennek a gondolatmenetnek a végig vitele oda vezet, hogy a három hónap elteltével a vádlott és védoje akár 
hetente adhatna be az elozetes letartóztatás megszüntetésére irányuló olyan kérelmet, amely semmilyen új 
adatot, indokot nem tartalmaz, és azokat a bíróságnak minden alkalommal tételesen vizsgálva, indokolással 
ellátott, alakszeru határozattal kellene elbírálnia. Álláspontunk szerint ez a nyelvtani értelmezés nem 
alkalmas a törvényalkotói célok elérésére. Megítélésünk szerint a jogalkotó célja e rendelkezéssel az eljárás 
indokolatlan elhúzódásának megakadályozása volt. 
A (2) bekezdés értelme az, hogy a meghosszabbítást elrendelo határozattal esik egy tekintet alá a hat 
havonkénti felülvizsgálat, valamint a szabadlábrahelyezési indítvány érdemi megvizsgálását követo, indokolt 
nemleges határozat is. Ennélfogva ezen határozatokat követo három hónapon belül beadott, új körülményt 
nem tartalmazó kérelem érdemi indokolás nélkül elutasítható. 

Intézkedés az elozetes letartóztatás elrendelése után 

134. § A vádirat benyújtásáig a nyomozó hatóság, a vádirat benyújtását követoen a bíróság az elozetes 
letartóztatott meghallgatása után haladéktalanul megteszi a 128. §-ban szabályozott intézkedéseket, ha ezek az 
orizetbe vétel során nem történtek meg. 

A törvény az orizetbe vételre vonatkozó szabályok körében rögzítette azon teendoket, amelyek az eljáró 
hatóságok feladatát képezik a terhelttel, illetve hozzátartozóival kapcsolatban. Az elozetes letartóztatással 
összefüggésben ugyanezen kötelezettségeket rója a vádirat benyújtása elott a nyomozó hatóságra, azt 
követoen a bíróságra. E tekintetben a törvény nem jelöl meg konkrét határidot, hanem "haladéktalan" 
kifejezést használva utal arra, hogy lényegében a lehetoségekhez képest a legrövidebb idon belül köteles 
ezeket az intézkedéseket megtenni. Ez az intézkedési kötelezettség azonban csak abban az esetben terheli a 
nyomozó hatóságot, illetve a bíróságot, ha arra az orizetbe vétel során még nem került sor. 

Az elozetes letartóztatás végrehajtása 



135. § (1) 
(2) 
(3) Az elozetes letartóztatásban lévo terhelt eljárási jogainak gyakorlásában nem korlátozható. Biztosítani kell, 

hogy a terhelt a védojével - és külföldi esetén államának konzuli képviselojével - érintkezhessen. Az elozetes 
letartóztatásban lévo terhelt csak olyan korlátozásnak vetheto alá, amely a büntetoeljárás jellegébol következik, vagy 
amely a letartóztatást foganatosító intézet rendje szükségessé tesz. Az elozetes letartóztatás végrehajtásának részletes 
szabályait külön jogszabályok határozzák meg. 

(4) Ha bizonyítható, hogy a terhelt az elozetes letartóztatásának foganatba vételét követoen a védojével való 
kapcsolattartás felhasználásával 

a) szökést készít elo, 
b) a tanúk befolyásolásával vagy megfélemlítésével, tárgyi bizonyítási eszköz, okirat megsemmisítésével, 

meghamisításával vagy elrejtésével az eljárás meghiúsítására törekszik, illetoleg 
c) újabb, szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény elkövetésére hív fel, 

a bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - a védot az eljárásból kizárhatja. 
A törvény meghatározza az elozetes letartóztatás végrehajtásának helyét is, amikor kimondja, hogy az 
elozetes letartóztatást büntetés-végrehajtási intézetben kell végrehajtani. Ez a szabály azonban nem abszolút 
érvényu. 
A vádirat benyújtása elott az egyes nyomozati cselekményeknél nélkülözhetetlen a terhelt jelenléte, míg 
másoknál az eljárási törvény biztosítja a jelenlét jogát. Ezekben az esetekben elofordulhat, hogy a büntetés-
végrehajtási intézetben lévo elozetes letartóztatott megjelenése nem, vagy csupán hosszas utaztatásával, az 
eljárási cselekmények jelentos idobeli eltolódásával lenne biztosítható. Ezt a konfliktust oldja fel a Be. 135. § 
(2) bekezdése, amely lehetové teszi - kivételesen - az elozetes letartóztatás rendorségi fogdában történo 
végrehajtását. Erre a bíróság határozata alapján harminc napra, míg az ügyész engedélye alapján kétszer 
tizenöt napra van lehetoség. A rendorségi fogdák rendjére vonatkozó részletes szabályokat a 19/1995. (XII. 
13.) BM rendelet tartalmazza. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések csak 2005. január 1-én 
lépnek hatályba. Eddig az ideig az elozetes letartóztatás végrehajtásának helyére az 1979. évi 11. tvr. (Bv. 
tvr.) 116. §-ának (1) és (3) bekezdése az irányadó. 
A 2003. évi II. törvény alapjaiban változtatta meg a Be.-nek az elozetes letartóztatottak jogállására vonatkozó 
rendelkezését. A módosítást megelozoen a törvény rögzítette, hogy az elozetes letartóztatásban lévo személyre 
a büntetés-végrehajtási szabályok vonatkoznak, holott helyesen a büntetoeljárási szabályok érvényesülnek. 
Ebbol fakadóan az elozetes letartóztatásban lévo terhelt csupán az eljárási törvénybol fakadó 
korlátozásoknak vetheto alá. 
A módosítás értelemszeruen nem változtatott azon, hogy az elozetes letartóztatás végrehajtásának szabályait 
külön jogszabályok állapítják meg. 
Azokkal a terheltekkel kapcsolatos szabályokat, akikkel szemben a foszabálynak megfeleloen büntetés-
végrehajtási intézetben hajtják végre az elozetes letartóztatást, a büntetések és az intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. tvr. 116-121. §, a büntetés-végrehajtási intézetek kijelölésérol szóló 
21/1994. (XII. 30.) IM rendelet 1-4. §, a szabadságvesztés és az elozetes letartóztatás végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 1-9. §, 233-262. § tartalmazza. 
A rendorségi fogdában végrehajtott elozetes letartóztatás speciális szabályait a rendorségi fogdák rendjérol 
szóló 19/1995. (XII. 13.) BM rendelet tartalmazza. A katonákkal szemben a katonák szabadságvesztésének, 
elozetes letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM 
együttes rendelet, valamint 12/1993. (XI. 3.) HM-IM együttes rendelet, az 5/1990. (V. 14.) HM-BM-IM 
együttes rendelet, valamint a 6/1990. (V. 14.) HM-IM együttes rendelet tartalmaz részletes szabályokat. 
A fenti jogszabályok minden, az elozetes letartóztatott egészségügyi ellátásával, munkáltatásával, 
fegyelmezésével kapcsolatos jogot, kötelezettséget magukban foglalnak. 
Az elozetes letartóztatás végrehajtásával kapcsolatban az 1979. évi 11. törvényereju rendelet szabályai azok, 
amelyek foszabályként érvényesülnek. Ezek közül kiemelést érdemelnek azok, amelyek az elozetes letartóztatás 
végrehajtásának helyével, az elozetes letartóztatásban lévo terhelttel szemben alkalmazható kényszeríto 
eszközökkel, a munkáltatással, egészségügyi ellátással, elhelyezéssel kapcsolatosak. 
Elöljáróban jegyezzük meg, hogy a külföldi állampolgárságú, kiadatási eljárás során ideiglenes, vagy 
végleges kiadatási letartóztatásban lévo személyre is e szabályok vonatkoznak. 
Az elozetes letartóztatásban lévo személy fogva tartásának helyét folyamatosan figyelemmel kell kísérni. A 
jogszabály ezért a fogva tartó intézmény vezetojének kötelességévé teszi az ügyész tájékoztatását a 
letartóztatás helyének megváltoztatása esetén. 



Az elozetes letartóztatott köteles a büntetés-végrehajtási intézet rendjét megtartani, az utasításokat 
maradéktalanul végrehajtani. A büntetés-végrehajtási intézetben a letartóztatott alkalomszeruen részt kell, 
hogy vegyen, mind az ellátással, mind a tisztán tartással kapcsolatos feladatok ellátásban, ugyanakkor ezért 
díjazásra nem tarthat igényt. 
Az elozetes letartóztatásban lévo személyt megilleti a gyógyellátáshoz való jog, ugyanakkor köteles az 
ellátása érdekében alávetnie magát a szükséges orvosi vizsgálatoknak, gyógykezelésnek. Fogva tartása alatt 
saját ruháját viselheti, letétben lévo pénzébol meghatározott összeget a saját személyes szükségleti 
kielégítésére fordíthat. A hozzátartozóival külön engedély nélkül levelezhet. A vádirat benyújtását megelozoen 
az ügyész, azt követoen a bíróság engedélyével más személyekkel is levelezhet, továbbá legalább havonta egy 
alkalommal vendéget is fogadhat, valamint csomagot is kaphat. A fogva tartott ezen jogai természetesen a 
büntetoeljárás eredményessége érdekében korlátozhatók. 
Igen lényeges szabály, miszerint az elozetes letartóztatott jogosult a vallási, lelkiismereti meggyozodésének 
szabad megválasztására, és gyakorlására. 
Az elozetes letartóztatás tartama alatt elofordulhat, hogy a fogva tartott hozzátartozója súlyosan 
megbetegszik, esetleg elhalálozik. Ilyen esetekben a vádirat benyújtását megelozoen az ügyész, azt követoen a 
bíróság engedélyezheti, hogy a fogva tartott felügyelet mellett meglátogassa beteg hozzátartozóját, vagy a 
temetésen való részvételét. 
A jogszabály lehetové teszi a büntetés végrehajtási intézet parancsnoka számára, hogy bizonyos körülmények 
között legfeljebb öt napig egyes jogok gyakorlását részlegesen, vagy teljes mértékben felfüggesszen. Ezt a 
határidot az országos parancsnok jogosult további öt nappal meghosszabbítani. 
Az elozetes letartóztatás végrehajtása során a férfiakat a noktol, az elozetes letartóztatottakat az elítéltektol el 
kell különíteni. Az elozetes letartóztatás elrendelésének okai között fellelheto az eljárás megnehezítésének 
veszélye is. A büntetés-végrehajtási intézetben ugyanúgy fennállhat ennek a veszélye, éppen ezért ilyen veszély 
esetén a büntetoügyben eljáró hatóság rendelkezése alapján az ugyanabban az ügyben letartóztatott 
személyeket is el kell különíteni egymástól. A jogalkotó szem elott tartotta a fiatalkorúak fejlodési 
szempontjait, ezért rögzítette, hogy az elozetes letartóztatásban lévo fiatalkorúakat a felnottektol el kell 
különíteni. 
Az elozetes letartóztatásban lévo személlyel szemben is alkalmazható fenyítés, azonban ez az intézkedés nem 
akadályozhatja ot büntetoeljárási jogainak gyakorlásában. 
Az elozetes letartóztatás a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, amely a terheltre nézve már 
önmagában is jelentos hátrányt jelent. A törvény ezért egyértelmuen rögzíti, hogy csak olyan korlátozások 
foganatosíthatók a fogva tartottal szemben, amelyek "büntetoeljárás jellegébol következnek". 
A (4) bekezdésben a fentebb hivatkozott törvénymódosítás meroben új rendelkezést vezetett be. A törvényben 
meghatározott feltételek megléte esetén lehetové teszi az adott védo kizárását az eljárásból. Lényegét illetoen 
olyan, az eljárást érdemben veszélyezteto magatartások kerültek megfogalmazásra, amelyek egyrészt részben 
magukban is buncselekmények, másrészt azáltal válnak kiemelten veszélyessé, hogy éppen a terhelt-védo - 
egyébként nem ellenorzött - kapcsolatot használják ki. A norma szövegének megfogalmazása talán nem a 
legszerencsésebb, hiszen nyilvánvaló, hogy amennyiben nem bizonyítható a terhelt-védo kapcsolat ilyetén 
kihasználása, úgy semmiféle korlátozásnak nincs helye. Célszerubb lett volna olyan megfogalmazást 
használni, amely nem vethet fel késobb a mindennapi gyakorlatban értelmezési problémákat. 

Soron kívüli eljárás, az elozetes letartóztatás megszüntetése 

136. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek, illetoleg a nyomozó hatóságnak arra kell törekednie, hogy az elozetes 
letartóztatás a leheto legrövidebb ideig tartson. Ha a terhelt elozetes letartóztatásban van, az eljárást soron kívül kell 
lefolytatni. 

(2) Az elozetes letartóztatás megszunik, ha a tartama meghosszabbítás vagy fenntartás nélkül lejárt, az eljárást 
jogerosen befejezték, a nyomozást megszüntették, annak határideje - ideértve a 176. § (2) bekezdésének második 
mondatában szabályozott esetet is - meghosszabbítás nélkül lejárt, a vádemelést elhalasztották, illetoleg azt meg kell 
szüntetni, ha az elrendelésének oka megszunt. 

(3) Az elozetes letartóztatást a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 
1. Miként azt az elozetes letartóztatással kapcsolatban már többször kifejtettük kiemelést érdemel, hogy a 
személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések sorában ez a legsúlyosabb intézkedés, amely tényleges 
szabadságelvonást jelent. Figyelemmel arra is, hogy az elozetes letartóztatás semmiféleképpen nem 
minosülhet elorehozott büntetésnek, az eljárás során mindvégig arra kell törekedni, hogy a 
szabadságelvonással járó kényszerintézkedés minél rövidebb ideig tartson. Erre figyelemmel az eljárási 



törvény ezen szakasza egyrészt kötelezo eloírásokat tartalmaz azokra az ügyekre nézve, amelyekben a terhelt 
elozetes letartóztatásban van - függetlenül az eljárási szaktól -, másrészt meghatározza az elozetes 
letartóztatás megszüntetésének okait. Ezen okok mellett természetesen a Be. 131. § (4) bekezdésében írt 
esetekben - az elso fokú bíróság ügydönto határozat kihirdetése, másodfokú eljárás befejezése, eljárás jogeros 
befejezése, a nem jogeros ítélettel kiszabott büntetés tartamának elérése - is megszunik az elozetes 
letartóztatás. Ezekben az esetekben a törvény ugyan nem mondja ki a megszunést, azonban az a 
megfogalmazás, miszerint " -ig tart", nem hagy kétséget afelol, hogy ezt követoen - külön határozat hiányában 
- nincs helye a további fogva tartásnak. 
Az elozetes letartóztatás személyi szabadságában korlátozza a terheltet, ezért a hatóságoknak arra kell 
törekedniük, hogy a terhelt a leheto legrövidebb ideig álljon a kényszerintézkedés hatálya alatt. Bár ez a 
feltétel értelemszeruen magában foglalja az eljárás gyors lefolytatását, a törvény ezekre az ügyekre kifejezett 
soronkívüliséget ír elo. Ez a soronkívüliség mind az egyes nyomozati cselekmények lefolytatásra, 
szakvélemények elkészítésére, mind a tárgyalás kituzésére, tárgyalási idoközök rövidítésére egyaránt 
vonatkozik. 
Az elozetes letartóztatás megszüntetésének okai közül a törvény elsoként említi az idotartamból fakadókat. A 
Be.136. § (2) bekezdése kategorikus rendelkezést tartalmaz az elozetes letartóztatás megszunésére. A törvény 
megfogalmazása szerint az elozetes letartóztatás "nyomban megszunik", ha annak tartama meghosszabbítás, 
vagy fenntartás nélkül lejárt. Ez a tétel garanciális szabályként épült be az eljárási törvény szerkezetébe, 
kizárva annak lehetoségét, hogy a hatóságok mulasztása folytán bármely terhelt elozetes letartóztatásának 
tartama meghaladhassa a határozatokban megjelölt idotartamot. A norma szövegébol következoen az elozetes 
letartóztatásban lévo terheltet fogva tartó hatóság - adott esetben külön erre vonatkozó határozat nélkül - 
köteles a terheltet szabadlábra helyezni, amennyiben az elozetes letartóztatásról rendelkezo határozatban 
megjelölt ido újabb hosszabbító határozat nélkül eltelt. 
Elozetes letartóztatást megszünteto okként fogalmazza meg a törvény mindazon eseteket, amikor az eljárást 
jogerosen befejezték, a nyomozást megszüntették, a vádemelést elhalasztották [Be. 222. §]. A 2003. évi II. 
törvény 41. § (2) bekezdése kiegészítette a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés 
megszunésének eseteit a nyomozás határidejének lejártával. A Be. 176. § (2) bekezdésének második mondata 
ugyancsak kategorikus rendelkezést tartalmaz, amikor a nyomozás legvégso határidejét meghatározza. Ennek 
értelmében, ha a nyomozás meghatározott személy ellen folyik, a meghosszabbítás legfeljebb a gyanúsítottnak 
a 179. § (1) bekezdése szerinti kihallgatástól számított két évig terjedhet. A Be. 136. § (2) bekezdése a fenti 
idopontot emelte be a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés megszunésének esetei közé. 
2. Bár a jogszabályhely végén említi meg a jogalkotó, de nyilvánvalóan nem a többi megszüntetési okkal 
legalább egyenértékuként azt, amikor az elozetes letartóztatás oka szunik meg. Ez a kérdéskör némileg bovebb 
áttekintést érdemel. Kétségkívül rögzítheto, hogy az általános okok bármelyikének hiánya az elozetes 
letartóztatás megszüntetését eredményezi. Tehát vagy az eljárás során derül fény arra, hogy nem 
szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény miatt folyik az eljárás, vagy az alapos gyanú hiányzik. Ezen 
belül az alapos gyanúra vonatkozó ok megszunése az elozetes letartóztatás megszunésén túl az eljárás 
befejezését is jelenti, hiszen az alapos gyanú megszunése vagy az eljárás megszüntetését, vagy tárgyalási 
szakban felmentést eredményez. 
Természetesen más a helyzet a vádirat benyújtását megelozo idoszakban, ha a bíróság arra az álláspontra jut, 
hogy az elozetes letartóztatás elrendelésére, vagy meghosszabbítására irányuló ügyészi indítványnak azért 
nem ad helyt, mert megítélése szerint az alapos gyanú nem állapítható meg. Ebben az esetben ugyanis, bár a 
gyanúsított szabadlábra helyezését rendeli el a bíróság, de az eljárást a bíróság nem szüntetheti meg, s ezen - 
az alapos gyanú megléte kérdésében hozott - döntése a nyomozó hatóságot nem köti. 
A különös okok megszunése ellenben csak abban az esetben eredményezi az elozetes letartóztatás 
megszüntetését, ha az elrendelés alapjául szolgáló valamennyi különös ok megszunt, és helyette, vagy 
helyettük nem állapítható meg más különös ok megléte. Így például, ha az elozetes letartóztatás elrendelése 
óta eltelt ido alatt olyan adatok merültek fel, amelyek szerint a terhelt szabadlábra helyezése esetén nem kell 
a szökésétol, elrejtozésétol tartani, de a fogva tartása alatt tanúkat, a terhelt társakat befolyásolni kívánó 
levelet próbált meg a fogva tartás helyérol kijuttatni, akkor az elozetes letartóztatás megszüntetésének nincs 
jogalapja, mert más jogcímen annak fenntartása indokolt. 
Az elozetes letartóztatás okainak vizsgálatakor e körben az eljárás elorehaladtával a bizonyítás anyaga dönto 
jelentoséggel bírhat. Részint az alapos gyanú tárgyát képezo cselekmények minosítésének megváltozása, a 
gyanú körének szukülése okán vonható következtetés például a korábban fennállt szökés, elrejtozés 
veszélyének csökkenésére, elenyészésére, részint a már beszerzett nagy számú, illetve az adott ügy elbírálása 



szempontjából kiemelkedo jelentoségu bizonyítékok beszerzése, rögzítése az eljárás megnehezítésének 
veszélyét eliminálhatja. 
Általánosságban elmondható, hogy a vádirat benyújtását követoen a 129. § (2) c) pontjára alapozva nem 
indokolt a terhelt elozetes letartóztatása. De ez nem kizárólagos megállapítás. Ugyanis értelemszeruen, 
amennyiben a terhelt eljárás során tanúsított magatartása, a tanúkkal szembeni fellépése valószínusíti, hogy 
szabadlábra kerülése esetén a tanúk megfélemlítésével, fenyegetésével igyekezne rávenni oket vallomásuk 
számára kedvezo megváltoztatására, úgy továbbra is helye van tárgyalási szakban is a személyes szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedésnek, akár ezen pont alapján. 
3. A fenti, elozetes letartóztatást megszünteto okokon kívül az eljárási törvény más helyein is fellelhetok 
hasonló tartalmú rendelkezések. A Be. 141. § (1) bekezdése kötelezoen írja elo az elozetes letartóztatás 
megszüntetését abban az esetben, ha a terhelt ideiglenes kényszergyógykezelését rendelik el. 
A Be. 327. § (4) bekezdése egyértelmuen úgy rendelkezik, hogy "a vádlott felmentése, próbára bocsátása, az 
eljárás megszüntetése esetén, vagy ha a bíróság nem szabott ki végrehajtandó szabadságvesztést, illetoleg ha 
a felmentés esetén nem rendelt el kényszergyógykezelést, az elozetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, 
illetoleg az ideiglenes kényszergyógykezelés fenntartásának nincs helye". 
Az elozetes letartoztatás mellett folytatott eljárásokban a hatóságoknak folyamatosan vizsgálniuk kell az 
elozetes letartóztatás indokoltságát, és azonnal meg kell szüntetniük azt, amint a feltételek nem állnak fenn. 
Szem elott tartandó, hogy az elozetes letartóztatás biztonsági intézkedés és nem elorehozott büntetés. 
Különösen nem indokolt az elozetes letartóztatás fenntartása a szökés, elrejtozés veszélyére hivatkozással, ha 
a bíróság által nem jogerosen kiszabott szabadságvesztés tartama nem haladja meg jelentosen a már elozetes 
letartóztatásban töltött idot. (BH1986. 268.) 
Nincs helye az elozetes letartóztatás megszüntetésének abban az esetben, ha az elozetes letartóztatásban lévo 
vádlottat az eljárás során jogerosen szabadságvesztés büntetésre ítélik, mert ilyenkor a szabadságvesztést 
azonnal foganatba veszik, az elozetes letartóztatás pedig félbeszakad, majd, amennyiben az eljárás alatt a 
terhelt a más ügyben kiszabott büntetését kitöltötte, folytatódik. 
Tekintettel arra, hogy a feltételek megléte esetén a kényszerintézkedés mielobbi megszüntetése a cél, a Be. 
136. § (3) bekezdése a nyomozati szakban lehetoséget biztosít az ügyész számára is az elozetes letartóztatás 
megszüntetésére. 

III. Cím 

A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM ÉS A HÁZI ORIZET 

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, illetoleg a lakóhelyét nem változtathatja meg. 

(2) A lakhelyelhagyási tilalom akkor rendelheto el, ha a buncselekmény jellegére, a terhelt személyi és családi 
körülményeire - különösen az egészségi állapotára, idos korára - vagy az eljárás során tanúsított magatartására 
tekintettel az elozetes letartóztatással elérni kívánt célok ezzel is biztosíthatók. 

(3) A lakhelyelhagyási tilalom elrendelésérol a bíróság határoz. A lakhelyelhagyási tilalmat elrendelo 
határozatában a bíróság eloírhatja, hogy a terhelt meghatározott idoközönként a rendorségen jelentkezzék, és a 
lakhelyelhagyási tilalom célját biztosító más korlátozásokat is elrendelhet. 

(4) A lakhelyelhagyási tilalommal elrendelt korlátozások megtartását a rendorség, a szolgálati viszonyának 
tartama alatt hivatásos és szerzodéses állományú katonával [Btk. 122. § (1) bek.] szemben elrendelt lakhelyelhagyási 
tilalom rendelkezéseinek megtartását a parancsnok vagy akadályoztatása esetén más elöljáró ellenorzi. 

(5) A vádirat benyújtása elott elrendelt lakhelyelhagyási tilalom az elsofokú bíróságnak a tárgyalás elokészítése 
során hozott határozatáig, az ezt követoen elrendelt vagy fenntartott lakhelyelhagyási tilalom az elsofokú bíróság 
ügydönto határozatának kihirdetéséig, az elsofokú bíróság által az ügydönto határozat kihirdetése után elrendelt vagy 
fenntartott lakhelyelhagyási tilalom a másodfokú eljárás befejezéséig, a másodfokú bíróság által elrendelt vagy 
fenntartott lakhelyelhagyási tilalom az eljárás jogeros befejezéséig tart. 

(6) Ha a bíróság a lakhelyelhagyási tilalmat a vádirat benyújtása elott 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 határido lejárta elott 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, illetoleg lakóhely 
megváltoztatása szükséges, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság a terhelt kérelmére a 
lakhelyelhagyási tilalmat részlegesen feloldhatja. A lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldásáról szóló 
határozatban a terhelt részére engedélyezheto a lakhelyelhagyási tilalommal érintett terület, körzet meghatározott 
célból és úti célra történo egyszeri, idoszakos vagy rendszeres elhagyása, illetoleg a tartózkodási hely vagy a 
lakóhely megváltoztatása. 

(8) A lakhelyelhagyási tilalom megszunik, ha a tartama - annak meghosszabbítása nélkül - lejárt, a nyomozást 
megszüntették, annak határideje - ideértve a 176. § (2) bekezdésének második mondatában szabályozott esetet is - 
meghosszabbítás nélkül lejárt, a vádemelést elhalasztották, az eljárást jogerosen befejezték, illetoleg azt meg kell 
szüntetni, ha az elrendelésének oka megszunt. A lakhelyelhagyási tilalom megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az 
ügyész is jogosult. 

1. Az (1) bekezdés - hasonlóan a többi kényszerintézkedéshez - a lakhelyelhagyási tilalom fogalmát rögzíti. A 
kényszerintézkedés a terhelt mozgását, lakhelyének, tartózkodási helyének megváltoztatását korlátozza 
idolegesen. A lakhelyelhagyási tilalom nem csupán a terhelt lakhelyét, tartózkodási helyét magában foglaló 
közigazgatási egységre, hanem meghatározott területre, vagy körzetre is vonatkozik, ami adott esetben 
lényegesen szukebb mozgásteret jelenthet. A szabályozás ezen módja lehetoséget nyújt többek között arra is, 
hogy az azt elrendelo bíróság úgy határozza meg a terhelt mozgásszabadságának korlátait, hogy például 
figyelembe veszi a terhelt tartózkodási helyét és a munkahelyét, illetve a kettot összeköto útvonalat. 
A (2) bekezdés a lakhelyelhagyási tilalom alkalmazásának feltételeit határozza meg. A szabályozás lényegét 
tekintve megegyezik az 1973. évi I. törvényével. Alkalmazására abban az esetben kerülhet sor, ha az elozetes 
letartóztatás feltételei fennállnak ugyan, de a bíróság megítélése, mérlegelése szerint az eljárási cél az 
elozetes letartóztatás nélkül, annál enyhébb kényszerintézkedés alkalmazásával is elérheto. Az eredeti 
jogszabályhely megfogalmazása szerint erre "különösen a buncselekmény jellegére, a terhelt személyi 
körülményeire, különösen az egészségügyi állapotára, idos korára, családi körülményeire" figyelemmel 
kerülhet sor. A 2002. évi I. törvény 82. § a fenti körülményeket két irányban bovítette. Egyrészt a terhelt 
személyi körülményei mellett családi körülményei is lehetoséget biztosíthatnak az enyhébb kényszerintézkedés 
alkalmazására, másrészt a terhelt magatartása is jelentoséget kapott. A terhelt eljárás során tanúsított 
magatartása alapján juthat az ügyész, vagy a bíróság arra az álláspontra, hogy nincs szükség az elozetes 
letartóztatás elrendelésének indítványozására, elrendelésére. 
A lakhelyelhagyási tilalom különös okai megegyeznek az elozetes letartóztatáséval, azonban jellegébol 
adódóan a különös okok vizsgálata gondos és igen alapos körültekintést igényel, hogy az adott 
kényszerintézkedés alkalmas-e a kívánt cél elérésére. Nyilvánvaló, hogy amennyiben a terhelt már egy 
alkalommal megszökött, vagy elrejtozött a hatóság elol, akkor kevéssé valószínu, hogy a lakhelyelhagyási 
tilalom is alkalmas ennek jövobeni megakadályozására, de nem kizárt, hogy a terhelt családi körülményeiben, 
egészségi állapotában idoközben bekövetkezett változások mégis szükségtelenné teszik az elozetes 
letartóztatást. 
A bizonyítás sikerét veszélyezteto terhelti magatartás megakadályozására leginkább abban az esetben lehet 
alkalmas a lakhelyelhagyási tilalom, ha például a már kihallgatott tanúk lakhelye nem egyezik a terheltével. 
Ehhez hasonló lehet a bunismétléssel való kapcsolat is. 
A lakhelyelhagyási tilalom bizonyos körülmények között az elozetes letartóztatás alternatívája, ezért a törvény 
- szakítva a korábbi szabályozással - kizárólagosan a bíróság hatáskörébe utalja döntési jogosultságot. Az 
elrendelo határozatban meg kell jelölni azt a helységet, területet, körzetet, amelynek elhagyására a tilalom 
vonatkozik, egyben a tilalom megszegésének következményeire is ki kell oktatni a terheltet. (BH1983. 434.) 
A lakhelyelhagyási tilalom megtartása a gyakorlatban nehezen ellenorizheto oly módon, hogy a rendorség 
keresi fel a terhelt eloírt tartózkodási helyét Az eljáró hatóság sokszor csak a legközelebbi, a 
kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelt jelenlétét megkövetelo eljárási cselekmény alkalmával észleli, 
hogy az a tilalmat megszegve eltávozott. A törvény ennek megelozése érdekében lehetové teszi, hogy 
amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, eloírja a terhelt számára, hogy az általa meghatározott idoközönként 
jelentkezzék a rendorségen. A fenti rendelkezésen kívül lehetosége van a bíróságnak a lakhelyelhagyási 
tilalom céljának biztosítása érdekében egyéb korlátozások elrendelésére is. Ezek körének kidolgozása a jövo 
feladata. 
2. A 2002. évi I. törvény 82. §-a új (4) bekezdéssel egészítette ki a norma szövegét. A korábbi megfogalmazás 
szerint a rendorség a kényszerintézkedés végrehajtását ellenorizte. Miként arra a módosító törvény indoklás 
helytállóan mutatott rá, a lakhelyelhagyási tilalom ugyan kényszerintézkedés, de azt nem végrehajtják, hanem 
"a terhelt jogköveto magatartásán alapszik." A hatályos törvény a lakhelyelhagyási tilalommal elrendelt 



korlátozások megtartásának ellenorzését írja elo, mely ellenorzést - fo szabályként - a rendorség feladatává 
teszi. Speciális szabályt fogalmaz meg a törvény a hivatásos és szerzodéses állományú katonák 
vonatkozásában. A velük szemben alkalmazott lakhelyelhagyási tilalom megtartását a speciális alanyra 
figyelemmel a parancsok, illetve annak akadályoztatása esetére más elöljáró kötelezettségévé teszi. 
3. A 137. § (5) és (6) bekezdése a lakhelyelhagyási tilalommal kapcsolatos határidoket, tartamokat rögzíti. A 
szabályozás - hasonlóan a többi, a személyes szabadságot, mozgásszabadságot korlátozó intézkedéshez - az 
eljárási szakaszokhoz igazodva határozza meg a kényszerintézkedés tartamát, és írja elo az indokoltságát 
felülvizsgáló bírói döntés idejét. 
A lakhelyelhagyási tilalom alkalmazásának feltételei azonosak az elozetes letartóztatáséval, ugyanakkor a 
terhelt szabadságszintje lényegesen nagyobb. Ennek okán a jogalkotó a kényszerintézkedés indokoltságának 
kötelezo felülvizsgálatát az elozetes letartóztatáshoz képest csupán arra az esetre korlátozza, amikor a 
bíróság a lakhelyelhagyási tilalmat a vádirat benyújtása elott rendelte el, és ezt követoen hat hónap telt el 
anélkül, hogy az ügyész a vádiratot benyújtotta volna. Ezzel összefüggésben az ügyész kötelezettsége a 
határido lejártát öt nappal megelozoen indítványt tenni. 
6. A jogalkotó felismerte, hogy az eljárás elorehaladtával a lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terhelt 
életviszonyai nem feltétlenül állandóak, akár a családi körülményeiben, akár egészségi állapotában, illetve 
egyéb körülményeiben bekövetkezhet olyan érdemi változás, amely szükségessé, vagy legalábbis indokolttá 
teheti a kényszerintézkedés korlátozását. A terhelt munkahelyének változása, vagy más fontos, az eljárással 
nem ellentétes érdeke a lakóhelyének, illetve a lakhelyelhagyási tilalmat megállapító határozatban 
meghatározott hely elhagyását teheti szükségessé. A törvény ezért lehetové teszi, hogy a terhelt ilyen esetben a 
kényszerintézkedés kérdésében döntési jogosultsággal bíró ügyészhez, vagy bírósághoz forduljon a 
lakhelyelhagyási tilalom korlátozása érdekében. 
A norma szövegébol kitunoen a lakhelyelhagyási tilalom alatt álló személynek akár egyetlen alkalomra is 
korlátozás iránti kérelmet kell eloterjesztenie, csakúgy, mint a kijelölt hely rendszeres elhagyáshoz. A fenti 
esettol némileg különbözik, bár a jogalkotó a korlátozás alatt tesz róla említést, a tartózkodási hely vagy 
lakóhely megváltoztatása, hiszen itt nem a lakhelyelhagyási tilalom részleges feloldásáról, hanem új terület 
kijelölésérol van szó. A korlátozás részleges feloldására okot adó körülményként elsosorban a munkahely 
megváltozása, hozzátartozóval való kapcsolattartás, orvosi kezelés értékelheto. Természetesen a gyakorlatban 
számos olyan körülmény merülhet fel, amelyet a döntésre jogosultaknak az eljárási célok, egyben a legkisebb 
szükséges korlátozás kívánalmának szem elott tartásával értékelniük kell. 
Ezzel kapcsolatban a törvény a döntési jogkört a nyomozati szakban az ügyész, míg a vádirat benyújtását 
követoen a bíróság hatáskörébe utalja. 
A lakhelyelhagyási tilalom korlátozása lehet akár egyszeri alkalomra szóló - például egy beteg 
rokonmeglátogatásának engedélyezése - de lehet idoszakos, rendszeres, amennyiben például a terhelt 
gyógykezelése azt indokolja. 
A (8) bekezdés a lakhelyelhagyási tilalom megszunésének eseteit határozza meg. A szabályozás e tekintetben 
teljes egységességet sugároz és az elozetes letartóztatásra vonatkozó szabályokhoz hasonló feltételeket állapít 
meg. Kiemelést érdemel ehelyütt is a 2003. évi II. törvénnyel beemelt azon módosítás, amely szerint a 
meghatározott személy ellen folyó nyomozás, legfeljebb a gyanúsítottnak a 179. § (1) bekezdése szerinti 
kihallgatásától számított két évig terjedhet. 
A törvény nem tartalmaz erre vonatkozó konkrét rendelkezést, de a két kényszerintézkedés közötti 
párhuzamosság folytán értelemszeruen a lakhelyelhagyási tilalom megszüntetése iránti kérelem 
eloterjesztésének is helye van, amelyet a mind az ügyészségnek, mind a bíróságnak alakszeru határozattal kell 
elbírálnia. 

A házi orizet 

138. § (1) Házi orizet elrendelése esetén a bíróság által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet a terhelt 
csak a bíróság határozatában meghatározott célból, így különösen a mindennapi élet szokásos szükségleteinek 
biztosítása vagy gyógykezelés céljából az ott írt idoben és távolságra (úti célra) hagyhatja el. 

(2) Házi orizet elrendelése esetén e kényszerintézkedés elrendelésére, tartamára, illetoleg fenntartására, valamint 
megszüntetésére az elozetes letartóztatás elrendelésére, meghosszabbítására, illetoleg fenntartására, valamint 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket [131. §, 132. § (1) és (2) bek., 136. § (2) és (3) bek.] kell alkalmazni. 

(3) A bíróság úgy rendelkezhet, hogy a házi orizet eloírásainak megtartását a rendorség - a terhelt hozzájárulásával 
- a terhelt mozgását nyomon követo technikai eszközzel is ellenorizze. A házi orizet eloírásai megtartásának 
ellenorzésérol külön jogszabály rendelkezik. 



(4) Katonával [Btk. 122. § (1) bek.] szemben szolgálati viszonyának tartama alatt házi orizet nem rendelheto el. 
A Be. 138. §-a hosszú kihagyás után a bunvádi perrendtartásról szóló - 1986. évi XXXIII. törvénycikk 153. § 
után újra bevezette a házi orizet fogalmát. A 2002. évi I. törvénnyel módosított hatályos törvény a házi 
orizetet - szemben az eredeti szabályozással, amely a házi orizetet a lakhelyelhagyási tilalom legszigorúbb 
formájaként szabályozta - önálló kényszerintézkedésként szabályozza. A házi orizet tartalmát a bíróság 
hivatott megállapítani. A bíróság alakszeru határozatában meg kell, hogy jelölje a lakást, valamint a hozzá 
tartozó bekerített helyet, amely a kényszerintézkedés tartama alatt a terhelt tartózkodási helyét jelenti. A 
bíróság határozatában meghatározhatja azokat a célokat, és idopontokat, amelyek fennálltakor a terhelt a 
fentebb jellemzett helyet elhagyhatja. A bíróság határozatában megállapíthatja azt a távolságot is, amelyre 
meghatározott feltételek esetén a terhelt eltávolodhat a kijelölt lakásától. Ezeket a célokat a törvény 
példálódzó módon jelöli meg kiemelve a mindennapi élet szükségleteit és a gyógykezelés célját. 
A törvény szövegébol következoen nem kötelezo a terhelt lakását kijelölni a házi orizet végrehajtására. 
Figyelemmel arra, hogy jellegét illetoen a házi orizet az elozetes letartóztatáshoz igen közel álló személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, a törvény az elrendelésre tartamára, fenntartására illetve 
megszüntetésére az elozetes letartóztatásra vonatkozó rendelkezések alkalmazását írja elo. 
A (3) bekezdés a házi orizet eloírásainak megtartásával, annak ellenorzésével kapcsolatos szabályokat rögzíti. 
Az ellenorzés eszközeinek körébol kiemeli a terhelt mozgását nyomon követo eszközt, melynek alkalmazását a 
terhelt hozzájárulásához köti. A törvény a továbbiakban utaló szabályt tartalmaz, amikor úgy fogalmaz, hogy 
a házi orizet eloírásai megtartásának ellenorzésérol külön jogszabály rendelkezik. Jelenleg ezen részletes 
szabályokat - a 2/2000. (II. 26.) IM-BM együttes rendeletet hatályon kívül helyezve - a 6/2003. (IV. 4.) IM-BM 
együttes rendelet tartalmazza. 
A házi orizet végrehajtásának ellenorzése körében lényeges változásokat hozott a 6/2003. (IV.4.) IM-BM 
együttes rendelet. 2003. július hó 1. napjától nincs jogi lehetoség arra, hogy a terheltet idoszakos 
rendorségen való jelentkezésre kötelezzék, és a folyamatos orzéssel való ellenorzés lehetosége is megszunt. 
Ezzel szemben az együttes rendelet 3. §-a értelmében járor útján, eseti ellenorzéssel, valamint a már említett, 
a terhelt mozgását követo technikai eszközzel történhet a házi orizet szabályai megtartásának ellenorzése. 
Kibovültek ugyanakkor a rendorség által alkalmazható eszközök köre a kötelességszego terheltekkel szemben. 
A rendorség már nem csupán puszta szemléloje kell, hogy legyen a kötelességszegésnek, de - a bíróság 
haladéktalan értesítése mellett - orizetbe is veheti a terheltet. Az orizet idotartamára egyébként az általános 
szabályok érvényesek. 
Az ellenorzés köre is kibovült a terhelt mozgását nyomon követo eszköz vizsgálatára. A rendorség e körben 
ellenorzi, hogy a terhelt az eszközt nem távolította-e el, vagy nem tette-e muködésképtelenné, illetve nem 
végzett-e rajta bármilyen, az eszköz rendeltetésszeru muködését befolyásoló beavatkozást. 
A házi orizet végrehajtásáról szóló együttes rendelet a korábbi szabályozáshoz képest részletesebb 
garanciális rendelkezéseket tartalmaz részint a terhelttel szemben alkalmazható intézkedéseket, részint pedig 
a személyes adatokat illetoen. 
A 4. § (3) bekezdése szerint a házi orizetben lévo terhelttel szemben az orizetben lévo személyekkel szemben 
alkalmazható intézkedések nem alkalmazhatók. 
A (4) bekezdés értelmében a terheltet tájékoztatni kell arról, hogy a házi orizet végrehajtása során a 
személyes adatait a hatóság a Be., valamint a Rendorségrol szóló törvény alapján kezeli. Ezen túlmenoen a 
hatóság tudomására jutott személyes és különleges adatok tekintetében a rendelet csak az ellenorzéshez 
elengedhetetlen mértékben és idotartamban engedi meg az adatkezelést. Minden más esetben az adatok 
törlését írja elo. 
Az együttes rendelet igen részletesen szabályozza a terhelt mozgását nyomon követo eszköz alkalmazását. 
Annak érdekében, hogy elkerülheto legyen olyan bírósági határozat meghozatala, amely végrehajthatatlan, az 
5. § (1) bekezdése eloírja, hogy a bíróság a döntést megelozoen keresse meg a tartózkodási helyként 
kijelölendo lakás szerint illetékes rendorkapitányságot, hogy a technikai eszköz alkalmazásához szükséges 
feltételek az adott lakás esetében biztosíthatóak-e. Amennyiben a rendorkapitányság válasza nemleges, úgy a 
bíróságnak nincs mérlegelési lehetosége, az ellenorzés ezen módját nem rendelheti el. Ez az eljárás 
érvényesül abban az esetben is, ha a terhelt tartózkodási helyének megváltoztatásáról kell dönteni. 
Amennyiben ilyen esetben az illetékes rendorkapitányság tájékoztatása szerint a technikai eszköz 
alkalmazásához szükséges feltételek nem biztosíthatóak, a bíróság kétféle döntést hozhat: megtagadja a 
lakóhely, tartózkodási hely megváltoztatását, illetve engedélyezi azt, egyben a házi orizet technikai eszközzel 
való ellenorzését megszünteti. 

139. § Ha a terhelt a lakhelyelhagyási tilalmat, illetoleg a házi orizet szabályait megszegi, vagy az eljárási 
cselekményen idézés ellenére nem jelenik meg, és ezt alapos okkal elozetesen nem menti ki, vagy az akadály 



megszunése után alapos okkal nyomban nem igazolja, orizetbe veheto, továbbá házi orizet esetén az elozetes 
letartóztatása, lakhelyelhagyási tilalom esetén a házi orizete vagy az elozetes letartóztatása rendelheto el, illetoleg ha 
ez nem szükséges, rendbírsággal sújtható. 

Az (1) bekezdés meghatározza a lakhelyelhagyási tilalom, valamint a házi orizet megszegoivel szemben 
alkalmazható szankciókat. A korábbi szabályozáshoz képest a 2002. évi I. törvény által bevezetett módosítás 
az eljárási cselekményekrol idézés ellenére való távolmaradó terhelttel szemben alkalmazható szankciókat is 
ehelyütt szabályozza. Az eljárási törvény itt a 69. § rendelkezéstol részben eltéro szabályozást alkalmaz. Bár a 
törvény nem mondja ki egyértelmuen, de a szabályozás helyébol fakadóan arra lehet következtetni, hogy az 
eljárási cselekményen idézés ellenére meg nem jeleno terhelt ez estben csak olyan terhelt lehet, aki vagy 
lakhelyelhagyási tilalom, vagy házi orizet hatálya alatt áll, ellenkezo értelmezés esetén nincs magyarázat a 
69. §-tól eltéro szabályozásra. 
A joghátrány alkalmazásának elsodleges célja a terhelt eljárási cselekményeken való részvételének 
biztosítása. A távolmaradó terhelttel szemben való feltétlen alkalmazása indokolatlan, ezért a törvény 
elsodlegesen alapos okkal való kimentést tesz lehetové. Az alapos ok fogalma nem került meghatározásra az 
eljárási törvényben. Általában ilyennek kell tekinteni az okot, amely a terheltet oly módon akadályozza a 
megjelenésben, hogy annak elhárítására nem képes. Az ilyen okok köre rendkívül széles lehet - eros 
rosszulléttol kezdve természeti katasztrófáig - a hatóságnak mindig a konkrét ügy, a terhelt körülményeinek 
ismeretében kell döntenie. A joghátrányok alóli mentesülés további feltételéül szabja a törvény, hogy a 
kimentés elozetes legyen. 
A kényszerintézkedések megszegoivel szemben alkalmazható legenyhébb, a személyes szabadságot nem érinto 
szankció a rendbírság. Amennyiben a bíróság megítélése szerint a rendbírság kiszabása nem elegendo az 
eljárási célok eléréséhez, úgy a terhelt személyi szabadságát eroteljesebben korlátozó, végso soron elvonó 
kényszerintézkedést alkalmazhat. Elsodlegesen a terhelt orizetbe vételének elrendelésére kerülhet sor. A 
további kényszerintézkedések a terhelttel szemben eredetileg alkalmazott kényszerintézkedésekhez igazodik. 
Értelemszeruen a házi orizet hatálya alatt állóval szemben csupán az elozetes letartóztatás kerülhet szóba, 
míg a lakhelyelhagyási tilalom alatt állóval szemben akár házi orizet, akár pedig elozetes letartóztatás is 
alkalmazható. Nyilvánvalóan a bíróság a lakhelyelhagyási tilalom csekély mérvu, egyszeri megsértojével 
szemben az enyhébb joghátrányt fogja alkalmazni, míg az azt súlyosan, vagy visszatéroen megsértot a 
szabadságelvonással járóval. A 2002. évi I. törvény kiiktatta a bíróság figyelmeztetési kötelezettségét a 
kényszerintézkedéssel kapcsolatos szankciókat illetoen. 

IV. Cím 

AZ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS 

140. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt személyi szabadságának bírói 
elvonása jogeros 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 elozetes letartóztatás elrendelésére vonatkozó szabályok 
[130. § (1) bek.] irányadók. 

1. Az ideiglenes kényszergyógykezelés - az elozetes letartóztatáshoz hasonlóan - csak a terhelttel szemben 
alkalmazható olyan, jogeros bírói ítélet nélkül személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés, amelyre 
speciálisan abban az esetben kerülhet sor, ha az eljárás várhatóan kényszergyógykezelés elrendelésével zárul. 
Ebbol a szabályozásból következoen mindenek elott a Btk. ide vonatkozó rendelkezését kell áttekintenünk. A 
Btk. 74. § (1) bekezdése a kényszergyógykezelés elrendelését négy feltétel együttes meglétéhez köti: 
- személy elleni eroszakos, vagy közveszélyt okozó buncselekmény elkövetése; 
- a terhelt büntethetosége kóros elmeállapota miatt kizárt; 
- fennáll a hasonló cselekmény elkövetésének veszélye; 
- a terhelt büntethetosége esetén a bíróságnak egy évet meghaladó szabadságvesztés-büntetést kellene 
kiszabnia. 
A fentiekbol következik, hogy az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének feltétele a Btk. 74. § (1) 
bekezdésében megjelölt buncselekmény elkövetésének az alapos gyanúja. 
Annak a kérdésnek eldöntése, hogy a terhelt kóros elmeállapotú-e, és ha igen, akkor az a büntethetoséget 
kizáró szintet eléri-e, szakértoi kérdés. Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének éppen ezért 



kizárólag a Be. 68. § (2) bekezdés a) pontja, valamint a 69. § (3) bekezdése alapján két igazságügyi 
elmeorvos-szakérto által készített szakvélemény alapján lehet helye. 
Nincs helye az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének abban az esetben, ha a terheltet a fennálló 
elmebetegsége nem tette képtelenné, csupán súlyos fokban korlátozta cselekménye társadalomra veszélyes 
következményeinek felismerésében. (BH1977. 538.) 
Az akárcsak részleges belátási képességgel rendelkezo terheltek esetében a bíróság a rendelkezésre álló 
adatok alapján tud dönteni abban a kérdésben, hogy a terhelt szabadlábra kerülése esetén fennáll-e a 
bunismétlés reális veszélye, vagy nem. A büntetojogi értelemben nem beszámítható terheltet viszont nem az 
általánosan ismert racionális gondolatmenet jellemzi, hiányzik a logikus kiszámíthatóság. A bíróság speciális 
szakismeret hiányában ezért nem tud az iratok alapján a bunismétlés veszélyének kérdésében döntetni. Errol 
ugyancsak a terhelt vizsgálatát végzo igazságügyi szakértoknek kell véleményt adniuk. 
2. A kényszerintézkedés célja kettos: egyrészrol megakadályozza, hogy a terhelt szabadlábon maradása esetén 
a meglévo kóros elmeállapota következtében újabb buncselekményt kövessen el, másrészrol már az eljárás 
kezdeti szakaszában biztosítja annak a lehetoségét, hogy a terhelt az állapotának megfelelo orvosi ellátásban, 
gyógykezelésben részesülhessen. 
A Be. 177. § értelmében ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésére határozat nélkül, halaszthatatlan 
nyomozási cselekményként nem kerülhet sor. 
A Be. 140. § (3) bekezdése az elozetes letartóztatás elrendelésére vonatkozó szabályok [Be. 130. § (1)] 
alkalmazását írja elo az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésére. 
3. Az ideiglenes kényszergyógykezelés tartamával, valamint az indokoltság felülvizsgálatával kapcsolatos 
szabályozást a Be. 142-143. §-a tartalmazza. (lásd ott) Itt csupán azt jegyezzük meg, hogy a szabályozás - 
hasonlóan az elozetes letartóztatásnál alkalmazott módszerhez - különbséget tesz a vádirat benyújtását 
megelozo, és azt követo idoszak között. A jogalkotó két határidonek tulajdonít jelentoséget: a hat hónapnak és 
az egy évnek. 
A vádirat benyújtását megelozoen elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés a bíróságnak a tárgyalás 
elokészítése során hozandó határozatáig tart. Ezen az idoszakon belül, amennyiben az ideiglenes 
kényszergyógykezelés megkezdésétol számított hat hónap eltelt - feltéve, hogy az ügyész nem nyújtott be 
vádiratot - a bíróság hivatalból felülvizsgálja annak indokoltságát. A határido számítása a tényleges 
foganatba vételtol kezdodik. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról 
szóló 9/1979. (VI. 30.) IM rendelet 5. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az ideiglenes kényszergyógykezelés kezdo 
napja az a nap, amelyen a beutaltat az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetbe befogadták. 
Amennyiben ezt az idopontot megelozoen a beutalt személy elmeállapotát az IMEI-ben megfigyelték, az 
ideiglenes kényszergyógykezelés határidejét az elrendelés napjától kell számítani. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vádirat benyújtása elott elso fokon a megyei bíróság elnöke által kijelölt 
helyi bírósági bíró (nyomozási bíró) dönt - többek között - az ideiglenes kényszergyógykezeléssel kapcsolatos 
indítványról. (IX. Fejezet VI. Cím) 

141. § (1) Ha a terhelt elozetes letartóztatásban van, az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésével 
egyidejuleg az elozetes letartóztatást meg kell szüntetni. 

(2) Ha az elozetesen letartóztatott pszichiátriai kezelése szükséges, de ideiglenes kényszergyógykezelésének 
elrendelésére nincs alap, az elozetes letartóztatást - a bíróság rendelkezése alapján - az Igazságügyi Megfigyelo és 
Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. 

1. Az ideiglenes kényszergyógykezelés az elozetes letartóztatáshoz képest speciális, személyi szabadságot 
korlátozó intézkedés. Ebbol következoen, amennyiben a terhelt elozetes letartóztatásban van, és a bíróság 
elrendeli az ideiglenes kényszergyógykezelését, úgy az elozetes letartóztatást ezzel egyidejuleg meg kell 
szüntetni. 
Külön szabályt tartalmaz a Be. 141. § (2) bekezdése. Elofordulhat, hogy az elozetes letartóztatásban lévo 
terhelt állapota pszichiátriai kezelést igényel. Ebben az esetben vizsgálat tárgyát képezi, hogy van-e helye az 
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének, vagy nincs. Amennyiben az ideiglenes kényszergyógykezelés 
feltételei fennállnak, akkor az elozo bekezdésben kifejtettek szerint eljárva az elozetes letartóztatás 
megszüntetése mellett az ideiglenes kényszergyógykezelést el kell rendelni. Abban az esetben viszont, amikor 
ennek nincs helye akkor a Be. 141. § (2) bekezdés rendelkezése szerint az elozetes letartóztatás 
foganatosításának a helye megváltozik, és a továbbiakban az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító 
Intézetben kell azt végrehajtani. 

142. § (1) A vádirat benyújtása elott elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés az elsofokú bíróságnak a tárgyalás 
elokészítése során hozott határozatáig tart. 



(2) Ha az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétol hat hónap eltelt, és az ügyész még nem nyújtott be 
vádiratot, az ideiglenes kényszergyógykezelés indokoltságát a bíróság felülvizsgálja. A felülvizsgálat iránt az ügyész 
a határido lejárta elott öt nappal tesz indítványt a bíróságnak. 

(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétol 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 határido lejárta elott 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 ítélotábla tanácsa bírálja el. 

1. E szakasz a vádirat benyújtása elott elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés tartamáról és 
felülvizsgálatáról szól. A vádirat benyújtását megelozoen elrendelt ideiglenes kényszergyógykezelés a 
bíróságnak a tárgyalás elokészítése során hozandó határozatáig tart. Ezen az idoszakon belül, amennyiben az 
ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétol számított hat hónap eltelt - feltéve, hogy az ügyész nem 
nyújtott be vádiratot -, a bíróság felülvizsgálja a kényszerintézkedés indokoltságát. A normaszövegbol azt a 
következtetést lehet levonni, hogy a bíróság e felülvizsgálatot hivatalból hajtja végre. 
A határido számításával kapcsolatban kiemelést érdemel a törvény szövegében az "ideiglenes 
kényszergyógykezelés megkezdésétol" megfogalmazás. Ennek jelentése, hogy a határido számítása a tényleges 
foganatba vételtol kezdodik. A kényszergyógykezelés és az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtásáról 
szóló 9/1979. (VI. 30.) IM rendelet 5. § (4) bekezdése rögzíti, hogy az ideiglenes kényszergyógykezelés kezdo 
napja az a nap, amelyen a beutaltat az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetbe befogadták. 
Amennyiben ezt az idopontot megelozoen a beutalt személy elmeállapotát az IMEI-ben megfigyelték, az 
ideiglenes kényszergyógykezelés határidejét az elrendelés napjától kell számítani. 
Annak érdekében, hogy az ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálata idoben megtörténhessen, az 
eljárási törvény határidot szab az ügyésznek a felülvizsgálat iránti indítvány eloterjesztésére, amikor eloírja, 
hogy az ügyész a lejárat elott öt nappal tegyen indítványt. Bár a törvény megfogalmazásából következik, hogy 
az ügyész köteles eloterjesztést tenni, álláspontunk szerint amennyiben ezt elmulasztja, a bíróság hivatalból 
beszerzi az ügyész indítványát, és dönt az ideiglenes kényszergyógykezelés további indokoltságáról. 
2. Amennyiben az ideiglenes kényszergyógykezelés megkezdésétol számítva egy év eltelt, akkor a 
felülvizsgálatot a megyei bíróság hajtja végre. A 2002. évi I. törvény a felülvizsgálatra vonatkozó 
szabályozást - az eljárási törvény egységessége érdekében - azzal egészítette ki, hogy a vádirat benyújtásáig a 
felülvizsgálatot a nyomozási bíróra vonatkozó szabályok szerint kell lefolytatni. A megyei bíróság ilyen 
esetben egyesbíróként jár el. Az ügyészt ebben az esetben is terheli a lejáratot öt nappal megelozo 
indítványtételi kötelezettség. 
A Be. 142. § (4) bekezdése a határozatok elleni jogorvoslatok elbírálásának rendjét szabályozza. Amennyiben 
a vádirat benyújtását megelozoen a helyi bíróság vizsgálta felül az ideiglenes kényszergyógyítás 
indokoltságát, akkor másodfokon a megyei bíróság tanácsa jár el. A megyei bíróság egyes bíróként hozott 
határozatát másodfokon az ítélo tábla tanácsa bírálja el. 

143. § (1) A vádirat benyújtása után az elsofokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott ideiglenes 
kényszergyógykezelés az elsofokú bíróság ügydönto határozatának kihirdetéséig, az elsofokú bíróság által az 
ügydönto határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés a másodfokú eljárás 
befejezéséig, a másodfokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés az eljárás jogeros 
befejezéséig tart. 

(2) A vádirat benyújtása után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés felülvizsgálatára a 132. § 
(1)-(2) bekezdésének rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1. A vádirat benyújtását követoen elrendelt, illetve fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés tartama 
igazodik az eljárás szakaszaihoz. 
A vádirat benyújtását követoen elrendelt, illetve fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés az elsofokú 
bíróság ügydönto határozatának kihirdetéséig, míg ezt követoen a másodfokú eljárás befejezéséig tart. 
Amennyiben a másodfokú bíróság rendelte el, vagy tartotta fenn a kényszerintézkedést, akkor az az eljárás 
jogeros befejezéséig tart. 
2. Mind az elozetes letartóztatás, mind az ideiglenes kényszergyógykezelés konkrét szabadságelvonással járó 
kényszerintézkedés, ezért az alkalmazásukkal kapcsolatos szabályok is számos tekintetben megegyeznek. A Be. 
143. § (2) bekezdése a vádirat benyújtását követoen elrendelt, vagy fenntartott ideiglenes 
kényszergyógykezelés tekintetében az elozetes letartóztatás ide vonatkozó szabályainak [Be. 132. § (1)-(2)] 
alkalmazását írja elo. Ehelyütt csak röviden tekintjük át ezeket a szabályokat. 
Amennyiben a vádirat benyújtását követoen elrendelt, vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés 
tartama meghaladja a hat hónapot, akkor - feltéve, hogy az ügyben még nem született ügydönto határozat - a 



kényszerintézkedés indokoltságát az elso fokú bíróság vizsgálja felül. Abban az esetben, ha a 
kényszerintézkedés tartama az egy évet is meghaladja, akkor a másodfokú bíróság vizsgálja felül az 
indokoltságot. 
Az eljárások túlnyomó többségében az ideiglenes kényszergyógykezelés mellett folytatott büntetoeljárásokban 
a vádirat benyújtását követo egy éven belül ügydönto határozat születik. Bizonyos körülmények között 
ugyanakkor elofordulhat, hogy egyes ügyekben az eljárás oly mértékben elhúzódik, hogy a vádirat benyújtását 
követo egy év elteltével sem születik meg az ügydönto határozat, ugyanakkor a személyi szabadságot 
korlátozó kényszerintézkedés tartama is meghaladja az egy évet. Az eljárási törvény szerint az éves 
felülvizsgálatot követoen - szakítva a korábbi szabályozással - az ideiglenes kényszergyógykezelés 
indokoltságát a másodfokú bíróság vizsgálja felül. A felülvizsgálatot ilyen esetben legalább hat hónapos 
idoközönként meg kell ismételni. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idézett utaló rendelkezés 
csak a Be. 132. § (1)-(2) bekezdésének alkalmazását írja elo, ellenben a (3) bekezdését nem. Ebbol 
következoen az ideiglenes kényszergyógykezelésnél a három éves felso határ nem érvényesül. 

144. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetben kell 
végrehajtani. 

(2) Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtására a 135. § (3)-(4) bekezdése megfeleloen irányadó. Az 
ideiglenesen kényszergyógykezelt a törvényes képviselojével szóban ellenorzés nélkül, ha pedig megalapozottan 
felteheto, hogy ezáltal az eljárást meghiúsítaná, ellenorzés mellett érintkezhet. 

Az eljárási törvény - ellentétben a korábbi jogszabállyal - meghatározza az ideiglenes kényszergyógykezelés 
végrehajtásának helyét - azonosan a kényszergyógykezelés végrehajtásának helyszínével - az Igazságügyi 
Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetet. 
Az ideiglenes kényszergyógykezelés végrehajtására vonatkozó szabályokkal kapcsolatban a törvény szintén 
utaló rendelkezést tartalmaz. ehelyütt a Be. 135. § (3)-(4) bekezdésének alkalmazását írja elo. A részletes 
ismétlés helyet itt csupán a fobb - különösen az ideiglenes kényszergyógykezeléssel szorosabban összefüggo - 
szabályokra térünk ki. [Részletesebben lásd a Be. 135. § (3)-(4) bekezdéséhez fuzött magyarázatot.] 
Az ideiglenes kényszergyógykezelt anyagi és egészségügyi ellátásban részesül, térítés nélkül kap gyógyszert, 
ugyanakkor köteles a szükséges orvosi vizsgálatoknak és gyógykezelésnek alávetni magát. A mutétekre nézve 
az egészségügyi szabályok érvényesek. 
Az ideiglenes kényszergyógykezelt az elozetes letartóztatottal azonos feltételek mellett tarthat kapcsolatot 
kívülálló személyekkel, azonban helyzetük speciális voltából származóan a törvény külön rendelkezik a 
törvényes képviselovel való kapcsolattartásról. A törvényes képviselore a védohöz hasonló szabályok 
vonatkoznak, amennyiben az ideiglenes kényszergyógykezelés alatt álló a törvényes képviselojével - 
foszabályként - ellenorzés nélkül érintkezhet. Amennyiben reális annak a veszélye, hogy a fogvatartott személy 
ezt a kapcsolattartást az eljárás meghiúsítására használja fel, akkor az érintkezés csak ellenorzés mellett 
lehetséges. 

145. § (1) Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszunik, ha a tartama lejárt, a nyomozást megszüntették, annak 
határideje - ideértve a 176. § (2) bekezdésének második mondatában szabályozott esetet is - meghosszabbítás nélkül 
lejárt, az eljárást jogerosen befejezték, illetoleg meg kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszunt. 

(2) Az ideiglenes kényszergyógykezelést a vádirat benyújtásáig az ügyész is megszüntetheti. 
(3) Az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése ellen a terhelt házastársa és törvényes képviseloje is jogosult 

fellebbezésre, és a felsoroltak indítványozhatják az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetését is. 
Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszunésének eseteit ugyancsak az elozetes letartóztatáshoz hasonlóan 
szabályozza a törvény. 
A kényszerintézkedés megszunik, illetve haladéktalanul meg kell szüntetni amennyiben a tartama lejárt. A 
többi megszüntetési ok mind az ideiglenes kényszergyógykezelés alapjával van összefüggésben. Így meg kell 
szüntetni a kényszerintézkedést ha a nyomozást megszüntették, az eljárást jogerosen befejezték, illetve az 
elrendelés oka megszunt. Megjegyezzük, hogy amennyiben az eljárás bírói szakban kényszergyógykezelés 
elrendelésével zárul, úgy az ideiglenes kényszergyógykezelést nem kell külön megszüntetni, tekintve, hogy az 
Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézet a leadott bírói értesíto alapján értesül a változásról. 
A vádirat benyújtásáig a - törvény következetes rendelkezései szerint - az ideiglenes kényszergyógykezelés 
megszüntetésére az ügyész is jogosult. A törvény - miként más személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedések esetében is - az ideiglenes kényszergyógykezelés megszunésének eseteit ugyancsak az 
elozetes letartóztatáshoz hasonlóan szabályozza. 
A kényszerintézkedés megszunik, amennyiben a tartama lejárt, illetve a nyomozást megszüntették, az eljárást 
jogerosen befejezték, és természetesen, ha az elrendelés oka megszunt. Az ideiglenes kényszergyógykezelés 
esetében is maradéktalanul érvényesül az a rendelkezés, hogy a nyomozás határidejének törvényben 



meghatározott lejárta [Be. 176. § (2) bekezdés] is a kényszerintézkedés megszunését eredményezi. 
Megjegyezzük, hogy amennyiben az eljárás bírói szakban kényszergyógykezelés elrendelésével zárul, úgy az 
ideiglenes kényszergyógykezelést nem kell külön megszüntetni, tekintve, hogy az Igazságügyi Megfigyelo és 
Elmegyógyító Intézet a leadott bírói értesíto alapján értesül a változásról. 
A vádirat benyújtásáig a - törvény következetes rendelkezései szerint - az ideiglenes kényszergyógykezelés 
megszüntetésére az ügyész is jogosult. Az ideiglenes kényszergyógykezelés megszunésének illetve 
megszuntetésének azok az esetei, amelyek az eljárás befejezodéséhez, vagy tartam lejártához kapcsolódnak, 
nem igényelnek bovebb indokolást. Ám külön szólnunk kell arról az esetrol, amikor az elrendelésnek az oka 
megszunik. Ez lehet a kényszerintézkedés foganatosítása alatt a terhelt egészségi állapotában bekövetkezett 
olyan kedvezo változás, amely - a szakértoi vélemény szerint - nem indokolja már a kényszergyógykezelés 
várható elrendelését. 
Felvetodik, hogy - amiként a Be. 140. §-ához fuzött magyarázatnál utaltunk a Btk. 74. § (1) bekezdésében 
foglalt feltételrendszerre - amennyiben akár a nyomozás, akár a bírósági eljárás során a tényállás olyan 
módosuláson megy át, ami - eltéroen az eljárás megindulását indukáló alapos gyanútól - nem meríti ki 
személy elleni eroszakos buncselekmény törvényi tényállását, ehhez kapcsolódóan következésképpen már nem 
egy évet meghaladó szabadságvesztés-büntetés kiszabása lenne indokolt, úgy nyilván meg kell szüntetni a 
terhelt ideiglenes kényszergyógykezelését, noha az állapotában nem következett be kedvezo változás. 
A 145. § (3) bekezdése - melyet a 2003. évi II. törvény 43. §-a emelt be a törvénybe - a jogeros határozattal 
elrendelt kényszergyógykezeléssel szinkronban a terhelt házastársának és törvényes képviselojének is jogot 
biztosít mind az ideiglenes kényszergyógykezelés megszüntetésének indítványozására, mind pedig az elrendelo 
határozat elleni fellebbezésre. 

V. Cím 

AZ ÚTI OKMÁNY ELVÉTELE 

146. § (1) A bíróság - a vádirat benyújtásáig az ügyész indítványára - a terhelt úti okmányának elvételét rendelheti 
el, ha olyan buncselekmény miatt folyik eljárás, amelyre a törvény háromévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést 
rendel, és az úti okmány elvétele a terhelt eljárási cselekményeknél való jelenlétének biztosítása végett indokolt. 
Akinek úti okmánya elvételét a bíróság elrendelte, a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel nem utazhat külföldre. 

(2) Az úti okmány elvételének elrendelése esetén az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság, amely elott az 
eljárás folyik, az úti okmány visszavonása érdekében haladéktalanul megkeresi a külföldre utazásról szóló 
törvényben meghatározott útlevélhatóságot. 

(3) A vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság a terhelt indokolt kérelmére hozzájárulhat ahhoz, 
hogy az útlevélhatóság a terhelt külföldre utazását meghatározott idotartamra, illetoleg úti célra engedélyezze. 

(4) A bíróság az úti okmány elvételét megszünteti, ha az elvétel oka megszunt, illetoleg a büntetoeljárás jogeros 
határozattal befejezodött. A nyomozás megszüntetése vagy a vádemelés elhalasztása esetén, illetve, ha az elvétel oka 
a vádirat benyújtása elott szunt meg, az úti okmány elvételét az ügyész szünteti meg. 

(5) Az úti okmány elvételének megszüntetésérol az ügyész, illetoleg a bíróság értesíti az útlevélhatóságot. Az 
útlevélhatóság az értesítés alapján az úti okmányt a terheltnek kiadja, kivéve, ha az úti okmánynak a terhelt részére 
történo kiadásáról más jogszabály ettol eltéroen rendelkezik. 

(6) Az orizetbe vétel elrendelésekor a terhelt úti okmányát le kell foglalni, de azt az orizetbe vétel megszunését 
követoen a terheltnek vissza kell adni. Ha a terhelt orizetbe vétele úgy szunt meg, hogy vele szemben elozetes 
letartóztatást, ideiglenes kényszergyógykezelést, lakhelyelhagyási tilalmat vagy házi orizetet nem rendeltek el, de az 
úti okmány elvételének elrendelése a (1) bekezdés alapján indokolt, az úti okmány elvételét elrendelo határozatot az 
orizetbe vétel megszunését követo hetvenkét órán belül meg kell hozni. A határozat meghozataláig a terhelt úti 
okmánya visszatartható. 

(7) Az elozetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, a lakhelyelhagyási tilalom és a házi orizet 
elrendelésérol az úti okmány visszavonása érdekében az a bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság, amely elott az 
eljárás folyik, haladéktalanul értesíti az útlevélhatóságot. Ha az úti okmány rendelkezésre áll, azt az értesítéssel 
együtt meg kell küldeni az útlevélhatóságnak. Az úti okmánynak az útlevélhatóság részére történo megküldése ellen 
nincs helye jogorvoslatnak. 

(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezéseit - ha a bíróság, illetoleg az ügyész nem engedélyezte biztosíték letételét - a 
külföldi terhelt úti okmányának elvételére is megfeleloen alkalmazni kell azzal, hogy a külföldi úti okmányát az 
idegenrendészeti hatóságnak kell megküldeni a visszatartás elrendelése végett. 



(9) Ha a magyar állampolgár terhelt külföldi hatóság által kiállított úti okmánnyal is rendelkezik, annak elvételérol 
a magyar úti okmány elvételével egyidejuleg rendelkezni kell. 

1. Az eljárás során számos intézkedés hivatott a terhelt szökését, elrejtozését megakadályozni, jelenlétét az 
eljárási cselekményeknél biztosítani. Ezek sorában a törvény egy, az eljárásjogban eddig ismeretlen új 
intézkedést vezetett be. Hangsúlyozni kell, hogy az intézkedés csupán az eljárásjogban ismeretlen. A külföldre 
utazásról szóló 1998. évi XII. törvény már tartalmazott ilyen jellegu szabályozást. Az eredeti normaszöveg és 
az eljárási törvény rendelkezése között jelentos eltérések mutatkoztak. A 2002. évi I. törvény részben a 
külföldre utazásról szóló törvény, részben az eljárási törvény rendelkezéseit módosítva, megteremtette az 
összhangot. 
A külföldre utazást korlátozó rendelkezéseket az 1998. évi XII. törvény 16. §-a határozza meg: 
"16. § (1) A 18. §-ban foglalt kivétellel nem utazhat külföldre, 
a) 
b) aki a büntetoeljárás keretében elozetes letartóztatásban, orizetben, kiadatási orizetben, kiadatási 
letartóztatásban van, illetoleg ideiglenes kényszergyógykezelés alatt áll; 
c) aki lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet vagy úti okmány elvételének hatálya alatt áll; 
d) akit végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek, büntetésének kitöltéséig vagy végrehajthatósága 
megszunéséig, illetoleg akinek a bíróság a kényszergyógykezelését rendelte el, a kényszergyógykezelés 
tartama alatt; 
e) akinek jogeros határozattal megállapított - legalább 10 millió forint összegu - adóhiányból vagy 
vámhiányból, avagy bevallani elmulasztott járulékból, illetve hozzájárulásból származó tartozása áll fenn, a 
tartozás megfizetéséig vagy arra a (3) bekezdés szerint kezdeményezésre jogosult szerv által elfogadott 
biztosíték nyújtásáig; 
f) akinek úti okmánya elvételét háromévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo 
buncselekmény miatt indult büntetoeljárás keretében elrendelték." 
A fenti szabály szorosan kötodik a 19. §-hoz: 
"19. § (1) Az útlevélhatóság az úti okmány kiadását megtagadja vagy az úti okmányt visszavonja, ha 
a) a 16. § (1) bekezdése alapján külföldre utazást korlátozó rendelkezés áll fenn;" 
Az útlevél elvételének az eljárás bármely szakaszában helye lehet, de csak a bíróság határozata alapján és 
kizárólag a terhelttel szemben. A vádirat benyújtását megelozoen - az eljárási szak egyéb szabályaival 
összhangban - a bíróság az ügyész indítványa alapján dönt. Egyébként a kényszerintézkedésrol határozó 
bíróság rendeli el az úti okmány elvételét nyomozati szakban. A nyomozás során a nyomozási bíró dönt az úti 
okmány elvételérol [Be. 207. § (2) a) elso mondat]. 
A törvény az úti okmány elvételének feltételéül kettos követelményt támaszt. Egyrészt az eljárás alapjául 
szolgáló cselekmény törvényi fenyegetettsége háromévi, vagy ezt meghaladó legyen, továbbá a terhelt eljárási 
cselekményeken való részvétele ezúton legyen biztosítható. A két feltétel együttes megléte szükséges a 
kényszerintézkedés elrendeléséhez. A kényszerintézkedést ilyenkor a bíróság rendeli el, de ténylegesen az 
útlevélhatóság hajtja végre. 
2. Meg kell különböztetnünk a külföldre utazásról szóló törvényen alapuló külföldre utazási tilalmat az 
eljárási törvényben szabályozott kényszerintézkedéstol. Az úti okmány visszavonását a bíróság kizárólag a 
146. § (1) bekezdésében meghatározott esetben rendelheti el, minden más esetben a külföldre utazásról szóló 
jogszabály rendelkezésein alapul az úti okmány visszavonása. Az eljárási törvény - annak érdekében, hogy a 
külföldre utazásról szóló jogszabály rendelkezései hatályosulhassanak - kötelezi az ügyben eljáró bíróságot, 
ügyészséget, illetve nyomozó hatóságot, hogy az úti okmány visszavonását megalapozó, személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekrol értesítse az útlevélhatóságot. Abban az esetben, ha az úti 
okmány rendelkezésre áll, akkor azt az értesítéssel együtt meg kell küldeni az útlevélhatóságnak. Az 1998. évi 
XII. törvény 23. § (3) bekezdése szerint "az átvett úti okmányt haladéktalanul meg kell küldeni az útlevél 
hatóságnak, amely a visszavonásról öt napon belül dönt". 
Bár a törvény nem tesz különbséget a megjelölt személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések között, 
azt kell azonban mondani, hogy a gyakorlatban nem elhanyagolható különbségek jelentkeznek. Ellentétben 
azon, személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekkel, amelyeknél a terhelt meg van fosztva a 
személyes szabadságától, így nincs is esélye arra, hogy akárcsak az orzésére szolgáló intézményt elhagyja, a 
lakhelyelhagyási tilalom esetében már tényleges tartalma van az úti okmány elvételének, hiszen ebben az 
esetben a terhelt személyi szabadsága nincs elvonva, csupán a mozgásában korlátozott. Ebbol következoen a 
terhelt az útlevele birtokában a lakhelyelhagyási tilalmat megszegve igen rövid idon belül a határra juthat, 
ahol az érvényes úti okmánya birtokában "legálisan" hagyhatja el az ország területét, jelentosen 
megnehezítve a hatóságok tevékenységét. 



3. A törvény - összhangban a külföldre utazásról szóló törvénnyel - méltányossági okból lehetoséget biztosít 
arra, hogy a fenti kényszerintézkedés hatálya alatt álló terhelt indokolt kérelmére a bíróság, vagy a vádirat 
benyújtását megelozo idoszakban az ügyész engedélyezze a kiutazást. A kiutazás engedélyezése azonban csak 
meghatározott idotartamra, és a terhelt által elozetesen megjelölt területi korlátozással lehetséges. A 
terheltnek a kérelmében meg kell jelölnie azt, az általa méltányolhatónak ítélt okot, amelyre a kérelmét 
alapozza, továbbá azt, hogy hova és mennyi idore kíván utazni. A döntésre jogosult hatóság ugyanis csak 
ezeknek az adatoknak a birtokában tud dönteni az engedélyezés kérdésében. 
4. A törvény 146. § (4) bekezdésében külön rendelkezéseket tartalmaz arra nézve, hogy mikor kell a 
bíróságnak a korábban elvett úti okmányt a terheltnek visszaadnia. A elvétel okának megszunése 
értelemszeruen az elvétel megszüntetését eredményezi csakúgy, mint az eljárás jogeros befejezése. 
Természetesen a fentebb említett különbségtétel okán az 1998. évi XII. törvény 16. §-ának rendelkezései 
továbbra is kiutazási akadályt képezhetnek, az eljárási törvényben rögzített elvétel megszüntetése csak a 
büntetoeljárási kényszerintézkedésre vonatkozik. 
Amennyiben az elvétel oka a vádirat benyújtását megelozoen szunik meg, illetve, amennyiben a nyomozást 
megszüntetik, a vádemelést elhalasztják, úgy az elvétel megszüntetését az ügyész jogkörébe utalja a törvény. 
Az elvétel megszüntetésérol ugyanúgy értesíteni kell az útlevélhatóságot, mint az elvételrol. Ez a hivatalos 
értesítés alapozza meg az útlevélhatóság eljárását. Természetesen az úti okmány elvételének megszüntetése 
nem jelenti azt, hogy a terhelt vissza is kapja az útlevelét, hiszen amennyiben az útlevél kiadása más 
jogszabályba ütközik, úgy erre nem kerülhet sor. 
5. A (6) bekezdés az úti okmány kötelezo lefoglalását írja elo abban az esetben, ha a terheltet orizetbe vették. 
Az orizetbe vétel megszunése esetén három alternatíva képzelheto el. Abban az esetben, ha a terhelt orizete 
megszunik és vele szemben elozetes letartóztatás, ideiglenes kényszergyógykezelés, lakhelyelhagyási tilalom, 
házi orizet elrendelésére kerül sor, akkor a lefoglalt úti okmányt meg kell küldeni az útlevélhatóságnak. 
Ha nem alkalmaznak vele szemben a törvényben meghatározott személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedést, akkor visszakapja az úti okmányát. Ha azonban a bíróság úgy ítéli meg, hogy a 146. § 
(1) bekezdése alapján indokolt az útlevél elvétele, akkor errol az orizet megszunését követo hetvenkét órán 
belül dönt. Ilyen esetben a törvény lehetové - de nem kötelezové - teszi e döntésig az úti okmány 
visszatartását. 
6. Természetesen nem magyar állampolgárokkal szemben is lehetové teszi a törvény az úti okmány elvételét - 
feltéve, hogy nem került sor biztosíték engedélyezésére - azzal, hogy a velük szemben folytatott eljárásra a 
146. § rendelkezéseit kell értelemszeruen alkalmazni, illetve az úti okmányt ilyenkor az idegenrendészeti 
hatóságnak kell megküldeni. 
A gyakorlatban több alkalommal elofordul, hogy a terhelt nem csupán magyar úti okmánnyal, hanem külföldi 
hatóság által kiállítottal is rendelkezik. Ilyenkor mindkét úti okmány elvételérol egyidejuleg dönteni kell. 

VI. Cím 

AZ ÓVADÉK 

147. § (1) A bíróság a 129. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben a terhelt elozetes 
letartóztatásának elrendelését mellozheti, és az elrendelt elozetes letartóztatást megszüntetheti, ha a buncselekményre 
és a személyi körülményekre tekintettel az eljárási cselekményeknél a terhelt megjelenését az óvadék letétele 
valószínuvé teszi. Óvadékot a terhelt vagy helyette más ajánlhat fel, és tehet le. 

(2) 
(3) A felajánlott óvadék elfogadását a terhelt vagy a védo az elozetes letartóztatásról döntésre jogosult bíróságnál 

indítványozhatja. A felajánlott óvadékról és elfogadásáról a bíróság ülést tart, ezen az ügyészt, a terheltet, a védot, 
valamint azt, aki az óvadékot felajánlotta, meghallgatja. Ha a védo az ülésen értesítés ellenére nem jelent meg, az 
ülés a védo távollétében is megtartható. 

(4) A bíróság az óvadék elfogadását kimondó határozatában az óvadék összegét a terhelt személyi körülményeire 
és vagyoni helyzetére is figyelemmel határozza meg. Az óvadék elfogadásával egyidejuleg a bíróság 
lakhelyelhagyási tilalmat, házi orizetet, valamint a terhelt úti okmányának elvételét is elrendelheti. 

(5) Az óvadék ellenében a terhelt elozetes letartóztatásának mellozését, illetoleg megszüntetését kimondó 
határozat ellen az ügyész élhet fellebbezéssel. 

(6) A bíróság által jogerosen elfogadott óvadékot a bíróságon készpénzben kell letenni, ennek megtörténte után a 
fogva lévo terheltet haladéktalanul szabadon kell bocsátani. 



(7) Az óvadék elfogadása iránti indítvány elutasítása esetén a terhelt, illetoleg a védo óvadék elfogadása iránt 
ismételten akkor terjeszthet elo indítványt, ha ebben új körülményre hivatkozik. Ha az ismételt indítványban a 
terhelt, illetoleg a védo nem hivatkozik új körülményre, a bíróság az indítványt érdemi indokolás nélkül elutasíthatja. 

Az 1896. évi XXXIII. törvénycikk - Bunvádi perrendtartás (Bp.) egyebek mellett két olyan jogintézményt is 
ismert, amely az elozetes letartóztatás reális alternatívájaként szolgált: az óvadékot és a kezességet. Mindkét 
intézmény célja az volt, hogy a személyi szabadság korlátozása nélkül biztosítsa a terhelt hatóságok elotti 
megjelenését. A két biztosítási intézkedés között alapveto különbség volt, hogy míg az óvadék (kaució) vagyoni 
jellegu volt, addig a kezesség a bizalmi elven alapult. A fenti két intézmény a 363/1945. ME rendelet 
hatálybalépésével kiiktatásra került az eljárási törvénybol. Ezzel jelenosen elotérbe helyezodött az elozetes 
letartóztatás szerepe. 
Az 1973. évi I. törvény 393/A. §-a már ismerte a "Biztosíték" intézményét, amely azonban csak a külföldön élo 
terhelt esetében alkalmazható, és éppenhogy nem a terhelt eljárási cselekményeken való részvételét hivatott 
biztosítani, ellenben a terhelt távollétében lefolytatható eljárásra adott lehetoséget. Ebbol fakadóan az 
elozetes letartóztatás reális alternatívája sem lehetett. Hosszas elokészíto munkát követoen az 1998. évi XIX. 
törvény újra törvénybe iktatta az óvadékot. 
Az óvadék célja a terhelt eljárási cselekményeken való részvételének biztosítása, a személyi szabadság 
korlátozása nélkül. A normaszöveg megfogalmazásából kitunoen az óvadék egyértelmuen az elozetes 
letartóztatás alternatívája. Céljából fakadóan csupán azokban az esetekben alkalmazható, amikor az elozetes 
letartóztatás elrendelésének alapjául a Be. 129. § (2) bekezdés b) pontja szolgál, azaz "ha szökésének, vagy 
elrejtozésének veszélyére tekintettel vagy más okból megalapozottan felteheto, hogy az eljárási 
cselekményeknél a jelenléte másképp nem biztosítható." 
Nem alkalmazható tehát az óvadék a Be.129. § (2) bekezdés a), c) és d) pontjában rögzített feltételek megléte 
esetén. Külön kiemelést érdemel ezek közül az a) pont, tekintve, hogy a b) ponthoz közeli elozetes 
letartóztatási okot rögzít azzal a jelentos különbséggel, hogy ez esetben a szökés, elrejtozés, illetve a szökés 
megkísérlése már megtörtént, tehát nem csupán reálisan várható esemény. 
A Be. szövegébol következon az eljárás bármely szakaszában sor kerülhet az óvadék felajánlására. Az 
óvadékot nem csupán a terhelt, hanem reá tekintettel más is felajánlhat. Értelemszeruen amennyiben más 
ajánlja fel az óvadékot, az nem csupán vagyoni jellegu, hanem bizonyos értelemben morális is, hiszen ebben 
az esetben ez a személy mintegy kezességet vállal azért, hogy a terhelt megjelenik az eljárási cselekményeknél, 
bízva abban, hogy a terhelt nem teszi kockára sem az óvadékot felajánló vagyonát, sem esetlegesen a jó 
hírnevét. 
A felajánlott óvadék elfogadását csak a terhelt és védoje indítványozhatja, mégpedig kizárólag annál a 
bíróságnál, amelyik az indítvány megtételekor az elozetes letartóztatás kérdésében jogosult dönteni. 
A Be. az óvadék elfogadásáról való döntés meghozatalára csak ülésen kerülhet sor, amelyen a bíróság 
meghallgatja a terheltet, védojét, az ügyészt továbbá - amennyiben nem a terhelt az - az óvadék felajánlóját. 
A törvény nem határozza meg sem az óvadék legalacsonyabb, sem a legmagasabb összegét. Ebben a 
kérdésben a bíróság a normaszöveg szerint a terhelt személyi és vagyoni helyzetének is a figyelembevételével 
határoz. Nyilvánvalóan az óvadék összegének meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az 
alkalmas legyen arra, hogy az intézmény célját elérje, a terhelt az eljárási cselekményeken megjelenjen. Az 
óvadéknak olyan összegunek kell lennie, ami valószínusíti, hogy a terhelt nem kívánja veszni hagyni, 
ugyanakkor befizetése nem jelenti teljes mérvu ellehetetlenülését sem. 
Kétségtelen tény, hogy a törvény ezzel jelentos feladatokat ró a döntést hozó bíróságra, hiszen a megalapozott 
döntés meghozatalához a terhelt személyi, vagyoni körülményeit akár az eljárás korai szakaszában már igen 
elemzoen fel kell tárni. Álláspontom szerint ebben a körben az eddigi eljárásoknál elmélyültebb vizsgálat 
indokolt. Más értelmet kap ugyanakkor a bíróságnak ez a tevékenysége, amennyiben nem a terhelt ajánlja fel 
az óvadékot. Ilyen esetben a bíróságnak nincs törvényi lehetosége arra, hogy az óvadék felajánlójának 
vagyoni, jövedelmi viszonyait vizsgálja, a terhelt vagyoni, jövedelmi viszonyai pedig lényegében alig bírnak e 
körben jelentoséggel. A 2003. évi II. törvény 44-45. §-hoz fuzött miniszteri indokolás ugyan úgy fogalmaz, 
hogy "a törvény nem mondja ki, hogy az óvadékot letevo más személy személyi, vagyoni viszonyait figyelembe 
kell venni, de ez az óvadék céljából magából következik", ezzel összefüggésben azonban a bíróság nem bír 
kello jogi lehetoségekkel. A vagyoni viszonyok feltárása ilyen esetekben csupán a felajánló nyilatkozataira, 
esetlegesen az általa átadott igazolások áttekintésére szorítkozhat, szemben a terhelt általi felajánlással. 
Az óvadék elfogadása mellett a törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a bíróság más, a személyes 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedést - lakhelyelhagyási tilalmat, házi orizetet, úti okmány elvételét - 
rendeljen el a terhelttel szemben. 



Az óvadék felajánlásának nincs idobeli korlátja, a jogeros határozat meghozataláig bármikor helye van. 
Lehetoség van arra, hogy még az elozetes letartóztatás elrendelése elott, vagy az elozetes letartóztatás 
tartama alatt kerüljön sor a felajánlásra. 
Bizonyos szempontból problémát jelent az elozetes letartóztatás elrendelése elott felajánlott óvadék 
elfogadása. A törvény megfogalmazása szerint a bíróság ebben az esetben mellozi az elozetes letartóztatás 
elrendelését. Ezt a rendelkezést összevetve a 147. § (6) bekezdésében megfogalmazottakkal nehezen feloldható 
ellentmondásra bukkanunk. A (6) bekezdés szerint a terheltet a jogerosen elfogadott óvadék letételét követoen 
haladéktalanul szabadon kell bocsátani. Ezzel összefüggésben utalni szükséges arra, hogy a Be. szabályozása 
az orizet tartamát 72 órában határozza meg, amely idotartam nem hosszabbítható. Amennyiben csupán ezt a 
szabályt tartanánk szem elott, akkor is a terhelt a jogerosen elfogadott óvadék letétele nélkül is szabadulna a 
72 óra elteltével, tekintve, hogy az elozetes letartóztatását a bíróság nem rendelte el. A Be. 126. § (3) 
bekezdés második fordulata szerint azonban még ez az ido sem áll rendelkezésre, tekintve, hogy az orizet a 72 
órán belül is megszunik, ha a bíróság nem rendelte el a terhelt elozetes letartóztatását. Álláspontom szerint 
ennek a problémának elkerülésére alkalmazható az a jogi megoldás, hogy a bíróság ilyen esetben elrendeli a 
terhelt elozetes letartóztatását, elfogadja az óvadékot, egyben végzésében akként rendelkezik, hogy az óvadék 
letételét követoen elrendeli a terhelt szabadlábra helyezését. Ebben az esetben elkerülheto, hogy a terhelt az 
óvadék letétele nélkül kerüljön szabadlábra, ugyanakkor biztosított, hogy az óvadék letételét követoen 
haladéktalanul megszunjön a vele szemben alkalmazott személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedés. 
Az elozetes letartóztatás tartama alatt a fenti probléma lényegesen szukebb körben merül fel. Amennyiben az 
óvadék felajánlására a vádirat benyújtását megelozoen az elozetes letartóztatás meghosszabbítását célzó 
ügyészi indítvány eloterjesztése elott kerül sor, akkor a bíróságnak az óvadék elfogadásáról szóló határozata, 
amellyel egyben a terhelt elozetes letartóztatását megszünteti, nem okoz jogi problémát, hiszen az óvadék 
letételére relatíve hosszabb ido áll rendelkezésre. 
Más a helyzet, ha az óvadék felajánlására és elfogadására az elozetes letartóztatás meghosszabbítására 
irányuló ügyészi indítvány elbírálásával egy idoben kerül sor. Ebben az esetben, ha a bíróság elfogadja az 
óvadék letételét és a terhelt szabadlábra helyezését rendeli el - természetesen feltételesen, az óvadék 
letételéhez kötve -, akkor ugyancsak eloállhat az a helyzet, hogy a terhelt az óvadék letétele nélkül kerül 
szabadlábra, tekintettel arra, hogy ugyan a szabadlábra kerülése az óvadék letételéhez kötött, de ugyanakkor 
a Be.136. § (2) bekezdése szerint az elozetes letartóztatás megszunik, ha a tartama meghosszabbítás vagy 
fenntartás nélkül lejárt. 
Ebbol fakadóan álláspontom szerint a bíróságnak ilyen esetben - miként az elozetes letartóztatás 
elrendelésére vonatkozó ügyészi indítvány esetén - is döntenie kell az elozetes letartóztatás 
meghosszabbításáról, majd az óvadék elfogadásáról. 
A 147. § (5) bekezdése értelmében az óvadék letétbe helyezése tárgyában hozott határozattal szemben - 
amennyiben óvadék ellenében a terhelt elozetes letartóztatásának mellozésére, vagy megszüntetésére került 
sor - csupán az ügyész jogosult fellebbezésre. Az óvadék letétbe helyezésére irányuló indítványt elutasító 
határozat ellen a terheltnek, védojének, illetve az óvadék felajánlójának ugyanúgy nincs fellebbezési joga, 
mint az óvadék letételét engedélyezo határozat ellen - pl. az összeg tekintetében -. 
Álláspontom szerint ugyanakkor a fo kérdést, az elozetes letartóztatást illetoen nincsenek a felek elzárva a 
jogorvoslattól. Amennyiben az elozetes letartóztatás elrendelésére kerül sor, úgy az emiatt, amennyiben az 
elozetes letartóztatás során eloterjesztett indítvány elutasításáról van szó, akkor szabadlábra helyezési 
kérelem elutasítása miatt lehet fellebbezést bejelenteni. 
A Be. csupán a készpénzt tartja elfogadhatónak óvadékként, más vagyontárgy nem teheto le óvadékként. A 
törvény az óvadék letételét a bírósághoz köti. Az erre vonatkozó részletes szabályok még nem születtek meg, 
így jelen pillanatban számos megválaszolatlan kérdés merül fel, melyekre ezen jogszabály hiányában nem 
adható egyértelmu válasz. 
A 147. § (7) bekezdése az óvadék elfogadása iránti ismételt indítványra vonatkozóan rögzíti, hogy ilyennek az 
eloterjesztésére akkor kerülhet sor, amennyiben abban új körülményre hivatkoznak. Összevetve a törvény ezen 
rendelkezését az elozetes letartóztatás megszüntetésére irányuló indítványra vonatkozókkal, meg kell 
állapítani, hogy a jogalkotó ehelyütt nem tette lehetové a bíróság számára, az érdemi indokolás nélküli 
elutasítást, bár abból a megfogalmazásból, amely elviekben kizárná új körülmény hiányában az ismételt 
eloterjesztést, felmerül a gondolat, hogy valójában nem ezt kívánta-e a jogalkotó. A normaszöveg alapján 
azonban egyértelmu, hogy amennyiben új körülmény hiányában kerül sor az ismételt eloterjesztésre, akkor a 
bíróságnak alakszeru határozatban kell erre hivatkozással elutasítani az indítványt, amely határozat ellen a 
fentebb kifejtekre tekintettel értelemszeruen fellebbezésnek van helye. 



148. § (1) Az óvadék mellett szabadlábon hagyott, illetoleg szabadlábra helyezett terhelt elozetes letartóztatását a 
bíróság elrendelheti, ha 

a) a terhelt az eljárási cselekményen idézés ellenére nem jelent meg, és elmaradását elozetesen alapos okkal nem 
mentette ki, vagy az akadály megszunése után nyomban alapos okkal nem igazolta, 

b) az óvadék elfogadása után a terhelt elozetes letartóztatásának más oka merült fel. 
(2) Az óvadék összegét az óvadékot letevonek vissza kell adni, ha 
a) a terheltet - az (1) bekezdés a) pontja kivételével - letartóztatták, 
b) az ügyész a nyomozást megszüntette, illetoleg annak határideje - ideértve a 176. § (2) bekezdésének második 

mondatában szabályozott esetet is - meghosszabbítás nélkül lejárt, vagy az ügyész a vádemelést elhalasztotta, 
c) a bíróság az eljárást jogeros ítélettel vagy megszünteto határozattal befejezte. 
(3) Szabadságvesztés kiszabása esetében az óvadékot akkor lehet visszaadni, ha a büntetés végrehajtását 

megkezdték. 
(4) Az óvadékot letevo elveszti a jogát az óvadék összegére, ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott okból 

a terhelt elozetes letartóztatását elrendelték. 
A 148. § egyértelmuen rendelkezik azokról az esetekrol, amikor az elozetes letartóztatás elrendelésének van 
helye az óvadék letétele mellett szabadlábon lévo terhelttel szemben, valamint a letett óvadék visszaadásáról. 
A jogintézmény céljából fakadóan az óvadékot elveszti a letevo, amennyiben azért kerül sor az elozetes 
letartóztatása elrendelésére, mert az eljárási cselekményen szabályszeru idézés ellenére nem jelent meg, és 
távolmaradását alapos okkal nem mentette ki, illetve az akadály megszunését követoen nyomban alapos okkal 
nem igazolta. 

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 jármu átkutatása, illetoleg számítástechnikai rendszer vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat 
tartalmazó adathordozó átvizsgálása az eljárás eredményessége érdekében. 

(2) Házkutatásnak akkor van helye, ha megalapozottan felteheto, hogy az 
a) a buncselekmény elkövetojének kézre kerítésére, 
b) a buncselekmény nyomainak felderítésére, 
c) bizonyítási eszköz, elkobozható vagy vagyonelkobzás alá eso dolog megtalálására 

vezet. 
(3) Házkutatást a bíróság, az ügyész, illetoleg 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 elrendelo határozatban - ha ez lehetséges - meg kell jelölni azokat a bizonyítási 
eszközöket, elkobozható, vagy vagyonelkobzás alá eso dolgokat, amelyek megtalálása érdekében a házkutatás 
szükséges. 

(4) A házkutatást rendszerint az érintett jelenlétében kell elvégezni, a megkezdése elott közölni kell vele a 
házkutatást elrendelo határozatot, és - ha a házkutatás meghatározott, illetoleg ismert bizonyítási eszköz vagy 
elkobozható dolog, illetoleg személy megtalálására irányul - fel kell ot szólítani, hogy a keresett dolgot adja elo, a 
számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot tegye hozzáférhetové, illetoleg a személyt adja át. Ha 
az érintett a felszólításra a keresett dolgot eloadja, a számítástechnikai rendszeren vagy adathordozón tárolt adatot 
hozzáférhetové teszi, illetoleg 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 eso dolog is fellelheto. 

(5) Ha a házkutatáson az érintett, illetoleg a védoje, képviseloje vagy megbízott hozzátartozója nincs jelen, az 
érintett érdekeinek védelmére olyan személyt kell kirendelni, akirol alaposan felteheto, hogy a házkutatással érintett 
érdekeit megfeleloen védi. 

(6) A közjegyzoi vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartandó házkutatást - ha az nem 
kizárólag buncselekmény elkövetojének kézre kerítésére [(2) bek. a) pont] irányul - a vádirat benyújtásáig a bíróság 
rendeli el. A házkutatás csak az ügyész jelenlétében végezheto. 

(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. 

1. A házkutatás a házijog körébe tartozó terület sérthetetlenségét biztosító alkotmányos jog jogszabályi 
korlátja. Az elso bekezdés a házkutatás fogalmát rögzíti. A technika, a tudomány gyors fejlodése, a 
számítástechnika eloretörése, a számítógép felhasználásával elkövetett buncselekmények feltunése és 
elszaporodása nem maradhatott értékelés és válasz nélkül a jogalkotó részérol. Ennek jegyében a 2002. évi I. 
törvény számos módosítást vezetett be, többek között a házkutatás szabályozásakor. A törvény a házkutatás 
fogalomkörébe vonta a - a házon, lakáson, egyéb helyiségen vagy azokhoz tartozó bekerített helyen és az ott 
elhelyezett jármuvön túl - a számítástechnikai rendszert és az ilyen rendszer útján rögzített adatokat 
tartalmazó adathordozók átvizsgálását is. 
2. A (2) bekezdés a házkutatás törvényi elofeltételeit rögzíti. A házkutatás az eljárás sikerének biztosítása 
érdekében egyrészt a buncselekmény elkövetojének kézrekerítése, másrészt a buncselekménnyel összefüggo 
nyomok felderítése, tárgyi bizonyítási eszközök megtalálása céljából alkalmazott kényszerintézkedés, 
amelynek során az ügyész vagy a nyomozó hatóság a kényszerintézkedéssel érintett személy házát, lakását, 
egyéb helyiségét, az azokhoz tartozó bekerített helyet, valamint az ott elhelyezett jármuvet átkutatja, illetve 
átkutattatja. E meghatározás a fentebb említett törvénymódosítás folytán kibovült. A büntetoeljárással 
összefüggésben felmerülo érdekek vizsgálata során a jogalkotó arra az álláspontra helyezkedett, hogy 
ugyanolyan érdek fuzodhet az anyagi jogi szabályok szerint elkobozható, illetve vagyonelkobzás alá vonható 
dolgok felleléséhez, mint a bizonyítási eszközök megtalálásához. Ezen célok érdekében a hatóság az eljárási 
törvényben meghatározott keretek között korlátozza a kutatással érintett személynek a magánlakás tiszteletben 
tartásához való jogait. A Be. annyiban tér el ebben a tekintetben a korábbi szabályozástól, hogy a gépkocsi 
átkutatását nem tekinti minden körülmények között házkutatásnak, kizárólag abban az esetben, ha a gépkocsi 
a házhoz tartozó bekerített helyen van. 
Bár a házkutatás az eljárás bármely szakaszában foganatosítható kényszerintézkedés, a gyakorlatban mégis 
leginkább a nyomozása során kerül rá sor. Ennek az a magyarázata, hogy a nyomozás a büntetoeljárás azon 
szakasza, amelyben a hatóságok az eljárás alapját képezo cselekménnyel összefüggo bizonyítékokat feltárják, 
beszerzik, nem utolsó sorban magát az elkövetot kézre kerítik. Az eljárás késobbi szakaszában igen ritkán 
kerülhet sor házkutatásra, a bizonyítás szükséges mértéku kiegészítése végett. Ez történhet a tárgyalás 
elokészítése keretében [Be. 268. § (1)], az ügyész megkeresése, vagy a tárgyaláson [Be. 305. § (2)] az ügyész 
felhívása útján. 
A házkutatás elrendelésére a bíróság, az ügyész és - az ügyész eltéro rendelkezése hiányában - a nyomozó 
hatóság jogosult. A bíróság és az ügyész által elrendelt házkutatásnál a nyomozó hatóság is igénybe veheto a 
végrehajtás során. A házkutatást fo szabályként hatósági határozat alapján lehet végrehajtani. Éppen ebbol 
eredoen a jogalkotó arra törekedett, hogy a feltételrendszer minél részletesebb meghatározásával a leheto 
legcsekélyebb jogkorlátozás következzen be. A Be. 149. § (3) bekezdése értelmében amennyiben a házkutatás 
célja a buncselekmény nyomainak a felderítése, vagy bizonyítási eszköz, elkobozható vagy vagyonelkobzás alá 
eso tárgy megtalálása, úgy a kényszerintézkedést elrendelo határozatban - természetesen amennyiben erre 
egyáltalán lehetoség van - meg kell jelölni ezeket a tárgyakat. A fenti rendelkezés alkalmazása a gyakorlatban 
azt jelenti, hogy az a házkutatást szenvedo fél, aki nem bír tudomással a buncselekményrol, arról, hogy nála 
ezzel összefüggésben lévo tárgyak lehetnek, a hatóság határozatából megtudja, hogy melyek azok a tárgyak, 
amelyeket a hatóság keres. Így a házkutatást szenvedo ezen információ birtokában önként átadhat a 
hatóságnak esetleg olyan tárgyat, amelyrol egyébként nem is sejtette volna, hogy a házkutatás célja éppen 
annak megtalálása, és ily módon elkerülhetové válik a tételes házkutatás. Ez a szabályozás adja meg 
egyébiránt a (4) bekezdésben rögzített azon rendelkezésnek az értelmét, hogy a házkutatással érintett személyt 
fel kell szólítani a keresett tárgy átadására. Garanciális szabályokat fogalmaz meg a Be. 149. § (4) bekezdése. 
Mindenekelott a jogszabály rögzíti, hogy a házkutatást lehetoleg az érintett személy jelenlétében kell 
foganatosítani. A házkutatás megkezdésekor az érintettel közölni kell a házkutatást elrendelo határozatot. 
Amennyiben a házkutatásra halaszthatatlan nyomozási cselekményként kerül sor, úgy annak tényét is közölni 
kell. 
Amennyiben a házkutatás meghatározott bizonyítási eszköz, elkobozható dolog, illetve meghatározott személy 
megtalálására irányul, akkor a kényszerintézkedéssel érintett személyt a házkutatás megkezdése elott fel kell 
szólítani a keresett dolog önkéntes eloadására, a keresett személy átadására. A 2002. évi I. törvény 88. §-ával 
bevezetett módosítás értelmében a felszólításnak ki kell terjednie a számítástechnikai rendszeren, 
adathordozón tárolt adatok hozzáférhetové tételére is. Amennyiben az illeto a felszólításnak eleget tesz, akkor 
a házkutatás nem folytatható, már csak azért sem, mert a célját elérte. A törvény e szabály alól abban az 
esetben enged kivételt, ha a házkutatás során feltehetoen más bizonyítási eszköz, elkobozható, vagy elkobzás 



alá eso dolog is fellelheto. Természetesen nem csak konkrétan meghatározott tárgy, vagy tárgyak felkutatása 
céljából folytatható házkutatás, hanem egyedileg nem meghatározható, mennyiségileg, fajlagosan, szám 
szerint nem meghatározható dolgokra is. A házkutatás kiterjedhet olyan dolgokra is, amelyek a végrehajtás 
során kerülnek elo. 
A Be. 149. § (5) bekezdése további garanciális szabályt fogalmaz meg. A házkutatással érintett érdekeinek 
védelmét szolgálva az eljárási törvény az érintetten kívül a védojének, képviselojének, illetve a megbízott 
hozzátartozójának biztosít jelenléti jogot. Amennyiben a felsorolt személyek közül senki nincs jelen a 
házkutatásnál, akkor a hatóságnak az érintett érdekeinek védelmére képviselot kell kirendelnie. Itt utalunk rá, 
hogy az érdekvédelemmel is összefügg, hogy a Be. 183. § (1) bekezdése értelmében a nyomozó hatóság a 
házkutatásnál is alkalmazhat hatósági tanút, aki az eljárási cselekmény tényleges lefolyását, történéseit 
igazolja, ily módon ellenorizhetové téve a törvényes eljárást. 
3. A Be. 149. § (6) bekezdése speciális szabályokat tartalmaz a közjegyzoi, ügyvédi irodában, illetve 
egészségügyi intézményben végrehajtandó házkutatásokkal kapcsolatban. A fent meghatározott helyszíneken 
különösen sok - akár az ügy szempontjából érdektelen - személyes adatot, információt, a magán- és szolgálati, 
ügyvédi, orvosi titok körébe tartozó iratot kezelnek, tartanak. Ezek tartalmának ellenorizetlen megismerése 
ellentétes a büntetoeljárás elveivel. Kétségtelen, hogy ezekbe az adatbázisokba való bejutás rendkívül sok 
olyan információhoz való hozzájutást is jelent, amelyek általában segítenék a bunüldözési célok 
megvalósulását, azonban mindazon adatok ilyen úton való megszerzése, amelyek nem tartoznak konkrétan az 
adott ügyhöz, nyilvánvalóan megengedhetetlen. 
Ennek érdekében az eljárási törvény hármas garanciát épített be. Egyrészt a közjegyzoi, ügyvédi irodában és 
az egészségügyi intézményekben tartandó házkutatást csak bíróság - a Be. 207. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint a vádirat benyújtása a nyomozási bíró - rendelhet el, kivéve azt az esetet, ha a házkutatás célja 
kizárólag a buncselekmény elkövetojének kézre kerítése. Másrészt a házkutatás megtartásánál kötelezo az 
ügyész jelenléte. Harmadrészt, de talán a legfontosabb szabály, hogy a fenti helyeken tartott házkutatások 
során az ott talált iratok tartalmát kizárólag az ügyész ismerheti meg. 
A késedelem a büntetoeljárás során sok esetben azzal a következménnyel jár, hogy elveszik a bizonyíték 
beszerzésének lehetosége. A cselekmény elkövetését követo hosszabb ido alatt akár a terheltnek, vagy az ot 
támogatóknak lehetosége nyílik a tárgyi bizonyítékok eltüntetésére, vagy akár a véletlen folytán is 
megsemmisülhetnek a nyomok. Az eljárási törvény 177. §-a ezért lehetové teszi a házkutatás végrehajtását 
határozat nélkül is, halaszthatatlan nyomozási cselekményként. 
A közjegyzoi, ügyvédi irodában, egészségügyi intézményben a Be. 149. § (7) bekezdése nyújt lehetoséget az 
ügyésznek a házkutatás határozat nélküli megtartására, feltéve, hogy a késedelem a (2) bekezdésben 
meghatározott célok elérését veszélyeztetné. 
A 149. § (8) bekezdése az így végrehajtott házkutatás tekintetében tartalmaz speciális garanciákat. 
Mindenekelott ilyen esetben kötelezoen eloírja a bíróság határozatának utólag történo beszerzését. 
Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy az indítványt elutasítja, akkor a házkutatás eredménye nem használható 
fel a bizonyítási eljárás során. 
A házkutatásról jegyzokönyvet kell felvenni, amelyben rögzíteni kell a hely és az idopont megjelölésén túl az 
eljárás során történteket, a résztvevok adatait, az eljárás során tanúsított magatartásukat, valamint a nyomok, 
tárgyi bizonyítási eszközök, illetve a terhelt feltalálási helyét. A jegyzokönyvnek tartalmaznia kell adott 
esetben azt is, amennyiben a házkutatásra határozat, illetve a meghatározott esetekben bíró határozat nélkül 
került sor. Jelentosebb ügyekben a megtalált bunjelekrol, azok rejtekhelyérol fényképet, vagy videofelvételt 
kell készíteni (40/1987. BM utasítás). 

A motozás 

150. § (1) A motozás bizonyítási eszköz vagy elkobozható, illetoleg vagyonelkobzás alá eso dolog megtalálása 
céljából a terhelt és az olyan személy ruházatának és testének átvizsgálása, akirol megalapozottan felteheto, hogy 
bizonyítási eszközt vagy elkobozható, illetoleg olyan dolgot tart magánál, amely vagyonelkobzás alá eshet. A 
motozás során a motozás alá vont személy rendelkezése alatt álló jármu, csomag és más tárgy is átvizsgálható. 

(2) Motozást az ügyész, illetoleg 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 elobb fel kell szólítani, hogy a keresett 
dolgot adja át, ha a felszólításra a keresett dolgot eloadja, a motozástól el kell tekinteni. 

 (4) Az érintett testének átvizsgálását csak a megmotozottal azonos nemu végezheti, és a motozásnál csak ilyen 
személy lehet jelen. E rendelkezés nem vonatkozik a motozásnál közremuködo 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. 

1. A Be. a motozással kapcsolatos szabályozást az 1973. évi I. törvényhez képest egyrészt kiszélesítette, 
másrészt bizonyos garanciális elemeket is beépített. A motozás bárkivel szemben alkalmazható 
kényszerintézkedés, amelynek célja az elrejtett tárgyi bizonyítási eszköz, elkobozható, vagyonelkobzás alá eso 
dolog megszerzése. A megfogalmazásból arra lehetne következtetést vonni, hogy a motozásnak csak akkor van 
helye, ha megalapozottan felteheto, hogy "bizonyítási eszközt", illetve a szakaszban meghatározott dolgot tart 
magánál. Ugyanakkor utalni kell arra, hogy a törvény ilyen értelmezése azokban az esetekben is lehetové teszi 
a motozást, amikor az adott konkrét ügytol függetlenül merül fel annak a lehetosége, hogy az illeto 
elkobozható dolgot tart magánál, ugyanakkor semmilyen adat nincs arra, hogy bizonyítási eszközt rejtegetne. 
A motozás nem csupán a személymotozást jelenti - amikor az érintett személy ruházatát, testét, valamint a 
testén, illetve nála lévo tárgyakat vizsgálja meg a hatóság tagja -, hanem a személlyel lévo csomagok 
átvizsgálását is. A törvény, szakítva a korábbi szabályozással, a gépjármu átkutatását - ha az magánlakás 
fogalma alá tartozó helyen kívül, valamely személy rendelkezése alatt áll -, motozás keretében engedi meg. 
2. A motozást az ügyész, vagy a nyomozó hatóság jogosult elrendelni. Halasztást nem turo esetben a Be. 177. 
§ lehetové teszi a motozás azonnali - határozat nélküli - elvégzését. 
A motozás elott az érdekeltet fel kell hívni a keresett tárgy önkéntes átadására. Amennyiben a felszólításnak 
az érdekelt eleget tesz, nincs helye a motozás foganatosításának, tekintettel arra, hogy a kényszerintézkedés 
alkalmazásának célja a dolog megtalálása, a cél nélkül alkalmazott kényszerintézkedés pedig nem a 
büntetoeljárás elobbre vitelét segíti, csupán az intézkedéssel sújtott személy jogainak törvényellenes sérelmét 
eredményezi. [Ezzel kapcsolatban lásd még a Be. 149. § (4) bekezdéséhez fuzött magyarázatot.] 
A motozás során az érdekelt testének vizsgálatára is sor kerülhet, ezért a jogszabály kötelezo erovel írja elo, 
hogy a motozást csak a megmotozottal azonos nemu személy végezheti, és egyébként is csak ilyen személy 
lehet jelen. Ez alól kivétel az orvos, amennyiben a motozáshoz - pl. a testüregek vizsgálatához - az orvos 
közremuködése szükséges. 
3. A kényszerintézkedés, jellege folytán az azt elszenvedore közvetlen hatással van. Egyrészt személyes 
biztonságérzetet nyújt, másrészt garanciális szempontból sem közömbös, hogy a szabályozás lehetové teszi, 
hogy a motozás helyszínén tartózkodó, a motozást elszenvedo által megnevezet személy jelen lehet. A törvény 
megfogalmazásából megállapítható, hogy arra nincs lehetoség, hogy az érintett valaki jelenlétéhez 
ragaszkodjon, és ezáltal adott esetben akár az intézkedés végrehajtását megakadályozza, ezért a motozással 
érintett személy által megnevezheto személy csak olyan lehet, aki a motozás foganatosításakor a helyszínen 
tartózkodik. A büntetoeljárásban a nyomozás során a bunüldözési érdekek sok szempontból elsobbséget 
élveznek. Ez esetben a motozásnál annak a jelenléte kizárható, akinek jelenléte a nyomozás érdekeit 
veszélyezteti. Ennek tipikus példája a társas elkövetok motozása. 

A lefoglalás 

151. § (1) A lefoglalás a bizonyítás érdekében vagy az elkobzás, illetoleg a vagyonelkobzás biztosítására a dolog 
birtokának elvonása a birtokos rendelkezése alól. 

(2) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elrendeli annak a dolognak, illetoleg számítástechnikai 
rendszernek vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat tartalmazó adathordozónak a lefoglalását, amely 

a) bizonyítási eszköz, 
b) a törvény értelmében elkobozható, vagy amelyre vagyonelkobzás rendelheto el. 
(3) A közjegyzoi vagy ügyvédi irodában, továbbá az egészségügyi intézményben tartott iratok lefoglalását a 

bíróság rendeli el. 
(4) A címzettnek még nem kézbesített postai és hírközlési küldeménynek, valamint a sajtótermék szerkesztosége 

iratainak lefoglalását a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság rendeli el. A határozat meghozataláig 
csak a küldemény visszatartásának van helye. 

(5) Ha a lefoglalást a bíróság, illetoleg az ügyész rendeli el, végrehajtásához a nyomozó hatóságot veheti igénybe. 
(6) Ha az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a lefoglalás elrendelésére nem jogosult, késedelmet nem turo 

esetben a dolgot orzésbe veheti. Ebben az esetben a lefoglalás elrendelésére jogosult határozatát utólag késedelem 
nélkül be kell szerezni. A dolog orzését meg kell szüntetni, és azt a birtokosnak vissza kell adni, ha a lefoglalásra 
jogosult a lefoglalást nem rendeli el. 

A lefoglalás nem a személyes szabadságot, hanem a tulajdonhoz, a birtokláshoz való jogokat korlátozza a 
bizonyítás, illetve az elkobzás, valamint a vagyonelkobzás biztosítása érdekében. A korábban ismertetett 
kényszerintézkedések közül a házkutatás és a motozás során kerülhetnek elo olyan dolgok, amelyek a késobbi 



eljárás során bizonyítékként felhasználhatók, vagy a cselekménnyel összefüggésben elkobzásuknak van helye, 
illetve a birtoklásuk valamely jogszabályba ütközik. Annak érdekében, hogy az ily módon meglelt dolgokkal 
kapcsolatos jogszabályi lehetoségekkel, kötelezettségekkel élni tudjanak a hatóságok, szükséges ezeknek az 
eredetben való biztosítása. Lényegét tekintve ezt célozza a lefoglalás intézménye. 
1. A lefoglalás elrendelésére - foszabályként - mind a nyomozó hatóság, mind az ügyész, illetve a bíróság 
jogosult. A törvényi megfogalmazás nem hagy kétséget afelol, hogy a feltételek megléte esetén az elrendelésre 
jogosultaknak nincs mérlegelési joga a lefoglalást illetoen, azt el kell rendelni. A lefoglalásra a Be. 177. § 
értelmében halaszthatatlan nyomozási cselekményként is sor kerülhet. 
A lefoglalandó dolgok körét általánosságban az eljárási törvény fogalmazza meg, míg a konkrétumot illetoen 
a Btk., illetve egyéb jogszabályok tartalmaznak rendelkezéseket. A számítógépes adattárolás elterjedésére 
figyelemmel, a 151. § (2) bekezdése értelmében a lefoglalás tárgya ingó dolgon kívül számítástechnikai 
rendszer vagy ilyen rendszer felhasználásával rögzített adatokat tartalmazó adathordozó is lehet. Ezek 
fajtáját a törvény nem határozza meg, lehet winchester éppúgy, mint cd, dvd lemez vagy esetleg floppy. Az 
eljárási törvény szerint a lefoglalás elrendelésének két esete van: olyan dolog tekintetében, amely bizonyítási 
eszközként használható az eljárás során, amely a törvény rendelkezése értelmében elkobozható vagy 
vagyonelkobzás tárgya lehet. A lefoglalás tárgya az intézmény jellegébol adódóan elsosorban ingó dolog 
lehet, de tekintettel arra, hogy a törvény a vagyonelkobzás biztosítására is lehetové tette a lefoglalást, így 
annak tárgya ingatlan is lehet. Ebben az esetben azonban a 154. § (1) bekezdése szerint a zár alá vétel 
szabályait kell alkalmazni. 
A tárgyi bizonyítási eszköz fogalmát a Be. 115. § a következoképpen fogalmazza meg: "Tárgyi bizonyítási 
eszköz minden olyan tárgy (dolog), amely a bizonyítandó tény bizonyítására alkalmas, így különösen az, 
amely a buncselekmény elkövetésének nyomait hordozza, vagy a buncselekmény elkövetése útján jött létre, 
amelyet a buncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy amelyre a buncselekményt elkövették". A 
fenti törvényhely második bekezdése bizonyos értelmezési elemeket rögzít, hogy: "e törvény alkalmazásában 
tárgyi bizonyítási eszköz az irat, a rajz és minden olyan tárgy, amely muszaki, vegyi vagy más eljárással 
adatokat rögzít. Ahol e törvény iratról rendelkezik, ezen az adatot rögzíto tárgyat is érteni kell". 
Az elkobzás alá eso tárgyakat a Btk.77. § (1)-(3) bekezdése jelöli meg. Ilyenek: 
- amelyet a buncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy arra szántak, 
- amelynek a birtoklása a közbiztonságot veszélyezteti, vagy jogszabályba ütközik, 
- amely a buncselekmény elkövetése útján jött létre, 
- amelyet a buncselekmény elkövetoje a tulajdonostól vagy ennek hozzájárulásával mástól, az elkövetésért 
kapott, 
- amelyre a buncselekményt elkövették, 
A jogszabályba ütközo birtoklás a gyakorlatban lényegében az engedély nélkül birtokban tartott 
lofegyverekkel kapcsolatban merül fel. 
2. A 151. § (3) bekezdése a házkutatáshoz hasonlóan a közjegyzoi, ügyvédi irodában, illetve egészségügyi 
intézményben tartott házkutatás során fellelt iratok lefoglalását a bíróság kizárólagos döntési jogkörébe 
utalja. Az ezzel kapcsolatos egyéb szabályokat Be. 153. § tartalmaz, melyekre ott kitérünk. 
A (4) bekezdés a személyes adatvédelem, a levéltitok és a magántitok védelme érdekében a postai és távközlési 
küldemény lefoglalását ügyészi, illetve bírósághatározathoz köti. Az eljárási célokra figyelemmel azonban 
lehetoséget biztosít már a határozat meghozatala elott arra, hogy a nyomozó hatóság azokat visszatartsa. 
A hatályos szabályozás nem tartalmaz speciális rendelkezéseket az egyes értékpapírok kezelésével 
kapcsolatban. Ebbol eredoen számos olyan probléma merül fel, amely jogalkalmazói módszerekkel nem 
oldható meg. A gyakorlatban egyre gyakrabban kerül lefoglalásra az eljárás során nagy mennyiségu, nagy 
értéku értékpapír. Ezek jellegükbol adódóan nem képviselnek állandó értéket, hanem a piaci mozgások, az 
árfolyam alakulások, tozsdei események következtében változó értékuek. Éppen ezért az értékpapírok 
tekintetében a puszta orzés nem alkalmas egyben az értékorzésre is. A lefoglalás tartama alatt az értékpapírok 
teljesen elértéktelenedhetnek, így a lefoglalás a célján túlmeno jelentos hátrányt okozhat. Ugyanakkor 
felmentés, eljárás megszüntetése esetén pedig kártalanításra sincs lehetoség. 
A Be. 151. § (5) bekezdése lehetoséget biztosít a bíróságnak és az ügyészségnek, hogy a lefoglalás 
végrehajtásához a nyomozó hatóság segítségét vegye igénybe. 
A házkutatás, motozás során olyan dolgok kerülhetnek a nyomozó hatóság, illetve az ügyész birtokába, 
amelyek lefoglalásáról nem jogosult dönteni. Amennyiben a lefoglalás az összes körülményt figyelembe véve 
nem kerül veszélybe az ido elorehaladtával, akkor a lefoglalást megelozoen be kell szerezni a döntésre 
jogosult határozatát. Az eljárások során azonban rendszerint igen rövid ido is elegendo ahhoz, hogy a 
lefoglalás meghiúsuljon, hiszen a terheltnek az érdeke általában nem egyezik a eljárási érdekekkel. Ezt a 



szükséghelyzetet felismerve a Be. 151. § (6) bekezdése a "késedelmet nem turo" esetekben lehetové teszi a 
dolog "orzésbe" vételét, egyben eloírja a döntésre jogosult határozatának késedelem nélküli utólagos 
beszerzését. Amennyiben a lefoglalásra jogosult nem rendeli el a lefoglalást, akkor az orizetbe vett tárgyat 
nem annak kell visszaadni, akitol elvették, hanem a birtokosának. Ilyen esetben a hatóság nem vizsgálhatja, 
hogy akitol orzésbe vették tulajdonos-e vagy, hogy jogszeruen került-e a birtokába a dolog. 

152. § (1) A lefoglalás érdekében a dolog, illetoleg a számítástechnikai rendszer vagy az ilyen rendszer útján 
rögzített adatokat tartalmazó adathordozó birtokosát vagy az adat kezelojét fel kell szólítani, hogy a keresett dolgot 
adja át, illetoleg a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatot tegye hozzáférhetové. Ha ezt önként nem teszi 
meg, rendbírsággal sújtható, kivéve a terheltet és azt, aki a tanúvallomást megtagadhatja, illetoleg aki tanúként nem 
hallgatható ki. Az átadás megtagadása nem akadálya annak, hogy a keresett dolgot, illetoleg a számítástechnikai 
rendszer útján rögzített adatot házkutatással, illetve motozással megszerezzék. Erre az érintettet figyelmeztetni kell. 

(2) Nem foglalhatók le a terhelt és a védo között váltott levelek és más írásbeli közlések, valamint a védonek 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 
orzi. 

(4) Nem foglalhatók le azok az iratok sem, amelyeknek tartalmára a tanúvallomás megtagadható, ha az iratot a 
tanúvallomás megtagadására jogosult személy orzi. Ez a korlátozás kiterjed annak a személynek a hivatali 
helyiségében orzött 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, bunpártolással vagy orgazdasággal, 
b) a lefoglalandó dolog a buncselekmény eszköze, 
c) a tanúvallomás megtagadására jogosult személy a lefoglalandó dolgot - a (3) és (4) bekezdésre történt 

figyelmeztetést követoen - önként átadja. 
1. Az eljárási törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a lefoglalás érdekében a dolog, illetve a 
számítástechnikai rendszer, vagy az ilyen rendszerrel rögzített adat birtokosa, vagy az adat kezeloje minden 
további intézkedés nélkül átadja a lefoglalandó tárgyat, adathordozót, vagy az adatot tegye hozzáférhetové. A 
jogalkotó szándéka - csakúgy, mint a házkutatás esetében - mindenek elott hatósági kényszer nélküli 
hatáskiváltást céloz. Abban az esetben, ha az érintett személy nem hajlandó a lefoglalandó tárgyat átadni, 
akkor a Be. 161. §-ában szabályozott rendbírsággal sújtható. 
A törvény a rendbírság kiszabását nem teszi lehetové viszont azokkal a személyekkel szemben, akik különbözo 
okoknál fogva nem kötelezhetok vallomás tételre. Kétségtelen, hogy a törvény ezen rendelkezése bizonyos 
garanciális elvek gyakorlati megvalósulását jelzi, azonban álláspontunk szerint ennek a rendelkezésnek 
kizárólag azon lefoglalandó tárgyak esetében lenne indokoltsága, amelyek tárgyi bizonyítási eszközként 
használhatók fel, hiszen a többi esetben nincs túlzott jelentosége e rendelkezésnek. Hasonlóan szükségtelen 
megítélésünk szerint azon személyek kiemelése a bírságolhatók körébol, akik különbözo titoktartási 
kötelezettségük folytán mentesülnek a vallomástételi kötelezettség alól. 
Azonban nem csupán a rendbírság áll rendelkezésére a lefoglalandó dolog megszerzése érdekében. Mindazon 
esetekben, amikor az érdekelt megtagadja a dolog átadását - függetlenül attól, hogy vele szemben van-e 
lehetoség rendbírság kiszabására, vagy a kiszabott rendbírság nem vezetett eredményre - mind 
házkutatásnak, mind motozásnak helye van. Az önkéntesség elomozdítása érdekében a törvény kötelezové teszi 
az érdekelt figyelmeztetését a vele szemben alkalmazható intézkedésekrol. 
A Be. 152. § (2)-(4) bekezdése meghatározott iratok, levelek, írásbeli közlések lefoglalásának tilalmát rögzíti. 
Az eljárási törvény számos rendelkezést tartalmaz a védelem jogának gyakorlásával, valamint az egyes 
mentességekkel kapcsolatban. Ezzel összefüggésben a nemzetközi jogalkotási gyakorlatnak megfeleloen a Be. 
bizonyos iratok lefoglalását minden körülmények között egyértelmuen megtiltja, míg mások lefoglalását csak 
meghatározott körülmények között teszi lehetové. A Be. 8. § megfogalmazza az önvádra kötelezés tilalmát, 
ami szerint senki nem kötelezheto arra, hogy önmagát terhelo vallomást tegyen, és önmaga ellen bizonyítékot 
szolgáltasson. Ezen rendelkezést a védelemhez való joggal együtt áttekintve egyértelmuvé, és kézenfekvové 
válik a Be. 152. § (2) bekezdésének az a rendelkezése, hogy a terhelt és védoje között váltott bármilyen 
írásbeli közlés mentes a lefoglalás alól csakúgy, mint a védonek az adott ügyre vonatkozó feljegyzései. 
Az önvádra kötelezés tilalma és a mentességi jogok kapcsolata folytán nem foglalhatók le azok a levelek és 
egyéb írásbeli közlések, amelyek a terhelt és olyan személy kapcsolata során keletkeztek, aki a terhelt 
hozzátartozója, magát, vagy hozzátartozóját buncselekmény elkövetésével vádolná, illetve, aki foglalkozása, 
közmegbízatása folytán titoktartásra kötelezett [Be. 82. § (1)]. Ezek a jogok mind az adott személyhez 



fuzodnek. Ebbol következoen a lefoglalásnak is értelemszeruen csak akkor képezik akadályát, amennyiben az 
adott "iratot" ilyen személy orzi. Az eljárás során a terhelt és a mentességi joggal bíró személy az eljárás 
bármely szakaszában megtagadhatja a vallomástételt. Ez a jog azonban nem jelenti azt, hogy az eljáró 
hatóságok az adott információt más, ilyen joggal nem bíró személytol szerezzék meg. Ezen az elv alapján 
egyértelmu, hogy a mentességi joggal nem bíró személy csakúgy, mint más információ, úgy a fentebb 
megjelölt írásbeli anyag birtokába is kerülhet, amely tole viszont lefoglalható. 
A Be. 152. § (4) bekezdése azonos konstrukciót alkalmazva nem teszi lehetové azoknak az iratoknak a 
lefoglalását, amelyeknek tartalmára nézve a tanúvallomás megtagadható. A titokvédelem érdekében a törvény 
ezt a korlátozást kiterjeszti mindazon iratokra is, amelyek annak a személynek a hivatali helyiségében vannak, 
aki a vallomástételt azon a címen tagadhatja meg, hogy foglalkozásánál, közmegbízatásánál fogva 
titoktartásra köteles, és ez alól nem kapott felmentést. A gyakorlatban ez az ügyvédi irodákban, és egyes 
egészségügyi intézményekben orzött iratok tekintetében érvényesül. 
3. A Be. 152. § (5) bekezdése a fentebb kifejtett korlátozások alól két esetben enged kivételt. Az egyik az, 
amikor a mentességi joggal bíró személlyel szemben felmerül annak a gyanúja, hogy a cselekményt az eljárás 
alá vont terhelttel együtt követte el, függetlenül az elkövetoi minoségtol. Ugyancsak nem alkalmazható a 
korlátozás, ha a mentességi joggal bíró személy a buncselekmény elkövetését követoen kapcsolódik az 
elkövetohöz, vagy oly módon, hogy a magatartása bunpártolást, vagy úgy, hogy orgazdaságot valósít meg. 
Álláspontunk szerint ezekre az okokra csak abban az esetben lehet hivatkozni, ha konkrét bizonyítékok 
merültek fel ezzel kapcsolatban, és ez az eljárás során keletkezett iratoknál dokumentálható, az ezt 
alátámasztó bizonyítékokkal együtt. Nem megengedheto olyan gyakorlat kialakulása, hogy a lefoglalás során 
készült jegyzokönyv csupán mint tényt rögzíti a gyanút, anélkül, hogy azt bármi alátámasztaná. 
A másik, a korlátozások érvényesülését kizáró körülmény, ha a lefoglalandó dolog a buncselekmény 
elkövetésének eszköze. 
"A harmadik kivételt a 2002. évi I. törvény 91. §-a vezette be. Eszerint a korlátozás nem érvényesül abban az 
esetben sem, ha a tanúvallomás megtagadására jogosult a lefoglalandó dolgot, adatot a (3)-(4) bekezdésben 
foglaltakra történt figyelmeztetés után önként átadja. A jogalkotó úgy ítélte meg, hogy ez a magatartás a 
kioktatások ismeretében egyenértéku a mentességi jogról való lemondással, ezért a lefoglalásnak nincs 
akadálya." 

153. § (1) Irat esetében gondoskodni kell arról, hogy annak tartalma illetéktelen személy elott 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, illetoleg védoje, képviseloje vagy 
megbízott hozzátartozója az irat tartalmának megismeréséhez nem járul hozzá, az iratot tartalmazó adathordozót, 
illetoleg 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 megfelelo 
alkalmazásával intézkedik az irat orzésérol. Az ügyész az irat tartalmának megismerése után haladéktalanul határoz 
az irat lefoglalásáról, illetoleg a 151. § (3) bekezdése szerinti iratok esetében a lefoglalás iránti indítvány bírósághoz 
történo eloterjesztésérol. Ha az ügyész, illetoleg a bíróság a lefoglalást nem rendeli el, az irat sem ebben az ügyben, 
sem más büntetoeljárásban bizonyítási eszközként nem veheto figyelembe. 

(3) Az irat birtokosának kérésére - ha ez az eljárás érdekét nem veszélyezteti - a lefoglalt iratról részére hiteles 
másolatot kell kiadni. 

1. A Be. 153. § az egyéb, lefoglalással kapcsolatos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban további 
garanciákat rögzít az iratok tekintetében. A törvény általánosságban biztosítani kívánja, hogy az eljárás 
során elokerült iratok tartalma arra illetéktelen személyek elott ne váljék ismertté. Ez a rendelkezés nem csak 
azokra a nem hatósági személyekre vonatkozik, akik a nyomozati cselekmény végrehajtásánál jelen vannak, 
hanem a hatóság azon tagjaira is, akik az eljárási törvény rendelkezései szerint nem ismerhetik meg a fellelt 
iratok tartalmát. 
A (2) bekezdés lehetoséget biztosít az ügyész távollétében az irat birtokosának, védojének, képviselojének, 
segítojének vagy megbízott hozzátartozójának arra, hogy a lefoglalandó iratokat zárt borítékban adja át a 
nyomozó hatóság tagjának. A 2002. évi I. törvénnyel bevezetett módosítás jelentos mértékben leszukítette azon 
esetek körét, amelyeknél a fenti rendelkezés alkalmazható. Szemben a korábban hatályos törvénnyel, nem 
parttalan az irat tartalmának megismerését gátló magatartások lehetosége. Az eljárási törvény csak azokban 
az esetekben biztosítja ezt a lehetoséget, ha az irat birtokosa szerint a 82. § (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott mentesség - a tanú vallomásával önmagát vagy hozzátartozóját vádolná buncselekmény 
elkövetésével - körébe tartozó adatot tartalmaz az irat. Ez a rendelkezés csak abban az esetben illeti meg a 
megjelölt személyeket, ha az iratot saját akaratukból adják át, és közlik azon akaratukat, miszerint nem 
járulnak hozzá azok tartalmának megismeréséhez. A fenti módosítás eredményeként a nyomozó hatóságnak az 



a joga, hogy önállóan rendelje el a lefoglalást, e körben szukül. Az irat átadója ebben az esetben a 
lefogalásról való döntés jogát az ügyészhez delegálja, természetesen kivéve azokat az eseteket, amikor a 
lefolalásról való döntés meghozatalára kizárólag a bíróság jogosult. 
Ilyen esetben a nyomozó hatóság tagja az iratot zárt borítékban adja át az ügyésznek. Értelemszeruen, 
amennyiben az ügyész jelen van, erre nincs szükség, hiszen az ügyész a helyszínen tud dönteni abban, hogy a 
nyomozó hatóság, vagy o jogosult-e a lefoglalás elrendelésére, vagy bírósághoz kell-e fordulni az engedély 
beszerzése érdekében. Az ügyésznek való átadásig a nyomozó hatóság az átvett iratot köteles oly módon 
megorizni, hogy az az eredetét megtartsa. A fenti szabályozásból fakadóan a nyomozó hatóság az ügyész, 
illetve a bíróság döntése elott nem ismerheti meg az irat tartalmát, csak a lefoglalás elrendelését követoen 
nyílik erre lehetosége. 
Az (1) bekezdés utolsó mondata szerint, amennyiben az arra jogosult nem rendeli el a lefoglalást, akkor az 
iratot sem az adott ügyben, sem más büntetoeljárásban nem lehet bizonyítási eszközként felhasználni. Bár a 
törvény szövege kategorikus és a hozzá fuzött miniszteri indokolás sem tartalmaz ettol eltéro utalást, 
álláspontom szerint ez a szabály úgy értelmezendo, hogy abban az esetben nem használható fel, ha az újabb 
eljárásban sem kerül sor az irat lefoglalására. Ellenkezo esetben egy nyomozás során hozott határozat 
mintegy res iudicatat képezne. Példának okáért nem kizárt, hogy az ido múlásával az irat tartalma már nem 
képezné önvád tárgyát, mert az adott cselekmény már nem buncselekmény, ugyanakkor az újabb 
büntetoeljárás szempontjából fontos adatokat tartalmazhat. 
2. A büntetoeljárásban a hatóságok a lehetoségekhez képest eredeti iratokkal dolgoznak. Ezek az iratok 
alkalmasak például igazságügyi írásszakértoi vélemény elkészítésére. A másolatok már nem hordoznak olyan 
egyedi azonosításra alkalmas jegyeket - a toll nyomásának erossége, a tinta, festék anyaga, stb. - amelyek a 
szakértoi vélemény elkészítését nagyban segítik, illetve ezek hiányában bizonyos vizsgálatok el sem 
végezhetok. Az irat birtokosának jogos érdeke fuzodik ahhoz, hogy a tole lefoglalt iratról hiteles másolattal 
rendelkezzék. A gyakorlat azt mutatja, hogy számos eljárásban kerül sor a terhelt üzleti tevékenységére 
vonatkozó valamennyi irat lefoglalására, hiszen az eljárás kezdeti szakában a nyomozó hatóság még nem 
rendelkezik annyi információval, hogy a több ezer oldal dokumentumból, számlából ki tudja választani azokat 
az iratokat, amelyek majd a késobbi eljárás során elengedhetetlenül szükségesek lesznek. Ugyanakkor az 
elhúzódó nyomozás tartama alatt a terhelt, illetve az irat birtokosának a tevékenysége ezáltal lényegében 
lehetetlenné válhat, hiszen például üzleti partnereinek nem tud megfelelo minoségben azt és annyit szállítani, 
amit megrendeltek tole, mert nincs nála a megrendelés, az esetleges reklamációkat akár mint beszerzo, akár 
mint értékesíto nem tudja rendezni az árura vonatkozó iratok hiányában. Mindezek, a terheltnek a 
büntetoeljárás célján túlmeno indokolatlan hátrányt jelentenének. A törvény ebbol a megfontolásból 
lehetoséget biztosít arra, hogy az irat birtokosa a lefoglalt iratokról hiteles másolatot kapjon. Ezt a jogát csak 
akkor és annyiban lehet korlátozni, amennyiben ez az eljárás érdekét veszélyeztetné. 

154. § (1) A lefoglalt dolgot letétbe kell helyezni; ha a dolog letétbe helyezésre nem alkalmas, vagy azt más fontos 
ok indokolja, a megorzésérol egyéb módon kell gondoskodni. Ez utóbbi esetben a lefoglalt dolognak a 
buncselekménnyel kapcsolatos egyedi tulajdonságait rögzíto 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 jegyzokönyvben vagy más okiratban a mennyiségük, értékük, minoségi állapotuk 
feltüntetésével, egyedi azonosításra alkalmas módon fel kell sorolni. 

(3) A lefoglalt dolgot úgy kell orizni, hogy az változatlanul maradjon, a buncselekmény esetleges nyomai el ne 
tunjenek, a lefoglalt dolgot ne lehessen kicserélni, és az azonossága könnyen megállapítható legyen. 

1. Az eljárási törvény ezen szakasza a lefoglalás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezéseke tartalmazza. A 
lefoglaláskor az azt végrehajtó hatóság lényegében a lefoglalt tárgyat a tulajdonos, birtokos rendelkezési 
körébol kivonja és letétbe helyezi. Az eljárás során nem csupán olyan tárgyak kerülhetnek lefoglalásra, 
amelyek alkalmasak letétbe helyezésre. Ezt a lefoglalt tárgy jellege, mérete, állaga és más tulajdonsága 
egyaránt eredményezheti. Ebbe a körbe tartozik például az állatok lefoglalása, hiszen egyrészt a szállításuk, 
másrészt tartásuk igen körülményes lehet. Hasonló a nagy értéku gépkocsi is, amellyel kapcsolatban a 
beszállításon, tároláson kívül számos karbantartási költség merülhet fel. Ilyen esetekrol a törvény úgy 
rendelkezik, hogy "a megorzésrol egyéb módon kell gondoskodni". Az egyik ilyen lehetséges megoldás, hogy a 
hatóság a lefoglalt tárgyat az egyes szervek, vagy az érdekelt fél orizetében hagyja.[Be. 154. § (1), 117/1984 
(IK 12. IM-BM-Legf. Ü. együttes utasítás 4-5. §] 
Arra már korábban is utaltunk, hogy egyes tevékenységeket a lefoglalás igen hátrányosan, adott esetben az 
eljárás célján túlmenoen kedvezotlenül befolyásolhat. Az említett utasítás 4. § (1) bekezdése lehetoséget 
biztosít arra, hogy "ha a lefoglalásra kerülo bunjel állami szerv, társadalmi szervezet vagy gazdálkodó 



szervezet birtokában van, és ez a felsoroltak muködéséhez elengedhetetlenül szükséges, a bunjelet a lefoglalás 
után is a szerv orizetében lehet hagyni". Természetesen minden ilyen esetben a hatóságnak mérlegelnie kell 
azt is, hogy az orizetben hagyás esetén nem áll-e fenn az adott esetben bizonyítékot képezo bunjel 
megváltoztatásának, eltunésének a veszélye. A kényszerintézkedésekkel kapcsolatban korábban már utaltunk 
arra, hogy ezek alkalmazása során az egyéni érdekek ütköznek a nyomozás, a felderítés érdekeivel. A 
büntetoeljárás során az anyagi igazság kiderítéséhez, a tényállás felderítéséhez fuzodo érdek az egyéni 
érdekeket megelozi, ebbol következoen, amennyiben, ilyen veszély fennáll, nem lehet helye az orizetben 
hagyásnak. Ilyen esetben a hatóság a lefoglalásról szóló határozatában tájékoztatja a lefoglalást szenvedot, 
hogy a lefoglalt tárggyal kapcsolatban milyen kötelességei és jogai vannak. Az érdekelt köteles a birtokában 
hagyott tárgyat saját költségén orizni, az állagát megorizni. Ugyanakkor külön erre vonatkozó döntés nélkül 
nem jogosult a lefoglalt tárgyat használni. A használatot minden olyan esetben engedélyezni kell, amikor azt a 
lefoglalt tárgy jellege megkívánja, például az állatok esetében. 
Amennyiben a nyomozó hatóság a lefoglalt gépjármuvet, hajót vagy légijármuvet az érdekelt orizetében 
hagyja, akkor a lefoglalás tényérol az adott jármuvet nyilvántartó hatóságot értesítenie kell. 
2. Lehetséges, hogy a hatóság a körülményekre tekintettel nem lát lehetoséget arra, hogy a lefoglalt bunjelet 
orizetben hagyja, ugyanakkor a lefoglalt tárgy elszállítása súlya, terjedelme, vagy pediglen tárolási, orzési, 
illetve tartási módja miatt nem vagy csak aránytalan költségek árán lenne lehetséges. Ebben az esetben a 
hatóság megfelelo díjazás ellenében a lefoglalás helyén muködo, a megfelelo feltételek biztosítására alkalmas 
gazdálkodó szervezet, vagy vállalkozó kezelésére bízza a lefoglalt dolgot. 
3. Speciális helyzet áll elo a muzeális emlék, gyujtemény lefoglalása esetén. Ilyen tárgyak lefoglalásakor a 
nyomozó hatóság haladéktalanul bejelentést köteles tenni az illetékes minisztériumnál. [a 117/1984 (IK. 12.) 
IM-BM-PM-Legf. Ü. együttes utasítás 4. § (4) bekezdése még a Muvelodési és Közoktatási Minisztériumot 
jelöli meg, az 1998. évi XXXVIII. törvény azonban módosította a Magyar Köztársaság Minisztériumok 
felsorolását, megítélésünk szerint az utasítás aktuális módosításáig a bejelentést a Nemzeti Kulturális 
Örökség Minisztériumánál kell megtenni.] 
4. Az eljárás során nemcsak iratokat, meghatározott tárgyakat lehet lefoglalni, hanem értékpapírokat, 
aranyat, platinát, ezüstöt, devizát. A hatályos jogszabály e tekintetben úgy rendelkezik, hogy az ilyen iratokat, 
értékpapírokat, dolgokat a Magyar Nemzeti Bank Emissziós Foosztályához kell megküldeni. [117/1984 (IK. 
12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. együttes utasítás 83. §] 
A fentieken túlmenoen a hatályos szabályozás nem tartalmaz speciális rendelkezéseket az egyes értékpapírok 
kezelésével kapcsolatban. Ebbol eredoen számos olyan probléma merül fel, amely jogalkalmazói 
módszerekkel nem oldható meg. A gyakorlatban egyre gyakrabban kerül lefoglalásra az eljárás során nagy 
mennyiségu, értéku értékpapír. Ezek jellegükbol adódóan nem képviselnek állandó értéket, hanem a piaci 
mozgások, az árfolyam alakulások, tozsdei események következtében változó értékuek. Éppen ezért az 
értékpapírok tekintetében a puszta orzés nem alkalmas egyben az értékorzésre is. A lefoglalás tartama alatt az 
értékpapírok teljesen elértéktelenedhetnek, így a lefoglalás a célján túlmeno jelentos hátrányt okozhat és 
felmentés, eljárás megszüntetése esetén pedig kártalanításra sincs lehetoség. 
Az általánostól részben eltéro szabályok érvényesülnek a hamis pénz, kötvény- és bélyeghamisítással 
kapcsolatos eljárásokban. A hamis pénz vagy pénzhelyettesíto eszköz, valamint az ezek megváltoztatására 
alkalmas eszközök lefoglalásáról értesíteni kell az Országos Rendor-Fokapitányság Bunügyi Foigazgatóság 
Bunügyi Foosztályát, a Magyar Nemzeti Bankot, valamint a Magyar Posta Vállalat Vezérigazgatóságát. 
[117/1984 (IK. 12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. együttes utasítás 86. §] 
Az eljárás során lefoglalt személyi okmányokat - személyi igazolvány, katonakönyv, stb. - az iratokhoz kell 
csatolni. 
5. A kábítószer lefoglalásával kapcsolatban speciális szabályok érvényesülnek. Kábítószert a nyomozó 
hatóság még átmenetileg sem tárolhat, kivéve a munkaszüneti napon történt lefoglalást. Amennyiben nem 
munkanapon került sor a kábítószer lefoglalására, akkor az elso munkanapon gondoskodni kell az 
elhelyezésérol. Kiemelendo, hogy a bunjelkezelo nem jogosult a kábítószer átvételére. Azt csak a kábítószert 
szakértohöz, vagy az ORFK Bunügyi Foigazgatóság Bunügyi Foosztálya által kijelölt helyre lehet szállítani. 
6. A törvény összhangban az anyagi jogszabályok módosulásával, az ingatlan lefoglalását is lehetové teszi. Az 
ingatlan azonban nem helyezheto letétbe, ezért a törvény az ingatlan lefoglalásának elrendelése esetén a 
határozat végrehajtása során a zár alá vétel szabályainak alkalmazását írja elo. 

155. § (1) A lefoglalást a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság megszünteti, ha arra az eljárás 
érdekében már nincs szükség; a lefoglalást meg kell szüntetni, ha a nyomozást megszüntették, illetoleg annak 
határideje - ideértve a 176. § (2) bekezdésének második mondatában szabályozott esetet is - meghosszabbítás nélkül 
lejárt. A lefoglalás megszüntetése helyett a 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 buncselekmény 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 tunik 
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 tunik ki, a dolgot annak kell kiadni, akitol lefoglalták. 

(5) A terheltnek a lefoglalt dolgot csak akkor lehet kiadni, ha azt a (2)-(4) bekezdés szerint másnak nem lehet 
kiadni. 

(6) A terhelttol lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján az állam tulajdonába kerül, ha az kétségtelenül mást 
illet, de akinek a kiléte nem állapítható meg. A késobb jelentkezo igénylo a dolog kiadását, illetoleg az értékesítésbol 
származó ellenértékét igényelheti. Az igénylo kérelme tárgyában a Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo bíróság határoz. 

(7) A lefoglalás megszüntetése esetén, ha a dolog természetben már nem adható ki, a dolog elozetes 
értékesítésébol befolyt ellenértéket alapul véve, a kezelésébol, tárolásából eredo költséggel csökkentett, a megtérítés 
idopontjáig eltelt idore számított mindenkori törvényes kamatával növelt összegét kell megtéríteni. Vámáru esetén a 
vámjogszabályban meghatározott elszámolást követoen kell kifizetni az értékesítésbol befolyt ellenértéket. A 
jogosult az ezt meghaladó igényét a polgári jog szabályai szerint érvényesítheti. Ha a lefoglalás alaptalan volt, a 
dolog elozetes értékesítésébol befolyt ellenérték a dolog kezelésébol, tárolásából eredo költséggel nem csökkentheto. 
Errol a lefoglalás megszüntetésérol határozatot hozó bíróság, ügyész, illetoleg 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. 

1. A kényszerintézkedések alkalmazása minden esetben bizonyos jogkorlátozással jár. Ebbol fakadóan 
alapveto érdek, hogy az alkalmazott kényszerintézkedés csupán addig tartson, amíg az elengedhetetlenül 
szükséges. A Be. 155. § (1) bekezdése ezért úgy rendelkezik, hogy a lefoglalást "a bíróság, az ügyész, illetoleg 
a nyomozó hatóság megszünteti, ha arra az eljárás érdekében már nincs szükség". Kivételt képez ez alól, 
amennyiben más jogszabály alapján kell eljárni, például lofegyverek, illetve a 124/1993. (IX. 22.) Korm. 
rendeletben meghatározott, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök tekintetében. Ugyancsak kötelezo 
a lefoglalás megszüntetése, amennyiben a nyomozás megszüntetésre kerül. 
A törvény ehelyütt is visszautal a nyomozás határidejének lejártára, a 176. § (2) bekezdésében meghatározott 
határidore, és a lefoglalás megszüntetésének kötelezo eseteként rögzíti a nyomozás határidejének 
meghosszabbítás nélküli lejártát, ide értve a két éves nyomozási határido lejártát is. A jogalkotó azonban 
szakítva az elozetes letartóztatásra vonatkozó szabályoknál alkalmazott szabályozással nem mondja ki, hogy a 
lefoglalás megszunik az adott határido elteltével, hanem alakszeru határozathoz köti azt. 
Töretlen a bírói gyakorlat abban a kérdésben, hogy az eljárás során lefoglalt, ugyanakkor a buncselekmény 
elkövetése során nem használt riasztó pisztolynak a terhelt részére való kiadása - megfelelo engedély 
hiányában - nem lehetséges, ilyen esetben az iratokat az elköveto lakhelye szerint illetékes 
rendorkapitányságnak kell megküldeni a szabálysértési eljárás lefolytatása érdekében.(BH1993. 480.) 
Az eljárási törvényen végig vezetheto elvként érvényesül ehelyütt is az ügyésznek azon joga, hogy a vádirat 
benyújtásáig önállóan dönthet a kényszerintézkedés, adott esetben a lefoglalás megszüntetése tárgyában. 
Abban az esetben, ha az ügyész a nyomozás során eljárást megszünteto határozatot hoz, döntési 
kötelezettsége keletkezik az eljárás során lefoglalt tárgyakat illetoen is. Ezen kötelezettségét nem érinti az a 
körülmény, hogy a lefoglalt bunjelek a bíróság gazdasági hivatalában bevételezésre kerültek. (BH1992. 684.) 
A fenti döntéssel tartalmilag egyezo álláspontot képvisel a BH1993. 345. számú eseti döntés is. 
2. A Be. 155. § (2)-(6)bekezdése rendelkezik az eljárás során lefoglalt dolgok lefoglalás megszüntetése utáni 
lehetséges sorsáról. A törvény elsosorban az adott dologgal kapcsolatban álló személyek tulajdonosi, 
birtokosi viszonya figyelembe vételével rendelkezik a dolog kiadásáról, illetve kisegíto szabályként az adott 
személy eljárásbeli szerepe alapján. 
A (2) bekezdés foszabályként kimondja, hogy a lefoglalt dolgot a lefoglalás megszüntetésekor annak kell 
kiadni, "aki a buncselekmény elkövetésekor a dolog tulajdonosa volt, és ezt kétséget kizáró módon igazolni 
tudja". Ilyen személy hiányában a (3) bekezdés szerint az alaposnak látszó igényt eloterjeszto, míg 
amennyiben ilyen személy sem jelentkezett igényével az eljárásban, akkor a (4) bekezdés szerint az a személy 
várományos a lefoglalt dolog átvételére, akitol lefoglalták. A terhelt részére csak és kizárólag abban az 
esetben lehet a lefoglalt dolgot kiadni, ha a fentebb megjelölt személyek részére ezt nem lehet. 



A gyakorlatban elsodlegesen az ellopott, majd késobb a nyomozás során lefoglalt gépkocsik kiadásával 
összefüggésben merültek fel problémák. Tipikusnak mondható az az eset, amikor nem attól foglalják le a 
gépkocsit aki ellopta, vagy orgazdaként muködött közre, sot még csak nem is attól, aki ezektol a személyektol 
vette át, hanem a gépkocsi valamely további birtokosától. Ezzel a problémával kapcsolatosan bizonyos 
döntési bizonytalanság mutatkozott az elmúlt idokben. A BH1995. 146. számú döntés elvi éllel mutat rá arra, 
hogy a bíróságnak a lefoglalás megszüntetésekor, a kiadás tárgyában hozandó döntését megelozoen a 
tulajdonjogi helyzetet feltétlenül tisztáznia kell. 
A hatályos eljárási törvény megoldást ad a problémára, amikor egyértelmuen rögzíti, hogy a buncselekmény 
elkövetésekor tulajdonosnak kell kiadni a lefoglalt dolgot. Kétségtelen tény, hogy ez a rendelkezés bizonyos 
fokban változást jelent az általánosan kialakult gyakorlattól, egyben a kereskedelmi forgalomban való 
tulajdonszerzéshez fuzodo jogok háttérbe szorulását eredményezi, ugyanakkor alkalmas az egységes 
joggyakorlat kialakítására. 
A kifejtettekbol egyértelmuen kiviláglik, hogy a jogalkotó csupán abban az esetben kívánta lehetové tenni a 
terhelt számára a lefoglalt dolog megszerzését, ha azt senki más részére nem lehet kiadni. Ezzel kapcsolatban 
merül fel a probléma, hogy ki tekintheto az eljárásban terheltnek. Maradva a gépkocsik eltulajdonításával 
kapcsolatos példánál: számos esetben fordult elo, hogy a vagyon elleni buncselekmény útján megszerzett 
gépkocsi forgalmazása, "újra forgalomba helyezése" során rendszerint köz- illetve magánokirat-hamisítást 
követnek el. Álláspontunk szerint a - kiadás szempontjából - mindazon személyek terheltnek minosülnek, akik 
a gépkocsival kapcsolatban bármilyen buncselekményt - akár a gépkocsi forgalmi adatainak, egyedi 
azonosítóinak megváltoztatását - elkövettek. 
Az eljárás során lefoglalt lopott tárgynak a sértett helyett az elköveto részére történo kiadása akkor is 
törvénysérto, ha a terhelt az eljárás során a sértettnek okozott kárt megtérítette. A vagyon elleni 
buncselekmény a tulajdonviszonyokra nincs kihatással, az ellopott tárgy az eredeti tulajdonos tulajdona 
marad. A lefoglalt dolog terheltnek történo kiadása azt jelentené, hogy a bíróság a buncselekmény elkövetése 
útján beállt birtokviszonyokat mintegy legalizálja. Elvi éllel mutatott rá a bíróság eseti döntésében, miszerint 
a büntetoeljárásban még a sértett esetleges kérelme vagy beleegyezése esetén sincs lehetoség a dolog terhelt 
részére történo kiadásának, mert ez ellenkezne azzal a szabállyal, amely egyértelmuen kizárja az adhéziós 
eljárásban az egyezséget, sot annak megkísérlését is. (Fovárosi Bíróság 26. Bf. I. 6320/1991. sz., BH1992. 
381.) 
3. A (6) bekezdés kisegíto rendelkezést tartalmaz. A törvény eloírja, hogy amennyiben a büntetoeljárás során 
kétség kívül megállapítást nyert, hogy a terhelttol lefoglalt dolog másnak a tulajdonát képezi, azonban az 
eljárás során ezt a személyt nem sikerült felkutatni, akkor a lefoglalt dolog a bíróság határozata alapján az 
állam tulajdonába kerül. Abban az esetben azonban, ha az adott büntetoeljárásban nem kerül sor annak 
megállapítására, hogy a lefoglalt dolog buncselekmény útján került a terhelt tulajdonába, akkor nincs helye 
az állam tulajdonába kerülés megállapításának. (BH1990. 329.) 
A késobb jelentkezo igénylo kérelmének eloterjesztésére a törvény - szakítva a korábbi normaszöveggel - nem 
szab határidot. A Ptk. 115. § (1) bekezdése értelmében a tulajdonjogi igények nem évülnek el, így a korábbi 
normaszöveg azon kitétele, hogy az igénylo az elévülési idon belül kérheti a dolog kiadását, részint ellentétes 
volt a Ptk. rendelkezéseivel, másrészt önmagában értelmezhetetlen volt. Az (1) bekezdés utolsó mondata 
kimondja, hogy a kérelem tárgyában a Pp. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság járhat el. 
A (7) bekezdés azokra az esetekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza, amikor a dolog már nem adható ki 
természetben. A megtérítés összegének kiszámításakor kiindulási alapnak tekintendo a dolog elozetes 
értékesítésébol befolyt összeg, amelybol le kell vonni a dologgal kapcsolatos költségeket (tárolás, kezelés), 
viszont hozzá kell adni az ily módon kiszámolt összeg után a megtérítés idopontjáig járó mindenkori törvényes 
kamat összegét. Értelemszeruen vámárú esetén a vámjogszabályban meghatározott elszámolást követoen 
fizetheto ki az értékesítésbol befolyt ellenérték. 
Töretlen jogelv, hogy a hatóságok alaptalan intézkedéseibol származó költségek nem háríthatók át az 
intézkedéssel érintettekre. Ebbol az elvbol fakadóan a (7) bekezdés utolsó fordulata kimondja, hogy 
amennyiben a lefoglalás alaptalan volt, úgy nincs helye a tárolási és egyéb költségek levonásának. Errol a 
jogszabály kötelezo rendelkezése folytán a bíróság, az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság dönt a lefoglalást 
megszünteto határozatában. 
Amennyiben a lefoglalt dolog anyagi értéket nem képvisel, úgy a Be. 155. § (8) bekezdése alapján - a 
lefoglalás megszüntetése mellett - megsemmisítésnek van helye. 

A lefoglalt dolog elozetes értékesítése és elkobzása 



156. § (1) A bíróság a lefoglalt dolog értékesítésérol 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 orzése - különösen a dolog értékére vagy az eloreláthatólag hosszú ideig tartó 

tárolására tekintettel - aránytalan és jelentos költséggel járna, 
b) értéke az eloreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentosen csökkenne. 
(3) Az (1)-(2) bekezdés esetén a lefoglalt dolog akkor értékesítheto, ha a lefoglalt dolog kiadása iránt senki nem 

jelentett be jogos igényt. 
(4) A lefoglalt dolog értékesítésébol 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 Be. a korábbi eljárási törvénnyel ellentétben rendelkezéseket tartalmaz az eljárás során lefoglalt tárgyak 
elozetes értékesítésével kapcsolatban. A törvény - lényegét tekintve - a 13/1979. (VIII. 10.) IM rendelet 7. §-
nak a rendelkezéseit emelte törvényi rangra. A 156. § (1) bekezdés a)-b) pontja - a lefoglalt dolog gyors 
romlásnak van kitéve, huzamosabb tárolásra alkalmatlan - a bíróság számára döntési kötelezettséget ír elo. 
A (2) bekezdése a)-b) pontja esetében a jogalkotó a bíróság belátására bízza az elozetes értékesítés 
elrendelését. Ezekben az esetekben az eljárás tartama dönto jelentoséggel bír, csakúgy, mint a lefoglalt dolog 
természete. A viszonyítási alap a lefoglalt tárgy értéke. Ennek, valamint a kezelés, tárolás, orzés költségeinek 
ismeretében kell a bíróságnak döntenie arról, hogy az eljárás várható tartama alatt keletkezo költségek 
miként arányulnak a lefoglalt tárgy értékéhez, és ehhez képest kell dönteni az elozetes értékesítésrol. Tipikus 
példája ennek a kevésbé értékes gépkocsik elozetes értékesítése, amikor az eljárás elhúzódásával az adott 
gépkocsi értékét esetenként messze meghaladó költség merülhet fel a tárolással, karbantartással 
kapcsolatban. Ezek az intézkedések azonban csak abban az esetben lehetségesek, amennyiben az eljárás során 
senki nem jelentette be igényét a lefoglalt dologra. A lefoglalt dolog elozetes értékesítésébol befolyt összeget 
az értékesítést elrendelo által megjelölt számlára kell befizetni. 
A lefoglalt dolog elozetes értékesítésébol befolyt összeg a dolog helyébe lép, így a vele kapcsolatban hozható 
döntések megegyeznek a lefoglalt dologgal kapcsolatban hozható döntésekkel, azaz elkobzásának, kiadásának 
stb. van helye. 
A Btk. 77. § (1) bekezdés b) pontja értelmében el kell kobozni azt a dolgot, amelynek birtoklása a 
közbiztonságot veszélyezteti vagy jogszabályba ütközik. Ezeknek a tárgyaknak a körét számos jogszabály 
rögzíti, így a közbiztonságra különösen veszélyes eszközökrol rendelkezik a 124/1993. (IX. 22.) Korm. 
rendelet, de több rendelkezést tartalmaz e tárgyban a 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet. A nemzetközi 
szerzodés által tiltott fegyverek birtokban tartásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz a Btk.160. § (3) 
bekezdése. 
Az elkobzás alá eso tárgyak veszélyessége az, ami arra indította a jogalkotót, hogy már az 1973. évi I. törvény 
1999. évi CX. törvénnyel való módosítása a különleges eljárások körében lehetové tette az ilyen tárgyak 
vádirat benyújtását megelozo elkobzását. A Be. már nem a különleges eljárások, hanem lefoglalással 
kapcsolatos szabályok körében rögzíti az ide vonatkozó szabályokat. Ezekben az esetekben a lefoglalás 
elrendelése független attól, hogy a lefoglalást szenvedovel szemben indult büntetoeljárás milyen eredménnyel 
zárul, hiszen a lefoglalást az elkobzás biztosítása érdekében is el lehet rendelni. Az elkobzás pedig a törvény 
kötelezo rendelkezése folytán független attól, hogy a foglalást szenvedovel szemben milyen eljárás zajlik. 
Ehhez képest a jogszabály lehetoséget biztosít arra, hogy a vádirat benyújtását megelozoen a bíróság az 
ügyész indítványára a lefoglalt dolog elozetes elkobzásáról rendelkezzen, mentesítve ezzel a nyomozó 
hatóságot a hosszú idon keresztül tartó felesleges tárolás kötelezettségétol. 

A lefoglalt dolog visszatartása 

157. § (1) A terheltnek kiadandó dolgot a vele szemben megállapított pénzbüntetés, pénzmellékbüntetés, 
vagyonelkobzás, bunügyi költség vagy polgári jogi igény biztosítására vissza lehet tartani, errol az ügydönto 
határozatban kell rendelkezni. 

(2) A polgári jogi igény biztosítását szolgáló visszatartást meg kell szüntetni, ha a magánfél a megállapított 
teljesítési határido lejártától számított hatvan napon belül nem kért végrehajtást, illetoleg 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. 



Az eljárás során lefoglalt dolog a lefoglalás megszüntetése és a terhelt részére történo kiadása esetén 
visszatartható, ha a bíróság úgy ítéli meg, hogy az alkalmazott vagyoni jellegu joghátrány, bunügyi költség 
viselésére kötelezés, vagy polgári jogi igény biztosítása ily módon szükséges. 
A (2) bekezdés idobeli korlátot szab a visszatartásnak, amennyiben eloírja, hogy a visszatartást meg kell 
szüntetni, ha az a polgári jogi igény biztosítását szolgálta és a magánfél a teljesítési határido lejártától 
számított hatvan napon belül nem kért végrehajtást, illetve egyéb törvényes útra utasítás esetén nem igazolja, 
hogy az általa indított polgári perben biztosítási intézkedés iránti kérelmet terjesztett elo. Ennek a 
rendelkezésnek az az indoka, hogy a terhelt az eljárás befejezését követoen ne maradjon hosszabb ideig 
bizonytalanságban a kiadott dolgot illetoen, a lefoglalt dolog orzésével kapcsolatban az eljárás befejezését 
követoen minél kisebb költség merüljön fel, egyben arra ösztönzi a magánfelet, hogy jogos, vagy jogosnak vélt 
igényét ésszeru határidon belül érvényesítse. 
Be. (új) 158. § 
Az eljárási törvény a házkutatás, a motozás valamint a lefoglalás közös szabályaként rögzíti, hogy ezeket az 
intézkedéseket a lehetoségekhez képest az érintettek kíméletével kell végrehajtani. Ezt a célt szolgálja az a 
rendelkezés is miszerint az említett kényszerintézkedések végrehajtására lehetoleg reggel hat és éjfél között 
kell sort keríteni. 
A kényszerintézkedések már jellegük folytán is vonzzák a kíváncsi tekinteteket, az "érdeklodoket". Az eljárás 
során éppen ezért arra kell törekedni, hogy ezek alkalmazása során felszínre kerülo, a büntetoeljárással össze 
nem függo, az érintett személy magánéletével kapcsolatos információk, körülmények ne kerüljenek 
nyilvánosságra. 
Különösen a házkutatás, de adott esetben a motozás és a lefoglalás is járhat károkozással. Az eljáró 
hatóságok kötelessége, hogy ez a károkozás az indokolt mértéket ne haladja meg. Különösen érvényes ez a 
házkutatás esetében, ahol esetleg falak lebontására, gépkocsi belso kárpitjának leszedésére, szerkezeti 
elmeinek szétszerelésére kerülhet sor. 
A bizonyítási eljárás szempontjából jelentoséggel bír, egyben garanciális szabály is, hogy az intézkedés során 
készült jegyzokönyvben fel kell tüntetni, hogy a fellelt bizonyítási eszközt, vagy más az eljárás során 
értékelésre kerülo dolgot hol, milyen körülmények között találták meg. Ennek a késobbi eljárás során 
jelentosége lehet, miután a terhelt szándékára, akaratára is következtetés vonható e tényekbol. 
A Be. 152. § (1) bekezdése lehetové teszi, hogy a lefoglalás tárgyát a hatóság motozás, házkutatás útján 
szerezze meg. A jelen szakaszban említett intézkedések idoszeru, és zavartalan végrehajtása érdekében a 
törvény lehetové teszi, hogy az intézkedés akadályozójával szemben kényszert alkalmazzanak, az intézkedés 
turésére kényszerítsék. Az intézkedést akadályozó személy - a terhelt kivételével - rendbírsággal is sújtható. 
A bíróság jogosult a nyomozó hatóságnak a házkutatással, motozással, illetve a lefoglalással kapcsolatban 
utasítást adni, határidot tuzni. A Be. 158. § (4) bekezdése ezek megtartásának kötelezettségét írja elo a 
nyomozó hatóság számára. 
158/A. (új) §-hoz 
A számítástechnikai bunözés eloretörésével egyre sürgetobbé vált mind a bünteto anyagi, mind a 
büntetoeljárási normák átgondolása. 2001. november 23-án, Budapesten került sor az Európa Tanács 
számítástechnikai bunözésrol szóló Egyezményének aláírásra, amely szabályozásával átfogja a bünteto 
anyagi és eljárásjogi normákon túl a nemzetközi együttmuködésre vonatkozó rendelkezéseket is. A 
szabályozás jellegét és kiterjedését a számítógépes bunözés sajátját adó határok nélküliség határozta meg. A 
számítógépes bunözéssel szembeni küzdelem során elengedhetetlenné vált olyan eljárásjogi megoldások 
kidolgozása, amelyek a nyomozati jogkörök, az alkalmazható intézkedések, a jogi eszközök kialakításával 
lehetové teszik mind a nyomozó hatóságok, mind az igazságszolgáltatási szervek számára az akár 
országhatárokon is átívelo, az informatikai rendszereket is sérto - mind tárgyukat, mind elkövetési módjukat 
illetoen - speciális buncselekmények gyors és hatékony felderítését, a szükséges bizonyítékok maradéktalan 
beszerzését, és változtatás nélküli megorzését. Az Egyezmény az egyes aláírók összehangolt fellépése 
érdekében új anyagi és eljárásjogi intézmények bevezetésére tett ajánlást. Ezen ajánlásoknak eleget téve 
került sor a VIII. Fejezet új VIII. a "Számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megorzésére kötelezés" 
címének, ezen belül a Be. 158/A. §-nak a 2002. évi I. törvény 97. §-val történo beiktatására. 
A módosítás meroben új kényszerintézkedést vezetett be, amely alkalmas a számítástechnikai rendszerek útján 
rögzített adatok ideiglenes biztosítására. A kényszerintézkedés sajátossága, hogy nem a hatóság az, aki a 
kényszerintézkedést végrehajtja, hanem a számítástechnikai rendszer útján rögzített adat birtokosát, 
feldolgozóját, kezelojét kötelezi erre. 



A számítástechnikai rendszer fogalmát a 2001. évi CXXI. törvény vezette be a Btk.-ba. A Btk. 300/F. § szerint 
számítástechnikai rendszer alatt kell érteni az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, 
továbbítását biztosító berendezés, vagy egymással kapcsolatban lévo ilyen berendezések összességét. 
A törvény a fenti rendszerek útján rögzített adatoknak a buncselekmény felderítése, illetve a bizonyítás 
érdekében lehetové teszi az adat birtokosának, feldolgozójának, illetve kezelojének az adatok feletti 
rendelkezési jogának idoleges korlátozását. Az adatok sajátosságai, fizikai jellemzoi nem teszik lehetové, hogy 
a hatóságok a megszokott eljárási szabályok alkalmazásával biztosítsák azokat. Ezek az adatok rendkívül 
sérülékenyek, könnyen megsemmisülnek, illetve az emberi szándéktól függetlenül képesek bizonyos 
sérülésekre, amely sérülések a késobbi felhasználásukat korlátozhatják, vagy akár lehetetlenné is tehetik. 
Ezen túlmenoen ezeknek az adatoknak a megváltoztathatósága is igen könnyu, ráadásul az estleges 
szándékolt, hozzáérto beavatkozás nem is mindig azonosítható, feltárható. 
A bizonyítási eljárás eredményessége megköveteli, hogy lehetoség legyen a bizonyítékot magukban hordozó 
adatok minél gyorsabb, mondhatni haladéktalan biztosítására. Ezt a célt szolgálja az adatok megorzésére 
kötelezés. 
A törvény meghatározza, hogy milyen adatok megorzésére kötelezésnek van helye. Ezek elsodlegesen azok, 
amelyek önmagukban is bizonyítási eszközök, valamint amelyek bizonyítási eszköz felderítéséhez szükségesek. 
Ezen kívül az eljárási célok megvalósulása érdekében a norma a gyanúsított kilétének, illetve ismertté válása 
esetén a hatóság elott ismeretlen tartózkodási helyének feltárásához szükséges adatok tekintetében is lehetové 
teszi az adatok megorzésére kötelezést. Az internet eloretörésével a bunelkövetok nem ritkán a világháló 
felhasználásával továbbítják a buncselekmény elkövetésével kapcsolatos adatokat, illetve a cselekmény 
elkövetése után e-mailen tartják a kapcsolatot. A különbözo szolgáltatók meghatározott feltételek megléte 
esetén az erre vonatkozó adatokkal rendelkeznek, így adott esetben lehetoség nyílhat az elköveto tartózkodási 
helyének a megállapítására is anélkül, hogy különleges eszköz alkalmazását kellene elrendelni. 
A (3) bekezdés kényszerintézkedés-biztosítás jellegébol adódóan a megorzésre kötelezett feladatait határozza 
meg. A kötelezettség a határozatnak a kötelezettel való közlés idopontjától áll fenn. A határozatban meg kell 
jelölni, hogy a kényszerintézkedést kivel szemben rendelték el és milyen számítástechnikai rendszerrel. A 
határozat végrehajthatósága érdekében álláspontom szerint célszeru az orzésre az adott számítástechnikai 
rendszer rendszergazdáját kötelezni, vagy ennek hiányában olyan személyt, aki az adott rendszert ténylegesen 
üzemelteti. 
A jogszabály a kötelezett feladatává teszi elsodlegesen az adatok eredetben való megorzését, akár a 
szükségeshez mérten más adatállománytól elkülönítve. Ezen túlmenoen szinte minden olyan beavatkozás 
megakadályozását kötelességévé teszi a törvény, amely a megorizni rendelt adatokkal kapcsolatos, beleértve a 
megsemmisítéstol kezdve a továbbításon, jogosulatlan másolatkészítésen át a jogosulatlan hozzáférésig. Az 
adatok megváltoztathatatlanságának biztosítása érdekében a törvény lehetové teszi az elrendelo számára, 
hogy az adatokat fokozott biztonságú elektronikus aláírással lássa el. 
A fokozott biztonságú elektronikus aláírás fogalmát a 2001. évi XXXV. törvény - az elektronikus aláírásról - 2. 
§-ának 15. pontja határozza meg. Eszerint a fokozott biztonságú elektronikus aláírás alkalmas az aláíró 
azonosítására, és egyedülállóan hozzá kötheto, olyan eszközzel hozták létre, amely kizárólag az aláíró 
befolyása alatt áll, valamint a dokumentum tartalmához olyan módon kapcsolódik, hogy minden - az aláírás 
elhelyezését követoen az iraton, illetve dokumentumon tett - módosítás érzékelheto. A jogszabályban 
meghatározott feltételek együttes megvalósulása szükséges. 
A törvény az adat megorzési helyeként - fo szabályként - az adatok eredeti tárolási, kezelési helyén való 
megorzését írja elo, azonban amennyiben ez az érintettnek az adatokkal kapcsolatos - a törvényben 
meghatározott - tevékenységeit jelentosen akadályozná, lehetoséget biztosít az adatok más adathordozóra, 
vagy más számítástechnikai rendszerbe való másolására. Ez azonban kizárólag az elrendelo engedélye 
alapján történhet. 
Amennyiben az eredeti adatok átmásolásra kerültek, az elrendelo a másolatokból is kinyerheti a szükséges 
információkat, ezért a kényszerintézkedéssel érintett érdekeinek szem elott tartásával ebben az esetben az 
elrendelo az eredeti adatot tartalmazó adathordozó, számítástechnikai rendszer tekintetében a korlátozásokat 
részben vagy akár egészben feloldhatja. 
Az intézkedés tartama alatt a megorzésre rendelt adatokhoz kizárólag az elrendelo, illetve az o engedélyével 
az adat birtokosa, kezeloje jogosult hozzáférni. A normaszöveg megfogalmazásából kitunoen, a megorzésre 
kötelezett fo szabályként nem jogosult a hozzáférésre, tevékenysége csupán a megorzésre korlátozódik. 
Figyelemmel arra, hogy a megorzés olyan ideiglenes intézkedés, amelynek célja a további vizsgálódás 
lehetoségének biztosítása, a jogszabály az adatokról való tájékoztatást is az elrendelo engedélyéhez köti. 



A legjobban felépített orzés mellett sem kizárt, hogy valaki hozzáfér az adatokhoz, sot azokkal különbözo 
muveleteket - törlés, másolás, megváltoztatás - hajt végre. Amint az az intézkedés céljából is kiderült, az 
elrendelo elemi érdeke, hogy a megorizni rendelt adatok minden módosulás nélkül kerülhessenek 
feldolgozásra, amennyiben azonban ez a fenti okok miatt már nem lehetséges, akkor viszont elengedhetetlen, 
hogy az elrendelo tudomást szerezzen az adattal történtekrol. A törvény ezért eloírja, hogy ha az orzésre 
kötelezett észlelte a beavatkozást, azt idoveszteség nélkül, haladéktalanul közölje az elrendelovel. Az ilyen 
jellegu, rendkívül sérülékeny adatok esetében annak is jelentosége van, ha valaki eredménytelenül ugyan, de 
megkísérli a hozzáférést. Annak érdekében, hogy a kényszerintézkedés elrendeloje az általa szükségesnek 
tartott intézkedéseket megtehesse, a törvény ilyen esetben az orzésre kötelezettnek tájékoztatási kötelezettséget 
ír elo. 
A (7) és (8) bekezdés az intézkedés ideiglenes jellegével összefüggo szabályozást tartalmaz. A megorzésre 
kötelezés biztosítja, hogy az elrendelo az érintett adatokat a leheto legnagyobb alapossággal 
áttanulmányozhassa és eldönthesse, hogy mely adatok szükségesek a további eljáráshoz, és melyek nem. Az 
intézkedés minden körülmények között a megorzésre kötelezett jogainak sérelmével jár, ezért mint minden 
jogkorlátozó intézkedés esetében, itt is arra kell törekedni, hogy a jogkorlátozás minél rövidebb ideig tartson. 
Ennek érdekében a törvény több rendelkezést is tartalmaz. Részint az elrendelo kötelességévé teszi, hogy 
haladéktalanul kezdje meg az érintett adatok vizsgálatát. Az adatok vizsgálata alapján az elrendelo - az 
eredménytol függoen - kétféle döntést hozhat: az adatokat, mint bizonyítási eszközt lefoglalja vagy a 
megorzésre kötelezést meg kell szüntetni. 
A megorzésre kötelezés a bizonyítékok feltárásához szükséges intézkedés, ezért amennyiben a büntetoeljárás 
befejezést nyer, megszunik az intézkedés alapja, ezáltal a megorzésre kötelezés is megszunik. Tekintettel arra, 
hogy a norma szövegébol fakadóan ilyenkor nem az elrendelo szünteti meg határozatával a megorzésre 
kötelezést, az intézkedéssel kötelezettet tájékoztatni kell az eljárás befejezésérol. 
A törvény ugyanakkor abszolút határidot is meghatároz, a megorzésre kötelezés tartamát illetoen. 
Amennyiben a megorzésre kötelezés tartama eléri a három hónapot, az intézkedés megszunik. Ez az idotartam 
reálisan elegendo arra, hogy az elrendelo akár szakértok bevonásával is, az adatokat átvizsgálja és a 
szükséges intézkedéseket megtegye. A törvény a fenti határidon túl nem nyújt lehetoséget a kényszerintézkedés 
alkalmazására, hosszabbításra nincs lehetoség. 

Közös szabályok 

158. § (1) A házkutatást, a motozást és a lefoglalás érdekében tett intézkedést az érintett kíméletével, lehetoleg a 
napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell végezni. Biztosítani kell, hogy az intézkedés folytán ne 
kerüljenek nyilvánosságra a magánéletnek a büntetoeljárással össze nem függo körülményei; kerülni kell a 
szükségtelen károkozást. 

(2) Az intézkedésrol készített jegyzokönyvben 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 turésére 
kényszerítheto, és - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható. 

(4) A nyomozó hatóság a bíróságnak a házkutatás, a motozás és a lefoglalás végrehajtására vonatkozó utasításait 
határidore teljesíti. 

VIII. Cím 

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN RÖGZÍTETT ADATOK 
MEGORZÉSÉRE KÖTELEZÉS 

158/A. § (1) A megorzésre kötelezés a buncselekmény felderítése és a bizonyítás érdekében a számítástechnikai 
rendszer útján rögzített adat birtokosának, feldolgozójának, illetoleg kezelojének a számítástechnikai rendszer útján 
rögzített meghatározott adat feletti rendelkezési jogának ideiglenes korlátozása. 

(2) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elrendeli annak a számítástechnikai rendszer útján rögzített 
adatnak a megorzését, amely bizonyítási eszköz, vagy bizonyítási eszköz felderítéséhez, a gyanúsított kilétének, 
tartózkodási helyének a megállapításához szükséges. 



(3) A megorzésre kötelezett a határozat vele történo közlésének idopontjától köteles a határozatban megjelölt 
számítástechnikai rendszer útján rögzített adatot változatlanul megorizni, és - szükség esetén más adatállománytól 
elkülönítve - biztosítani annak biztonságos tárolását. A megorzésre kötelezett köteles a számítástechnikai rendszer 
útján rögzített adat megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, valamint annak továbbítását, másolat jogosulatlan 
készítését, illetoleg az adathoz való jogosulatlan hozzáférést megakadályozni. 

(4) A megorzésre kötelezést elrendelo a megorzéssel érintett adatot fokozott biztonságú elektronikus aláírással 
láthatja el. Ha az adat eredeti helyen történo megorzése az érintettnek az adat feldolgozásával, kezelésével, 
tárolásával vagy továbbításával kapcsolatos tevékenységét jelentosen akadályozná, az elrendelo engedélyével az adat 
megorzésérol annak más adathordozóra vagy más számítástechnikai rendszerbe történo átmásolásával gondoskodhat. 
Az átmásolást követoen az elrendelo az eredeti adatot tartalmazó adathordozóra és számítástechnikai rendszerre a 
korlátozásokat részlegesen vagy teljesen feloldhatja. 

(5) Ahhoz az adathoz, amelyet a megorzésre kötelezés érint, az intézkedés tartama alatt kizárólag az elrendelo 
bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság, valamint az elrendelo engedélyével az adat birtokosa vagy kezeloje 
jogosult hozzáférni. Arról az adatról, amelyet a megorzésre kötelezés érint, az adat birtokosa vagy kezeloje az 
intézkedés tartama alatt csak az elrendelo kifejezett engedélyével adhat más részére tájékoztatást. 

(6) A megorzésre kötelezett köteles haladéktalanul tájékoztatni az elrendelot, ha a megorzésre kötelezéssel érintett 
adatot jogosulatlanul megváltoztatták, törölték, átmásolták, továbbították, megismerték, vagy hogy ezek 
megkísérlésére utaló jelet észlelt. 

(7) A megorzésre kötelezést követoen az elrendelo haladéktalanul megkezdi az érintett adatok átvizsgálását, és 
ennek eredményéhez képest az adatnak a számítástechnikai rendszerbe vagy más adathordozóra történo 
átmásolásával az adat lefoglalását kell elrendelni, vagy a megorzésre kötelezést meg kell szüntetni. 

(8) A megorzésre kötelezés az adat lefoglalásáig, de legfeljebb három hónapig tart. A megorzésre kötelezés 
megszunik, ha a büntetoeljárást befejezték. A büntetoeljárás befejezésérol a megorzésre 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 buncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban vagyonelkobzásnak van helye, illetoleg 
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 rendelheto el. A zár alá vétel elrendelheto arra a vagyonra, vagyonrészre, illetoleg egyes vagyontárgyra is, 
amelyre nézve vagyonelkobzás rendelheto el, de amelyet nem a terhelt birtokol. A zár alá vételnek a közhitelu 
nyilvántartásba történo bejegyzése iránt haladéktalanul intézkedni kell. Ha nincs külön jogszabály szerinti közhitelu 
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, valamint az 54. § (5) bekezdésében meghatározott 
állami szerv indítványára is. 

(4) A zár alá vételt fel kell oldani, ha 
a) az elrendelésének oka megszunt, ha a nyomozást megszüntették, illetoleg annak határideje - ideértve a 176. § 

(2) bekezdésének második mondatában szabályozott esetet is - meghosszabbítás nélkül lejárt, kivéve, ha a zár alá 
vett vagyontárgyat, illetoleg vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot magának követelo 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, illetoleg a polgári jogi igényt elutasították, 
d) a polgári jogi igény megítélése esetén a magánfél a megállapított teljesítési határido lejártától számított harminc 

napon belül nem kért végrehajtást, 
e) a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása esetén az ügyész, illetoleg a magánfél hatvan napon belül 

nem igazolta, hogy az igényét érvényesítette. 
(5) A (4) bekezdés a), d) és e) pontjában írt határidot a zár alá vételt feloldó, a nyomozást megszünteto, a polgári 

jogi igény megítélésre, illetoleg az egyéb törvényes útra utasításra vonatkozó határozat közlésétol kell számítani. 



(6) Ha ingatlan lefoglalását rendelték el, azt a zár alá vétel szabályai szerint kell végrehajtani. 
1. A zár alá vétel olyan ideiglenes jellegu kényszerintézkedés, amely a zár alá vett vagyontárgyak, vagyoni 
jogok feletti rendelkezést korlátozza. Szemben a korábbi szabályozással, a Be. nem csupán a terhelttel, hanem 
meghatározott feltételek megvalósulása esetén bárkivel szemben lehetové teszi alkalmazását. A változtatás a 
vagyonelkobzásra vonatkozó anyagi jogi szabályok 2001. évi CXXI. törvénnyel történt változtatásával függ 
össze. A korábban mellékbüntetésként szabályozott jogintézményt a módosítás az intézkedések körébe helyezte 
át és nemcsak az elkövetovel, hanem olyan személlyel szemben is alkalmazatóvá tette, akire az elköveto a 
buncselekménybol származó vagyontárgyat átruházta. Lényeges különbség a lefoglaláshoz képest, hogy ebben 
az esetben sem a birtoklásban, sem a használatban nincs korlátozás. A zár alá vett vagyon, vagyontárgy nem 
minden estben van közvetlen összefüggésben a buncselekménnyel. A vagyonelkobzás ugyanis arra a vagyonra 
is elrendelheto, amelyet az elköveto a bunszervezetben való részvétel alatt szerzett. Ebben az esetben 
vélelmezi a jogalkotó, hogy az ezen idoszak alatt szerzett vagyon buncselekménybol származik. A zár alá vétel 
az eljárás bármely szakaszában alkalmazható, akár halaszthatatlan nyomozási cselekményként is. 
A törvény a zár alá vétel feltételeit két irányból közelítve állapítja meg. Egyrészt csak olyan buncselekmény 
esetén alkalmazható, amely miatt vagyonelkobzásnak van helye, illetve ha polgári jogi igényt érvényesítenek a 
terhelttel szemben. Ez utóbbi esetben további feltételként állítja fel a törvény a magánfélnek az erre irányuló 
indítványát. Ennek hiányában ilyenkor nincs helye a zár alá vétel elrendelésének. 
Az eljárás során mind a nyomozó hatóság, mind a bíróság köteles a magánfelet tájékoztatni arról, hogy a 
polgári jogi igénye biztosítására zár alá vételt indítványozhat. Természetszeruleg ebbol következoen a zár alá 
vételrol szóló határozatot is közölni kell vele.(BH1999. 153.) 
Az eljárási törvény 54. § (5) bekezdése értelmében az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval vagy 
költségvetési támogatással összefüggésben elkövetett buncselekménnyel okozott kár megtérítése érdekében 
polgári jogi igény eloterjesztésére az Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatalt jogosítja. Erre figyelemmel a 
törvény a nyomozás során szélesebb körben vonja meg az indítványtételre jogosultak körét és a (3) 
bekezdésbe foglalt szabályozással lehetové teszi a zár alá vétel elrendelését mind a sértett, mind az 54. § (5) 
bekezdésében meghatározott állami szerv - Adó- és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal - indítványára is. 
A fenti feltételek megléte esetén is csak akkor lehetséges a zár alá vétel, ha kello alappal lehet tartani attól, 
hogy a kielégítést meghiúsítják. Ezt az eljáró hatóságnak a rendelkezésre álló összes adat, információ 
birtokában kell mérlegelnie. 
A zár alá vétel a biztosítási jellegébol adódóan nem terjedhet túl a biztosítani kívánt jogkövetkezményen. 
2. A zár alá vételt, mint minden kényszerintézkedést meg kell szüntetni, amint az elrendelésének az oka 
megszunt. A 2003. évi II. törvény az egységes szabályozás érdekében a zár alá vétel megszüntetését a 
nyomozás megszüntetése esetén is kötelezoen eloírja. A kényszerintézkedések vonatkozásában a nyomozás 
határidejének dönto jelentosége van. A zár alá vétel esetében is érvényesül az a szabály, hogy a nyomozás 
határidejének meghosszabbítás nélküli lejárata - ide értve a 176. § (2) bekezdésében megjelölt két éves 
idokorlátot is - ugyancsak megszüntetési ok. 
A zár alá vétel bizonyos jogok érvényesítésének biztosítékát szolgálja, ebbol következoen a törvény kizárja a 
zár alá vétel megszüntetését, amennyiben a zár alá vett tárgyat, illetve a vagyoni jogok feletti rendelkezési 
jogot magának követelo személy a követelése érdekében hatvan napon belül megindította a polgári eljárást. 
Ily módon biztosítható, hogy a zár alá vétel a késobbiekben pernyertesség esetén lehetové tegye a határozat 
végrehajtását. 
A zár alá vétel speciális jellegére figyelemmel, a törvény a fenti általános megszüntetési okon kívül további 
okokat is megjelöl. A korábbiakban már utaltunk rá, hogy a zár alá vétel bizonyos vagyoni jellegu 
joghátrányok végrehajthatóságát hivatott biztosítani. Ebbol fakadóan abban az esetben, ha az eljárás 
vagyonelkobzás nélkül fejezodött be, vagy az eloterjesztett polgári jogi igényt a bíróság elutasította, a zár alá 
vételt fel kell oldani. 
Ettol eltéro szabályt fogalmaz a törvény azokra az esetekre, amikor a polgári jogi igény felol döntést hoztak. 
Amennyiben megítélték a polgári jogi igényt, akkor 30, egyéb törvényes útra utasítás esetén 60 napos 
határido áll rendelkezésre a végrehajtáskérés, illetve a perindítás igazolására. A zár alá vételt a fenti 
határidok elteltével meg kell szüntetni. A Be. 159. § (5) bekezdése a fentebb meghatározott határidok 
számítására vonatkozó rendelkezéseket foglalja össze. A határidok számításának kezdo idopontját egyrészt a 
zár alá vételt feloldó, nyomozást megszünteto határozat, másrészt a polgári jogi igényrol dönto határozatok 
közlésének idopontjában határozza meg. 
A Be. 169. § (4) bekezdése kimondja, hogy "a határozatot a jelenlévokkel szóban, egyébként kézbesítés útján 
kell közölni". Ebbol következoen a határozat kihirdetésénél jelen volt magánfél nem hivatkozhat arra, hogy 
csak késobb kapta meg postai úton a határozatot (BK. 163. számú állásfoglalás; BH1979. 408.). 



A terhelt halála estén a büntetoeljárás megszüntetésének van helye, ez azonban nem jelenti azt, hogy az 
eloterjesztett polgári jogi igény biztosítására elrendelt zár alá vétel azonnal megszüntetheto. A terhelt halála 
csupán a büntetoeljárás lefolytatásának az akadálya, a polgári jogi követelések érvényesítésének nem, hiszen 
az örökösök az öröklés során mind az aktívumokat, mind a passzívumokat megöröklik. Erre figyelemmel ilyen 
esetben az eljárást megszünteto határozatban fel kell hívni a magánfelet, hogy kárigényének egyéb törvényes 
úton történt érvényesítését 60 napon belül igazolja, és csak a fenti határido elteltével van helye az zár alá 
vétel megszüntetésének. (BH1983. 111.) 
Az eljárási kegyelem alkalmazása esetén a nyomozó hatóság a Be. 190. § (1) bekezdés e) pontja, a bíróság a 
Be. 332. § (1) bekezdés a) pontja alapján a büntetoeljárást megszünteti. A Be. 569. §-ban szabályozott eljárás 
keretében a bíróság az ügyész indítványára elkobzásról, vagyoni elony, elkobzás alá eso érték megfizetésére 
való kötelezésrol dönt, amennyiben senki ellen nem indult büntetoeljárás, vagy azt többek között kegyelem 
folytán megszüntették. Ebbol következoen, ilyen esetben azon a címen, hogy a terhelttel szemben a 
büntetoeljárást megszüntették, nem ad jogi alapot a zár alá vétel megszüntetésére. Felvetodik a kérdés, hogy 
miután a törvény megfogalmazása szerint zár alá vétel a terhelt vagyonára rendelheto el, akkor az adott 
esetben van-e helye zár alá vételnek, hiszen az eljárás közkegyelem folytán való megszüntetésével a terhelt 
nem terhelt többé, ellenben a tárgyeljárás érdekeltje lesz. A tárgyi eljárásban is különbséget kell tenni azon 
személyek között, akik az alapügy terheltjei voltak, és ellenük az eljárást megszünteto határozat meghozatalát 
követoen folyik tárgyi eljárás, valamint azok között, akik az adott eljárásban, mint egyéb érdekeltek vesznek 
részt, mert jogára, jogos érdekére nézve a bíróság határozata érdemi kihatással van. A terhelt, akivel szemben 
közkegyelem alkalmazása miatt az eljárást megszüntették, jogosult a tárgyi eljárásban a tényállás feltárása 
során indítványokat, észrevételeket tenni, sot ezzel kapcsolatban jogorvoslati lehetosége is van. Ezen 
túlmenoen, mindazon jogok és kötelezettségek megilletik, amelyek az egyéb érdekelttel kapcsolatban 
megállapíthatók. Mindezekbol következoen ilyen esetekben is lehetoség van a zár alá vétel elrendelésére. 
(BH1991. 225.) 
3. A zár alá vétel elrendelése harmadik személlyel szemben nem úgy hatályosulhat, ha a harmadik személy a 
kello gondosság mellett szerez tudomást a zár alá vétel tényérol. Az információszerzés elsodleges hivatalos 
forrása a külön jogszabály szerinti közhitelu nyilvántartás, ezért a jogszabály kötelezové teszi a zár alá vétel 
közhitelu nyilvántartásba való bejegyzését. Egyes vagyonrészek jellegüknél fogva, illetve rájuk vonatkozó 
közhitelu nyilvántartás hiányában nem vehetok közhitelu nyilvántartásba, ugyanakkor bizonyos gazdálkodó 
szervek kezelésében vannak. Ebbol következoen a jogszabály a hatóság kötelességévé teszi a zár alá vétellel 
érintett gazdálkodó szerv haladéktalan értesítését. 
A zár alá vétel célja - mint azt fent kifejtettük -, a törvényben meghatározott vagyoni joghátrányt okozó 
intézkedések biztosítása, ebbol következoen: amennyiben a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítására 
rendelték el és ezen összeget letétbe helyezik megszunik a zár alá vétel indoka, a szükséges biztosítás más 
módon megvalósult, ezért a zár alá vételt ez esetben is fel kell oldani. 
A zár alá vétellel összefüggésben jelentos költségek is felmerülhetnek. Ennek tipikus példája a gépkocsik 
orzésével felmerült költség. Azokban az esetekben, amikor a terhelt bunösségét megállapítja a bíróság, és 
elkobzásról vagy más, a zár alá vétellel biztosított intézkedésrol határoz a vádlott terhére, akkor egyértelmu, 
hogy a felmerült költségek a vádlottat terhelik. Nem ennyire kézenfekvo ez abban az esetben, ha a magánfél 
kérte polgári jogi igénye biztosítására a zár alá vétel elrendelését, azonban a tárgyaláson végül eláll a 
polgári jogi igény érvényesítésétol. Kétségtelen tény, hogy e tekintetben sem a 120/1973. (IK 1974/1.) IM 
utasítás - a bunügyi költségek elolegezésérol, továbbá az államot illeto bunügyi költségek behajtásáról és 
elszámolásáról - sem a Be. nem tartalmaz rendelkezést. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény 201. § (1) bekezdése ehelyütt is alkalmazandó. E törvényhely szerint a biztonsági intézkedéssel 
felmerült költség az adóst csak akkor terheli, ha a követelés iránti eljárás az adós marasztalásával ért véget. 
Tekintettel arra, hogy a példa szerinti esetben a magánfél elállt a polgári jogi igény érvényesítésétol, nem 
kerülhetett sor kötelezo határozat meghozatalára, ebbol következoen a bunügyi költség viselésére 
kötelezésnek nincs helye. (BH1998. 328.) 

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 megtestesíto értékpapírjai, pénzintézetnél szerzodés 
alapján kezelt pénzeszközei, gazdálkodó szervezet vagyonából az ot megilleto üzletrész vagy vagyoni hányad feletti 
rendelkezési jogát gyakorolja. 



(2) Az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság biztosítási intézkedést alkalmazhat, ha a zár alá vétel feltételeinek 
fennállása valószínusítheto, és a terhelt az (1) bekezdésben meghatározott vagyona elrejtését, rendelkezési jogának 
átruházását, elidegenítését vagy megterhelését megkísérli, illetoleg ha ez megalapozottan felteheto. 

(3) Biztosítási intézkedésként a nyomozó hatóság, illetoleg 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 megtörténtérol a nyomozó 
hatóságot, illetoleg ügyészt haladéktalanul tájékoztatni. 

(4) A nyomozó hatóság, illetoleg 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 nyilvántartásba veszik, 
gondoskodnak a vagyon zárolásáról, és ezek megtörténtérol a megkeresést intézo nyomozó hatóságot, illetoleg 
ügyészt tájékoztatni kötelesek. 

(5) A biztosítási intézkedés elsosorban 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 felteheto, hogy 
kapcsolatba lép. 

(6) A biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követoen a biztosítási intézkedést elszenvedo a rendelkezési 
jog átmeneti jellegu korlátozását turni köteles. 

(7) A biztosítási intézkedést követoen 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. 

1. A biztosítási intézkedés új keletu eljárási intézmény, amelyet ezen törvény hatálybalépését megelozoen az 
1998. évi LXXXVIII. törvény vezetett be. A törvény szerkezetében a kényszerintézkedések között foglal helyet, 
ezzel alapvetoen meghatározva alkalmazási körét és jellegét. A biztosítási intézkedés kizárólag az eljárás 
nyomozati szakában kerülhet alkalmazásra, akkor is csak és kizárólag a zár alá vételhez kötodoen. A zár alá 
vétel már önmagában "biztosítási intézkedés", hiszen a célja a vagyonelkobzás, vagyoni elony, vagy elkobzás 
alá eso érték, illetve a polgári jogi igény érvényesítésének a biztosítása. Az eljárási törvény a biztosítási 
intézkedéssel további lehetoséget bocsát a nyomozó hatóság és az ügyész rendelkezésére. Az eljárási törvény a 
zár alá vételt kizárólag bírói hatáskörbe. Ebbol következon bizonyos holt ido keletkezik az intézkedés 
szükségességének megjelenése, és a bírói intézkedés között. Ezt hivatott áthidalni a biztosítási intézkedés. 
2. A biztosítási intézkedés célja a terhelt vagy más érdekelt rendelkezési jogának átmeneti korlátozása - 
bizonyos, a jogszabályban meghatározott értéket megtestesítok tekintetében - annak érdekében, hogy a késobb 
elrendelendo zár alá vételt biztosítsa. A gyakorlat azt mutatja, hogy a terheltek, illetve más érdekeltek - 
akikkel szemben a cselekmény jellege miatt zár alá vételre kerülhet sor - igyekeznek a vagyont, a 
vagyontárgyakat minden lehetséges módon kivonni az eljárás alól. Ennek a veszélye már az eljárás kezdeti 
szakában is fennállhat. A törvény szakított az eredeti szabályozással és a 2002. évi I. törvénnyel bevezetett 
módosítás eredményeként már köti a biztosítási intézkedés alkalmazhatóságát ahhoz a feltételhez, hogy a 
terhelt vagy más érdekelt legalább ne kísérelje meg a vagyon, vagyontárgy átruházását, elidegenítését, illetve 
megterhelését, hanem elegendonek tartja, ha ez megalapozottan felteheto. Könnyen belátható, hogy az adott 
szabályozás inkább megfelel a kor követelményeinek, tekintve, hogy a korábbi szabályozás mellett lényegében 
csak az "érdekeltek" által elrontott kísérletet követoen nyílt alkalom az intézkedés alkalmazására, márpedig 
sikeres kísérlet, azaz megvalósult elvonást követoen már nem is lehetett alkalmazni, hiszen már nem 
biztosítandó vagyon. Sok esetben már maga a cselekmény jellege is alapot szolgáltathat az intézkedés 
alkalmazására, hiszen, amennyiben a terhelt cselekménye például eleve a pénzügyi szabályok kijátszásával 
vagyon eltüntetésre irányul, nagy a valószínusége, hogy a cselekménnyel megszerzett vagyont nem kívánja a 
nyomozó hatóság kezeire bízni. Ilyen esetekben nem mellozheto a biztosítási intézkedés. 
3. A (2) bekezdés a zár alá vétel körén belül nevesíti azokat az okiratokat, amelyek lényegüket illetoen 
elsodlegesen vagyoni értéket testesítenek meg, ugyanakkor nem marad ki a felsorolásból a terheltet illeto 
üzletrész sem. A törvény külön kiemeli a gazdálkodó szervezet vagyonából való részesedést, és a jogi 
személyiséggel nem bíró gazdasági társaságban meglévo vagyoni jogosultságot. Alapveto rendelkezésnek 
tekintheto, hogy a biztonsági intézkedés csupán a terhelt vagyoni érdekeltségéig terjedhet, így adott esetben a 
gazdasági társaság muködését az eljárás feleslegesen nem akadályozza. 
A (3) bekezdés a biztosítási intézkedés foganatosításának módozatait taglalja. A biztosítási intézkedés 
foganatosításának egyik módja az, hogy a hatóság a zár alá vétel tárgyát képezheto dolgot lefoglalja. Ez nem 
igényel bovebb magyarázatot. Más a helyzet ellenben a le nem foglalható tárgyakkal. Ezek esetében a 
nyomozó hatóság, illetve az ügyész a helyi önkormányzat jegyzojét, vagy más hatóságot köteles megkeresni 



annak érdekében, hogy az o hatáskörükbe tartozó intézkedéseket a jogintézmény érvényesülése érdekében 
megtegyék. Az intézkedések tartalmát a jogszabály e helyütt nem határozza meg. A törvény megfogalmazása - 
mely szerint "61. §-ban felsorolt hatóságokat bízza meg a hatáskörükbe tartozó intézkedések elvégzése 
céljából" - alapján ezek a hatóságok büntetoeljárási jogi intézkedéseket, pl. lefoglalást, nem tehetnek. Bár a 
törvény a fenti hatóságok kötelességévé teszi az intézkedések haladéktalan megtételét és az errol való 
ugyancsak haladéktalan értesítést, kétséges, hogy a megteheto intézkedések ismeretének hiányában a 
nyomozó hatóság, az ügyész mennyiben tudja ellenorizni a megfelelo intézkedések megtételét. 
4. Garanciális szabályként került meghatározásra a fenti törvényhely második fordulata, amely a fenti 
hatóságok részére a haladéktalan cselekvésen túl visszajelzési kötelezettséget ír elo a megtett intézkedések 
tekintetében. 
A törvény azonban nem korlátozza a nyomozó hatóság, ügyészség jogát a fent megjelölt hatóságok 
megkeresésére, hanem lehetoséget biztosít arra, hogy a felsorolásban nem szereplo más szervet, gazdálkodó 
szervet is megkereshessenek a biztosítási intézkedés érvényesülése okán. Ezeknek a szerveknek kötelessége a 
biztosítási intézkedés nyilvántartásba vétele és az ennek megtörténtérol való értesítés. A fenti szabályból 
visszafelé is következtetés vonható arra, hogy a törvényalkotó a helyi önkormányzat jegyzojét és más 
hatóságot is ilyen irányú elvárással kereshet meg, azaz a fentiek kötelesek az általuk kezelt nyilvántartásokba 
a biztosítási intézkedést bejegyezni. 
Felmerülhet problémaként, hogy a biztosítási intézkedés kivel szemben mikortól hatályos. A harmadik személy 
tekintetében egyszerubb a válasz, hiszen o a nyilvántartásokba történt bejegyzésekbol nyerhet információt, 
tehát velük szemben a bejegyzés idopontja az irányadó. A terhelt esetében felmerülhet a kérdés, hogy a 
biztosítási intézkedés elrendelésének idopontja, vagy a nyilvántartásba való bejegyzés a határpont. A törvény 
erre nézve nem ad egyértelmu meghatározást. Célszerunek és logikusnak mutatkozna, hogy a terhelttel 
szemben az elrendelés idopontja legyen a meghatározó, hiszen az ellenkezo álláspont esetén az a terhelt, aki 
tudomást szerez a biztosítási intézkedés elrendelésérol, még a nyilvántartásba vétel elott rendelkezhet a 
vagyonával, vagy annak egy részével oly módon, hogy az teljes egészében elveszik a vélheto jogosultak 
számára. Ennek az álláspontnak az elfogadását indokolná az intézmény quasi halaszthatatlan nyomozati 
cselekmény jellege is. Ez helytálló a (3) bekezdés I. fordulata esetében, amikor a meghatározott dolgok 
lefoglalásra kerülnek, ami bizonyos azonnaliságot jelent. A más hatóságok megbízása esetében már nem 
ennyire egyértelmu a helyzet. A megfogalmazásból következtethetoen ebben az esetben a megkeresett hatóság 
által ténylegesen megtett intézkedéstol beszélhetünk érvényesülésrol. A fentiekkel szemben más a helyzet a (4) 
bekezdésben írt szabályozás esetén, ebben az esetben ugyanis a biztosítási intézkedés a bejegyzéssel 
hatályosul. Ezen bekezdés második fordulata kimondja, hogy: "a biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét 
követoen a biztosítási intézkedést elszenvedo a rendelkezési jog átmeneti, ideiglenes jellegu korlátozását turni 
köteles". Ez a megfogalmazás implicite azt jelenti, hogy viszont a bejegyzésig ilyen kötelezettség nem terheli. 
5. Az (5) bekezdés korszakos jelentoségu rendelkezést tartalmaz, amennyiben lehetové teszi a biztosítási 
intézkedés alkalmazását a zár alá vétellel várhatóan érintett személyen kívül mindazokkal szemben, akikkel 
kapcsolatban nem csupán tényként állapítható meg, de "megalapozottan feltételezheto", hogy a dolog 
elrejtése, elidegenítése, rendelkezési jogának átruházása, vagy ezek megkísérlése céljából tartanak, vagy 
megkísérelnek tartani kapcsolatot a terhelttel. A fenti esetben a megalapozott feltételezés alapja lehet az 
alapos gyanú tárgyát képzo cselekmény jellege, az elkövetés módja, a cselekményhez kapcsolódó személyek 
tevékenysége. Ezen körülmények gondos mérlegelése alapján kerülhet a hatóság olyan döntési helyzetbe, 
amely az intézmény céljának megfelelo döntés meghozatalához vezet. 
A (6) bekezdés értelmében: "a biztosítási intézkedés nyilvántartásba vételét követoen a biztosítási intézkedést 
elszenvedo a rendelkezési jog átmeneti jellegu korlátozását turni köteles". Ez a megfogalmazás implicite azt 
jelenti, hogy a bejegyzésig viszont ilyen kötelezettség nem terheli. 
A biztosítási intézkedés jellegébol fakadóan ideiglenes jellegu, célja a zár alá vétel elrendelésének biztosítása. 
Ebbol következik, hogy a biztosítási intézkedés elrendelését követoen a bíróságnál haladéktalanul 
indítványozni kell a zár alá vétel elrendelését. Az eljárási jogok teljessé tétele érdekében - ugyanakkor a 
nyomozás érdekeit is szem elott tartva - a törvény eloírja az érintett értesítését, feltéve, hogy az a 
foganatosítást nem veszélyezteti. Garanciális szabályként a (7) bekezdés kimondja, hogy abban az esetben, ha 
a bíróság a zár alá vétel elrendelésére irányuló indítványt elutasítja, a biztosítási intézkedést haladéktalanul 
fel kell oldani. A megfogalmazásból kitunoen ebben az esetben is alakszeru határozat szükséges az intézkedés 
megszüntetéséhez. 

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 terjedo 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 történo átváltoztatása esetén ezer forinttól ötezer forintig 
terjedo összeg helyett egy-egy napi elzárást kell számítani. A rendbírság helyébe lépo 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 idotartamig engedélyezheto. Az elzárást büntetés-végrehajtási intézetben kell 
végrehajtani. 

A rendbírság vagyoni hátrányt jelento kényszerintézkedés, amelynek célja az eljárási cselekményen való 
részvétel, közremuködés kikényszerítése, illetve rend fenntartása. 
A rendbírság kényszerintézkedés voltából adódóan az eljárási törvény számos intézkedéséhez kapcsolódik: 
- a Be. 25. § rendbírság kiszabását teszi lehetové az ugyanazon bíró ellen ismételten alaptalan kizárási okot 
bejelento védovel, sértettel, magánvádlóval, pótmagánvádlóval, magánféllel, vagy képviselojükkel szemben, 
- a Be. 93. § a következményekre figyelmeztetés ellenére, a vallomást jogosulatlanul megtagadó tanúval 
szemben teszi lehetové a rendbírság kiszabását, 
- a Be. 106. § (3) szerint amennyiben a sértett megszegi a szakértoi eljárás során a közremuködési 
kötelezettségét, rendbírsággal sújtható, 
- a Be. 112. § (1) és (2) bekezdése szerint ha a szakérto kioktatás ellenére jogosulatlanul megtagadja az 
együttmuködést, vagy szakvéleménye elkészítésével indokolatlanul késlekedik, rendbírsággal sújtható, 
- a Be. 119. § (5) bekezdése szerint rendbírsággal sújtható a tanú, a sértett vagy más személy, ha a szemlének 
nem hajlandó alávetni magát, illetve, amennyiben a birtokában levo tárgyat a szemle céljára nem bocsátja 
rendelkezésre, 
- a Be. 139. § (1) bekezdése a lakhelyelhagyási tilalmat megszego terhelttel szemben teszi lehetové rendbírság 
kiszabását, 
- a Be. 152. § (1) bekezdése szerint rendbírsággal sújtható a lefoglalás során a dolog birtokosa - a mentességi 
joggal rendelkezo tanút kivéve -, amennyiben a keresett dolgot felszólításra önként nem adja át, 
- a Be. 158. § (3) bekezdése alapján a házkutatás, motozás, lefoglalás érdekében tett intézkedéseket 
akadályozó személy - a terhelt kivételével - rendbírsággal sújtható, 
- a Be. 185. § (3) a nyomozási cselekmény rendjét megzavarja, vagy a helyszínen tartózkodási kötelezettségét 
megszegi, ugyancsak rendbírsággal sújtható, 
- a Be. 245. § (4) a bírósági tárgyalás rendjét, menetét megzavaró személlyel - a terheltet kivéve - teszi 
alkalmazhatóvá a rendbírságot, 
- a Be. 246. § (2) bekezdése szerint rendbírság kiszabásának lehet helye a rendzavaró védovel szemben, 
- a Be. 343. § (1) bekezdése a pótmagánvádló képviselojével szemben teszi lehetové a rendbírság 
alkalmazását, amennyiben az a tárgyaláson nem jelenik meg és távolmaradását elozetesen, alapos okkal nem 
menti ki, 



- a Be. 429. § (3) bekezdése szerint a rendkívüli felülvizsgálati eljárásban a kirendelt védovel szemben 
rendbírság kiszabásának van helye, amennyiben indítványát harminc napon belül nem, vagy hiányosan 
nyújtja be. 
A gyakorlatban leggyakrabban az eljárási cselekményrol való távolmaradás, késedelem okán kerül sor 
rendbírság kiszabására. A rendbírság kiszabásának elofeltétele, hogy az idézés szabályszeru legyen, ennek 
hiányában nincs helye rendbírság kiszabásának (BH1997. 327., BH1990. 252.; BH1986. 314.). 
"Alapesetben" a rendbírság legkisebb összege ezer, legnagyobb összege kettoszázezer forint. A jogszabály 
ugyanakkor lehetoséget biztosít a kiemelkedo súlyú, vagy ismétlodoen mulasztó, szabályszego féllel szemben 
emelt összegu, ötszázezer forintig terjedo bírság kiszabását. 
A (2) bekezdés lényegi tartalmát illetoen a bírság kiszabása körülményeinek mérlegelését írja elo. A 
rendbírság kiszabása során a hatóság feladata annak mérlegelése, hogy az adott esetben a mulasztás milyen 
következménnyel járt. Abban az esetben, ha a mulasztó személy távolmaradása egyáltalán nem akadályozta az 
eljárás folytatását, úgy nyilván egy csekélyebb súlyú rendbírság is elegendo, míg, ha egy több vádlottas 
ügyben, ahol a terheltek fogva vannak, és a mulasztás következményeként nem folytatható az eljárás, akkor 
magasabb összegu rendbírság kiszabása indokolt. 
A rendbírság összegének meghatározásakor a kello hatás elérése érdekében a fentieken túlmenoen a 
lehetoségekhez képest figyelemmel kell lenni a megbírságolt személy jövedelmi viszonyaira. A rendbírság 
célja az eljárási cselekmény, eljárásszeru magatartás kikényszerítése. Éppen ezért az eltúlzottan alacsony 
összegben kiszabott rendbírság nem alkalmas a cél elérésre, az eltúlzott összegben megállapított pedig 
aránytalan joghátrányt jelent a mulasztáshoz képest, egyben az érintettet teljesen ellehetetleníthetné. Meg kell 
említeni, hogy ezzel szemben ismert az az álláspont, amely szerint a rendbírság összegének megállapításánál 
kizárólag a kiszabásra okot adó cselekmény súlya és következményei vehetok figyelembe, az érintett anyagi 
helyzete közömbös és nem vizsgálandó. Álláspontunk szerint a törvény szövegébol nem vonható le 
egyértelmuen az a következtetés, miszerint a rendbírság alanyának vagyoni körülményei nem vizsgálhatók. 
A (3) bekezdés meghatározza a rendbírság kiszabására jogosultak körét, kimondva, hogy a rendbírság 
kiszabásáról a bíróság és az ügyész határoz. 
A (4) bekezdés a jogorvoslattal kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. A rendbírság adott esetben igen magas 
összege indokolja, hogy a rendbírság ellen bejelentett fellebbezésnek a törvény halasztó hatályt biztosít. 
A 2003. évi II. törvény 49. §-a jelentos módosítást vezetett be a rendbírság végrehajtását illetoen. A 
gyakorlati tapasztalatok szerint a büntetoeljárások elhúzódásának egyik leggyakoribb oka az állampolgári 
fegyelem jelentos fellazulása. Ez elsodlegesen a hatóság által hozott rendelkezések, kibocsátott idézések 
negligálásában ölt testet. A jogköveto magatartás kikényszerítésének egyik eszköze a rendbírság. Korábban 
lényegében nem állt hathatós eszköz a bíróság rendelkezésére a rendbírság behajtására, ebbol fakadóan a 
kívánt hatást a bírság nem érte el, a bírsággal sújtottak jogköveto magatartása az esetek jelentos részében 
elmaradt. Ezt érzékelve a jogalkotó lehetové tette a rendbírság meg nem fizetés esetén elzárásra történo 
átváltoztatását. 
A rendbírság elzárásra történo átváltoztatásának szabályai a pénzmellékbüntetés meg nem fizetés esetén 
történo átváltoztatásának (Btk.65. §) szabályait követik értelemszeru eltérésekkel. Garanciális szabályt rögzít 
az (5) bekezdés utolsó mondata, mely kötelezové teszi az átváltoztatás lehetoségére való kioktatást. 
A (6) bekezdés ugyancsak garanciális szabályt fogalmaz meg. Alapelv, hogy személyes szabadságot korlátozó 
kényszerintézkedést - az orizetet kivéve - csak a bíróság rendelhet el. Rendbírság kiszabására a nyomozás, 
illetve az ügyészi szakasz során az ügyész jogosult. A rendbírság átváltoztatására azonban ilyen esetben is 
kizárólag a bíróság jogosult. 
A törvény kizárja - csakúgy, mint a Szabálysértésekrol szóló 1999. évi LXIX. törvény 112. § (4) bekezdése - az 
elzárásra átváltoztató határozat elleni jogorvoslatot. Ezzel kapcsolatban a 2003. évi II. törvényhez fuzött 
indoklás a következoket tartalmazza: "Itt ugyanis nem valamely Zbüntetojogi vád® miatt az Egyezmény 
hetedik kiegészíto jegyzokönyve szerinti bírósági eljárásban alkalmazott szabadságelvonással járó 
szankcióról van szó, és a rendbírságot kiszabó határozat ellen a Be. egyébként is jogorvoslatot biztosít." 
Az elzárás végrehajtására a Be. - bizonyos korlátozásokkal - a szabálysértési jogszabályok alkalmazását írja 
elo. Az 1999. évi LXIX. törvény 115. § rendelkezései szerint a bíróság az elzárás, illetve pénzbírságot 
helyettesíto elzárás - egészségi-, családi vagy más fontos okból - legfeljebb hat hónapra történo elhalasztását 
vagy félbeszakítását engedélyezheti akár kérelemre, akár hivatalból. Erre a rendbírság átváltoztatása estén 
nincs lehetoség. 
A 115. § (3) értelmében amennyiben az elzárással sújtott kórházi gyógykezelése szükséges, úgy az eljárás 
végrehajtását félbe kell szakítani. A Be. 161. § (7) bekezdése szerint az elzárás elhalasztására vagy 



félbeszakítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha megbírságolt személy kórházi gyógykezelésre szorul, 
és csupán annak idotartamára. 
Az elzárást - ellentétben a Szabálysértésekrol szóló törvény rendelkezéseivel - kizárólag büntetésvégrehajtási 
intézetben lehet végrehajtani, rendorségi fogdában nem. 

Az elovezetés 

162. § (1) Az elovezetés személyi szabadságot korlátozó intézkedés annak érdekében, hogy az érintettet a bíróság, 
az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elé állítsák, vagy biztosítsák az eljárási cselekményen való részvételét. 

(2) A törvényben meghatározott személyek elovezetésének elrendelésérol a bíróság, az ügyész, illetoleg a 
nyomozó hatóság rendelkezik. 

(3) Az elovezetést a rendorség hajtja végre. Az elovezetést az általa nyomozott ügyben az illetékességi területén 
eljáró más nyomozó hatóság is végrehajthatja. A rendor, illetoleg a nyomozó hatóság az érintett személyt az 
elovezetést elrendelo határozatban megjelölt helyre kíséri, ennek érdekében a reá irányadó törvény szerint szükség 
esetén kényszert és más intézkedést alkalmazhat. 

(4) Az elovezetést általában a napnak a hatodik és huszonnegyedik órája között kell végrehajtani. 
(5) A bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság rendelkezhet úgy, hogy a rendor az elovezetés 

foganatosítása helyett az érintett személy útba indulását ellenorizze, ha megalapozottan felteheto, hogy az elovezetés 
célja ezzel is elérheto. 

(6) Katona [Btk. 122. § (1) bek.] elovezetése iránt az elovezetendo elöljáróját kell megkeresni. 
(7) Az elovezetés külön jogszabályban meghatározott költségének megfizetésére az elovezetettet kell kötelezni. 

1. Az elovezetés rövid ideig tartó kényszerintézkedés, amely már nem csak a terhelttel, hanem a tanúval 
szemben is alkalmazható és célja az adott személy hatóság elotti megjelenésének a biztosítása. Az elovezetést, 
mint a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedést a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság 
egyaránt elrendelheti. 
A (3) bekezdés meghatározza az elovezetés foganatosítására jogosult hatóságként elsodlegesen a rendorséget 
határozza meg. A törvény ugyanakkor célszeruségi szempontokat szem elott tartva lehetoséget biztosít az 
illetékességi területén eljáró más nyomozó hatóságnak is - vám- és pénzügyorség, határorség a 
kényszerintézkedés alkalmazására. Az elovezetés gyakorlatilag az érintett személynek az elovezetést elrendelo 
határozatban megjelölt idoben, a megadott helyre kísérése. Tekintettel arra, hogy az adott esetben is 
kényszerintézkedésrol van szó, az elovezetést foganatosító számára a rendorség a megvalósítani kívánt cél 
elérése érdekében szükség esetén a kényszer alkalmazását is lehetové teszi. 
A (4) bekezdés a kényszerintézkedés kímélettel való végrehajtása érdekében kimondja, hogy az elovezetést 
reggel hat és éjjel huszonnégy óra között kell végrehajtani. A törvény megfogalmazásából kitunoen ez csupán 
általában várható el, természetesen mindazon esetekben, ahol az elovezetésnek ebben az idoszakban történo 
végrehajtása a kényszerintézkedés eredményességét veszélyeztetné, lehetoség van az ettol való eltérésre. 
A 162. § (5) bekezdése lehetoséget biztosít az elrendelésre jogosult hatóságoknak arra, hogy az elrendelés 
során engedélyezzék az elovezetést foganatosító rendor számára annak lehetoségét, hogy - amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy az elovezetés célja ekként is elérheto - az elovezetés helyett az útba indítást válassza. 
2. Az eljárási törvény az idézéssel szembeni mulasztás következményei között említi lehetséges 
jogkövetkezményként az elovezetést [Be. 69. § (1)-(2)]. A távolmaradó személlyel szemben az alapos okkal 
történo elozetes kimentés elmaradása esetén is csak abban az esetben alkalmazható elovezetés, ha az idézés 
szabályszeru volt és az idézés tartalmazta a távolmaradás jogkövetkezményeire való kioktatást. A Be. 67. § 
(1)-(2) bekezdése rendelkezik az írásbeli idézésrol, és annak tartalmáról. A Be. 67. § (3) bekezdése módot ad 
az úgynevezett "rövid úton" való idézésre is, ilyenkor azonban a mulasztó személy elovezetésének, az 
elovezetés költségeinek megfizetésére való kötelezésnek nincs helye. (BH1997. 433.) Elovezetése rendelheto el 
annak a személynek is, aki az eljárási cselekményrol engedély nélkül eltávozik, illetve a terhelt, vagy a tanú, 
ha önhibájából olyan - ittas, kábítószertol befolyásolt - állapotban jelenik meg, hogy kihallgatása nem 
lehetséges. 
Az elovezetéssel felmerült költség a Be.74. § (2) értelmében bunügyi költség, amelynek viselésérol a hatóság 
dönt. Az elovezetéssel kapcsolatban felmerült költségek részletes szabályait a jelenleg hatályban lévo 2/1986. 
(IV. 21.) BM-IM-PM együttes rendelet tartalmazza. A rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az elovezetés 
költségtérítésének összege kilométerenként 200 Ft, de legalább 3200 Ft. E jogszabály 3. § (2) bekezdésének 
rendelkezése kizárja az elovezetés költségeinek megtérítését abban az esetben, ha az elovezetendo személy az 
elovezetés végrehajtása céljából megjelent rendornek hitelt érdemloen igazolja, hogy az elrendelés alapját 
képezo mulasztás már nem terheli, illetve, ha az elovezetéstol valamilyen alapos ok miatt el kellett állni. A 4. § 



meghatározása szerint amennyiben a terheltet kötelezik az elovezetési költség megtérítésére, akkor a 
legalacsonyabb összeg kilométerenként legalább 200 Ft, de minimum 1700 Ft. 
A katonák elovezetésével kapcsolatban a törvény a szervezet sajátosságainak, céljainak figyelembe vételével 
kötelezo szabályként írja elo, hogy a katona elovezetése iránt az elovezetendo elöljáróját kell megkeresni. 

Testi kényszer alkalmazása 

163. § (1) Ha megalapozottan felteheto, hogy eljárási cselekmény biztosítása vagy bizonyítási cselekmény 
foganatosítása céljából testi kényszer alkalmazása szükséges, errol az eljárási cselekmény elvégzését elrendelo 
bíróság, ügyész, illetoleg nyomozó hatóság rendelkezhet. A testi kényszer alkalmazásáról rendelkezhet az eljárási 
cselekményt vagy a bizonyítási cselekményt végzo bíróság, ügyész, illetoleg 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 elsosorban a rendorséget veszi igénybe. 
(4) Kivételesen a bírósági eljárási cselekménynél jelen lévo büntetés-végrehajtási or is igénybe veheto testi 

kényszer alkalmazására, ez azonban nem terjedhet ki bizonyítási cselekmény érdekében alkalmazott testi kényszerre. 
1. A kényszerintézkedés elrendelése mellett ezek tényleges érvényre juttatása is érdeke és feladata a 
hatóságoknak. A Be. hatálybalépését megelozoen a kényszeríto eszközökkel kapcsolatban több jogszabály 
tartalmazott rendelkezéseket. Így a "Rendorségrol" szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 47-61. §, a 
"Büntetés-végrehajtás szervezetésérol" szóló 1995. évi CVII. törvény (Bv.Tv.) 15-27. §, illetve a "Rendorség 
szolgálati szabályzatáról" szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet (R.) 51-68. §-a. Valamennyi jogszabály tételesen 
felsorolja az egyes alkalmazható kényszeríto eszközöket - köztük a testi kényszert - és alkalmazásuk feltételeit. 
A testi kényszer fogalmát maga az eljárási törvény nem fogalmazza meg, mint arra a törvény miniszteri 
indokolása utal, az "az erre vonatkozó külön jogszabályokból megállapítható. Ezeket - a fentebb már említett 
- jogszabályokat áttekintve a következok állapíthatóak meg. 
A rendorségrol szóló törvény szerint "a rendor - intézkedése során - az ellenszegülés megtörésére testi erovel 
cselekvésre vagy a cselekvés abbahagyására" kényszerítést alkalmazhat (Rtv. 47. §). A rendorség szolgálati 
szabályzata ehhez képest annyi többletet tartalmaz, hogy kimondja: "a testi kényszer alkalmazása során a 
rendor felhasználhatja az önvédelmi fogásokat" (R. 53. §). Legszemléletesebb a büntetés-végrehajtási 
szervezetrol szóló Bv.Tv. 18. §-a fogalmaz, amikor kimondja, hogy "az intézkedésnek ellenszegülo személlyel 
szemben az ellenszegülés megtörésére testi kényszer (megfogás, lefogás, ellökés, elvezetés, önvédelmi fogás) 
alkalmazható". 
A korábbi eljárási törvény ugyan lehetoséget biztosított a kényszerítésre, de sem az alkalmazható 
kényszerfajtákról, sem az alkalmazásuk módjára nézve nem tartalmazott rendelkezést. Ebbol fakadóan alakult 
ki bizonytalanság ezen a területen, ide értve azt a problémát is, hogy hiányzott a kényszeríto eszköz 
alkalmazójának meghatározása is. 
A hatályos törvény az ismert kényszeríto eszközök közül - testi kényszer, bilincs, könnygáz, elektromos sokkoló 
eszköz, szolgálati kutya használata, stb. - a legenyhébbet, a testi kényszer alkalmazását teszi lehetové azokban 
az esetekben, amikor "megalapozottan felteheto", hogy az adott bizonyítási cselekményt nem lehet a nélkül 
végrehajtani, vagy a meghatározott eljárási cselekmény biztosítása másként nem oldható meg. 
A testi kényszer elrendelésére a bíróságon és ügyészségen kívül a nyomozó hatóság is jogosult. 
2. A (2) bekezdés a leheto legtágabb körben vonja meg azon személyek körét, akikkel szemben a testi kényszer 
alkalmazásra kerülhet. Kiemelve a terhelt, sértett, tanú személyét, lehetové teszi bárkivel szemben az 
alkalmazását, aki az eljárási cselekményt akadályozza. 
A testi kényszer alkalmazására a bíróság, illetve az ügyész nem jogosult. A törvény meghatározza, hogy a 
bíróság és az ügyész a testi kényszer végrehajtására, alkalmazására mely hatóságok segítségét veheti igénybe. 
A foszabály szerint elsosorban a rendorséget veszik igénybe. Az eljárási törvény kivételesen lehetoséget 
biztosít arra is, hogy a büntetés-végrehajtási ort vegyék igénybe a testi kényszer alkalmazására. Ennek 
azonban kettos feltételt támaszt a törvény. Egyrészt csak az adott eljárási cselekménynél jelenlévo büntetés-
végrehajtási or veheto igénybe, másrészt pedig a testi kényszer nem alkalmazható a bizonyítási cselekmény 
érdekében. 

MÁSODIK RÉSZ 

IX. Fejezet 



A NYOMOZÁS 

I. Cím 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Alapveto rendelkezés 

164. § (1) A büntetoeljárás - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - nyomozással kezdodik. 
(2) A nyomozás során fel kell deríteni a buncselekményt, az elköveto személyét, fel kell kutatni és biztosítani kell 

a bizonyítási eszközöket. A tényállást oly mértékben kell felderíteni, hogy a vádló dönthessen arról, vádat emel-e. 
A büntetoügyekben eljáró hatóságoknak törvényben rögzített feladata a tényállás alapos és hiánytalan 
tisztázása. A tényállás nem más, mint a büntetojogi felelosség elbírálása szempontjából jelentos tények 
összessége. A tényállás alapos és kimeríto tisztázása azt a követelményt fejezi ki, hogy a hatóságok a 
megállapításaikat bizonyítékokra építsék, a tényállás minden lényeges elemét azokkal támasszák alá. 
E törvényben meghatározott feladatok teljesítése érdekében a büntetoeljárás általában nyomozással kezdodik. 
Ez alól kivételt csak az képezhet, ha e törvény ettol eltéroen rendelkezik. Ilyen eltéro rendelkezést tartalmaz az 
eljárási törvény a magánvádas eljárásra vonatkozóan, ahol is fo szabályként az eljárásban nem folytatnak 
nyomozást. 
A Be. 164. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a nyomozás során fel kell deríteni a buncselekményt, az 
elköveto személyét, fel kell kutatni és biztosítani kell a bizonyítási eszközöket. A büntetoeljárás során a 
nyomozó hatóságokat terheli a bizonyítási kötelezettség. Ez jelenti egyrészrol a bizonyítási eszközök 
felderítését, biztosítását, és felhasználását, másrészrol a bizonyításnál való tevoleges közremuködést. A 
hatóságok a bizonyítási eszközök és bizonyítékok felhasználásáról szabadon döntenek. Megkötöttséget csak az 
jelent, hogy melyek azon jelentos adatok, vagy tények, amelyek a felderítésre váró tényállás szempontjából 
relevánsak. 
A vád megalapozottságához szükséges bizonyítékokat, tényeket a vádemelést megelozoen, a nyomozó 
hatóságok kutatják fel és szolgáltatják a vádlónak. A tényállást oly mértékben kell felderíteni, hogy a vádló 
dönthessen arról, hogy vádat emel-e. A vádlónak a bíróság elotti fellépéséhez a birtokában lévo, 
megalapozott bizonyítékok ismerete szükséges. A vádat az ügyész, mint közvádló emeli és képviseli, o az aki a 
büntetoeljárást megindíthatja, illetve a bíróság elott kezdeményezheti a buncselekmény elkövetése miatti 
felelosség megállapítását és valamilyen jogkövetkezmény alkalmazását. A vádló dönt arról, hogy a bíróság 
elotti vádemelés lehetséges és szükséges-e. Ennek alapját a nyomozás során feltárt tények alkotják. A 
bizonyítási eszközöket és a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli és meggyozodése 
szerint bírálja el. A szabad értékelés a büntetoeljárásban mindenfajta bizonyítékra kiterjed. 
A sértett, mint magánvádló, vagy pótmagánvádló jogosult arra, hogy az ügyész helyett emeljen és képviselje a 
vádat. 
A vádló által emelt vád alapján a bíróság kizárólag azon személy büntetojogi felelossége kérdésében 
foglalhat állást, aki ellen vádat emeltek és kizárólag csak olyan cselekmény alapján, amelyet a vád tartalmaz. 

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 határidore teljesíti, az ügyészt - 
annak rendelkezése szerint - a nyomozás elrendelésérol és az ügy állásáról írásban vagy szóban tájékoztatja. Ha a 
nyomozó hatóság észleli, hogy olyan eljárási cselekmény elvégzése szükséges, amelyrol a döntés a bíróság, illetoleg 
az ügyész hatáskörébe tartozik, errol az ügyészt haladéktalanul tájékoztatja. 

(3) Az ügyész a határozatai elokészítésére 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 írásban vagy szóban adhatja. Az utasítást a nyomozó 
hatóság kérésére írásba kell foglalni. 

1. Az Alkotmány 51. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ügyészség törvényben meghatározott jogokat 
gyakorol a nyomozással összefüggésben, képviseli a vádat a bírósági eljárásban, továbbá felügyeletet 
gyakorol a büntetésvégrehajtás törvényessége felett. Ezen alkotmányi szabályozással összhangban a Magyar 
Köztársaság ügyészségérol szóló, 1972. évi V. törvény részletesen meghatározza az ügyészség feladatait. 
A Be. 165. § (1) bekezdése értelmében - tekintettel arra, hogy az ügyész az eljárásban, mint közvádló szerepel 
- az ügyész a vádemelés feltételeinek megállapítása végett rendelkezik a nyomozásról. E körben az ügyész 
nyomozást végeztet, vagy nyomoz, a nyomozó hatóságot utasítja. Az ügyész ezen tevékenysége során 
betekinthet a nyomozó hatóságok külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásaiba és ezek adatait fel is 
használhatja. 
Az ügyész egyes nyomozási cselekményeket, vagy a törvényben meghatározott esetekben magát a nyomozást 
maga végezheti. Ebben az esetben is joga van arra, hogy egyes nyomozási cselekmények teljesítése végett a 
nyomozó hatósághoz forduljon. 
2. A Be. 165. § (2) bekezdése határozza meg a nyomozó hatóságok kötelezettségeit. Ennek megfeleloen a 
nyomozó hatóság köteles az ügyésznek, az ügy nyomozására vonatkozó utasításait határidore teljesíteni. Az 
ügyésznek joga van arra, hogy a nyomozás elrendelésérol és az ügy állásáról tájékoztatást kérjen a nyomozó 
hatóságtól. A nyomozó hatóság pedig köteles arra, hogy az ügyészi rendelkezés szerint ezen tájékoztatásokat 
írásban, vagy szóban megadja. 
További kötelessége a nyomozó hatóságnak az, hogy amennyiben észleli olyan eljárási cselekmény 
elvégzésének szükségességét, amelyrol a döntés a bíróság, illetoleg az ügyész hatáskörébe tartozik, errol 
köteles az ügyészt haladéktalanul tájékoztatni. 
3. A büntetoeljárás során az ügyész különbözo eljárási cselekmények vonatkozásában hozhat határozatot. Így 
határozatában rendelkezhet a kizárásról, az igazolási kérelem elbírálásáról, a mulasztással és a meg nem 
jelenéssel okozott költség viselésre történo kötelezésrol, a tanúnak és a szakértonek a mentességre történo 
hivatkozásáról a szakérto kirendelésérol, kizárásáról és felmentésérol, - az elovezetést és a testi kényszer 
alkalmazását kivéve - a kényszerintézkedésekrol, a feljelentés elutasításáról, az eljárás felfüggesztésérol, a 
nyomozás megszüntetésérol, szakérto bevonásáról, a nyomozás határidejének meghosszabbításáról, valamint 
a nyomozás részbeni mellozésérol. A Be. 165. § (3) bekezdése értelmében az ügyész ezen határozatai 
elokészítésére utasíthatja a nyomozó hatóságot. 
A nyomozó hatóság önállóan végez nyomozást vagy egyes nyomozási cselekményeket, ha a buncselekményt 
maga észlelte, a feljelentést nála tették, vagy arról más módon maga szerzett tudomást. A 165. § (4) bekezdése 
értelmében ebben az esetben is alkalmazni kell a Be. 165. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat. 
A 165. § (5) bekezdése lehetoséget ad arra, hogy az ügyészi utasítást, illetve a nyomozó hatóság az ügyésznek 
adandó tájékoztatást írásban, vagy szóban is megadhatja. Ez alól kivételt képez az az eset, amikor a nyomozó 
hatóság kérésére az ügyészi utasítást írásba kell foglalni. 

A jegyzokönyv 

166. § (1) A nyomozási cselekményekrol - ideértve az ügyész, valamint a nyomozó hatóság intézkedéseit -, ha e 
törvény másképp nem rendelkezik, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság jegyzokönyvet készít. A jegyzokönyvet a 
jegyzokönyvvezeto vagy a nyomozó hatóság tagja veszi fel. 

 (2) A jegyzokönyvben fel kell tüntetni 
a) az eljáró hatóság megnevezését, 
b) az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény megnevezését és a gyanúsított nevét, 
c) a nyomozási cselekmény helyét és idejét, 
d) a jelen lévo ügyész, nyomozó hatóság tagja, eljárásban részt vevo személy és képviseloje, tanú, tanú érdekében 

eljáró ügyvéd, hatósági tanú és jegyzokönyvvezeto nevét, 
e) a kihallgatott terhelt és tanú, a meghallgatott szakérto nevét, valamint az e törvényben meghatározott más 

személyi adatokat. 
(3) A jegyzokönyvben röviden le kell írni a nyomozási cselekmény menetét akként, hogy a jegyzokönyv alapján 

az eljárási szabályok megtartását is ellenorizni lehessen. A gyanúsított és a tanú vallomását, valamint a nyomozási 
cselekmény során tett indítványokat és észrevételeket a jegyzokönyvnek a szükséges részletességgel kell 
tartalmaznia. A kihallgatott indítványozhatja a vallomásának szó szerinti jegyzokönyvbe foglalását. Ha az ügyész 
vagy a nyomozó hatóság az indítványt nem tartja indokoltnak, azt elutasítja, és egyidejuleg a kihallgatottat 



tájékoztatja a 85. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról; az indítvány elutasítását és a tájékoztatást jegyzokönyvbe 
foglalja. 

(4) Ha a szakérto a szakvéleményt szóban adja elo, ennek jegyzokönyvbe vételére a (3) bekezdés irányadó. 
(5) A jegyzokönyvet a nyomozási cselekményt végzo ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság tagja és a 

jegyzokönyvvezeto aláírja. A gyanúsított, a tanú és a tolmács a jegyzokönyv minden oldalát aláírja. Ha a gyanúsított, 
a tanú vagy a tolmács a jegyzokönyv aláírását megtagadja, a megtagadás tényét és annak közölt vagy ismert indokát 
a jegyzokönyvben fel kell tüntetni. 

(6) Ha a nyomozási cselekményen jelen lévo gyanúsított, védo, sértett, egyéb érdekelt, tanú vagy az érdekében 
eljáró ügyvéd az eljárással összefüggo esemény vagy nyilatkozat jegyzokönyvbe vételét kéri, ez csak abban az 
esetben tagadható meg, ha ennek megtörténtérol az ügyésznek, illetoleg a nyomozó hatóság tagjának nincs tudomása. 

(7) A jegyzokönyvet 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 
jegyzokönyv általuk történt megismerését követoen a jegyzokönyv kijavítását vagy kiegészítését indítványozhatják. 
A kijavítást a jegyzokönyvben a kijavítás dátumának megjelölésével fel kell jegyezni, vagy az indítvány elutasítását 
az iratokban fel kell tüntetni. 

1. A jegyzokönyv közokirat, ami az ellenkezojének bizonyításáig azt tanúsítja, hogy a benne leírt eljárási 
cselekmény a jegyzokönyv tartalmával egyezoen megtörtént. A jegyzokönyvbol ki kell tunnie, hogy a hatóság 
az eljárási szabályokat betartotta-e, valamint tartalmaznia kell az eljárási cselekmény során tett vallomások 
és egyéb szóbeli nyilatkozatok lényegét. Az eljárási cselekménynél történtek pontos követése érdekében is a 
Be. 166. § (1) bekezdése értelmében a nyomozási cselekményekrol, - eltéro törvényi rendelkezés hiányában - 
az ügyész, illetve a nyomozó hatóság jegyzokönyvet készít. Ezt a jegyzokönyvet vagy jegyzokönyvvezeto, vagy 
a nyomozó hatóság tagja veszi fel. A jegyzokönyv készítésének kötelezettsége kiterjed az ügyész, valamint a 
nyomozó hatóság intézkedéseire is. 
A 166. § (2) bekezdése részletes felsorolással rendelkezik a jegyzokönyv alaki kellékeirol. Így a jegyzokönyv 
alapján megállapítható lesz, hogy melyik hatóság elott, hol és mikor, milyen buncselekmény miatt, ki ellen 
indult büntetoügyben, milyen eljárási cselekmény foganatosítására került sor, és abban kik vettek részt. Ez 
utóbbi körülmény vonatkozásában a jegyzokönyvnek tartalmaznia kell a jelenlévo ügyész, a nyomozó hatóság 
tagja, az eljárásban résztvevo személy és képviseloje, a tanú, a tanú érdekében eljáró ügyvéd, a hatósági tanú 
és a jegyzokönyvvezeto nevét. 
Ugyancsak fel kell tüntetni a jegyzokönyvben a kihallgatott terhelt és tanú, a meghallgatott szakérto nevét, 
valamint az e törvényben meghatározott más személyi adatokat. [Be. 85. § (2), Be. 117. § (1)] Abban az 
esetben, ha a Be. 96. §-nak a tanúvédelemre vonatkozó szabályaival összhangban elrendelték a tanú nevének 
a zártan kezelését, illetve ha a tanút különösen védetté nyilvánították (Be. 97. §), akkor nevét az eljárási 
cselekményrol készült jegyzokönyvben nem lehet feltüntetni. 
2. Az eljárási törvény a nyomozati szakra vonatkozólag a jegyzokönyvvel kapcsolatban további 
rendelkezéseket is tartalmaz. Így a lefoglalásról, a házkutatásról és a motozásról készített jegyzokönyvben fel 
kell tüntetni, hogy a tárgyi bizonyítási eszközt, vagy más dolgot, tárgyat hol, milyen körülmények között 
találták meg. [Be. 158. § (2)] 
A Be. 117. § (2) bekezdése értelmében a terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, 
hogy nem köteles vallomást tenni, vallomástételét a kihallgatás folyamán bármikor megtagadhatja, továbbá 
amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, vele szemben is felhasználható. A figyelmeztetést és a terhelt válaszát 
jegyzokönyvbe kell foglalni. 
A felismerésre bemutatásról, a házkutatásról, a motozás végrehajtásáról, valamint az írni, olvasni nem tudó 
személy kihallgatásáról készült jegyzokönyv ismertetésénél hatósági tanú alkalmazható. Ezen nyomozási 
cselekményekrol készült jegyzokönyvben fel kell tüntetni a hatósági tanú nevét, lakcímét, érdektelenségét, 
vagy esetleges érdekeltségét, valamint azt is, ha a nyomozási cselekmény során a hatósági tanú észrevételt 
tett. 
A nyomozás elvégzése után az ügyész, vagy a nyomozó hatóság a gyanúsítottnak és a védonek átadja a 
nyomozás iratait. Az errol készült jegyzokönyvnek tartalmaznia kell a gyanúsítottnak és a védonek átadott 
iratok megjelölését, a megtekintés kezdo és befejezo idopontját, a gyanúsított és a védo indítványait és 
észrevételeit, valamint azt az esetleges körülményt, ha a gyanúsított, vagy a védo nem él iratmegtekintési 
jogával. 
3. A bunügyek rendorségi nyomozásáról szóló 15/1990. BM utasítással módosított 40/1987. BM utasítás 312-
316. pontjai a nyomozás során készítendo jegyzokönyvre vonatkozóan további szabályokat állapítanak meg. 
Ilyenek lehetnek: 



- a vallomásokat és a szakvéleményt a szükséges részletezéssel, indokolt esetben szó szerint, a terjengosség 
mellozésével úgy kell jegyzokönyvbe foglalni, hogy azok egyértelmuek legyenek és lehetové tegyék a tényállás 
megállapítását, továbbá ellenorizni 
- lehessen a jegyzokönyv alapján az eljárási szabályok megtartását, 
- ha a cselekmény megítélése szempontjából annak jelentosége van, a tanú és a gyanúsított kihallgatásáról 
felvett jegyzokönyvet szó szerint, illetoleg kérdés, felelet formájában kell rögzíteni, 
- a jegyzokönyvben a sorok közé kiegészítést írni nem szabad, az esetleges kiegészítéseket, módosításokat a 
jegyzokönyv végére kell felvenni, szövegáthúzást úgy kell eszközölni, hogy az áthúzott szöveg továbbra is 
olvasható legyen, a javítást alá kell írni, 
- ha a kihallgatott személy írni, olvasni nem tud, vagy nem képes, a kihallgatásról felvett jegyzokönyv 
felolvasásánál és aláírásánál hatósági tanút lehet alkalmazni, a jegyzokönyv záradékában rögzíteni kell, hogy 
a nyomozó hatóság tagja a hatósági tanú jelenlétében a jegyzokönyvet a kihallgatott elott felolvasta és a 
kihallgatott arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jegyzokönyv a vallomását helyesen tartalmazza, 
- a jegyzokönyvet a nyomozási cselekmény foganatosításával egyidejuleg kell elkészíteni. 
A Be. 166. § (3) bekezdés értelmében a jegyzokönyv alapján az eljárási szabályok megtartása ellenorizheto 
kell, hogy legyen, ezért a jegyzokönyvben röviden le kell írni a nyomozási cselekmény menetét. Ennek során a 
jegyzokönyv a szükséges részletességgel kell, hogy tartalmazza a gyanúsított és a tanú vallomását, valamint a 
nyomozási cselekmény során tett indítványokat és észrevételeket. 
A kihallgatott személy indítványozhatja a vallomásának szószerinti rögzítését a jegyzokönyvben. Ez az 
indítvány azonban nem teremt abszolút kötelezettséget, és ha az ügyész, vagy a nyomozó hatóság az indítványt 
nem tartja indokoltnak, azt elutasítja. Az elutasítással egyidejuleg az ügyész, vagy a nyomozó hatóság 
tájékoztatja a kihallgatott tanút, hogy szóbeli kihallgatását követoen, vagy helyette írásban tegyen vallomást. 
Eben az esetben a tanú a vallomását saját kezuleg leírja és aláírja, az elektronikus okirat formájában 
elkészített vallomását minosített elektronikus aláírással látja el, vagy a tanúnak a más módon leírt vallomását 
bíró, vagy közjegyzo hitelesíti. Az írásbeli tanúvallomás megtétele nem zárja ki, hogy utóbb a tanú, ha ez 
szükséges, a kihallgatása céljából a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság megidézze. Ha a tanú 
szóbeli kihallgatás nélkül, vagy a szóbeli kihallgatást követoen írásban tesz vallomást, az írásbeli vallomásból 
ki kell tunnie, hogy a tanú a vallomást a vallomástétel akadályainak, valamint a hamis tanúzás 
következményeinek ismeretében tette meg. Erre az írásbeli vallomás megtételének engedélyezésével 
egyidejuleg a vallomástétel akadályainak és a hamis tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmeztetni 
kell. 
A jegyzokönyvben történo, a vallomás szószerinti rögzítésével kapcsolatos indítvány elutasítását, valamint az 
elobbiekben rögzített tájékoztatást ugyancsak rögzíteni kell a jegyzokönyvben. 
A 166. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a (3) bekezdésben rögzített rendelkezések a szakértore nézve is 
irányadóak abban az esetben, ha a szakvéleményt szóban adja elo. 
A jegyzokönyvek tartalmi helytállóságához fontos érdek fuzodik. Ennek biztosítását szolgálja a Be. 166. § (5) 
bekezdésében foglalt rendelkezés is, mely szerint a nyomozási cselekményt végzo ügyész, illetve a nyomozó 
hatóság tagja, valamint a jegyzokönyvvezeto a jegyzokönyvet aláírja. A gyanúsított, a tanú és a tolmács a 
jegyzokönyv minden oldalát alá kell, hogy írja. Abban az esetben, ha a gyanúsított, a tanú, vagy a tolmács 
ezen aláírást megtagadja, akkor mind a megtagadás tényét, mind annak közölt, vagy egyébként ismert indokát 
szintén rögzíteni kell a jegyzokönyvben. A tolmácsolás helytállóságához kapcsolódik a bírói gyakorlatból az a 
jogeset, amely kimondja, hogy nem zárja ki a gyanúsított kihallgatásáról felvett jegyzokönyvnek bizonyítási 
eszközként való értékelését az a körülmény, hogy az nem tartalmazza a tolmács figyelmeztetését a hamis 
tolmácsolás következményeire. (BH1998. 117. II.) 
Az eljárási törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a nyomozási cselekményen jelenlévo gyanúsított, védo, 
sértett, egyéb érdekelt, tanú, vagy az érdekében eljáró ügyvéd az eljárással összefüggo esemény, vagy 
nyilatkozat jegyzokönyvbe vételét kérje. Ezen kérelem kizárólag abban az esetben tagadható meg, amennyiben 
ennek megtörténtérol az ügyésznek, illetoleg a nyomozó hatóság tagjának nincs tudomása. 
A Be. 166. § (7) bekezdése ad lehetoséget arra, hogy szükség esetén az ügyész, vagy a nyomozó hatóság eljáró 
tagja a jegyzokönyvet kiegészítse, vagy kijavítsa. Mind a két esetben, vagyis a kijavítás és kiegészítés esetében 
is a kijavító személy a jegyzokönyvet aláírja, és egyben a érdekelteket errol értesítenie kell. A kihallgatott 
személyeknek, a védonek, és más, az eljárási cselekményeken jelenlévo személyeknek érdeke fuzodik ahhoz, 
hogy a jegyzokönyv a valóságban megtörténteket tartalmazza, ezért a 166. § (7) bekezdése rendelkezik arról 
is, hogy a jegyzokönyv kijavítását, vagy kiegészítését nemcsak a hatóság, hanem a nyomozási cselekményen 
jelen voltak, a jegyzokönyv általuk történt megismerését követoen is indítványozhatják. Ebben az esetben a 



kijavítást a jegyzokönyvben 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 hangfelvevovel vagy egyéb berendezéssel történo rögzítését; elrendeli, ha a gyanúsított, a védo vagy a sértett 
ezt a költségek egyideju elolegezésével indítványozza. A rögzítés ilyen módja a jegyzokönyvet nem pótolja, de az 
ügyész vagy a nyomozó hatóság által készített, a képet és a hangot egyidejuleg rögzíto felvétel esetében a 
jegyzokönyvben mindössze a jelenlevoket, az elkészítés helyét, idejét és egyéb körülményeit kell feltüntetni. 

(2) A gyorsírói feljegyzést, a kép- vagy hangfelvételt vagy a nyomozási cselekménynek egyéb módon történo 
rögzítésével létrejött felvételt külön jogszabály rendelkezései szerint kell megorizni. 

(3) A gyorsíróra a szakértokre vonatkozó rendelkezések az irányadók. 
A technika mai fejlettsége mellett a nyomozási cselekmények rögzítésére adott esetben sokkal pontosabb 
lehetoségek is vannak, mint a jegyzokönyv. Ezen rögzítési módok elrendelésére a Be. 167. § (1) bekezdése 
alapján az ügyész, valamint a nyomozó hatóság jogosult. Ennek megfeleloen van lehetoségük a nyomozási 
cselekménynek gyorsírással, kép-, vagy hangfelvevovel, vagy egyéb berendezéssel történo rögzítésére. Ezen 
lehetoségek elrendelésének elofeltétele az, hogy a gyanúsított, a védo, vagy a sértett ezt indítványozza, és az 
indítvánnyal egyidejuleg a szükséges, felmerülo költségeket megelolegezze. 
A rögzítésnek ezen módjai a jegyzokönyv megírását nem pótolják. Tekintettel azonban arra, hogy az eljárási 
események ilyetén való rögzítése sokkal pontosabban rögzíti az eseményeket, így a jogszabály lehetoséget ad 
arra, hogy az ügyész, vagy a nyomozó hatóság által készített, a képet és a hangot egyidejuleg rögzíto felvétel 
esetében a jegyzokönyvben mindössze a jelenlévoket, az elkészítés helyét, idejét, és egyéb körülményeit kell 
feltüntetni. 
A 167. § (2) bekezdése értelmében a gyorsírói feljegyzést, a kép-, vagy hangfelvételt, vagy a nyomozási 
cselekménynek egyéb módon történo rögzítésével létrejött felvételt az errol rendelkezo, külön jogszabályban 
foglaltak szerint kell megorizni. 
A büntetoeljárási cselekményeknek hang, illetve mozgókép felvétellel való rögzítésének szabályairól szóló 
14/1976. (XII. 7.) IM-BM együttes rendelete szerint a hangfelvételt - eltéro rendelkezés hiányában - az írásba 
foglalásig kell megorizni. E szabályoknak a Be.-vel összhangban - a szükséges módosításáig - értelemszeru 
alkalmazásával, a feljelentés elutasítása esetén a feljelentésrol és a feljelentés kiegészítésérol készített 
hangfelvételt írásba kell foglalni, s a nyomozó hatóság a határozatot így küldi meg az ügyésznek. A nyomozás 
megszüntetése esetén ugyanígy kell eljárni. 
Az ügyész a nyomozó hatóság határozata elleni panasz esetén is, elrendelheti a hangfelvétel írásba foglalását. 
Ha a hangfelvételt a feljelentés elutasításakor, illetoleg az eljárás megszüntetésekor nem foglalták írásba, a 
hangfelvételt a buncselekmény elévüléséig kell megorizni. A nyomozás iratainak ismertetése során a 
hangfelvételt a gyanúsított és a védo elott, kérésére le kell játszani. 
Ha a nyomozó hatóság az iratokat vádemelési javaslattal megküldi az ügyésznek, a hangfelvételt írásba kell 
foglalni. 
Az ügyész által végzett eljárási cselekményekrol készült hangfelvételt vádirat benyújtása esetén szintén írásba 
kell foglalni. 
A büntetoeljárási cselekmények hang- és mozgókép felvétellel való rögzítésérol további rendelkezéseket 
tartalmaz még a 15/1999. BM utasítással módosított 40/1987. BM utasítás. 
A nyomozási cselekmények során lehetoség van gyorsíró alkalmazására is, akikre nézve a 167. § (3) 
bekezdése értelmében a szakértokre vonatkozó rendelkezéseket kell irányadónak tekinteni. 

A jelentés 

168. § (1) A nyomozó hatóság tagja az általa végzett nyomozási cselekményekrol - ha az ügyész másképp nem 
rendelkezik - jegyzokönyv helyett jelentést készíthet. Az ügyész elrendelheti egyes nyomozási cselekmények 
megismétlését, és ezekrol jegyzokönyv felvételét. 

(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 ellenorizni lehessen. A gyanúsított és a tanú kihallgatásáról készült jelentés tartalmazza a vallomás 
lényegét. 

(3) A jelentést a nyomozó hatóság eljáró tagja írja alá. 
Az eljárás gyorsítása, a fölösleges alakiságok csökkentése, a nyomozó hatóság tagjai energiájának kímélése 
érdekében a Be. 168. § (1) bekezdése értelmében lehetoség nyílik arra, hogy a nyomozó hatóság tagja 
jegyzokönyv helyett jelentést készítsen az általa végzett nyomozási cselekményekrol. Kivételt ez alól a fo 



szabály alól, csak az képez, ha az ügyész másként rendelkezik. Jegyzokönyv helyett jelentés készítésére 
kerülhet sor a feljelentés kiegészítése során végzett meghallgatásokról, a tanú kihallgatásáról, a szemlérol, a 
helyszínelésrol, a bizonyítási kísérletrol, a lefoglalásról, a motozásról, valamint más nyomozási 
cselekményekrol. 
Az ügyész, mint közvádló dönti el azt, hogy a nyomozási cselekményekrol készült jelentések alapján 
megalapozott vádat terjeszthet-e a bíróság elé, lehetséges-e a vád bizonyítása jegyzokönyvek megléte nélkül. 
Éppen ezért, a vád megalapozottsága érdekében e jogszabályhely alapján az ügyész elrendelheti egyes 
nyomozási cselekmények megismétlését és ennek során ezen cselekményekrol jegyzokönyv felvételét. 
A jelentésnek tartalmaznia kell az eljáró hatóság megnevezését, az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény 
megnevezését és a gyanúsított nevét, a nyomozási cselekmény helyét és idejét, a kihallgatott terhelt és tanú, a 
meghallgatott szakérto nevét, valamint az e törvényben meghatározott más személyi adatokat. 
A jelentésnek tartalmaznia kell az elvégzett eljárási cselekmények megjelölését, valamint tartalmuk tömör 
összefoglalását, oly módon, hogy ezen adatokból ellenorizni lehessen az eljárási szabályok megtartását is. 
A gyanúsított és a tanú kihallgatásáról készült jelentés tartalmi kellékét képezi vallomásuk lényegének 
rögzítése is. 
A 168. § (3) bekezdése szerinti eloírás az, hogy a jelentést a nyomozó hatóság eljáró tagja aláírja. 

A határozat 

169. § (1) Az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a kizárásról (32. §, 39. §), a védonek a kirendelés alóli 
felmentésérol és a kirendelt védo díjának megállapításáról [48. § (6) és (9) bek.], az igazolási kérelem elbírálásáról 
(66. §), a mulasztással és a meg nem jelenéssel okozott költség viselésére kötelezésrol (69. §), a tanú és a szakérto 
mentességre történt hivatkozásának el nem fogadásáról [94. §, 113. § (3) bek.], a szakérto kirendelésérol (100. §, 
111. §), kizárásáról (103. §), felmentésérol (104. §), díjának megállapításáról [105. § (6) bek.], a 
kényszerintézkedésekrol (VIII. Fejezet) - kivéve az elovezetést (162. §) és a testi kényszer alkalmazását (163. §) -, a 
feljelentés elutasításáról (174. §), az eljárás felfüggesztésérol (188. §), a nyomozás megszüntetésérol (190. §, 192. §), 
az ügyész a szakérto bevonásáról (112. §), a nyomozás határidejének meghosszabbításáról (176. §), a nyomozás 
részbeni mellozésérol (187. §) és a panasz elbírálásáról [195. § (4) bek.] határozatot hoz. Az ügyész, illetoleg 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 buncselekményt, 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 határidon belül, melyik nyomozó hatósághoz, 

ügyészséghez, illetoleg bírósághoz kell benyújtani. 
(3) A határozatot röviden azoknak a tényeknek a feltüntetésével kell indokolni, amelyek a határozat 

rendelkezéseire okot adtak. 
(4) A határozatot jegyzokönyvbe, 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 védovel is közölni 
kell. A határozatot a jelenlevoknek 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, illetoleg a nyomozó hatóság a 
határozat kijavítását mind indítványra, mind hivatalból elrendelheti. A kijavítást a határozatra fel kell jegyezni. A 
kijavításra vonatkozó értesítésre a 166. § (7) bekezdése értelemszeruen irányadó. 

1. A 169. § (1) bekezdése részletesen felsorolja azon eljárási cselekményeket, melyekrol az ügyész, illetoleg a 
nyomozó hatóság határozatot hoz. Az itt taxatíve megjelölt eseteken túl más ügyészi, illetoleg nyomozó 
hatósági intézkedések határozatba foglalására nem kerül sor. 
A határozat a hatóságnak a jogszabályban meghatározott módon tett akarat-kijelentése. Ügydönto az a 
határozat, amely a büntetoeljárást érdemi döntéssel - az adott eljárási szakaszban és az adott szinten - 
végérvényesen befejezi. Ilyen tipikusan a büntetojogi felelosség tárgyában hozott és ettol függoen szankciót 
tartalmazó határozat. Ügydönto határozatnak tekintendo az eljárást megszünteto végzés is. A határozatok 
csoportosíthatók a szerint is, hogy ellenük van-e helye jogorvoslatnak. A határozatok külön esetköre a 
kényszerintézkedést, továbbá a szankciót tartalmazó határozat. A határozatok lehetnek az eljárás 
továbbvitelére, az eljárási cselekmények elrendelésére vonatkozóak. Ezek sem kényszerintézkedést, sem 
érdemi döntést nem tartalmaznak. 



A Be. 169. § (1) bekezdése lehetoséget nyújt arra is, hogy az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság más, az 
elobbiekben taxatíve felsoroltakon kívüli intézkedéseit is határozatba foglalja. 
A nyomozó hatóság, illetve az ügyész által elrendelt határozatban a Be. 169. § (2) bekezdése értelmében meg 
kell nevezni azt a személyt, akire a rendelkezés vonatkozik, valamint fel kell tüntetni az azonosításhoz 
szükséges személyi adatokat is. A határozatnak ezen túlmenoen tartalmaznia kell az ügyben eljáró ügyész, 
vagy a nyomozó hatóság megnevezését, azt a buncselekmény amely miatt az eljárás folyik, illetve a 
határozatban megállapított rendelkezést, valamint az ennek alapját képezo jogszabályt. Tekintettel arra, hogy 
a határozatok közlésére általában kézbesítés útján kerül sor, ezért az írásba foglalt határozatnak szükséges 
tájékoztatást adnia a címzett részére arról, hogy a határozat ellen van-e helye jogorvoslatnak, és azt milyen 
határidon belül, melyik nyomozó hatósághoz, ügyészséghez, illetoleg bírósághoz kell benyújtani. 
A bunügyek rendorségi nyomozásáról szóló 40/1987. számú BM utasítás tartalmazza a nyomozati szakban 
készítendo határozatokra vonatkozó további szabályokat. 
Ilyenek lehetnek: 
- a határozat bevezeto része tartalmazza az eljáró hatóság megnevezését, az ügy iktatószámát, a határozat 
címszót, és az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény megnevezését, 
- a határozat rendelkezo része tartalmazza a tulajdonképpeni döntést, a vonatkozó törvényhelyek pontos 
megjelölését, a jogorvoslattal kapcsolatos tájékoztatást, továbbá rendelkezést arról, hogy a határozatot 
kiknek kell megküldeni, 
- a határozat indokolásában össze kell foglalni a cselekmény rövid tényállását, a bizonyítékok értékelését és 
minden olyan tényt, jogi érvet, amely a rendelkezo részben írt döntést megalapozta. 
A Be. 169. § (3) bekezdése értelmében az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság a határozatát röviden, a 
határozat rendelkezéseire okot adó tények feltüntetésével köteles indokolni. 
2. A 169. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság határozatát írásba 
kell foglalni. Ennek formája lehet jegyzokönyv, vagy más mód. Eloírja a jogszabály azt is, hogy azon 
személyekkel, akikre a rendelkezés vonatkozik, valamint akiknek az eljárási jogait a határozat érinti, a 
határozatot közölni kell. Ezt meghaladó, további garanciális szabály az is, hogy a gyanúsítottal közölt 
határozatot a védojével is közölni kell. A jogszabály külön rendelkezik a közlés módjáról akkor, ha a 
jelenlévokrol, illetve akkor, ha távollévokrol van szó. Ennek megfeleloen a jelenlévoknek egyrészt át kell adni 
a határozatot, valamint szóban is közölni kell azt velük, a távollévoknek történo közlés pedig a kézbesítés 
útján történhet meg. 
A határozat leírása során névcsere, szám, vagy számítási hiba, vagy más hasonló jellegu elírás történhet. 
Ezek kijavítását az ügyész, illetve a nyomozó hatóság mind indítványra, mind hivatalból egyaránt 
elrendelheti, de a kijavítást a határozatra fel kell jegyezni. Az ügyész, vagy a nyomozó hatóság eljáró tagja 
szükség esetén a kijavítást aláírja, és arról az érdekelteket - a 166. § (7) bekezdésének megfeleloen - értesíti. 

II. Cím 

A BÜNTETOELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA NYOMOZÁSSAL 

A nyomozás megindításának alapja 

170. § (1) A nyomozás az ügyésznek vagy a nyomozó hatóságnak hivatali hatáskörében, valamint a nyomozó 
hatóság tagjának hivatali minoségében tudomására jutott adatok alapján vagy feljelentésre indul meg. 

(2) Nyomozást az ügyész vagy a nyomozó hatóság rendel el, és errol feljegyzést készít. A feljegyzésbol ki kell 
tunnie, hogy milyen buncselekmény miatt és - ha a feljelentett (elkövetéssel gyanúsítható) személy ismert - ki ellen 
és mikor indítottak nyomozást. Ha nyomozást feljelentésre indítanak, az elrendelését rendszerint a feljelentést 
tartalmazó iraton kell feljegyezni. 

 (3) A nyomozás elrendelésérol a feljelentés megérkezésétol számított három napon belül kell határozni, feltéve, 
ha a feljelentést nem utasítják el. A nyomozó hatóság az általa elrendelt nyomozásról, illetoleg a feljelentés 
elutasításáról huszonnégy órán belül értesíti az ügyészt. Ha a feljelentést nem a sértett tette, de a személye ismert, a 
nyomozás elrendelésérol értesíteni kell a sértettet is. Külön jogszabály határozza meg, hogy a nyomozás 
elrendelésérol, illetoleg megszüntetésérol 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, elrejtozésének, a 



buncselekmény befejezésének avagy újabb buncselekmény elkövetésének megakadályozása végett vagy késedelmet 
nem turo más okból nyomozási cselekményt végez. A nyomozás megindításának tényérol és idejérol utólag 
haladéktalanul feljegyzést kell készíteni. 

(5) A (4) bekezdés szerinti nyomozási cselekményt bármely nyomozó hatóság elvégezheti, köteles azonban a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo nyomozó hatóságot haladéktalanul értesíteni. 

(6) Nyomozást nem lehet indítani közokirat-hamisítás (Btk. 274. §) miatt, ha a hamis vagy hamisított, illetoleg 
más nevére szóló valódi úti okmányt a külföldi az ország területére történo beutazás érdekében használja fel, feltéve, 
hogy vele szemben idegenrendészeti eljárásnak van helye. Ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a külföldivel 
szemben más buncselekmény elkövetése miatt is nyomozást kell indítani. 

l. A nyomozás - mint a büntetoeljárás elso, fo jellemzoit tekintve az érdemi bírósági eljárást megelozo és 
elokészíto szakasza - megindításának feltétele, alapja a Be. 6. § (2) bekezdése alapján a buncselekmény 
gyanúja. Gyanú a tényre vonatkozó tudomás, ismeret, azaz egy hipotézis: olyan magatartás történt, mely a 
törvényi rendelkezések szerint buncselekménynek minosül és büntetést von maga után. Ahhoz, hogy a 
büntetoeljárás - ezen belül a nyomozás - ténylegesen meg is indulhasson szükséges, hogy az ügyész, a 
nyomozó hatóság valamilyen formában értesüljön arról: buncselekmény, tehát a Btk.-ban meghatározott és 
büntetni rendelt magatartás valósult, valósulhatott meg. Ilyen, buncselekmény elkövetésére utaló adat 
birtokába az ügyész, a nyomozó hatóság feljelentés, vagy saját hivatali hatáskörében tudomására jutott adat, 
végül a nyomozó hatóság tagjainak saját észlelése útján juthat. Valamennyi esetben közös, hogy a nyomozás 
elrendelésére jogosított szervhez, azaz az ügyészhez, illetve a nyomozó hatósághoz érkezik olyan információ, 
amely alapján az eljárás ténylegesen megindításra kerül. 
2. A nyomozást a Be. 170. § (2) bekezdése szerint az ügyész, vagy a nyomozó hatóság rendeli el. Az elrendelés 
feltétele, hogy a rendelkezésre álló adatok alkalmasak a buncselekmény gyanújának a megalapozására. 
Ellenkezo esetben a feljelentés elutasításának (Be. 174. §) van helye. A nyomozás elrendelésének alakisága 
egyszeru, az elrendelo e tényrol feljegyzést készít. A feljegyzésnek formai és tartalmi kellékei igen szukre 
szabottak, abból elegendo annak kitunnie, hogy milyen buncselekmény miatt, mikor és ki ellen indítottak 
nyomozást. Meg kell jegyezni, hogy a feljegyzés készítésekor igen csekély adat áll általában rendelkezésre, így 
nem kizárt, hogy rövid idon belül a buncselekmény megjelölésében változás következik be. Nem ritka eset, 
hogy a konkrét gyanúsított személye még nem ismert, ilyen esetben "ismeretlen tettes" ellen kell elrendelni a 
nyomozást. Ami nem változhat a késobbiekben sem, az a nyomozás elrendelésének az idopontja. Ennek 
garanciális jelentosége van, hiszen a nyomozás határidejének számítása (Be. 176. §) innen kezdodik, sot 
amennyiben a nyomozás meghatározott személy ellen ettol a kezdo idoponttól számítva két évig terjed, úgy a 
Be. 176. § (2) bekezdése és 190. § (1) bekezdés i) pontja alapján kötelezoen megszüntetésre kerül. A nyomozás 
elrendelése - amint az a "feljegyzés" szó nyelvtani értelmezésébol is következik - írásbeliséget követel. 
Amennyiben a nyomozás elrendelésének alapja okirat, így általában feljelentés, úgy az elrendelésre 
vonatkozó feljegyzést ezen az okiraton kell foganatosítani. 
Még ezeket a csekély alakiságokat sem kell feltétlenül betartani. A nyomozás érdeke ugyanis azt diktálhatja, 
hogy ügyviteli aktusok helyett tényleges nyomozási cselekmények elvégzésére kerüljön sor. Ezeket gyujti egybe 
a Be. 170. § (4) bekezdése. 
3. Az ügyésznek, nyomozó hatóságnak a Be. 170. § (3) bekezdése alapján a feljelentés kapcsán három napon 
belül kell határozni abban a kérdésben, hogy a nyomozást elrendeli-e, avagy a feljelentést elutasítja. Utóbbi 
esetén a Be. 174. § szerint jár el, míg az elutasítás lehetoségének hiányában a nyomozást kötelezoen el kell 
rendelni. Itt szükséges arra utalni, hogy a korábbi jogszabály "feljelentés kiegészítésének" intézménye 
megszunt. Mindez azt eredményezi, hogy a nyomozás elrendelését követoen már a törvényben igen részletesen 
szabályozott, jogi biztosítékokkal körülbástyázott helyzetbe kerül az eljárás valamennyi részvevoje: mind a 
hatóság (ügyész, nyomozó hatóság), mind a büntetoeljárás érintettje (terhelt, sértett). 
A nyomozás elrendelésével kapcsolatos három napos döntési határido csupán abban az esetben érvényesül, 
ha az ügyész, a nyomozó hatóság feljelentés útján értesült a buncselekmény gyanújáról. Amennyiben a 
nyomozás megindításának alapja a hatóság hivatali hatáskörében szerzett információ, illetoleg a nyomozó 
hatóság tagjának hivatali minoségében tudomására jutott adat, úgy a három napos idotartam a hatóságot 
nem köti. A Be. 170. § (3) kezdése tájékoztatási kötelezettséget ró a nyomozó hatóságra az általa elrendelt, 
megszüntetett nyomozásról, a feljelentés elutasításáról. A tájékoztatási kötelezettség általánosságban és 
elsosorban az ügyész irányában áll fenn a teljes nyomozati szakban, a jelen törvényhely a nyomozás kezdeti 
szakaszában az ügy lényegét érinto intézkedéseket illetoen - a nyomozás elrendelése [Be. 170. § (2)], illetve a 
feljelentés elutasítása [Be. 174. §] - tájékoztatást ír elo, melyet 24 órán belül kell foganatosítani. Ezáltal a 
nyomozás felett törvényességi felügyeletet ellátó ügyész lényegében az eljárás kezdetétol gyakorolhatja az ot 
megilleto jogokat, eleget tehet kötelezettségeinek. A sértettnek alapveto érdeke fuzodik ahhoz, hogy 



tudomással bírjon arról: ügyében nyomozás indult. A nyomozás elrendelése esetén ugyanis a nyomozó 
hatóság deríti fel, szerzi be és rögzíti mindazokat az adatokat, amelyeket - ennek hiányában - majdani 
kártérítési igényének megalapozásához a sértettnek kellene feltárnia. Az értesítési kötelezettséget arra az 
esetre írja elo a jogszabályhely, amikor a feljelento és a sértett személye nem esik egybe, ugyanakkor - 
értelemszeruen - a nyomozó hatóság elott ez utóbbi ismert. 
A nyomozó hatóság számára külön jogszabály további tájékoztatási kötelezettséget is megállapíthat, melyet 
ugyancsak e bekezdés alapján kell teljesíteni. Jelenleg ilyen rendelkezést a bunügyi nyilvántartásról és a 
hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (Bnyt.) IV. fejezete határoz meg. 
4. Amint arra a (2) bekezdés kapcsán már utalás történt, nem kizárt, hogy a büntetoeljárás 
eredményességének érdeke nyomozási cselekmények haladéktalan elvégzését indokolja. Ilyenkor nem a 
nyomozás elrendelésérol készült feljegyzés, hanem az elso nyomozási cselekmény az a kezdo idopont, 
amelyhez késobb jogkövetkezmények fuzodnek (a nyomozás határidejének számítása Be. 176. §). 
Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a nyomozás alakszeru elrendelésére nem kerül sor, pusztán arról van 
szó, hogy ezt az alakszeruséget megelozi az érdemi nyomozási tevékenység. 
A törvény nem teszi lehetové parttalanul bármely nyomozási cselekmény végzését nyomozás elrendelése 
nélkül. Erre csak bizonyítási eszközök biztosítása, a gyanúsított személyének megállapítása, elrejtozésének 
megakadályozása, a buncselekmény befejezésének, újabb buncselekmény elkövetésének megakadályozása 
végett lehet helye. Végül a jogszabály általános kiterjesztést is ad oly módon, hogy "késedelmet nem turo, más 
okból" is lehetové teszi nyomozási cselekmény végzését. Mindez azonban nem vezethet oda, hogy az ügyész, a 
nyomozó hatóság e kivételes lehetoséggel általában éljen. Az elvégzendo nyomozási cselekmény 
halaszthatatlansága, késobbi idopontban való megismétlésének kizártsága kell, hogy találkozzék azzal az 
objektív helyzettel, hogy a nyomozás elrendelésérol szóló feljegyzés elkészítésére nincs mód. E jogértelmezés 
helyességét támasztja alá, hogy a jogszabály kötelezoen eloírja: a nyomozás megindításának tényérol és 
idejérol utólag haladéktalanul feljegyzést kell készíteni. 
5. A gyakorlatban számos esetben fordul elo, hogy a buncselekményt nem a nyomozás teljesítésére 
hatáskörrel és illetékességgel bíró nyomozó hatóság észleli. Komoly érdek fuzodik ahhoz, hogy a késobb 
esetleg már nem is pótolható elsodleges nyomozási cselekményt a nyomozás sikerének elomozdítása 
érdekében bármely nyomozó hatóság jogszeruen megtehesse. Ennek törvényi alapját teremti meg az (5) 
bekezdés, melynek szabálya korántsem értékelheto hatáskör- és illetékesség elvonásnak, annál is kevésbé, 
mivel haladéktalan értesítési kötelezettséget is megfogalmaz. 
6. A büntetoeljárás lefolytatásának kötelezettsége alóli kivételt fogalmaz meg a (6) bekezdés, az 
idegenrendészeti, azaz államigazgatási eljárás javára. Amennyiben az ország területére való beutazása során 
a külföldi hamis, hamisított vagy más nevére szóló közokiratot használ fel, úgy vele szemben a Btk. 274. § (1) 
bekezdés b) pontja szerinti közokirat-hamisítás buntette miatt büntetoeljárást kellene lefolytatni. Ugyanakkor 
az egyszerubb, gyorsabb, ebbol következoen hatékonyabb államigazgatási eljárás keretében is fel lehet lépni a 
külföldivel szemben, alkalmazva a megfelelo szankciót, azaz a kiutasítást. Az eljárás-gazdaságossági 
szempont értelemszeruen csak akkor érvényesül, ha a külföldivel szemben más buncselekmény miatt nem kell 
eljárni. Végül az igazgatási eljárás eredménytelensége esetén nincs akadálya annak, hogy a nyomozás 
elrendelésre kerüljön és a büntetoeljárást a terhelttel szemben az elévülési idon belül lefolytassák. 

A feljelentés 

171. § (1) Buncselekmény miatt bárki tehet feljelentést. A feljelentés kötelezo, ha annak elmulasztása 
buncselekmény. 

(2) A hatóság tagja és a hivatalos személy, továbbá, ha külön törvény eloírja, a köztestület köteles a hatáskörében 
tudomására jutott buncselekményt - ha az elköveto ismert, annak megjelölésével - feljelenteni. A feljelentéshez 
csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges, a megorzésükrol kell gondoskodni. 

1. A feljelentés valamely buncselekmény gyanújára utaló, formához nem kötött közlés. Annak elengedhetetlen 
ismérve, hogy meghatározott , vagy ismeretlen személy ellen, a buncselekmény gyanújára vonatkozóan 
konkrét adatot is tartalmazva az eljárás megindítását célozza, kifejezetten azt igényelje. Minden egyéb 
hatósághoz intézett közlés, bejelentés csupán az ügyész, a nyomozó hatóság tájékoztatása ilyen igény nélkül. 
Jelzése egy olyan helyzetnek , amely buncselekmény gyanújára utalhat, és korántsem biztos, hogy indokolja a 
büntetoeljárás gépezetének beindítását. Erre a meghatározásra figyelemmel rögzíti a 40/1987. BM utasítás 
(NYUT) 404. pontja, hogy a nyomozó hatósághoz tett bejelentést csak akkor lehet a büntetoeljárás 
megindításának alapjául szolgáló feljelentésként értékelni, ha annak ellenorzése során a buncselekmény 



elkövetésének gyanúja kétségtelenül megállapítható. A bejelentés tartalmi vizsgálata mellett a bejelento 
kilétét is ellenorizni kell, például telefonon történt bejelentés esetén visszahívással. 
2. A feljelentés bárkit megilleto jogosultság. Feljelentést tehet jogi és természetes, ismert és "ismeretlen, 
névtelen" személy. Az, hogy a feljelento beszámítási képessége korlátozott vagy hiányzik, nem játszik szerepet. 
Végezetül önfeljelentésnek is helye van. A Be. 8. §-ában megfogalmazott önvádra kötelezés tilalmának 
alapelve ugyanis e körbe nem vonható. Feljelentést tehát bárki, bármilyen formában tehet, ami természetesen 
nem jelenti egyben azt, hogy e feljelentés nyomán a büntetoeljárást le is folytatják. Csupán azt, hogy az 
eljárás kezdeményezésének lehetoségétol eleve senki sincs elzárva. 
3. A feljelentés nem csupán jogosultság, hanem kötelezo is azokban az esetekben, amikor annak elmulasztása 
buncselekménynek minosül. A kötelezo feljelentés alá eso buncselekmények a bünteto törvénykönyvbol 
ismerhetok meg. Ezek: a Btk. 150. § (1) bekezdése szerint a Btk. X. Fejezetében foglalt valamennyi állam 
elleni buncselekmény; a Btk. 223. § (1) bekezdése alapján a Btk. 221. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerinti 
államtitoksértés; végül a Btk. 344. §-a alapján a Btk. 343. § (3)-(5) bekezdése szerinti külföldre szökés 
büntette. Ha ilyen buncselekmény elkövetése készül, vagy még le nem leplezett buncselekményt követtek el, a 
feljelentés elmulasztója büntetendo, kivéve ha az elköveto hozzátartozója (a hozzátartozó fogalmára lásd a 
Btk. 137. § 6. pontjában írtakat). További, és ezekben az esetekben már a hozzátartozók részérol is kötelezoen 
feljelentendo buncselekmények a Btk. 261. § szerinti terrorcselekmény, a Btk. 261/A. § szerinti nemzetközi jogi 
kötelezettség megszegése, valamint a Btk. 353. §-ában írtakból következoen a Btk. 352. § szerinti zendülés 
büntette. 
4. A Be. 171. § (2) bekezdése személyi oldalról közelítve fogalmazza meg a feljelentési kötelezettséget a 
hatóság tagja, hivatalos személy, végül külön törvényi eloírás esetén a köztestület számára. A hatóság 
fogalmát a törvény megszorítás nélküli általános szóhasználatából következoen nem lehet a büntetoeljárásban 
résztvevo hatóságra szukíteni. A hivatalos személy meghatározását a Btk. 137. § 1. pontja adja meg. 
Feljelentési kötelezettséget csak a hivatali hatáskörben tudomásra jutott buncselekmény vonatkozásában ír 
elo a törvény, egyéb, így magánéleti értesülés esetén nem. Ugyanakkor nem csak a hatóság tagja, vagy 
hivatalos személy ezen tevékenységi körével érintett magatartás és annak megvalósítója, hanem bárki által 
elkövetett, bármely buncselekmény megalapozza a fenti kötelezettséget. Feljelentési kötelezettség végül nem 
csupán a fenti természetes személyeket, egyéneket, hanem törvényi eloírás folytán köztestületet is terhel. Itt 
köztestületként az éppen az erre a célra - ellenorzésre, jogellenes magatartás akadályozására - létrehozott 
testület jöhet szóba, amely vonatkozásában törvény írja elo a feljelentés kötelezettségét. Értelemszeruen ez 
utóbbi jogi személy vonatkozásában a kötelezo feljelentés elmaradása büntetojogi következményt maga után 
nem vonhat, az nem számonkérheto. 
5. A nyomozás elrendelésére, illetve a feljelentés elutasítására vonatkozó döntést segíti, különösen pedig a 
késobbi bizonyítás eredményességét szolgálja az a további kötelezo törvényi eloírás, hogy a feljelentéshez a 
már - nem ritka esetben még - rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket is csatolni kell. Ha ez bármely okból, 
így elsosorban terjedelmük folytán, vagy arra alkalmatlanságuk miatt nem lehetséges, úgy a bizonyítási 
eszközök megorzésérol kell megfelelo módon gondoskodnia a feljelentonek. 

172. § (1) A feljelentést rendszerint az ügyésznél vagy a nyomozó hatóságnál kell írásban vagy szóban megtenni. 
A szóban tett feljelentést jegyzokönyvbe 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 rendelkezo ügyésznél, illetve nyomozó hatóságnál tették, 
a feljelentést ez is köteles átvenni, illetoleg jegyzokönyvbe foglalni, és az eljárásra jogosultnak megküldeni. 

(4) A távbeszélon vagy más technikai eszközzel történt feljelentésre az (1) bekezdésben foglaltakat kell 
megfeleloen alkalmazni. 

1. A feljelentés alakisághoz nem kötött megnyilatkozás: írásban éppúgy élni lehet e lehetoséggel, mint ahogy 
szóban. Ügyésznél, nyomozó hatóságnál egyaránt eloterjesztheto, de nem kizárt az sem, hogy más hatóságnál, 
bíróságnál tesznek buncselekmény megtörténtére vonatkozó és feljelentésként értékelendo bejelentést. 
Figyelemmel mégis arra, hogy a feljelentéshez mint jogi aktushoz jelentos következmények fuzodnek, ezért 
rendelkezik úgy a Be. 172. § (1) bekezdése, hogy a szóban tett feljelentést jegyzokönyvbe kell foglalni. 
Hasonlóan lényeges szabály, hogy bárhova, bármilyen formán is érkezzék a feljelentés a hatósághoz, azt 
nyomban nyilvántartásba kell venni. Ennek a rendelkezésnek az a célja, hogy utóbb a megtételének tényét 
akár a feljelento, akár más érintett igazolhassa. Végül a feljelentés eloterjesztésének idopontja a 
magánindítvány [Be. 173. § (3)] eloterjeszthetoségének szempontjából ugyancsak jelentoséggel bír. 
2. Tekintettel arra, hogy a feljelentés célja a nyomozás megindítása, úgy azt a nyomozás lefolytatására 
hatáskörrel és illetékességgel bíró ügyésznél, illetve nyomozó hatóságnál (Be. 29. §, Be. 36. §) kell 



eloterjeszteni. A más ügyész, nyomozó hatóság a nála tett feljelentést is ide küldi meg. Errol rendelkezik a Be. 
172. § (3) bekezdése. 
3. Nem kizárt, hogy a feljelentés nem nyomozati jogkörrel bíró hatósághoz, hanem más hivatalos szervhez, 
hatósághoz, bírósághoz érkezik. Általában kerülendo - és a Be. 172. § (2) bekezdésének megengedo módban 
történo megfogalmazásából is ez olvasható ki - a jogban járatlan, a hatásköri, illetékességi szabályokat nem 
ismero feljelentot pusztán az okból elhárítani, hogy az eljárásra a hatóság jogosítvánnyal nem bír. 
Amennyiben a feljelentés azonnali intézkedést kíván - ebben a körben utalni lehet a Be. 170. § (4) 
bekezdésében írtakra éppúgy, mint a Be. 177. §-ban megfogalmazottakra - úgy a feljelentést kötelezoen el kell 
fogadni. 
4. A Be. 172. § (4) bekezdése a technikai fejlodéssel lépést tartva állapítja meg: a távbeszélon, vagy más 
technikai eszközzel történt feljelentésre is a fenti szabályok érvényesek. 
5. A feljelentéssel kapcsolatos, a nyomozó hatóságra vonatkozó szabályokat igen részletesen tartalmazza a 
40/1987. BM utasítás 386-398. pontja. Így említést érdemel, hogy a feljelentot - ha személyesen jelenik meg a 
nyomozó hatóságnál - figyelmeztetni kell a hamis vád és a hamis tanúzás büntetojogi következményeire. 
Nyilatkoztatni kell a buncselekmény tényállási elemeire, az elkövetés körülményeire, az elköveto személyére. 
Fel kell tárni a szóba jöheto bizonyítási eszközöket, s amennyiben azok rendelkezésre állnak, úgy azokat a 
feljelentotol át kell venni. Szükség esetén nyilatkoztatni kell a feljelentot a magánindítvány (Be. 173. §) 
tekintetében is. Összefoglalóan: a feljelento meghallgatását, majd a feljelentés jegyzokönyvbe foglalását 
olyan alaposan kell foganatosítani, hogy a Be. 178. §-a szerinti puhatolásra ne kelljen sort keríteni. 

A magánindítvány 

173. § (1) Magánindítványra üldözendo buncselekmény miatt csak a jogosult feljelentése alapján indítható 
büntetoeljárás. A magánindítvány eloterjesztojének bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elköveto 
büntetojogi felelosségre vonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni. 

(2) A magánindítvány eloterjesztésére jogosult nyilatkozatát be kell szerezni, ha a nyomozás megindítását 
követoen derül ki, hogy a cselekmény csak magánindítványra büntetheto. 

(3) A magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell eloterjeszteni, amelyen a 
magánindítványra jogosult a buncselekmény elkövetojének kilétérol tudomást szerzett. A (2) bekezdésben 
meghatározott esetben ezt a határidot attól a naptól kell számítani, amelyen a magánindítványra jogosult a felhívásról 
tudomást szerzett. Az elhunyt sértett hozzátartozója a még nyitva álló határido alatt terjesztheti elo a 
magánindítványt. 

(4) A magánindítvány eloterjesztésére nyitva álló határido elmulasztása miatt igazolásnak akkor van helye, ha a 
buncselekmény közvádra üldözendo. 

1. A magánindítvány meghatározott jogosultak által teheto formához nem kötött feljelentés, amely a 
magánindítványra üldözendo buncselekmények esetén a büntetoeljárás feltétele. A Be. 171. § (1) 
bekezdésének általános meghatározásához képest - bárki, bármilyen buncselekmény miatt tehet feljelentést - a 
fenti szabályozás szukítést tartalmaz mind a buncselekményeket, mind a feljelentoket illetoen. Speciális 
buncselekménykör - azaz a magánindítványra büntetheto buncselekmények - miatt csak az arra jogosult 
feljelentése alapján indítható büntetoeljárás. A kérdéses cselekmények erosen személyhez kötodo jellege 
folytán, valamint mert a büntetoeljárás maga is jelentos hátrányt okozhat a sértettnek, ezért indokolt, hogy az 
állam büntetojogi hatalma csak akkor érvényesülhessen, ha ezt az érintett személy szükségesnek tartja. 
2. A magánindítványra büntetendo buncselekmények a következok: egyrészrol a Btk. 170. § (7) bekezdésére 
figyelemmel a könnyu testi sértés vétsége [Btk. 170. § (1)]; a Btk. 183. § (1) bekezdése alapján a magántitok 
megsértése (Btk. 177. §), a levéltitok megsértés (Btk. 178. §), a rágalmazás (Btk. 179. §) és a becsületsértés 
(Btk. 180. §) kivéve ez utóbbi két esetben, hogy a Be. 52. § (4) bekezdése szerint hivatalos személy sérelmére 
hivatalos eljárása alatt, illetve hatóság sérelmére hivatali muködése körében elkövetett cselekmények - 
becsületsértés és rágalmazás - esetén, ezek ugyanis közvádra üldözendok. Végül pedig a kegyeletsértés (Btk. 
181. §). A fenti kivételtol eltekintve e cselekmények miatt magánvádas eljárásnak van helye a Be. 52. § (1) 
bekezdése szerint. 
3. A magánindítványra büntetendo cselekmények másik, közvádra üldözendo csoportja a Btk. 183. § (1) 
bekezdése alapján a magánlaksértés (Btk. 176. §); a magántitok jogosulatlan megismerése (Btk. 178/A. §); a 
fent már külön jelzett rágalmazás (Btk. 179. §) és becsületsértés (Btk. 180. §) feltéve, hogy hivatalos személy 
sérelmére hivatalos eljárása alatt, illetve hatóság sérelmére hivatali muködésével összefüggésben követik el; 
a Btk. 209. §-ára figyelemmel az eroszakos közösülés [Btk. 197. § (1)], a szemérem elleni eroszak [Btk. 198. § 
(1)] és a megrontás [Btk. 201. § (1)-(2)] alapesetei, kivéve ha azokkal összefüggoen nem magánindítványra 



büntetendo buncselekményt is elkövettek; végül a Btk. 331. §-a alapján a személyi vagyont károsító lopás 
(Btk. 316. §), a sikkasztás (Btk. 317. §), a csalás (Btk. 318. §), a hutlen kezelés (Btk. 319. §), rongálás (Btk. 
324. §), a jogtalan elsajátítás (Btk. 325. §), az orgazdaság (Btk. 326. §) és a jármu önkényes elvétele (Btk. 
327. §) feltéve, hogy az elköveto a sértett hozzátartozója (a hozzátartozó fogalmára lásd a Btk. 137. § 6. 
pontjában írtakat). 
4. A magánindítvány eloterjesztésére fo szabályként a sértett jogosult a Btk. 31. § (2) bekezdése alapján. 
Kegyeletsértés esetén a Btk. 183. § (2) bekezdése szerint az elhalt hozzátartozója és örököse, ha pedig a 
sértett beszámítási képessége korlátozott, úgy törvényes képviseloje és a gyámhatóság is, míg ha kizárt, akkor 
csak ez utóbbi terjesztheti elo a magánindítványt [Btk. 31. § (3)]. 
A magánindítvánnyal kapcsolatban nincsenek formai megkötések, annak lényege, hogy a sértett 
akaratnyilvánítását tartalmazza (BH1975. 503.). A sértetti megnyilatkozást mindig a tartalma szerint kell 
megítélni (BH1992. 682.). A magánindítvány eloterjesztheto írásban, szóban - utóbbi esetben azt a Be. 172. § 
(1) bekezdése szerint jegyzokönyvbe kell foglalni -, de joghatályos akkor is, ha a Be. 168. § szerinti jelentésbe 
foglalják (BH1983. 272.). 
5. A Be. 173. § (2) bekezdése szerint a hatóságot terhelo kötelezettség a jogosult nyilatkozatának beszerzése 
akkor, ha kiderül: a buncselekmény csak magánindítványra üldözendo (BH1995. 561.). Ha az eredetileg 
közvádra indult ügyben idoközben a sértett elhunyt, a magánindítvány eloterjesztésére jogosult hozzátartozó 
nyilatkozatát kell beszerezni (BH1978. 155.). Nem kell viszont nyilatkoztatni a magánvádra folyó ügyben a 
magánvádló halála esetén a Btk. 31. § (4) bekezdése alapján helyébe lépo hozzátartozót (BH1991. 384.). Ha a 
személyi tulajdont károsító lopás esetén az eredetileg ismeretlen tettes ellen indult ügyben kiderül, hogy az 
elköveto a sértett hozzátartozója, úgy be kell szerezni a magánindítványt. Nem így az eroszakos közösülés 
kapcsán abban az esetben, ha a sértett az ismeretlen tettes elleni feljelentéssel a joghatályos 
magánindítványát már eloterjesztette. A tettes ismertté válásakor újabb nyilatkozatának beszerzése már 
szükségtelen (BH1982. 1.). 
6. A Be. 173. § (3) bekezdése határidot állapit meg a magánindítvány eloterjesztésére, azt harminc napban 
határozva meg. E határido elmulasztása esetén igazolásnak csak igen szuk körben az alábbi kifejtettek okán 
van helye. Egyebekben a harminc napos határido jogvesztonek tekintheto. A harminc napos határido 
számításáról igen részletesen szól a jelen bekezdés. A tudomást szerzés nem jelenti a név, egyéb azonosításra 
szolgáló adatok ismeretét. Elegendo, ha az ismert adatok alapján az elköveto személye megállapítható 
(BH1974. 232.). Természetesen lehetoség van ismeretlen személy ellen is eloterjeszteni a magánindítványt, ez 
azonban nem kötelezo. Az elévülési idon - és a tudomásszerzéstol számított harminc napon -belül a 
magánindítvány bármikor eloterjesztheto (BH1989. 436.). Az elköveto kilétérol való tudomásszerzés 
idopontját elegendo valószínusíteni (BH1994. 8.). 
7. A harminc napos idohatáron belül az arra jogosult bármikor eloterjesztheti a magánindítványát, még akkor 
is, hogy ha korábban már úgy nyilatkozott: nem kíván élni ezzel a lehetoséggel (BH1987. 422.). Amennyiben 
a jogosult képviseloje meghatalmazás nélkül ugyan, de a harminc napos határidon belül terjeszti elo a 
magánindítványt, úgy az joghatályos, az eloterjesztésre való jogosultság igazolása, meghatalmazás csatolása 
utólag pótolható (BK. 7. számú állásfoglalás). A harminc napos határido meghosszabbodását nem 
eredményezheti az, hogy a jogosult közvádas és magánvádas buncselekmény miatt együtt, de a 
magánindítványra nyitva álló határidon túl tett feljelentést. Ha a közvádas buncselekmény miatt az eljárást 
utóbb buncselekmény hiányában megszüntették, a magánindítvány elkésettségét kell megállapítani (BH1994. 
232.). 
8. A jogszabály lehetové teszi mégis a magánindítvány harminc napon túli eloterjesztését meghatározott szuk 
körben, viszonvád formájában a Be. 52. § (3) bekezdésének megfeleloen. 
A Be. 173. § (4) bekezdése további kivételként rögzíti, hogy a magánindítvány eloterjesztésére nyitva álló 
határido elmulasztása miatt igazolásnak van helye, ha a buncselekmény közvádra üldözendo (ezek a fenti 3. 
pontban jelölt esetek). E kivételes rendelkezés azzal indokolható, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges 
sértetti akaratnyilvánítás ilyen esetben, ha megkésve is, de rendelkezésre áll, az állam büntetojogi igényének 
érvényesítése közvádra üldözendo cselekményrol lévén szó, vitán felül megállapítható. Indokolatlanul kerülne 
kedvezo helyzetbe az elköveto, ha az igen rövid, harminc napos határido abszolút jogveszto hatállyal bírna. Itt 
is érvényesek azonban az igazolásra vonatkozó általános eloírások (Be. 65. §) és nem hagyható figyelmen 
kívül a tárgybani buncselekmény elévülési ideje sem [Btk. 33. § (1) b)], amely az adott büntetési tétele felso 
határának megfelelo ido, de legalább három év. 

A feljelentés elutasítása 



174. § (1) Az ügyész a tudomására jutott feljelentést három napon belül határozattal elutasítja, ha magából a 
feljelentésbol megállapítható, hogy 

a) a cselekmény nem buncselekmény, 
b) a buncselekmény gyanúja hiányzik, 
c) a büntethetoséget 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 jogerosen elbírálták. 
(2) Az (1) bekezdés a)-b), valamint d)-f) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetoséget 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, 
b) elkobzásnak, illetoleg vagyonelkobzásnak a büntethetoségtol függetlenül helye van, kivéve, ha az elkobzásra, 

illetoleg vagyonelkobzásra irányuló eljáráshoz a bizonyítékok rendelkezésre állnak. 
(4) A feljelentés elutasításáról értesíteni kell a feljelentot és azt is, aki magánindítványt terjesztett elo. A 

feljelentést elutasító határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi. 
(5) Ha a feljelentés elutasításakor az (1) bekezdés c) pontja esetén az ügyész a terheltet megrovásban (Btk. 71. §) 

részesíti, a megrovásban részesített panasza esetén a nyomozást el kell rendelni, kivéve, ha a feljelentés 
elutasításának más oka áll fenn. 

1. A feljelentés alapján vagy nyomozásra kerül sor annak elrendelése eredményeként, vagy a feljelentést el 
kell utasítani. Az elutasítás tárgyában általánosan az ügyész határoz, de bizonyos körben erre a nyomozó 
hatóság is jogosult. A feljelentés elutasításának kötelezo eseteit az (1) bekezdés sorolja, míg annak 
lehetoségét az adott szuk körre a Be. 175. § biztosítja. 
A feljelentés elutasításának van helye, ha már a feljelentésbol az elutasítási okok valamelyike kétséget 
kizáróan megállapítható. Ha önmagában a feljelentésbol az alábbi okok nem következnek, nem állapíthatóak 
meg, hanem azok igazolásához bármilyen vizsgálódás, intézkedés szükséges, úgy a feljelentés elutasításának 
nincs helye, hanem a nyomozást el kell rendelni, és utóbb csak e nyomozás szüntetheto meg. 
Végül elojáróban még arra kell nyomatékosan utalni, hogy bizonyítékok, bizonyítottság hiánya okán a 
feljelentés nem utasítható el, hiszen éppen az a nyomozás célja és feladata, hogy azokat megkísérelje feltárni. 
A törvény rendkívül rövid idot - három napot - biztosit az ügyésznek - illetve a (2) bekezdés szerint a nyomozó 
hatóságnak - annak eldöntésére, hogy a feljelentést elutasítsa-e. E rövid határido éppen azt szolgálja, hogy a 
bizonytalan, függo helyzet, mely egyaránt érinti mind a hatóságot, mind az eljárás érintettjeit, a leheto 
legkevesebb ideig tartson. 
2. A Be. 175. § (2) bekezdése - hasonlóan az (1) bekezdésben írtakkal - a fedett nyomozóval szemben teszi 
lehetové a feljelentés elutasítását. A fedett nyomozó pontos meghatározását a Be. 178. § (2) bekezdése adja 
meg. A feljelentés elutasítására csak a Be. 175. § (2) bekezdésében írt valamennyi feltétel együttes fennállása 
esetén van mód. Általános feltétel a buncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja. Amennyiben ez 
hiányzik, úgy nem a jelen speciális szabály, hanem a Be. 174. § (1) bekezdés b) pontjában írt általános 
rendelkezésre kell az elutasító határozatot alapítani. A Be. 178. § (2) bekezdése alapján fedett nyomozónak az 
tekintheto, aki a nyomozó hatóság tagja, és ilyen minoségében magát leplezve, nyomozói munkát végezve 
tevékenykedik a már folyamatban lévo nyomozás során. Elengedhetetlenül szükséges, hogy az ügyész az adott 
nyomozó ekkénti igénybevételét elozetesen engedélyezze. Mindezen körülményeknek együttesen már azelott 
fenn kell állniuk, hogy a fedett nyomozó a kérdéses buncselekményt megvalósítaná. Továbbmenoen 
követelmény az is, hogy a buncselekmény elkövetésére a fenti nyomozás során, szolgálati feladat teljesítése 
közben kerüljön sor. A magánéleti jellegu, az adott nyomozással érintett ügyhöz nem kapcsolódó 
buncselekmény esetén nincs alap a feljelentés elutasítására. A nyomozó - így a fedett nyomozó is - elore 
meghatározottan, a kapott utasításnak megfeleloen tevékenykedik, és csak az e körbe eso magatartása 
értékelheto szolgálati feladat teljesítéseként. Végül a cselekmény elkövetését bunüldözési érdeknek kell 
motiválnia, s egyéb, így például személyes érdek nem játszhat szerepet. Fontos feltétel az arányosság elvének 
érvényesülése is. A fedett nyomozással érintett ügyhöz kapcsolódó bunüldözési érdeknek jelentosebbnek kell 
lennie, mint a nyomozó által elkövetett buncselekményhez kötodo büntetojogi igénynek. 
3. A feljelentésnek a még oly jelentos bunüldözési érdekbol való elutasítása sem foszthatja meg a 
buncselekmény sértettjét attól a jogától, hogy a polgári jog szabályai szerint kártérítésben részesüljön. Ennek 
lehetoségét teremti meg a (3) bekezdés, melynek rendelkezése alapján a cselekményt ténylegesen megvalósító 
együttmuködo személy, fedett nyomozó helyett a kárt az állam téríti meg. A bekezdés második mondata szerint 
polgári perben történo döntéshozatal esetén a kárigény jogalapját vélelmezni kell. Ennek a rendelkezésnek az 



indoka az, hogy a polgári per általános szabálya szerint a jogalap tekintetében a felperest - jelen esetben az 
igényérvényesíto károsultat - terheli a bizonyítási teher. Figyelemmel arra, hogy az (5) bekezdés szerint a 
feljelentés elutasításáról hozott határozat semmiféle érdemi információt nem tartalmaz és a (4) bekezdés 
alapján beszerezheto ügyészi nyilatkozat - éppen az ott írtak alapján - sem lehet elégséges a kereset 
alátámasztásához, a törvényhely vélelmet állapít meg. 
Egyebekben a (4) bekezdés szerint a perben az államot az igazságügy-miniszter képviseli; az egész eljárás 
során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy olyan adat ne kerüljön nyilvánosságra, amelybol akár az 
elköveto személyére, akár a feljelentés elutasításának indokaira lehetne következtetni. 
A (6) bekezdés az arányosság vizsgálatának felso korlátját határozza meg. A más ember életének szándékos 
kioltásával járó buncselekmény olyan jellegu és súlyú magatartás, amely tekintetében a büntetojogi igény 
érvényesítése nem maradhat el. 
Az (5) és a (7) bekezdés ügyviteli, eljárási szabályokat rögzít az anonimitás biztosítása érdekében. Az elozo 
jogszabályhely az elutasító határozat tartalmát, utóbbi az általános szabállyal ellentétes, az ügyek 
elkülönítését eloíró rendelkezést tartalmaz. 
4. Amint arra a Be. 174. § (1) bekezdés c) pontja kapcsán már hivatkoztunk, a társadalom önvédelme okán 
nem lehet a feljelentést elutasítani akkor, ha az adatokból kényszergyógykezelés elrendelése látszik 
szükségesnek. A (3) bekezdés b) pontja a Be. 569. §-a szerinti elkobzásra irányuló eljárással van 
összefüggésben. Tekintettel arra, hogy e hivatkozott különleges eljárásra éppen akkor nyílik törvényi 
lehetoség, ha büntetoeljárás senki ellen nem indult, az eljáráshoz szükséges bizonyítékok beszerzése végett 
éppen a nyomozás elrendelése indokolt. Amennyiben e bizonyítékok mégis már rendelkezésre állnak, úgy a 
további vizsgálódás nyomozási cselekmény szükségtelen, és ezért a feljelentés mégis elutasítható. 
5. A Be. 174. § (4) bekezdése a hatóságra háruló eljárási feladatokat foglalja össze. A feljelentés 
elutasításáról az érintettek értesítése azért elengedhetetlen, mert az ellen a Be. 198. § (1) bekezdésének 
megfeleloen panasznak van helye és végso soron ügyészi, felettes ügyészi elutasítás eredményeként a Be. 199. 
§ (2) bekezdés a) pontja szerint pótmagánvádra is lehetoség nyílik. 
A 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 43. §-a szerint a nyomozó hatóság a feljelentés elutasítása esetén a 
határozatát az érdekeltekkel történo közléssel egyidejuleg a felügyeletet gyakorló ügyésznek is megküldi, aki e 
határozatot a tartalma és ténymegállapításai alapulvételével ellenorzi. Ez az ellenorzés a bünteto anyagi és 
eljárási jogszabályok törvényes és helyes alkalmazására terjed ki. Ha a határozattal egyetért, az ügyész azt 
irattárba helyezi, ugyanígy jár el, ha olyan hibát állapit meg, amely a feljelentés érdemi elintézésére nincs 
kihatással. Viszont olyan hiba észlelése esetén, amely a feljelentés érdemi elintézésére kihatással lehet, 
valamint akkor is, ha az elutasító határozat rendelkezo része és indokolása egymással ellentétben van, úgy az 
iratokat a nyomozó hatóságtól magához kéri, és most már teljes egészében érdemben vizsgálódik, majd 
megfelelo határozatot hoz, vagy intézkedést tesz. 
6. Amennyiben a feljelentés elutasítására a jelen szakasz (1) bekezdés c) pontja alapján kerül sor (lásd ezzel 
összefüggésben a fentebb már részletesen kifejtetteket) és a büntethetoséget kizáró ok fennállása esetén az 
ügyész megrovást alkalmaz, úgy tartalmát tekintve felelosséget megállapító határozatot hoz. A terhelt nem 
fosztható meg annak lehetoségétol, hogy ezt vitassa, ártatlanságát - végso soron akár bírói eljárásban - 
igazolhassa. Ennek jogi lehetoségét teremti meg az (5) bekezdés. Értelemszeruen nem kell a nyomozást 
elrendelni, ha a feljelentés elutasításának egyéb, a Be. 174. § (1) bekezdés a), b), illetve d), e), f) pontjában, 
avagy a c) pontban írt olyan okból is helye van, amely miatt büntetojogi felelosség megállapításának, s így 
megrovás alkalmazásának nincs helye. 

175. § (1) A buncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetében az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság 
az ügyész engedélyével a feljelentést elutasíthatja, ha a buncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 
személy az ügy, illetoleg más büntetoügy felderítéséhez, bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben 
együttmuködik, hogy az együttmuködéshez fuzodo nemzetbiztonsági vagy bunüldözési érdek jelentosebb mint az, 
amely az állam büntetojogi igényének érvényesítéséhez fuzodik. 

(2) A buncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az ügyész a feljelentést határozattal elutasítja, 
ha a buncselekmény elkövetésével fedett nyomozó [178. § (2) bek.] gyanúsítható megalapozottan, aki a cselekményt 
szolgálati feladata teljesítése közben bunüldözési érdekbol követte el, és a bunüldözési érdek jelentosebb, mint az, 
amely az állam büntetojogi igényének érvényesítéséhez fuzodik. 

(3) A feljelentésnek az (1) vagy (2) bekezdés alapján történt elutasítása esetén az állam téríti meg azt a kárt, amely 
az elkövetot a polgári jog szerint terheli. Ha a kártérítésrol polgári perben kell határozni, a kárigény jogalapját 
vélelmezni kell. 

(4) A polgári perben az államot az igazságügyminiszter képviseli. A polgári perben eljáró bíróság a kereset 
elbírálása elott beszerzi a feljelentés elutasításáról határozatot hozott ügyészség nyilatkozatát a felperes sérelmére 



elkövetett cselekményrol, illetoleg a cselekménnyel okozott kárról. Az ügyész nyilatkozata nem terjedhet ki olyan 
tényre, amelynek alapján az elköveto személyére, illetve a nyomozás megszüntetésének indokaira lehet 
következtetni. 

(5) Ha a feljelentést az (1) vagy (2) bekezdés alapján utasítják el, a határozat rendelkezo részbol és keltezésbol áll. 
A rendelkezo rész tartalmazza a buncselekmény megjelölését, a feljelentés elutasításának tényét, és a tájékoztatást 
arról, hogy a buncselekmény elkövetésével kapcsolatban felmerült kár az állammal szemben miként érvényesítheto. 

(6) Az (1) vagy (2) bekezdés alapján a feljelentés nem utasítható el, ha az (1) bekezdésben meghatározott személy, 
illetoleg a fedett nyomozó más életének szándékos kioltásával járó buncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható. 

(7) Az (1) bekezdésben meghatározott személy, illetoleg a fedett nyomozó ellen indított büntetoeljárást el kell 
különíteni attól az ügytol, amelyben az (1) bekezdésben meghatározott személy, illetoleg a fedett nyomozó által 
feltárt bizonyítékot fel kívánják használni. 

1. A Be. 175. § (1) bekezdése arra az esetre tartalmaz szabályt, amikor a buncselekmény megalapozott 
gyanúja fennáll ugyan - s ezért a nyomozás elrendelésének lenne helye - mégis a nyomozó hatóság elozetes 
ügyészi jóváhagyással a feljelentést elutasíthatja. Ez az a rendelkezés, ami még a jogászi közvélemény egy 
részében is tévesen a "vádalku" kifejezéssel azonosult. 
Lényegét a törvény szövege világosan és részletesen tartalmazza. A nemzetbiztonsági érdek fogalmát a 
Nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. tv. 74. §-a adja meg a következoképpen: 
"a) nemzetbiztonsági érdek: a Magyar Köztársaság szuverenitásának biztosítása és alkotmányos rendjének 
védelme, ennek keretén belül 
- az ország függetlensége és területi épsége elleni támadó szándékú törekvések felderítése, 
- az ország politikai, gazdasági, honvédelmi érdekeit sérto vagy veszélyezteto leplezett törekvések felfedése és 
elhárítása, 
- a kormányzati döntésekhez szükséges, a külföldre vonatkozó, illetoleg külföldi eredetu információk 
megszerzése, 
- az ország az alapveto emberi jogok gyakorlását biztosító alkotmányos rendjének, a többpárti rendszeren 
alapuló képviseleti demokráciának és az alkotmányos intézmények muködésének törvénytelen eszközökkel 
történo megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett törekvések felderítése és elhárítása, 
- a terrorcselekmények, az illegális fegyver- és kábítószer-kereskedelem, valamint a nemzetközileg ellenorzött 
termékek és technológiák illegális forgalmának felderítése és megakadályozása." 
A bunüldözési érdek nem igényel külön fogalmi meghatározást. Természetszeruleg átfogóbb, jelentosebb, mint 
az eljárás alá vont személlyel szembeni fellépés szükségessége. 
Kivételt is meghatároz azonban a Be. 175. § (3) bekezdése: a feljelentés nem utasítható el, ha a megalapozott 
gyanú más életének szándékos kioltásával járó buncselekményre vonatkozik. 
A jogintézmény súlya indokolja, hogy feljelentést elutasító határozat csak az ügyész elozetes engedélyével 
hozható, a vonatkozó szabályokat a 2/1999. (ÜK 2.) LÜ utasítás 49-51. §-a, valamint az 54-55. §-a adja meg. 
Elobbi jogszabályhely alapján a rendorségi törvénnyel kapcsolatos megállapodáshoz a rendorség javaslatára 
a megyei- fovárosi foügyész büntetojogi helyettese adhat elozetesen hozzájárulást, aki a döntéshez szükséges 
iratok megvizsgálása után álláspontját írásban közli a javaslattevovel. A feljelentés elutasítása tárgyában 
hozott határozat elleni panaszt a Legfobb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Foosztálya bírálja el. 
A javaslatok elbírálására az egész ország területére kiterjedo illetékességgel a Fovárosi Foügyészség, 
személy szerint a fovárosi foügyész büntetojogi helyettese a jogosult, elozetes hozzájárulását adva a 
megállapodásokhoz. Döntése elott a nemzetbiztonsági szolgálat javaslatát és a büntetoeljárás iratait meg kell 
vizsgálnia. Álláspontját ugyancsak írásban közli a javaslattevovel. A feljelentést elutasító határozat elleni 
panasz elbírálására ugyancsak a Legfobb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Foosztálya jogosult. 
2. A Be. 175. § (2) bekezdése az (1) bekezdéshez hasonlóan a feljelentés elutasítását fedett nyomozóval 
szemben teszi lehetové. A fedett nyomozó pontos meghatározására részletesen lásd a Be. 178. § (4) 
bekezdésében írtakat. A feljelentés elutasítására csak a Be. 175. § (2) bekezdésében írt valamennyi feltétel 
együttes fennállása esetén van mód. Általános feltétel a buncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja. 
Amennyiben ez hiányzik, a feljelentés elutasításának nem e speciális szabály szerint, hanem a Be. 174. § (1) 
bekezdés b) pontjának általános rendelkezése alapján van helye. Továbbmenoen: a jogintézmény csupán 
olyan személlyel szemben alkalmazható, aki a Be. 178. § (4) bekezdésének megfeleloen fedett nyomozónak 
tekintheto, azaz a nyomozó hatóság tagja, aki ilyen minoségében magát leplezve nyomozói munkát végezve 
tevékenykedik a már folyamatban lévo nyomozás során, végezetül, hogy az ügyész az adott nyomozó ekkénti 
igénybevételét engedélyezze. E körülményeknek értelemszeruen a fedett nyomozó által megvalósított 
buncselekmény elkövetése elott fenn kell állnia. További követelmény, hogy a buncselekmény elkövetésére a 



fenti nyomozás során kerüljön sor, éspedig a szolgálati feladat teljesítése közben. A magánéleti jellegu, az 
adott nyomozással érintett üggyel semmiféle kapcsolódást nem mutató buncselekmény nem alapozhatja meg a 
feljelentés elutasítását. A nyomozó - a fedett nyomozó is - az elore kijelölt körben a kapott utasításnak 
megfeleloen tevékenykedik, és csak az így meghatározott tevékenységi területre eso magatartás értendo a 
szolgálati feladat teljesítésének. Csak az ebben a körben megvalósított cselekmény szolgálhat alapjául a 
feljelentés elutasításának. Végül a cselekmény elkövetését bunüldözési érdeknek kell motiválnia. Egyéb, így 
személyes érdek nem játszhat szerepet. Jelentoséggel bír az arányosság elve is. A fedett nyomozással érintett 
ügyhöz kapcsolódó bunüldözési érdeknek jelentosebbnek kell lennie, mint a nyomozó által elkövetett 
buncselekményhez kötodo büntetojogi igénynek. Hasonlóan a Be. 175. § (3) bekezdéséhez, a (4) bekezdés 
alapján nem utasítható el a feljelentés, ha a fedett nyomozó más életének szándékos kioltásával járó 
buncselekmény elkövetésével gyanúsítható megalapozottan. 
3. A Be. 192. § (6) bekezdésének visszautalása alapján a feljelentés elutasítása esetén is érvényesülnek a Be. 
192. § (3)-(4) bekezdésében írtak. Így az állam téríti meg azt a kárt, amely a feljelentés elutasításával érintett 
elkövetot a polgári jog szerint terheli. A kárigény jogalapját egy esetleges polgári perben vélelmezni kell. Az 
ugyancsak hivatkozott (4) bekezdés a feljelentés elutasításáról szóló határozat alakiságára ad iránymutatást. 

III. Cím 

A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA 

A nyomozás határideje 

176. § (1) A nyomozást a leheto legrövidebb idon belül le kell folytatni, és az elrendelésétol, illetve 
megindulásától számított két hónapon belül be kell fejezni. Ha az ügy bonyolultsága vagy elháríthatatlan akadály 
indokolja, a nyomozás határidejét az ügyész két hónappal, ha ez a határido letelt, a megyei foügyész legfeljebb a 
büntetoeljárás megindításától számított egy év elteltéig meghosszabbíthatja. 

(2) Egy éven túl a legfobb 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. 

(3) Ha az ügyész nyomoz, a nyomozás határidejét az ügyészség vezetoje két hónappal, a felettes ügyész legfeljebb 
a nyomozás elrendelésétol számított egy év elteltéig, azt követoen a (2) bekezdésben meghatározott határidoig a 
legfobb ügyész hosszabbíthatja meg. 

1. A nyomozás lényegében függo jogi helyzetet teremt mind az ügy érintettjeire, mind az eljáró hatóságokra 
nézve. A Be. 7. §-ában megfogalmazott ártatlanság vélelmébol következoen a terhelt nem tekintheto bunösnek 
mindaddig, amíg a bunösségét a bíróság jogeros határozatban meg nem állapította. Ugyanakkor már a 
nyomozás során rendkívül hátrányos, korlátozott helyzetbe kerülhet. Erre visszavezethetoen a törvény az 
eljárás egészére nézve megfelelo és arányos határidoket állapit meg. A nyomozás lefolytatásának 
határidejével kapcsolatban a Be. 176. §-a tartalmaz rendelkezéseket. 
2. A Be. 176. § (1) bekezdése - túl azon, hogy elojáróban rögzíti, miszerint azt a leheto legrövidebb idon belül 
kell lefolytatni, majd befejezni - a nyomozás határidejét két hónapban állapítja meg. Ez az ido a nyomozás 
elrendelésével [Be. 170. § (2)], illetoleg a nyomozás megindulásával [Be. 170. § (4)] kezdodik. Tekintettel 
arra, hogy az eljárás tárgyát képezo cselekmény bonyolultsága, kiterjedtsége általában nem teszi lehetové a 
nyomozás két hónapon belüli lezárását, a jogszabály hosszabbításokra ad módot. Elso esetben az ügyész két 
hónappal, majd a megyei - fovárosi - foügyész legfeljebb a büntetoeljárás megindításától számított egy évig 
hosszabbíthatja meg a határidot. Erre vonatkozóan a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 44. §-a ad további 
iránymutatást: amennyiben a nyomozás határidejének meghosszabbítása szükséges, az ügyész, illetve a 
nyomozó hatóság a határido lejárta elott tíz nappal - a cselekmény tényállását, minosítését, a beszerzett 
bizonyítékokat, a meghosszabbítani kért határidot, a tervezett eljárási cselekményeket tényszeruen tartalmazó 
és teljesítésük addigi elmaradásának okát is megjelölo - eloterjesztést tesz. A határido hosszabbítására 
jogosult ügyész, illetve megyei foügyész az eloterjesztésnek vagy helyt ad, vagy ha az indokolatlan, a 
nyomozás befejezése iránt intézkedik. 
2. A Be. 176. § (2) bekezdése alapján egy éven túl a legfobb ügyész jogosult a nyomozás határidejének a 
meghosszabbítására. A legfobb ügyészséghez történo ismételt eloterjesztés esetén csatolni kell a nyomozás 
iratait is. 



3. Garanciális rendelkezést tartalmaz a Be. 176. § (2) bekezdésének második mondata. E szerint a 
meghatározott személy - terhelt - , tehát nem ismeretlen tettes ellen folyó büntetoeljárásban a nyomozás az 
eljárás megindításától számított legfeljebb ketto évig terjedhet. További meghosszabbításra már mód nincs. 
Amennyiben a hivatkozott két év eltelt, úgy a Be. 190. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ügyésznek a 
nyomozást határozattal meg kell szüntetnie. 
4. Az (1) bekezdés általános rendelkezéséhez képest a (3) bekezdés azokra az esetekre állapít meg hatásköri 
szabályt, amikor az ügyész nyomoz. A törvény ennek kapcsán az ügyészi vezetot, illetve felettes ügyészt 
nevesíti. Mindezzel összefüggésben a már hivatkozott 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 2. § és 4. §-ára kell utalni. 

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 turo esetben nyomban elvégezheti, és bizonyítási 
cselekmények (119. §, 121. §, 122. §) elvégzését rendelheti el (halaszthatatlan nyomozási cselekmény). Az eljárási 
cselekményrol készült jegyzokönyvben a halaszthatatlanság tényét és az ezt megalapozó körülményeket fel kell 
tüntetni. 

1. A nyomozás során minden olyan intézkedést haladéktalanul meg kell tenni, amely utóbb már nem végezheto 
el, illetve nem foganatosítható. A Be. 170. § (4) bekezdésére visszavezethetoen a törvény megadja azoknak a 
nyomozási cselekményeknek a felsorolását, amelyek halaszthatatlanul elvégezhetok, s ezzel kapcsolatban azok 
elrendelésérol elozetesen határozatot sem kell hozni. Elegendo az eljárási cselekményrol készült 
jegyzokönyvben feltüntetni a halaszthatatlanság tényét. 
2. A Be. 177. §-ában írt - halaszthatatlan nyomozati cselekményként elvégezheto - kényszerintézkedések, 
amelyeket indokolt és halasztást nem turo esetben nyomban elvégezhet az ügyész és a nyomozó hatóság: az 
orizetbe vétel, a házkutatás, a motozás és a lefoglalás. Nem igényel részletesebb indokolást, hogy az orizetbe 
vétel elmaradása - különösen tettenérés esetén - az elfogott személy megmotozásának késobbi idopontra 
halasztása, a nála vagy a házkutatás révén fellelt bizonyítékok lefoglalásának elmaradása utóbb már nem 
pótolhatóan a bizonyítékok megsemmisülését, a bizonyítás ellehetetlenülését eredményeznék. Hasonlóan 
ezekhez a szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás elvégzése gyakran szintén nem tur 
halasztást: a helyszín körülményei megváltoznak. A bizonyítási kísérlet utóbb már nem ismételheto, a 
felismerésre bemutatás okafogyottá válhat. Mindezekben az esetekben a nyomozás érdeke megelozi azt az 
ugyancsak nem elhanyagolható érdeket, hogy az eljárási cselekmény elrendelése elozetesen kello módon 
dokumentálásra kerüljön. 
Utóbb ezt egyébként kötelezoen pótolni kell, a jegyzokönyvben feltüntetve a halaszthatatlanság tényét és az azt 
megalapozó körülményeket. Ezáltal az eljárás késobbi szakaszában is igazolható, hogy az eljárási 
cselekményre jogszeruen került sor, annak eredménye aggálytalan felhasználható a bizonyítás során. 
Végezetül a Be. 158/A. §-a igen részletes szabályozását adja a számítástechnikai rendszer útján rögzített 
adatok megorzésének szabályairól. Nem igényel különösebb magyarázatot, hogy a vonatkozó adat 
megorzéséhez alapveto nyomozási érdek fuzodhet, ami indokolja a kötelezés jelen szakaszba való sorolását. 
3. A fenti, halaszthatatlan nyomozási cselekmények ellen bejelentett jogorvoslatra a Be. 195. § (1)-(4) 
bekezdése szerinti, a határozat elbírálására irányadó szabályokat kell alkalmazni [Be. 195. § (7)]. 

A nyomozó hatóság egyéb adatszerzo tevékenysége 

178. § (1) A nyomozó hatóság a büntetoeljárás megindítása után annak megállapítására, hogy vannak-e bizonyítási 
eszközök, és ezek hol találhatók, adatszerzést végezhet, ennek során igénybe veheti a rendorség külön törvényben 
meghatározott bunüldözési adatkezelési adatbázisait, a megkeresésre (71. §) vonatkozó szabályok szerint bárkitol 
okiratok és adatok rendelkezésre bocsátását, valamint felvilágosítás adását, a feljelento vagy a sértett állami, helyi 
önkormányzati szerv, köztestület, gazdálkodó szervezet, alapítvány, közalapítvány vagy társadalmi szervezet 
vezetojétol, illetoleg a vizsgálatra jogosult szervtol vizsgálat tartását és a kár megállapítását kérheti, a 
buncselekmény helyszínét megtekintheti, szaktanácsadót vehet igénybe, és a megszerzett adatokat ellenorizheti. A 
nyomozó hatóság az adatszerzés során fénykép vagy más adathordozón rögzített kép bemutatásával személyt vagy 
tárgyat kiválasztathat, illetoleg a bemutatott személyrol vagy tárgyról felvilágosítást kérhet. 

(2) A nyomozó hatóság az adatszerzo tevékenysége során az ügyész engedélyével a nyomozó hatóság olyan tagját 
is igénybe veheti, aki e minoségét leplezi (fedett nyomozó), valamint a reá irányadó törvény szerint más, bírói 
engedélyhez nem kötött titkos információgyujtést is végezhet. 



(3) A nyomozó hatóságnak az a tagja, aki az adatszerzést végezte, errol jelentést készít. A jelentés tartalmára a 
168. § (2) és (3) bekezdésének rendelkezései az irányadók. A (2) bekezdés szerinti adatszerzo tevékenységrol szóló 
jelentést a nyomozó hatóság vezetoje írja alá. 

(4) Ha az ügyész a nyomozó hatóság adatszerzo tevékenységének eredményét bizonyítékként kívánja felhasználni, 
az arról készített jelentést csatolja a nyomozás irataihoz. A nyomozó hatóság adatszerzo tevékenységérol készített 
jelentés a nyomozás irataihoz történo csatolást követoen az okiratra (116. §) vonatkozó szabályok szerint használható 
fel bizonyítékként. 

1. A büntetoeljárás megindítása után - tehát a nyomozás elrendelését, megindulását követoen - az azt végzo 
ügyész, a nyomozó hatóság a Be.-ben biztosított, a VII. Fejezetben megjelölt bizonyítási eszközökkel tesz 
eleget a Be. 164. § (2) bekezdésében írt kötelezettségének, tehát hogy felderítse a buncselekményt és az 
elköveto személyét, felkutassa és biztosítsa a bizonyítási eszközöket. Annak megállapítása végett, hogy 
vannak-e ilyen eszközök, és ha léteznek, akkor hol lelhetok fel, a nyomozó hatóság különféle - a törvényben 
összefoglalóan adatszerzésnek nevezett - tevékenységet folytathat. Az (1) bekezdés felsorolása nem taxáció, az 
ott írt egyes intézkedések a kriminalisztika körébe tartoznak, jogilag kevésbé szabályozhatóak, elvégzésükhöz 
ügyészi engedélyre vagy hozzájárulásra nincs szükség. Lényeges, hogy a szakasz címében is jelzett 
adatszerzésen túl a megszerzett adatok ellenorzésére is feljogosított a nyomozó hatóság. Mindez a 
vizsgálódás, kutakodás, adatgyujtés- és értékelés a gyanú megerosödését, vagy az elköveto személyére 
vonatkozó megalapozott gyanú kialakítását segítheti. 
2. A Be. 178. § (2) bekezdése alapján az ügyész engedélyével lehetoség van fedett nyomozó igénybevételére. 
Egyes buncselekmények felderítéséhez, az elkövetok kézrekerítéséhez, felelosségre vonásához esetenként igen 
nyomós, az általános igényt messze meghaladó bunüldözési érdek fuzodhet. Ugyanakkor ez az indokoltan 
fokozott igény nem ritkán párosul felderítési nehézségekkel; az elkövetoi kör zárt és magasan szervezett; a 
jelen eljárási törvény VII. Fejezetében biztosított, részletezett bizonyítástól önmagában eredmény nem 
várható. Ehhez járul még, hogy a nagyfokú szervezettségi konspiráció folytán a hatósággal együttmuködésre 
hajlandó elköveto sem vonható be a nyomozásba. Ilyen esetekben indokolt a fedett nyomozó alkalmazása. 
Amint az a megnevezésbol is következik, a fedett nyomozó a nyomozó hatóság tagja, e minoségben, a rá 
vonatkozó hivatali, szolgálati szabályok alapján és azokat megtartva jár el. Amíg a nyomozó hatóság egyéb 
tagjai az eljárásuk során e minoségüket kinyilvánítva az érintettek számára kötelezoen tudomásra hozva, a 
hatáskörüket, illetékességüket igazolva járnak el, addig a fedett nyomozó a jogintézmény jellegébol 
következoen e minoségét leplezi, amibol az következik, hogy környezete - elsosorban a nyomozással érintettek 
- számára nyomozói mivolta titokban marad. A fedett nyomozó e tevékenysége során felemás helyzetben van. 
Ugyanis a feladatának ellátásával nincs szükségképpen összefüggésben az, hogy az eljárása kapcsán bármely 
jogsértést, akárcsak formálisan is, de megvalósítana. Elképzelheto ugyanakkor az is, hogy a rá egyébként 
vonatkozó általános eloírásokat megszegi - például a rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 13. 
§-a szerinti intézkedési kötelezettségének nem tesz eleget, hiszen ezáltal leleplezné magát. Ennél is súlyosabb 
eset, ha a fedett nyomozati munkája során olyan közel kerül az elkövetoi körhöz, hogy a szolgálati 
feladatának teljesítése közben bunüldözési érdekbol maga is óhatatlanul részesévé, tettesévé válik a 
nyomozással érintett személyek által elkövetett buncselekménynek. 
Éppen az ilyen esetekben nyújt lehetoséget a feljelentés elutasítására, nyomozás megszüntetésére a Be. 175. § 
(2) bekezdése, 192. § (2) bekezdése. A fedett nyomozóval kapcsolatos fenti jogintézmény kapcsán a 
büntetoeljárás alapelvei nem sérülnek, tekintettel arra, hogy alkalmazására csak - amint az a törvényi 
szövegezésbol egyértelmuen következik - nyomozás során kerülhet sor. Folyik tehát az általános szabályok 
szerint "nyílt nyomozás", ennek kapcsán a terhelti jogok maradéktalanul érvényesítésre kerülnek. A 
büntetoeljárás garanciális szabályai mégis azt követelik, hogy a nyomozó hatóság a nyílt eljárásában is 
csupán ügyészi engedéllyel vehesse igénybe a fedett nyomozót. Ezzel összefüggésben a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ 
utasítás 52-53. §-a tartalmaz részletes rendelkezéseket. Így: a nyomozó hatóság eloterjesztésére fedett 
nyomozó igénybevételét a megyei - fovárosi - foügyész büntetojogi helyettese engedélyezheti. Az engedély 
megadásáról a nyomozás felügyeletét ellátó ügyészség vezetojét tájékoztatja. A foügyész büntetojogi 
helyettese határoz a fedett nyomozóval szemben a feljelentés elutasítása és a nyomozás megszüntetése 
tárgyában is, mely határozata elleni panaszt a Legfobb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Foosztálya bírálja 
el. 
A (2) bekezdés második fordulata a bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyujtés végzésére is 
felhatalmazza a nyomozó hatóságot. A részletes szabályokat a vonatkozó törvényekbol: a fentebb már 
hivatkozott, a rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvénybol, a nemzetbiztonságról szóló 1995. évi CXXV. 
törvénybol, illetve alsóbbrendu jogszabályokból, így például a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 48-51. §-ából 
ismerhetjük meg. 



3. A nyomozó hatóság adatszerzo tevékenységet folytató tagja errol a (3) bekezdésnek megfeleloen jelentést 
készít. A jelentésre az általános szabályok, azaz a Be. 168. § (2) és (3) bekezdésében írtak az irányadók (lásd 
ott). Fontos kivétel az általános szabály alól, hogy a fedett nyomozónak az általa folytatott tevékenységérol 
szóló jelentését nem o, hanem a nyomozó hatóság vezetoje írja alá. Ellenkezo esetben éppen a nyomozó fedett 
volta, anonimitása szunne meg. Lényeges még, hogy a jelentésbol ki kell tunnie: a nyomozó hatóság 
adatszerzés keretei közt és ilyen címen nem olyan nyomozási cselekményt végzett, amelyre ebben a formában 
lehetosége nem lett volna [például a Be. 121. § szerinti bizonyítási kísérlet, a Be. 122. § szerinti felismerésre 
bemutatás]. 
4. A nyomozó hatóság adatszerzo tevékenysége korántsem öncélú, és nem csupán a Be.-ben rögzített 
bizonyítási eszközök elokészítéséül, megalapozásául szolgál. Annak érdekében, hogy az adatszerzo 
tevékenység eredménye a bizonyítás során utóbb felhasználható legyen, a (4) bekezdés a jelentés nyomozati 
iratokhoz való csatolást írja elo; az az okiratokra vonatkozó szabályok szerint vonható be utóbb a 
bizonyításba. 

178/A. § (1) A nyomozás elrendelését követoen az ügyész, illetoleg az ügyész jóváhagyásával a nyomozó hatóság 
a megkeresésre vonatkozó szabályok szerint - ha ez az ügy jellege miatt szükséges - a gyanúsítottról (feljelentettrol, 
illetoleg az elkövetéssel gyanúsítható személyrol) a tényállás felderítése érdekében adatok szolgáltatását igényelheti 
az adóhatóságtól, a hírközlési szolgáltatást nyújtó szervezettol, az egészségügyi és a hozzá kapcsolódó adatot kezelo 
szervtol, továbbá a banktitoknak, értékpapírtitoknak, pénztártitoknak és egyéb üzleti titoknak minosülo adatot kezelo 
szervtol. A nyomozó hatóság a közúti közlekedési nyilvántartásból és az ingatlan-nyilvántartásból az ügyész 
jóváhagyása nélkül is igényelheti adatok szolgáltatását. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg. 

(2) Ha meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható buncselekmény elkövetésével, e személyrol be kell 
szerezni a bunügyi nyilvántartás adatait, és - ha annak külön törvényben meghatározott feltételei fennállnak - a 
szervezett bunözés elleni koordinációs központ adatnyilvántartásában kezelt adatokat. 

(3) A nyomozó hatóság - az ügyész hozzájárulásával - átveheti a külön törvényben meghatározott, az ügyészség 
büntetojogi 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. 

1. A jelen szakasz - amint arra a hozzá fuzött miniszteri indokolás utal - a nyomozás kevésbé formalizált 
szabályai közé veszi fel a megkeresés speciális eseteiként is felfogható azon szabályokat, amelyek a nyomozó 
hatóság számára különbözo adat-nyilvántartási rendszerekbol az adatok megkérésének lehetoségét, 
kötelezettségét fogalmazzák meg. 
Az (1) bekezdés kettos feltételként az ügy jellegébol következo szükségességet, valamint a tényállás 
felderítésének érdekét határozza meg. Adatok ilyen címen való beszerzésének csak a feljelentettel, az 
elkövetéssel gyanúsítható személlyel, illetoleg a gyanúsítottal szemben van helye. A bekezdésben írt felsorolás 
a megszövegezésbol következoen nem példálódzó. Az adatokhoz való hozzáférést foszabályként ügyészi 
jóváhagyáshoz köti. Ez alól két kivételt enged maga a jogszabály: a közúti közlekedési nyilvántartásból és az 
ingatlan-nyilvántartásból jóváhagyás nélkül is igényelhetok adatok. 
A (2) bekezdés kötelezoen írja elo a bunügyi nyilvántartás adatainak beszerzését a buncselekmény 
elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy tekintetében. A vonatkozó jogszabály, egyrészt a bunügyi 
nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról szóló 1999. évi LXXXV. törvény (Bnyt.), másrészrol a 
Szervezett Bunözés Elleni Koordinációs Központ megalakításáról és muködésérol szóló 2000. évi CXXVI. 
törvény. 
Végezetül a (3) bekezdés - megint csak ügyészi engedéllyel - az ügyészségi nyilvántartások és a büntetés-
végrehajtási szervezet nyilvántartásában kezelt adatok átvételét teszi lehetové. 
A jelen szakaszban megjelölt tevékenység célja a vádemeléshez, a vád bizonyításához szükséges adatok 
megszerzése, ez okból való kezelése. Az adatkezelés célhoz kötöttségének alapelve akkor és addig érvényesül, 
ha a nyomozás eredményeként az adatszolgáltatással érintett személlyel szemben vádemelés történik. 
Amennyiben erre bármely okból nem kerül sor, az adatkezelés általános szabályainak megfeleloen a (4) 
bekezdés alapján az átvett adatot törölni kell. 

A gyanúsított kihallgatása 

179. § (1) Ha a rendelkezésre álló adatok alapján meghatározott személy megalapozottan gyanúsítható 
buncselekmény elkövetésével, az ügyész, illetoleg - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság a 



gyanúsítottat a 117-118. § szerint kihallgatja. A fogva lévo gyanúsítottat huszonnégy órán belül ki kell hallgatni. E 
határidot attól az idoponttól 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 védot választhat, illetoleg védo kirendelését kérheti. Ha az 
eljárásban védo részvétele kötelezo, a gyanúsított figyelmét arra is fel kell hívni, hogy ha három napon belül nem 
hatalmaz meg védot, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság rendel ki védot. Ha a gyanúsított kijelenti, hogy nem 
kíván védot megbízni, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság nyomban védot rendel ki. 

(4) 
1. A Be. 179. §-a a gyanúsított kihallgatásának a nyomozás során érvényesülo szabályait rögzíti. 
Amennyiben a nyomozás az elrendelését követoen olyan szakaszba jut, hogy a rendelkezésre álló adatok egy 
konkrét meghatározott személlyel szemben megalapozott gyanút ébresztenek, úgy ettol kezdodoen az eljárást 
már e személlyel szemben kell folytatni. Az érintettet gyanúsítottként kell az ügybe bevonni, és kihallgatásának 
elején közölni kell vele a gyanúsítás lényegét. Ez az eljárás igen lényeges momentuma, hiszen ettol kezdodoen 
minosül az érintett személy gyanúsítottnak, illetik meg mindazok a jogosítványok, amelyeket számára a 
törvény biztosit, egyben alkalmazhatók vele szemben a törvényben biztosított kényszerintézkedések. 
2. A Be. 179. § (1) bekezdése a gyanúsított nyomozás során történo kihallgatása kapcsán az általános 
szabályokra, azaz a Be. 117-118. §-ában írtakra utal vissza. Értelemszeruen a kihallgatás kezdetén meg kell 
állapítani az érintett személyazonosságát és a legszükségesebb, ezzel kapcsolatos adatait rögzíteni, ellenorizni 
kell. Igen lényeges a Be. 117. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetés. Ennek, valamint a gyanúsított ezzel 
kapcsolatos válasza jegyzokönyvezésének hiányában ugyanis a vallomás utóbb bizonyítási eszközként nem 
veheto figyelembe. A Be. 117. § (3) bekezdésében írt további általános kérdések azt a személyi kört ölelik fel, 
amelyek jelentoséggel bírhatnak mind az eljárás tárgyát képezo cselekmény megítélése, mind az utóbb 
esetlegesen alkalmazandó joghátrány tekintetében. A Be. 117. § (4) bekezdésében írt figyelmeztetés azért bír 
különös jelentoséggel, mivel a védekezési joga szinte korlátlan, és elso kihallgatásakor a nyomozati szak 
kezdetén kell tudatosítania a hatóságnak a terheltben e jogait. Hasonlóan nagy jelentoséget kell tulajdonítani 
a Be. 117. § (5) bekezdésében írtaknak. E szerint ha a gyanúsított vallomást kíván tenni, a vallomástétel 
lehetoségét számára biztosítani kell. Általánosságban megfigyelheto, hogy a terheltek nagy része ezen elso 
megnyilatkozásuk alkalmával - nem ritkán a tettenérés, elfogás okozta rendkívüli élethelyzetbol is következoen 
- igen részletesen, önként, mintegy megnyílva az eljáró hatóság tagja elott, nyilatkoznak a cselekményrol. Ezt 
a jogalkotó is felismerte, amikor a Be. 118. § (3) bekezdése szerint lehetoséget adott a terheltnek arra, hogy 
önvallomást tegyen. Utóbb, az eljárás késobbi szakaszában már korántsem ilyen általános a gyanúsítotti 
együttmuködo magatartás, sot megfigyelheto a korábbi elso, feltáró vallomás megváltoztatása, az elkövetoi 
részvétel bagatellizálása, szépítése. Ezért különösen fontos még egyszer hangsúlyozni, hogy amennyiben arra 
a terhelt hajlandóságot mutat, úgy a nyomozás kezdetén a lehetoség szerinti legteljesebb mértékben kell ot 
kihallgatni. Mindez természetesen csak arra az esetre érvényes, ha a gyanúsított kihallgatható állapotban 
van. A BH1998. 267. jogeset szerint a bizonyítékok körébol ki kell rekeszteni azt az elso nyomozati vallomást, 
amely az iratoknál elfekvo vérvételi jegyzokönyv és a gyanúsított nyilatkozata szerint is még alkoholos 
befolyásoltság állapotában keletkezett. A Be. 179. § (1) bekezdése kötelezoen írja elo, hogy a fogva levo 
gyanúsítottat huszonnégy órán belül ki kell hallgatni. Ez az ido általában elegendo arra, hogy a gyanúsított 
kihallgatható állapotba kerüljön, amennyiben mégsem, úgy azt kell rögzíteni - és orvosi igazolással 
dokumentálni -, hogy a kihallgatás feltételei még nem adottak. A huszonnégy órán belüli kihallgatás 
kötelezettsége egyébként akkor is fennáll, ha korábban szabadlábon már tett vallomást a gyanúsított és utóbb 
intézkedtek az orizetbe vételérol. 
E határido számításánál kezdo idopontként a nyomozást végzo hatóság elé állítást kell érteni. Példaként: nem 
számítható így be abba az az idoszak, amíg a gyanúsítottat az elfogás helyszínérol - az adott esetben az 
országhatárról - az ügyben a nyomozást érdemben folytató szervhez odaszállítják. Értelemszeruen beszámít 
viszont az az idotartam, ami a gyanúsítottnak a nyomozást folytató szervhez történo eloállításától a 
kényszerintézkedés, például az orizet alakszeru elrendeléséig eltelik. 
3. Már említettük, hogy a kihallgatás elején a gyanúsítottal közölni kell a gyanúsítás lényegét a vonatkozó 
jogszabályok megjelölésével. Ezt a Be. 179. § (2) bekezdése írja elo. Ettol kezdodoen az addig csupán tárgya - 
azaz a buncselekmény - folytán meghatározott ügy már személyhez kötodik, a gyanúsított ellen folyik. Az 
alapos gyanú közlésekor szerez tudomást az érintett arról, hogy milyen buncselekmény elkövetésével 
gyanúsítják. Eljárási jogai, melyek a védekezéshez, a jogorvoslathoz, a jelenléthez, iratbetekintéshez 
kötodnek, ettol kezdve érvényesülnek, mint ahogy a kényszeríto eszközök alkalmazására - orizetbe vétel, 
útlevél bevonása - is ezidotol kerül sor. 



A közlésnek a megalapozott gyanú tárgyát képezo buncselekmény lényegére kell kiterjednie olyan mélységben, 
hogy a gyanúsított számára abból kitunjék, milyen magatartás miatt vonták eljárás alá. Egyértelmunek és 
konkrétnak, az adott gyanúsítotti tevékenység azonosításához elégségesnek kell lennie. Egyebet, így 
bizonyítékokra hivatkozást nem kell tartalmaznia. Több buncselekmény esetén a közlésnek egyenként kell 
történnie és ennek a jegyzokönyvbol is ki kell tunnie. Amennyiben a gyanúsítottként már korábban kihallgatott 
személy terhére újabb buncselekményt kíván a hatóság felróni, akkor ugyanígy kell eljárnia. 
4. A Be. 179. § (3) bekezdése szerint a gyanúsítottat figyelmeztetni kell a védelemmel kapcsolatos jogaira, és 
még a részletes kihallgatása elott tájékoztatni kell a védoválasztás, védo kirendelésének lehetoségére. Az 
ügyész, a nyomozó hatóság csak akkor köteles nyomban védot kirendelni kötelezo védelem esetén, ha a 
gyanúsított kijelenti, hogy nem kíván védot megbízni. Amennyiben a gyanúsított úgy nyilatkozik, hogy késobb - 
a jelen jogszabályhelyben rögzített három napon belül - nyilatkozik és dönt a védo választásáról, úgy a védo 
nyombani kirendelésének elmaradása nem sérti a Be. 5. § (1) bekezdésében írt alapelvet (BH1998. 117.). 

180. § (1) Nem teheto fel a gyanúsítottnak a választ, illetoleg nem bizonyított tény állítását magában foglaló, a 
törvénnyel össze nem egyeztetheto ígéretet tartalmazó kérdés. 

(2) A gyanúsított beleegyezése nélkül a vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható. 
1. A Be. 180. §-a bizonyos tilalmakat állit fel a gyanúsított kihallgatásával összefüggésben. A választ magába 
foglaló, a kérdésben jól körülirt, meghatározott rákérdezés, amelyre a nyilatkozónak elegendo igennel vagy 
nemmel válaszolni, nem teheto fel. A tilalomnak az az ésszeru magyarázata, hogy az így szerzett bizonyíték 
egyébként is felhasználhatatlan lenne, hiszen utóbb alappal hivatkozhat a vallomást tevo arra, hogy a 
kérdésbol szerzett tudomást a konkrét körülményekre, adatokra. 
Ugyancsak tilos a nem bizonyított, illetoleg valótlan tény állítását magában foglaló kérdés, például az, hogy a 
gyanúsított társ már beismerte a buncselekmény elkövetését. Amennyiben pedig ilyen beismero vallomás 
valóban rendelkezésre áll, úgy szembesítésnek lehet helye. 
2. A terheltet általános együttmuködési kötelezettség terheli a nyomozás során, ez alól enged kivételt a Be. 
180. § (2) bekezdése. E kivétel hiányában - kötelezo hazugságvizsgálat esetén - a vallomástétel 
megtagadásának lehetoségétol, védekezési szabadságtól volna megfosztva a gyanúsított. 

A tanú kihallgatása 

181. § (1) A tanút az ügyész, illetoleg - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó hatóság a 79-88. § 
szerint kihallgatja. A tanúnak nem teheto fel a 180. § (1) bekezdésében tilalmazott, továbbá olyan kérdés, amely a 
feleletre útmutatást tartalmaz. 

(2) A feljelento tanúként kihallgatható. Ha a feljelentés tartalmazza a feljelento eloadását, a tanúkénti kihallgatása 
mellozheto. 

(3) 
1. A Be. 181. §-a a tanú kihallgatásával kapcsolatban a nyomozás során érvényesülo külön szabályokat 
rögzíti. 
A tanú kihallgatása során az eljárásnak ebben a szakaszában is a bizonyítás általános szabályainál (VII. 
Fejezet, II. Cím) megismert rendelkezések az irányadók. A Be. 181. § (1) bekezdése vissza is utal a Be. 79-88. 
§-aira. Csupán példálódzó kiemelést érdemel, hogy a tanúvallomás megtétele a nyomozás során is kötelesség; 
a tanú érdekében már itt a nyomozás során is meghatalmazott ügyvéd, mint segíto járhat el; a vallomástétel 
akadályai a nyomozás során is töretlenül érvényesülnek. A tanú kihallgatásának lefolyása is mindenben az 
általános szabályok szerint történik. Itt kell hivatkozni arra, hogy a gyanúsítottal összefüggésben a Be. 180. § 
(1) bekezdésében megismert tilalmak is érvényesülnek. A feleletre útmutatást tartalmazó kérdés a tanúnak 
sem teheto fel. A tanú kihallgatása kapcsán nemcsak tartalmukban, de formájukban is az általános szabályok 
érvényesülnek: eljárásjogilag is igaz ez a megállapítás és az alakilag hibás nyomozati tanúvallomás a 
bizonyítási eljárásban nem használható fel (BH1998. 418.). 
2. A Be. 181. § (2) bekezdése eljárásjogi könnyítést tartalmaz a feljelento kihallgatása tekintetében. A 
feljelentot ugyanis tanúként kell kihallgatni, ám abban az esetben, ha a feljelentés megfeleloen tartalmazza a 
szükséges adatokat, s abból kiderül, hogy a feljelento vallomástételi akadályok hiányában és a szükséges 
figyelmeztetések tudatában nyilatkozott. 
3. Lényeges, hogy a nyomozati szak a tanút érintoen is az eljárás elso, ugyanakkor meghatározó része és ha 
itt , ennek során nem érvényesülnek a tanúvédelem Be. 95-98. §-ában írt szabályai, úgy utóbb azok már 
értelmüket vesztik. Ezért a tanúvédelmet illetoen körültekintoen, erre nagy figyelmet fordítva kell a nyomozás 
során eljárni, a szükséges tájékoztatást, figyelmeztetéseket megadni, majd ebbol következoen az okiratokat - 
így például a jegyzokönyveket, jelentéseket - elkészíteni. 



Szaktanácsadó közremuködése 

182. § (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozási cselekményeknél szaktanácsadót vehet igénybe, ha a 
bizonyítási eszközök felkutatásához, megszerzéséhez, összegyujtéséhez vagy rögzítéséhez különleges szakismeret 
szükséges, illetoleg az ügyész vagy a nyomozó hatóság valamilyen szakkérdésben felvilágosítást kér. 

(2) Szaktanácsadó igénybevétele kötelezo, ha a terhelt vallomását a nyomozásban poligráf alkalmazásával 
vizsgálják. 

(3) Ha a szaktanácsadó eljárása során a személy testének sérthetetlenségét érinto cselekmény elvégzése szükséges, 
errol az ügyész vagy a nyomozó hatóság külön rendelkezik. 

(4) Az ügyész, illetve a nyomozó hatóság tagjának kizárására vonatkozó rendelkezéseket a szaktanácsadóra 
megfeleloen alkalmazni kell. 

(5) A szaktanácsadó közremuködésérol jegyzokönyvet kell készíteni, és azt a nyomozás irataihoz kell csatolni. 
1. A nyomozás során az ügyész és a nyomozó hatóság egyes nyomozati cselekményekkel összefüggésben 
szaktanácsadót vehet igénybe. A szaktanácsadó szolgálhatja a szakkérdésben történo tájékozódást éppúgy, 
mint ahogy szerepe lehet a bizonyítási eszközök felkutatásában, megóvásában. A szaktanácsadó - amint az a 
megnevezésébol is következik - olyan személy, aki az adott feladat ellátásához bármely arra szükséges 
szakértelemmel bír. A szaktanácsadó tevékenysége nem bizonyítási eszköz létrehozására irányul, az általa 
adott felvilágosítások csupán tájékoztató jelleguek és segítik a szükséges szakismeretekkel nem rendelkezo 
ügyészt, nyomozót abban, hogy a vizsgálódást a megfelelo irányban és módon végezze, folytassa. 
2. A szaktanácsadóra vonatkozó szabályozás nem véletlenül a tanúkra vonatkozó szabályokat követoen került 
elhelyezésre, hiszen a szaktanácsadó egyezoen a tanúval a bizonyítandó tényrol - azaz az adott szakkérdésrol 
- tudomással bír, arról nyilatkozik, ad felvilágosítást, ily módon tevékenysége a tanú vallomásához közelit. A 
szaktanácsadó nem szakérto; nem alapvetoen szaktudása, annak mélysége okán, hanem eljárásjogi 
helyzetébol következoen. Amíg a szakérto a hatóságoktól elkülönülten, általában igazságügyi szervezetben 
muködo, független szereploje az ügynek, addig a szaktanácsadó az ügyész, a nyomozó hatóság segítoje. 
Általános a szaktanácsadó bevonása ott, ahol - például gazdasági buncselekmények nyomozása során a 
kihallgatásokon, de akár a nyomozás irányát kijelölo döntések meghozatalánál is -revizor segítségére, 
állásfoglalására van szükség. A Be. 182. § (2) bekezdése a poligráfos vizsgálat során kötelezoen írja elo 
szaktanácsadó alkalmazását. 
Jelzi, hogy a szaktanácsadói közremuködés az ügyészi, nyomozó hatósági tevékenységhez kötodik, hogy a Be. 
182. § (4) bekezdése szerint a kizárási szabályok is ez utóbbiakéval egyeznek meg. 
A szaktanácsadói közremuködés eredménye, a szaktanácsadó által megállapítottak, az általa adott 
tájékoztatás a bizonyítási eljárás késobbi szakaszában komoly jelentoséggel bírhat. Erre figyelemmel írja elo 
az (5) bekezdés, hogy a szakértoi közremuködésrol jegyzokönyvet - és nem csupán jelentést - kell készíteni és a 
nyomozati iratokhoz 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 jegyzokönyv 
ismertetésénél a gyanúsított, a védoje, valamint a szemlével érintett személy, továbbá a lefoglalást, a házkutatást, a 
motozást elszenvedo személy és az írni-olvasni nem tudó személy indítványára - elháríthatatlan akadály kivételével - 
hatósági tanút alkalmaz. Erre az érdekeltet figyelmeztetni kell. Az ügyész és a nyomozó hatóság a felsorolt eljárási 
cselekményeknél hatósági tanút hivatalból is alkalmazhat. A hatósági tanú igazolja annak a nyomozási 
cselekménynek a lefolyását és eredményét, amelynél jelen volt. 

(2) A nyomozási cselekmény elott a hatósági tanút a jogairól és a kötelességeirol fel kell világosítani. A 
nyomozási cselekményt úgy kell lefolytatni, hogy azt a hatósági tanú nyomon követhesse. A hatósági tanú a 
nyomozási cselekményre észrevételt tehet. 

(3) Hatósági tanúként olyan, lehetoleg 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; az eljáró 
ügyészség vagy nyomozó hatóság alkalmazottja csak akkor lehet hatósági tanú, ha más személy igénybevételének 
elháríthatatlan akadálya van. 

 (4) A hatósági tanúként közremuködésre senki sem kötelezheto. 
(5) A nyomozási cselekményrol készült jegyzokönyvben fel kell tüntetni a hatósági tanúk nevét, lakcímét, 

érdektelenségét vagy esetleges érdekeltségét. Ha a hatósági tanú az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság 



alkalmazottja, a lakcíme helyett a munkakörét, illetve beosztását kell feltüntetni. Ha a nyomozási cselekmény során a 
hatósági tanú észrevételt tett, a jegyzokönyvben ezt is fel kell tüntetni. 

(6) A tanú költségeinek megtérítésére vonatkozó rendelkezéseket a hatósági tanú esetében is alkalmazni kell. 
1. A Be. 183. § a hatósági tanúról rendelkezik. A hatósági tanú feladata igazolni annak a nyomozási 
cselekménynek a lefolyását és eredményét, amelynél jelen volt. Részvétele arra garancia, hogy e 
cselekmények során az eljárási szabályok megtartásra kerültek, az arról készült jegyzokönyvek valósághuek, 
és a bizonyítás eredményét megfeleloen tükrözik. Erre visszavezethetoen a hatósági tanú az eljárás 
szereploitol - ügyésztol, nyomozó hatóságtól - éppúgy el kell különüljön, mint az adott nyomozási cselekmény 
további érintettjeitol, terhelttol, sértettol, tanútól. A Be. 183. § (3) bekezdése úgy fogalmaz, hogy lehetoleg 
érdektelen személyt kell igénybe venni. Figyelemmel arra, hogy a (4) bekezdés szerint hatósági tanúként 
közremuködésre senki sem kötelezheto, így nem ritkán azzal a helyzettel szembesül a nyomozó hatóság, 
ügyész, hogy ilyen mindenkitol független személy a nyomozási cselekménnyel összefüggésben nem lelheto fel, 
ezért csak egy tilalmat állit fel a már hivatkozott (3) bekezdés: az eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság tagja 
hatósági tanú nem lehet. 
2. A Be. 183. § (1) bekezdése sorolja fel azokat a nyomozási cselekményeket, amelyeknél a hatósági tanú 
alkalmazása foszabályként - elháríthatatlan akadály kivételével - az arra jogosult személy indítványára 
kötelezo. Ezek sorrendben a Be. 119-123. § szerinti szemle, bizonyítási kísérlet, felismerésre bemutatás; a Be. 
149-158. §-aiban foglalt lefoglalás, házkutatás, motozás végrehajtása; valamint az írni-olvasni nem tudó 
személy (legyen akár gyanúsított, akár tanú) kihallgatásáról felvett jegyzokönyv ismertetése. A jogosultak 
körét ugyancsak megadja a törvény, a gyanúsítotton és a védon kívül ide sorolhatóak az adott intézkedéssel 
érintettek. Természetesen a nyomozó hatóság, illetve az ügyész hivatalból is alkalmazhat hatósági tanút. 
3. A Be. 183. § (2) bekezdése a hatósági tanút terhelo kötelezettségeket, jogosítványokat sorolja, a (6) 
bekezdés az útiköltségre vonatkozó rendelkezésekre ad iránymutatást, míg az (5) bekezdés a 
jegyzokönyvezéssel kapcsolatos szabályokat rögzíti. 
Figyeljük meg, hogy míg a (3) bekezdés szerint nem lehet hatósági tanú az eljáró ügyész, a nyomozó hatóság 
tagja, addig az (5) bekezdésbol kitunoen e szervek alkalmazottja viszont már elláthatja a hatósági tanúi 
feladatokat. 

Jelenlét a nyomozási cselekményeknél 

184. § (1) A nyomozási cselekményen az ügyészen, a nyomozó hatóság tagján és a jegyzokönyvvezeton kívül 
csak az lehet jelen, akinek a jelenlétét e törvény megengedi. 

(2) Ha a gyanúsítottat az ügyész vagy a nyomozó hatóság kihallgatja, a védoje a kihallgatáson jelen lehet. A védo 
jelen lehet az általa, illetve az általa védett gyanúsított által indítványozott tanúkihallgatáson, valamint az ilyen tanú 
részvételével megtartott szembesítésen is. A kihallgatáson jelen lévo védo a gyanúsítotthoz és a tanúhoz kérdéseket 
intézhet. 

(3) A fogva lévo gyanúsított a kihallgatása elott a védovel értekezhet. 
(4) A nyomozási cselekményen jelen lehet az állam- és jogtudományi kar nappali tagozatán jogász szakon 

hallgatói jogviszony keretében szervezett szakmai gyakorlatát tölto személy, ha ezt az ügyész, illetoleg a nyomozó 
hatóság engedélyezi, és a jelen lévo gyanúsított, tanú vagy sértett ehhez írásban hozzájárul. 

(5) A külföldi állampolgár gyanúsítottkénti vagy tanúkénti kihallgatásán jelen lehet államának konzuli 
tisztviseloje. 

(6) Törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodés rendelkezése alapján 
a) a külföldi állampolgár gyanúsított ellen, illetoleg 
b) a külföldi állampolgár sértett sérelmére elkövetett buncselekmény miatt 

indult eljárás során lehetové kell tenni, hogy a nyomozási cselekményen a külföldi állam hatóságának tagja jelen 
lehessen. Az értesítés mellozheto, ha a késedelem veszéllyel jár. Ebben az esetben a külföldi állam hatóságát az 
elvégzett nyomozási cselekményrol utólag haladéktalanul értesíteni kell. 

(7) Azoknál a nyomozási cselekményeknél, amelyeknél a védo jelen lehet, a védo mellett vagy helyetteseként 
ügyvédjelölt is jelen lehet. 

(8) Külföldi állam nyomozó hatóságának tagja - külön törvény vagy nemzetközi szerzodés alapján - nyomozási 
cselekményeken jelen lehet. 

1. A Be. 184-186. §-a a nyomozási cselekményeknél való jelenlét szabályait foglalja össze. 
Amíg a bírósági eljárás általános szabályai szerint a bíróság tárgyalása nyilvános [Be. 237. § (1)], s ez olyan 
meghatározó alapelve a törvénynek, hogy a szabály megsértése a Be. 373. § II/e) pont alapján abszolút 
hatályon kívül helyezés okként értékelendo, addig a nyomozati szakban épphogy a nyilvánosság kizárása 



érvényesül, és a Be. 184. § (1) bekezdése alapján a nyomozási cselekményeken az ügyészen, a nyomozó 
hatóság tagján és a jegyzokönyvvezeton - tehát a hatósági személyeken - kívül csak azok lehetnek jelen, 
akiknek a jelenlétét a Be. megengedi. A részletes szabályokat ezt követoen a Be. 184. § (2)-(4) bekezdése és a 
185. § (1) bekezdése rögzíti. 
2. A Be. 184. § (2) bekezdése a védelem alapveto jogának [Be. 5. § (1), 50. §] az érvényesülését biztosítja a 
nyomozás, ezen belül egyes nyomozási cselekmények kapcsán eloírva, hogy a védo az általa védett gyanúsított 
kihallgatásán jelen lehet. Továbbmenoen a védo az általa, illetve az általa védett gyanúsított által 
indítványozott tanú kihallgatásán is jelen lehet. A védo jelenléti jogosultsága a kihallgatást nem késleltetheti, 
megjelenését a kello idoben kiadott írásbeli, vagy rövid úton foganatosított telefonon (faxon) történt 
értesítéssel szükséges biztosítani. Az értesítés megtörténtét az iratban megfeleloen dokumentálni kell. Az 
értesítés ellenére meg nem jelent védo távolléte az eljárási cselekmény foganatosításának nem akadálya, ezt a 
gyanúsítottal közölni, a közlés tényét és a gyanúsított ezzel kapcsolatos nyilatkozatát jegyzokönyvezni kell. 
A Be. 124. § (1) bekezdése alapján az egyes vallomások közötti ellentmondást szükség esetén szembesítéssel 
lehet tisztázni. Vonatkozik ez a tanú vallomására is. A szembesítettek ilyenkor a vallomásukat egymással 
éloszóban közlik, ütköztetik; egymásnak kérdéseket is feltehetnek. Mindennek következményeként a tanú 
korábbi vallomása a szembesítés eredményeként nagyban alakulhat, változhat, az ott elmondottak adott 
esetben a tanú korábbi vallomásának helyébe léphetnek. Indokolt ezért, hogy a védo ne csak az általa illetve 
védence által indítványozott tanúk kihallgatásán, hanem a végeredményét tekintve ezzel egyenértéku további 
nyilatkoztatáson, azaz a szembesítésen is jelen lehessen. A törvény a védoi jelenlétet az ilyen tanú 
részvételével megtartott szembesítéseken teszi lehetové, függetlenül attól, hogy a szembesítés másik 
résztvevojének vallomástételénél a védo egyébként jelen lehetne-e avagy sem. 
A védoi jogok minél teljesebb és hatékonyabb érvényesülése érdekében a jelenlévo védo közvetlenül 
kérdéseket tehet fel a gyanúsítotthoz, tanúhoz. A törvény szövegébol kiolvashatóan ez a jogosultság a védot 
csak a kihallgatáson illeti meg, a szembesítésen nem. Nincs tehát módja a védonek a szembesítés másik 
érintettjéhez - a nem általa védett gyanúsítotthoz, a nem az o részérol indítványozott tanúhoz - kérdést intézni. 
3. A Be. 43. § (2) bekezdés c) pontja szerint a terhelt jogosult arra, hogy megfelelo idot és lehetoséget kapjon 
a védekezésre való felkészülésre. Ezt meghaladóan ugyanezen szakasz (3) bekezdése azt is rögzíti, hogy a 
fogva levo terhelt védojével a kapcsolatot felveheti, vele szóban és írásban ellenorzés nélkül érintkezhet. 
Ezeknek az alapveto - terheltet és védot érinto - jogosítványoknak eredojeként állapítja meg Be. 184. § (3) 
bekezdése, hogy a fogva lévo gyanúsított a kihallgatása elott a védojével érintkezhet. Ez a jogszabályhely 
egyébként összefüggésbe hozható a Be. 179. § (4) bekezdésében írt azon lehetoséggel, hogy a vallomástételt 
gyanúsítottként idolegesen is megtagadhatja. Ez a rendelkezés azt hivatott biztosítani, hogy a gyanúsított 
minden körülmények között élhessen azzal a jogával, hogy elso megnyilatkozása elott védojétol megkaphassa 
a szükséges, szükségesnek ítélt információkat. 
4. A büntetoeljárás egészét vizsgálva a nyomozati szak, ezen belül is egyes nyomozati cselekmények az 
általánosnak mondható szabálytól eltéroen nem nyilvánosak. Ez oda vezetne, hogy a hatóság tagjain kívül 
álló személy - legyen az akár szervezett szakmai gyakorlatát tölto speciális felsofokú képzésben résztvevo 
egyetem hallgató - az eljárásnak ezt a szakaszát nem ismerheti meg, arról tapasztalatokkal nem bírhat, ami 
nemcsak a tanulmányai során elsajátítandó ismeretek teljességét csorbítja, de egy esetleges pályaválasztását 
is kedvezotlenül befolyásolja, és konkrét személyes ismeretek hiányában a nyomozó hatósági, ügyészi 
munkának ez a lehetosége mint esetleges foglalkozási terület fel sem merül. Ezt kívánja oldani a Be. 184. § (4) 
bekezdésének azon rendelkezése, amely szerint az állam és jogtudományi kar nappali tagozatos jogász 
szakirányú hallgatója e minoségében szervezett szakmai gyakorlatát töltve a nyomozási cselekményeken jelen 
lehet. Ennek feltételéül a jogszabály az ügyész, illetve a nyomozó hatóság engedélyét és a jelenlévo 
gyanúsított, tanú, vagy sértett írásbeli hozzájárulását követeli meg. 
5. Az (5) és a (6) bekezdés rendelkezései egyaránt nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítésébol fakadnak. 
Az (5) bekezdés folytán a konzuli védelem nemzetközi egyezményben biztosított elve valósul meg a magyar 
büntetoeljárásjogban. A vonatkozó nemzetközi egyezmény az 1987. évi 13. törvényereju rendelettel kihirdetett, 
a konzuli kapcsolatokról szóló, Bécsben 1963. április 24-én elfogadott egyezmény, melynek 1. Cikke a konzuli 
tisztviselo, 5. Cikke a konzuli feladatok meghatározását adja. A konzuli jelenlét egyaránt érvényesül, akár 
gyanúsítotti, akár tanú pozícióban van a külföldi állampolgár. 
A (6) bekezdés szabálya nem a konzuli egyezmény, hanem egyéb konkrét nemzetközi szerzodésben tett 
vállalások következménye. Az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-atlanti Szerzodés tagállamai 
közötti, fegyveres eroik jogállásáról szóló Megállapodás (SOFA) V. Cikkének 5. pontja értesítési és 
együttmuködési kötelezettséget ír elo, míg a 9. pont biztosítja a terhelt számára a kapcsolattartást saját küldo 
állama kormányának képviselojével, aki a bírósági tárgyaláson is részt vehet. Az 1997. évi XLIX. törvénnyel 



kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és az Egyesült Államok Kormánya közötti, az Egyesült Államok 
Fegyveres Eroinek a Magyar Köztársaság területén történo tevékenységérol szóló megállapodás, valamint az 
annak mellékletét képezo Végrehajtási Megállapodások 8. Cikkének 8.1. pontja írja elo a magyar hatóságok 
számára, hogy egyes nyomozási cselekményekbe az Egyesült Államok fegyveres eroinek katonai rendorségét 
be kell vonni. 
A (6) bekezdésben foglaltak szerint a külföldi állampolgár gyanúsítottal, illetve a sértettel szemben 
foganatosított nyomozási cselekmény esetén biztosítani kell a külföldi állam hatósága tagja jelenlétét. A 
törvény ezt értesítési kötelezettség eloírásával biztosítja, amely ha a késedelem okozta veszély miatt elmaradt, 
úgy utólagos tájékoztatásnak van kötelezoen helye. A Be. 44. § (5) bekezdése általános érvénnyel akként 
rendelkezik, hogy az ügyvédjelölt ügyvéd mellett vagy ügyvéd helyetteseként a vádirat benyújtásáig eljárhat. 
Ez az általános eloírás a nyomozás egészére ad egyértelmu, mindenre kiterjedo szabályozást, így a jelen 
szakasz. (7) bekezdése szükségtelenül ismétli meg, hogy mindazoknál a nyomozati cselekményeknél, 
amelyeknél a védo jelen lehet, a védo mellett vagy helyetteseként ügyvédjelölt is jelen lehet. 
6. Már jelenleg is több olyan nemzetközi egyezmény létezik, amely a bunüldözés terén a mind szorosabb és 
hatékonyabb rendori együttmuködést szorgalmazza. Ebben a körben lehet hivatkozni az Európai Unió 
Tanácsa által 2000. május 29-én elfogadott, a tagállamok közötti büntetoügyekben való kölcsönös 
segítségnyújtásról szóló Egyezményre, annak 2001. októberében elfogadott I. kiegészíto jegyzokönyvére. 
Hasonlóan: az 1985. június 14-én kelt Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló Egyezmény, a Magyar 
Köztársaság által 2000. decemberében aláírt, az ENSZ keretében létrejött transznacionális szervezett bunözés 
elleni egyezmény, végül az Európa Tanács 1959. április 20-án kelt, a kölcsönös bunügyi jogsegélyrol szóló 
európai egyezmény II. kiegészíto jegyzokönyve is tartalmaznak a rendori szervek együttmuködésérol 
rendelkezéseket, ajánlásokat. Ennek az együttmuködésnek teremti meg a lehetoségét a (8) bekezdés olyan 
formában, hogy a nyomozási cselekményeken jelenlétet biztosít a külföldi állam nyomozó hatóságának tagja 
számára. A hatályos rendelkezés csupán jelenlétet, nem pedig nyomozási cselekmény önálló végzését teszi 
lehetové, azt is külön törvény vagy nemzetközi szerzodés majdani felhatalmazásához kötve, ilyen 
felhatalmazás jelenleg ugyanis a magyar jogi szabályozásban nincs hatályban. 

185. § (1) A gyanúsított, a védo és a sértett jelen lehet a szakérto meghallgatásánál, a szemlénél, a bizonyítási 
kísérletnél és a felismerésre bemutatásnál, indítványt terjeszthet elo és észrevételt tehet, a szakértohöz kérdéseket 
intézhet. A felsoroltaknak a nyomozási cselekményrol való értesítése kivételesen mellozheto, ha ezt a nyomozási 
cselekmény sürgossége indokolja. Az értesítést mellozni kell, ha ennek következtében a tanú zártan kezelt adatai a 
gyanúsított, a védo és a sértett elott ismertté válnának. 

(2) A gyanúsított a szemlére és a bizonyítási kísérletre idézheto, ebben az esetben a nyomozási cselekmény a 
gyanúsított távollétében nem tartható meg. 

(3) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozási cselekmény helyszínérol eltávolíthatja azt, akinek a jelenléte az 
eljárást akadályozza, a nyomozás elosegítése érdekében bárkit a nyomozási cselekmény helyszínén való 
tartózkodásra kötelezhet. Aki az eljárás rendjét zavarja, vagy a helyszínen tartózkodási kötelezettségének nem tesz 
eleget, rendbírsággal sújtható. 

1. A Be. 185. §-a a további nyomozási cselekmények kapcsán rögzíti a jelenlét szabályait. Ezek a konkrét 
bizonyítási cselekmények a szakérto meghallgatása [Be. 110. §], a szemle [Be. 119. §], a bizonyítási kísérlet 
[Be. 121. §] és a felismerésre bemutatás [Be. 122. §]. Meg kell jegyezni, hogy a Be. 119. § (5) bekezdése 
szerint a terhelt, tanú, sértett - vagy más személy - a szemlének alávetheto, a birtokában levo tárgyat a szemle 
céljából köteles rendelkezésre bocsátani, a terhelt erre kényszerítheto, míg ha ezt a szabályt más szegi meg, 
úgy az rendbírsággal sújtható. Ebbol következoen tehát a szemlén való részvétel nem csupán jogosultság, 
hanem a fentiek szerint adott esetben kötelezettség is. A Be. 123. § (1) bekezdése alapján a bizonyítási 
kísérletre és a felismerésre bemutatásra is a szemle szabályait kell értelemszeruen alkalmazni. Ily módon ez 
utóbbi két bizonyítási eljáráson való részvétele is kikényszerítheto az érintetteknek. 
A Be. 185. § (1) bekezdésének utolsó mondata lehetové teszi, hogy a bizonyítási eljárásokon való részvételre 
jogosítottak értesítését kivételesen mellozzék. Erre csak akkor van mód, ha azt a nyomozási cselekmény 
sürgossége indokolja. A szemle, a bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás jellegüknél fogva 
megegyeznek abban, hogy akár rövid ido elteltével is az eredeti állapot, helyzet már nem állítható vissza, sot 
nem is reprodukálható, mindenfajta késlekedés a bizonyítás ellehetetlenülését okozhatja. A jelenléten túl az 
érintetteket megilleti az indítvány eloterjesztésének, észrevétel tételének joga, valamint egyezoen a Be. 184. § 
(2) bekezdésében írtakkal, a szakérto meghallgatásánál hozzá kérdéseket intézhet. 
Mindezek biztosítása azért is indokolt, mert a fenti bizonyítási eljárások célja annak tisztázása, hogy az adott 
cselekmény, esemény, magatartás megvalósulhatott-e, létrejöhetett-e úgy ahogy azt - egymásnak nem ritkán 
ellentétesen - a gyanúsított, illetve a sértett állítja. 



Pontosan ez utóbbi okból a bizonyítási eljárás eredményességének biztosítása végett rendelkezik úgy a Be. 
185. § (2) bekezdése, hogy a szemlére, a bizonyítási kísérletre a gyanúsított idézheto, míg a (3) bekezdés 
alapján a nyomozás elosegítése érdekében bárkit - így akár a sértettet is - a nyomozási cselekmény helyszínén 
való tartózkodásra is kötelezni lehet. 
A Be. 185. § (3) bekezdésének további rendelkezése, mely szerint tekintettel arra, hogy a nyomozás sikerét, 
egyes nyomozási cselekmények eredményességét éppúgy veszélyeztetheti az arra illetéktelen személy jelenléte, 
mint ahogy gátolhatja bizonyos személyek jelenlétének hiánya, ezért az ügyész és a nyomozó hatóság a 
nyomozás helyszínérol az eljárást akadályozó személyt eltávolíthatja, míg a helyszínen tartózkodási 
kötelezettségét megszego, illetve az eljárás rendjét megzavaró személyt rendbírsággal sújthatja. 
A jelen szakasz (1) bekezdése végül tanúvédelmi szabályt fogalmaz meg. Ennek alapján az értesítést 
kötelezoen mellozni kell, ha ezáltal válnának ismertté a tanú zártan kezelt adatai. Komolyabb érdek fuzodik 
ugyanis a tanúvédelem érvényesüléséhez, mint ahhoz, hogy az érintett tudomással bírjon arról a nyomozási 
cselekményrol, amelyen jelenléte csupán lehetoség. 

186. § (1) Aki a nyomozási cselekményen jelen lehet, az arról készült jegyzokönyvet nyomban megtekintheti. 
(2) A gyanúsított, a védo 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 védo jogosult arra, hogy azokról az iratokról, amelyeket megtekinthet, másolatot kapjon. 
(4) A sértett, illetoleg a tanú vallomását vagy egyébként személyi adatait tartalmazó, a nyomozás során 

keletkezett, illetoleg annak során beszerzett, benyújtott vagy csatolt iratról készült másolaton nem tüntethetok fel a 
sértett, illetoleg a tanú személyi adatai. Nem adható másolat az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság határozatának 
tervezetérol, az ügyész és a nyomozó hatóság között a 165. § (1)-(3) bekezdése alapján keletkezett iratokról. 

1. Amint azt a jogszabályhelyhez fuzött miniszteri indokolás is megállapítja, a nyomozási cselekményeknél 
való jelenlét joga az ilyen cselekményekrol készült jegyzokönyvek megismerésének jogát is megalapozza és aki 
valamely cselekménynél jelen lehetett, az arról készült jegyzokönyvet az elkészülte után nyomban 
megtekintheti függetlenül attól, hogy magánál a cselekménynél ténylegesen jelen volt-e, vagy sem. 
2. A Be. 111. § (3) bekezdése szerint a terhelt és a védo a nyomozás során indítványozhatja más szakérto 
kirendelését. A kirendelésrol az ügyész határoz. Ha a terhelt és a védo a szakértoi véleményt csak az egyéb 
iratokkal együtt a nyomozás iratainak a Be. 193. §-a szerinti ismertetése során tekinthetnék meg, úgy a más 
szakérto kirendelésére irányuló indítványozási jogosítványukkal a nyomozás során értelemszeruen nem 
tudnának élni. Erre tekintettel emeli ki a további bizonyítékok sorából a jogszabály a szakvéleményt, s teszi 
lehetové annak megtekintését már a nyomozás során. 
A nyomozás célja a Be. 164. § (2) bekezdése szerint a tényállás oly mértéku felderítése, hogy a vádló a 
vádemelés kérdésében dönthessen. Nem adható általános érvényu iránymutatás abban a kérdésben, hogy 
mely konkrét iratok gátolhatják meg a nyomozás fenti céljának megvalósulását, sérthetik annak érdekeit. 
Ezért a Be. 186. § (2) bekezdése úgy fogalmaz, hogy azon egyéb iratot is megtekinthet a gyanúsított, a védo és 
a sértett, amely a nyomozás érdekeivel nem ütközik. Annak eldöntése, hogy mely iratok vonhatok ebbe a körbe 
és melyek nem, az eljáró ügyész, a nyomozó hatóság feladata. 
3. A Be. 70/A. §-a igen részletes szabályozást ír elo az eljárás során keletkezett iratokról történo másolat 
adása kapcsán. A nyomozás befejezéséig érvényesülo szabályokat a Be. 70/A. § (2)-(4) bekezdése tartalmazza. 
Ehhez az általános szabályozáshoz képest állapít meg kivételt a Be. 186. § (4) bekezdése két irányban. 
Egyrészrol, nincs helye olyan másolat kiadásának, amely a sértett és a tanú személyes adatait tartalmazza, 
függetlenül attól, hogy a másolat alapjául szolgáló irat milyen módon vált a nyomozati iratok részévé. A 
jogszabályhely külön nevesíti a sértett, illetoleg a tanú vallomását tartalmazó iratot, de ezt követoen e körbe 
vonja az egyébként személyi adatot tartalmazó bármely iratot is. 
Másrészrol nem adható másolat a hatóság határozat-tervezetérol, valamint az ügyész és a nyomozó hatóság 
kapcsolattartása során keletkezett és lényegében a nyomozás menetét dokumentáló iratokról sem. 

A nyomozás részbeni mellozése 

187. § (1) A gyanúsított kihallgatása után az ügyész a további nyomozást határozattal mellozheti az olyan 
buncselekmény miatt, amelynek az elkövetett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás 
szempontjából nincs jelentosége. 

(2) A nyomozás részbeni mellozésérol szóló határozatot közölni kell a sértettel, a feljelentovel és azzal is, aki 
magánindítványt terjesztett elo. Ha a határozattal érintettek száma nagy, a határozat közlése a 67. § (3) bekezdésében 
említett módon történhet. 



1. A gyanúsítotti kihallgatás anyaga és az egyéb beszerzett bizonyítékok ismeretében, már a nyomozás 
folyamata során megítélheto, hogy egyes kisebb súlyú buncselekménynek a további, jelentosebb súlyú 
buncselekmény mellett a felelosségrevonás szempontjából nincs - nem lesz - jelentosége. Bizonyítottsága 
esetén is e vonatkozásban vagy a vádemelés részbeni mellozésének (Be. 220. §), vagy a bírósági eljárásban az 
eljárás megszüntetésének [Be. 332. § (2)] lesz, lehet helye. Ilyen körülmények között felesleges terhet ró a 
nyomozó hatóságra e cselekmény tekintetében is a nyomozás teljesköru lefolytatása. Ezért rendelkezik úgy a 
Be. 187. § (1) bekezdése, hogy e cselekmény miatt a további nyomozást mellozni lehet. A nyomozás részbeni 
mellozése csupán lehetoség és alkalmazása során igen körültekintoen kell eljárni. Az eljárás ezen korai 
szakaszában alapveto követelmény, hogy a jelentosebb súlyú buncselekmény kelloen felderített legyen, a 
bizonyítékok a gyanúsított felelosségét igazolják, elore vetítve ebben a bunösségének megállapíthatóságát. 
törvényi feltétel, hogy csak a gyanúsított kihallgatása - az erre vonatkozó alapos gyanú közlése, majd arra 
való nyilatkoztatása - után mellozheto a további nyomozás. Csak ez által biztosított, hogy az érintett 
cselekményre nézve is rendelkezésre álljanak a legszükségesebb adatok. 
2. A nyomozás mellozését indokolást tartalmazó alakszeru határozattal kell elrendelni, majd a nyomozati 
iratokhoz csatolni. A határozatot a sértettel, a feljelentovel és azzal is közölni kell, aki magánindítványt 
terjesztett elo. Amennyiben ezen érintettek száma nagy, úgy a határozat közlése a Be. 67. § (3) bekezdésének 
megfeleloen sajtóhirdetményben való közzététellel is foganatosítható. A határozat ellen az általános 
szabályok szerint panasznak van helye (Be. 195. §). 

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 buncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt 

az eljárásban nem vehet részt, 
c) az elköveto kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható, 
d) az eljárás lefolytatásához elozetes kérdésben hozott döntést kell beszerezni, 
e) jogsegély iránti megkeresés külföldi hatóság általi teljesítése szükséges és további, Magyarországon elvégzendo 

nyomozási cselekmény már nincs, 
f) nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett buncselekmény miatt a büntetoeljárás megindításához 

szükséges döntést kell beszerezni, 
g) nemzetközi büntetobíróság a joghatóságába tartozó ügyben a magyar hatóságot a büntetoeljárás átadása végett 

megkeresi. 
(2) Az eljárást folytatni kell, ha a felfüggesztés oka megszunt, illetve az (1) bekezdés g) pontja esetén, ha a 

nemzetközi büntetobíróság alapokmányát kihirdeto, illetve alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról 
szóló törvény azt eloírja. 

(3) Az ügyész legfeljebb egyéves határidot állapíthat meg 
a) a külföldön tartózkodónak a visszatérésre, 
b) az érdekeltnek kereset benyújtására, a személyi állapot kérdésének eldöntése érdekében, 
c) ha a nyomozást az (1) bekezdés e) pontja alapján függeszti fel. 
(4) Ha az ügyész által megállapított határido eredménytelenül telt el, az eljárást folytatni kell. 
(5) A nyomozás felfüggesztésérol szóló határozatot közölni kell az ismert helyen tartózkodó gyanúsítottal, a 

védovel, a feljelentovel és a sértettel. 
(6) A nyomozás felfüggesztése után - az (1) bekezdés a) pontját kivéve - a gyanúsított (elköveto) személyét 

közvetlenül érinto nyomozási cselekmény nem végezheto. 
(7) A felfüggesztés tartama a nyomozás határidejébe nem számít be. 

1. A Be. 188-189. §-a nyomozás felfüggesztésének szabályait rögzíti. 
A nyomozás folyamatában, annak elorehaladása során az eljárás olyan pontra juthat, hogy annak tovább 
folytatása akadályba ütközik. Az akadály lehet ténybeli és jogi egyaránt, lényeges azonban mindkét esetben, 
hogy csupán átmenetileg gátolja az eljárás továbbfolytatását. Ha ugyanis az akadály véglegesen hiusítja meg 
a büntetoeljárás végig vitelét, úgy nem a nyomozás felfüggesztésének, hanem a Be. 190-192. §-a szerinti 
megszüntetésének van helye. 
A nyomozás felfüggesztésére a törvény az ügyészt jogosítja a Be. 188. §-a szerint, ám bizonyos - ott jelölt 
körben - a Be. 189. §-a alapján a nyomozó hatóság is hozhat felfüggeszto döntést. 



Szemben a korábban hatályban volt büntetoeljárási törvénnyel, a Be. nem ismeri a nyomozás 
felfüggesztésének kötelezo esetei mellett annak lehetoségként meghatározott módozatait. Amennyiben az alább 
részletezésre kerülo okok bármelyike eloáll, a nyomozást fel kell függeszteni. 
Lényeges szabály - és bár csak a Be. 188. § (7) bekezdésében került megfogalmazásra már most említendo - 
hogy a felfüggesztés tartama a nyomozás határidejébe nem számit bele. Tekintve, hogy a nyomozási 
határidoket a Be. 176. §-a igen rövidre szabva állapítja meg és a hivatkozott jogszabályhely (2) bekezdése a 
két éves tartamhoz a nyomozás kötelezo megszüntetésének jogkövetkezményét fuzi, lényeges, hogy a nyomozás 
felfüggesztésére az arra szolgáló ok bekövetkeztekor haladéktalanul sor kerüljön. 
2. Rátérve a nyomozás felfüggesztéséhez vezeto egyes okokra: 
A Be. 188. § (1) bekezdés a) pontja szerint a nyomozás felfüggesztésének van helye, ha a gyanúsított 
ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik és az eljárás a távollétében nem folytatható. E felfüggesztési ok 
tehát elsodlegesen az, ha a gyanúsított személye ugyan ismert, ám vele szemben eljárni még sem lehet, mivel a 
tartózkodási helye a hatóság elott ismeretlen. Ilyen esetben eredménytelen lakcímkutatást követoen általában 
elfogató parancs kibocsátása mellett kerül sor a nyomozás felfüggesztésére. 
Hasonló a helyzet, ha a tartózkodási hely külföldön van. Amennyiben a külföldi cím konkrétan nem ismert, 
úgy az elozo fordulatban irt helyzet áll elo, az ismeretlen hely fogalmába ugyanis a belföldi és a külföldi 
ismeretlen tartózkodási hely egyaránt beleillik. Különbség a felkutatás érdekében teheto intézkedésekben van 
csupán, és utóbbi esetben nemzetközi elfogató parancs kiadásának lehet helye. 
Amennyiben a külföldi cím rendelkezésre áll és jogsegélynek helye van, úgy a felfüggesztés alapja helyesen a 
Be. 188. § (1) bekezdés e) pontja és nem a jelen a) pont. Ez utóbbira való hivatkozás akkor alapos, ha a 
nemzetközi bunügyi jogsegélyrol szóló 1996. évi XXXVIII. törvény alkalmazásának nincs helye, így kiadatás 
éppúgy szóba sem jöhet, mint a jogsegély egyéb formái. Ugyanez a helyzet, ha a kiadatásnak egyébként helye 
lehetne, de azt megtagadták. Indokolatlan volna, ha mindezek ideje is a nyomozás határidejébe tartoznék, ez 
indokolja a felfüggesztés tényét. 
Mindkét esetben további feltétel, hogy a gyanúsított távollétében az eljárás nem folytatható, személyes 
részvétele a bizonyítási eljárásban, cselekményekben elengedhetetlenül szükséges, vagyis ha a Be. XXIV. 
Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatóak. A Be. 188. § (6) bekezdésére figyelemmel ilyenkor is indokolt a 
gyanúsított személyén kívül álló nyomozati cselekmények elvégzése, bizonyítékok beszerzése, rögzítése. Több 
gyanúsított esetén az ismert gyanúsítottak ügyét el kell különíteni, és velük szemben az eljárást le kell 
folytatni. 
3. A Be. 188. § (1) bekezdés b) pontja arra az esetre teszi lehetové a nyomozás felfüggesztését, ha a 
gyanúsított tartós, súlyos betegsége vagy a buncselekmény után bekövetkezett elmebetegsége miatt nem vehet 
részt az eljárásban. A tartós, súlyos betegség kapcsán arra kell utalni, hogy ez csak akkor eredményezhet 
felfüggesztést, ha a terheltet tartósan akadályozza az eljárásban való részvételben, képtelenné téve ot az 
eljárásjogi kötelezettségei teljesítésében, illetve abban, hogy a jogait gyakorolhassa (BH1995. 392.). 
Önmagában a veszélyeztetett terhes állapot nem vezethet az eljárás felfüggesztésére (BH1990. 417.). Annak 
eldöntése, hogy a terhelt betegsége tartós, súlyos-e, szakkérdés. Így a nyomozás felfüggesztését 
szakvéleménynek kell megalapoznia. 
Ugyanezen pont alapján kell a gyanúsított buncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt 
a nyomozást felfüggeszteni. Ez esetben ugyan rendelkezésre áll a gyanúsított, ám vele szemben éppúgy nem 
foganatosítható nyomozási cselekmény a felgyógyulásáig, mint az ismeretlen helyen tartózkodó gyanúsítottal 
szemben annak elokerüléséig. A jelen esetben is szükséges minden végrehajtható nyomozási cselekményt 
foganatosítani, többes elkövetés esetén az ügyeket elkülöníteni és a többi gyanúsított tekintetében az eljárást 
lefolytatni. Említést érdemel, hogy a buncselekmény elkövetésekor már fennállt elmebetegség nem nyomozás 
felfüggesztési, hanem nyomozás megszüntetési ok, kivéve ha kényszergyógykezelés elrendelése látszik 
szükségesnek [Be. 190. § (1) d)]. 
4. Ugyancsak nyomozást felfüggeszto ok, ha az elköveto kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható [Be. 
188. § (1) c)]. Ez korábban nyomozást megszünteto ok volt, jogdogmatikailag helyes, hogy ilyen esetben a 
nyomozás maga nem kerül megszüntetésre, hanem csupán felfüggesztésre, hiszen az elköveto kilétének még 
ismeretlen volta az idoleges eljárási akadály talán legpregnánsabb megnyilvánulása. 
5. Fel kell függeszteni a nyomozást, ha az eljárás lefolytatásához elozetes kérdésben hozott döntést kell 
beszerezni [Be. 188. § (1) d)]. E jogszabályhely elokérdésre hivatkozással írja elo a nyomozás kötelezo 
felfüggesztését. Figyelemmel a büntetojogi felelosség önálló elbírálásának Be. 10. §-ban megfogalmazott 
elvére, ide csak olyan kérdések vonhatók, melyeknek bíróság, vagy más hatóság általi eldöntése mindenkire és 
minden szervre - így a jelen büntetoeljárás nyomozó hatóságára is - kötelezoek. Ilyenek a személyi állapotra 



vonatkozó perek, vagy a hamis vád [Btk. 236. § (1)], valamint hamis tanúzás (Btk. 240. §) alapügye, ha a 
feljelentést nem az abban eljáró hatóság tette. 
6. Végül ugyancsak a nyomozás felfüggesztésére vezet, ha az ügyben jogsegély iránti megkeresés külföldi 
hatóság általi teljesítése szükséges és további, Magyarországon elvégzendo további nyomozási cselekmény 
már nincs [Be. 188. § (1) e)]. A jelen szakasz (1) bekezdés a) pontja kapcsán már utaltunk a nemzetközi 
bunügyi jogsegélyrol szóló 1996. évi XXXVIII. törvényre. Abban a kérdésben, hogy az adott országgal milyen 
két, vagy többoldalú szerzodésbol eredo kapcsolat áll fenn, minden esetben az Igazságügyi Minisztérium 
Nemzetközi Kapcsolatok Foosztálya rendelkezik naprakész adatokkal. Itt is igaz, hogy minden egyéb, az 
ügyben szóba jöheto nyomozati cselekményt végre kell hajtani, bizonyítékot fel kell kutatni és azokat 
biztosítani is kell a Be. 164. § (2) és 176. § (1) bekezdésébol következoen. 
Lényegében hasonló alapon állapít meg felfüggesztési okot a Be. 188. § (1) bekezdés f) pontja. A Btk. 4. § (3) 
bekezdése alapján a nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett buncselekmény elbírálására abban az 
esetben van mód, ha a büntetoeljárás megindítását a legfobb ügyész elrendeli. Amennyiben a nyomozás már 
folyik, és utóbb válik szükségessé a legfobb ügyészi döntés beszerzése, úgy a döntés meghozataláig a 
nyomozás felfüggesztésének van helye. 
7. A jogszabályhely (1) bekezdésének g/pontja azt az esetkört öleli fel, amikor nemzetközi egyezmények 
alapján a magyar bünteto joghatóságot nemzetközi bünteto bírósági joghatóság váltja fel. Amennyiben a 
büntetoeljárás átadása végett megkeresés érkezik a nemzetközi bíróságtól, az eljárás átadásáig további 
nyomozási cselekmény - a (2) bekezdésben írt kivételtol eltekintve - nem foganatosítandó és a nyomozás 
felfüggesztésének van helye. 
Nemzetközi bünteto bíróságként ebben a vonatkozásban az alábbiakra kell utalni: 
Elsoként a volt Jugoszlávia területén 1991 óta elkövetett, a nemzetközi humanitárius jogot súlyosan sérto 
cselekményekért felelos személyek megbüntetésére létrejött a Nemzetközi Törvényszék, amelyet a Biztonsági 
Tanács az Egyesült Nemzetek Szervezete Alapokmányának VII. fejezete alapján állított fel, E törvényszék 
alapokmányának rendelkezéseit hazánkban az 1996. évi XXXIX. törvény melléklete tette közzé. 
Másodsorban említjük az Egyesült Nemzetek Alapokmánya VII. fejezetében meghatározott hatáskörében 
eljárva a Biztonsági Tanács által létrehozott, Ruanda területén 1994. január 1. és 1994. december 31. között 
elkövetett népirtásért és a nemzetközi humanitárius jog egyéb súlyos megsértéséért felelos személyek, 
valamint a szomszédos államok területén elkövetett népirtásért és egyéb hasonló jogsértésekért felelos 
ruandai állampolgárok megbüntetésére létrejött Nemzetközi Büntetotörvényszék Alapokmányának 
rendelkezéseit, amelyeket Magyarországon az 1999. évi CI. törvény tette közzé. 
Végezetül utalunk a Rómában, 1998. július 17. napján, az ENSZ által összehívott diplomáciai konferencián 
elfogadott Nemzetközi Bünteto Bíróság Statútumára, amelyhez a Magyar Köztársaság 1999. január 15-én - a 
2296/1998. (XII. 30.) Korm. határozat alapján csatlakozott, és a Statútumot az Országgyulés a 72/2001. (XI. 
7.) OGY határozattal megerosítette. Hazánk megerosíto okiratának letétbe helyezésére 2001. november 30. 
napján került sor, a Statútum 2002. július 1. napján nemzetközi jogilag hatályba lépett. 
A fenti alapító okiratok, s ennek megfeleloen az azokat belso joggá tevo magyar jogszabályok a 
büntetoeljárás felfüggesztésének és folytatásának kötelezettségérol lényegében azonos rendelkezéseket 
tartalmaznak. 
8. A (2) bekezdés értelmében az eljárást folytatni kell, ha a felfüggesztés oka megszunt, azaz akkor, ha az (1) 
bekezdésben írt akadály elhárult. A nyomozást akkor is folytatni kell, ha az (1) bekezdés g) pontjában írt 
felfüggesztési ok változatlan fennállta mellet az ott hivatkozott nemzetközi bünteto bíróság alapokmányát 
kihirdeto, illetve alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról szóló törvény (jogszabály) ezt 
eloírja. 
9. A Be. 188. § (3) bekezdése az eljárás parttalan elhúzódását gátolja azzal, hogy a felfüggesztés határidejét 
egy évben maximálja. Az (1) bekezdés a) pontja szerinti külföldön tartózkodó terhelt ennyi ido alatt térhet 
vissza az országba, ugyancsak egy éve van az (1) bekezdés d) pontja szerinti érintettnek, hogy az elokérdés 
eldöntése iránt eljárást kezdeményezzen, végül az (1) bekezdés e) pontjának megfeleloen a jogsegély iránt 
intézkedés történjék. Amennyiben ez a legfeljebb egy éves idotartam eredménytelenül telt el, úgy a nyomozást 
kötelezoen folytatni kell. 
A terhelt külföldön tartózkodása korántsem akadálya a büntetoeljárás végigvitelének. A Be. XXIV. Fejezete a 
távollévo terhelttel szemben eljárás szabályai között tartalmazza a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 
folytatható eljárás eloírásait (Be. 532. §). Ez indokolja, hogy a nyomozás felfüggesztését követoen a terhelt 
hazatérésének elmaradása esetén legfeljebb egy éven belül az eljárás folytatódjék. 
10. A Be. 188. § (5) bekezdése a nyomozás felfüggesztésérol hozott határozat kézbesítésével összefüggésben 
ad rendelkezést. A kézbesítés a panaszjog érvényesülésének Be. 195. § (1) és (4) bekezdésében írt lehetoségét 



teremti meg, mely szerint az ismert helyen lévo gyanúsított, a védo, a feljelento és a sértett nyolc napon belül 
a nyomozás felfüggesztése miatt panasszal élhet, mely panaszt a felettes ügyész a hozzáérkezéstol számított 
tizenöt napon belül bírálja el. 
A nyomozás felfüggesztésekor az iratokat nyilvántartásba kell tenni és folyamatosan figyelemmel kell kísérni, 
hogy a felfüggesztés okai még fennállnak-e. Az elévülés bekövetkeztekor a felfüggeszto határozat hatályon 
kívül helyezése mellett a nyomozást meg kell szüntetni, a lakhelykutatást, az elfogató parancsot vissza kell 
vonni. 
11. A Be. 188. § (6) bekezdése annak a lehetoségét teremti meg, hogy a nyomozás felfüggesztése ellenére a 
gyanúsított személyét közvetlenül nem érinto eljárási cselekmények elvégezhetok legyenek. Ez azt 
eredményezi, hogy a nyomozás bár ügyviteli szempontból nincs folyamatban, tekintettel mégis arra, hogy a 
jelen szakasz (7) bekezdése szerint a felfüggesztés tartama a nyomozás határidejébe nem számit bele, és a Be. 
176. § szerinti nyomozási határido sem telik, érdemben mégis folyik, folyhat a nyomozati munka. 
Amennyiben a gyanúsított ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik, úgy a felkutatására, illetoleg a 
jogsegélycselekmények megtételére vonatkozó intézkedések korántsem tekinthetok olyannak, melyek a 
személyét közvetlenül ne érintenék. Ezért indokolt a (6) bekezdés általános szabálya alóli kivétel tétele. 
12. Amint a fentiekben már arra többször utaltunk, a felfüggesztés tartama a nyomozás határidejébe nem 
számit bele, erre figyelemmel a Be. 176. §-ban megszabott rövid határidok nem folynak, s nem vezetnek végül 
a nyomozás semmivel sem indokolható Be. 190. § (1) bekezdés i) pontja szerinti megszüntetésére. 

189. § (1) A nyomozó hatóság határozattal felfüggesztheti a nyomozást a 188. § (1) bekezdésének a), c) és e) 
pontjában meghatározott esetekben. A nyomozást felfüggeszto határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek 
haladéktalanul megküldi. 

(2) A 188. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott esetben az ügyész és a nyomozó hatóság az ügyet 
nyilvántartásba veszi, és ha az elköveto személyére utaló újabb adat birtokába jut, a nyomozást folytatja. 

1. A Be. 188. §-a az ügyész döntési jogkörébe utalja a nyomozás felfüggesztését. Ehhez képest kivételként a 
Be. 189. § (1) bekezdése egyes esetekben a nyomozó hatóságot jogosítja a felfüggeszto határozat 
meghozatalára. Így: ha a gyanúsított ismeretlen helyen, vagy külföldön tartózkodik és az eljárás a 
távollétében nem folytatható; az elköveto kiléte a nyomozásban nem volt megállapítható; végül ha a jogsegély 
iránti megkeresés külföldi hatóság általi teljesítése szükséges és további, Magyarországon elvégzendo 
nyomozási cselekmény már nincs. 
A törvény megengedoen fogalmaz a "felfüggesztheti" szó használatával. Ez a megszövegezés korántsem úgy 
értendo, hogy a nyomozó hatóságnak - szemben az ügyésszel - döntési jogosítványa volna abban, hogy az ott 
írt okok megvalósulása esetén az eljárást felfüggeszti-e vagy sem. A feltételes mód arra utal, hogy a 
kötelezoen meghozandó felfüggeszto döntést az ügyész helyett a nyomozó hatóság is meghozhatja az ügyész 
haladéktalan tájékoztatása mellett. 
2. A Be. 189. § (2) bekezdése ügyviteli rendelkezést tartalmaz arra az esetre, amikor a nyomozás 
felfüggesztésére az vezetett, hogy az elköveto kiléte nem volt megállapítható. Amennyiben az elköveto 
személyét nem sikerült felderíteni, úgy az ügyész és a nyomozó hatóság az ügyet nyilvántartásba veszi, s 
amennyiben olyan újabb adat birtokába jut, amely bármely formában is az elköveto személyére utal, a 
nyomozást folytatja. 

A nyomozás megszüntetése 

190. § (1) Az ügyész a nyomozást határozattal megszünteti, 
a) ha a cselekmény nem buncselekmény, 
b) ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg buncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásáról sem 

várható eredmény, 
c) ha nem a gyanúsított követette el a buncselekményt, illetve ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, 

hogy a buncselekményt a gyanúsított követte el, 
d) ha büntethetoséget kizáró ok állapítható meg, kivéve, ha kényszergyógykezelés elrendelése látszik 

szükségesnek, 
e) a gyanúsított halála, elévülés, kegyelem miatt, 
f) a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget megszünteto ok miatt, 
g) ha a magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiányzik, és az már nem pótolható, 
h) ha a cselekményt már jogerosen elbírálták, ideértve a Btk. 6. § esetét is, 
i) ha a meghatározott személy ellen folyó nyomozás megindításától számított két év eltelt [176. § (2) bek.]. 



(2) Az (1) bekezdés a), e), g) és h) pontjában meghatározott esetekben, továbbá, ha a büntethetoséget a 
gyermekkor zárja ki [Btk. 22. § a) pont], a nyomozás megszüntetésére a nyomozó hatóság is jogosult. A nyomozást 
megszünteto határozatot a nyomozó hatóság az ügyésznek haladéktalanul megküldi. 

(3) A nyomozás megszüntetése esetén a bunügyi költséget az állam viseli; a gyanúsítottat kötelezni kell annak a 
költségnek viselésére, amely a mulasztása folytán merült fel. 

(4) A nyomozást megszünteto határozatot egyidejuleg közölni kell a gyanúsítottal, a védovel, a sértettel, a 
feljelentovel és azzal is, aki magánindítványt terjesztett elo. 

1. A Be. 190-192. §-a a nyomozás megszüntetésére vonatkozó eljárási szabályokat gyujti egybe. Ezen belül a 
Be. 190. §-a a nyomozás megszüntetésének általános szabályairól szól. A megszüntetési okok nagyrészt 
azonosak a feljelentés elutasításának kapcsán már megismertekkel (Be. 174. §). Ez annál is inkább értheto, 
mert a feljelentés elutasítására a tudomásra jutástól számított három napon belül kell sort keríteni, s ha e 
rövid ido alatt megalapozott elutasító döntés nem hozható, úgy kötelezo a nyomozás elrendelése és csak a 
jelen Be. 190. §-ban írt módon szüntetheto meg utóbb az eljárás. 
Nemcsak a fenti rövid határido, hanem az is indokolhatja a feljelentés elutasítása helyett a nyomozás 
megszüntetését, hogy éppen az elvégzett nyomozási cselekmények igazolják valamely megszüntetési ok 
fennállását. 
2. Rátérve most már a konkrét okokra: a nyomozás megszüntetésének van helye, ha a cselekmény nem 
buncselekmény. Ez az eset áll elo, ha a megjelölt magatartás szabálysértésként, fegyelmi vétségként, vagy 
esetleg polgári ügyként értékelheto. De ugyanígy nem felel meg a buncselekményi feltételnek az eljárás 
tárgyát képezo magatartás, ha valamely törvényi tényállási elem hiányzik (például a csalás egyéb tényállási 
elemei megállapíthatók, a károkozás célzata azonban nem). 
A Be. 190. § (1) bekezdés b) pontján alapul a nyomozás megszüntetése, ha annak adatai alapján nem 
állapítható meg buncselekmény elkövetése és az eljárás folytatásától sem várható eredmény. Amíg a fenti 
esetben a nyomozási cselekmények eredményre vezettek, hiszen megállapítást nyert, hogy a cselekmény nem 
buncselekmény, addig a jelen b) pont esetén a nyomozás eredménytelensége vezet a megszüntetéshez, hiszen 
nem volt kétséget kizáró bizonyossággal megállapítható a buncselekmény elkövetése és nincs is olyan még 
elvégezheto nyomozási cselekmény, amelytol eredmény volna várható. Az elobbi példánál maradva 
büntetojogi bizonyossággal nem állapítható meg egy törvényi tényállási elem megvalósulása, azaz hogy a 
károkozás célzata vezette a terheltet. 
3. Amíg a Be. 190. § (1) bekezdés a)-b) pontja a buncselekmény, addig a jelen c) pont a gyanúsított 
tekintetében állapit meg nyomozás megszüntetési okot. Egy pontba foglalva szerepelteti azt az esetet, ha a 
nyomozás igazolta, hogy nem a gyanúsított követte el a buncselekményt - hanem bármely más, ismert vagy 
ismeretlen természetes személy - illetve azt az esetet, amikor a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, 
hogy a buncselekményt a gyanúsított követte el. Ilyenkor a gyanúsított mellett és ellene egyaránt szólnak 
bizonyítékok, melyek azonban nem elégségesek ahhoz, hogy a vádló a Be. 164. § (2) bekezdése szerint a 
vádemelés mellett dönthessen. 
4. A Be. 190. § (1) bekezdés d) pontja a büntethetoséget kizáró okokat veszi számba. E helyt elegendo most 
visszautalni a Be. 174. § (1) bekezdés c) pontjával kapcsolatban részletesen kifejtettekre. Lényeges kivételt 
állapit meg a jelen jogszabályhely. Nem szüntetheto meg a nyomozás, ha kényszergyógykezelés elrendelése 
látszik szükségesnek, miután a Btk. 74. § (1) bekezdésében írt valamennyi feltételt igazolta a nyomozás. 
Jelesül a gyanúsított személy elleni eroszakos, vagy közveszélyt okozó büntetendo cselekménnyel gyanúsítható 
alappal, ám az elmemuködés kóros állapota miatt nem büntetheto, ugyanakkor tartani kell attól, hogy hasonló 
cselekményt fog elkövetni és büntethetosége esetén a jelen cselekmény miatt egy évi szabadságvesztésnél 
súlyosabb büntetést kellene vele szemben kiszabni. 
5. A Be. 190. § (1) bekezdés e) pontja a büntethetoséget megszünteto okok közül a gyanúsított halálát, az 
elévülést és a kegyelmet jelöli. Túl azon, hogy e körben is vissza kell utalni a Be. 174. § (1) bekezdés d) 
pontjában írtakra, még további megjegyzés teheto. Az itt írt kegyelem kapcsán speciális rendelkezést 
tartalmaz a jogorvoslat vonatkozásában a Be. 197. §-a. Amennyiben az ügyész a nyomozást azért szüntette 
meg, mert a büntethetoség a hivatalból kezdeményezett eljárási kegyelem folytán szunt meg, a gyanúsított a 
nyomozást megszünteto határozat közlésétol számított nyolc napon belül kérheti a nyomozás folytatását, amit 
ebben az esetben kötelezoen folytatni is kell. A szabályozás indoka az, hogy a gyanúsított kegyelem okából 
történo megszüntetés helyett az eljárás buncselekmény hiányában történo megszüntetésében lehet érdekelt. 
6. A Be. 190. § (1) bekezdés f) pontja a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget megszünteto okokra 
utal. Példálódzóan hivatkozni lehet ebben a körben a Btk. 17. § (3) bekezdésére, amikor a buntett kísérlete 
valósul meg, mivel az elköveto önkéntes eredmény elhárítása folytán, továbbá önkéntes elállása miatt maradt 



el a buncselekmény véghezvitele. Hasonlóan a Btk. 18. § (2) bekezdésében az elokészület meghatározott 
esetei, vagy a kémkedésnek a Btk. 147. § (4) bekezdésében írt esete. 
7. A magánindítvány, kívánat, a feljelentés pótolhatatlan hiánya a Be. 174. § (1) bekezdés e) pontjával jelöl 
meg azonos okot, ami a feljelentés elutasításának az egyik indoka. A res iudicata esetét a Be. 190. § (1) 
bekezdés h) pontja tartalmazza egyezoen az - ugyancsak a feljelentés elutasításánál található - Be. 174. § (1) 
bekezdés f) pontjával. 
A Be (új) 188. § (1) bekezdésének g) pontja kapcsán felsorolt nemzetközi bünteto bíróságokat alapító 
okmányok, és ebbol következoen az azokat belso jog részévé tevo jogszabályok lényegében azonos 
tartalommal rendelkeznek a büntetoeljárás megszüntetésérol. Hivatkozni lehet ennek kapcsán az 1996. évi 
XXXIX. törvény 1. §-ának (3) bekezdésére, az 1999. évi CI törvény 1. §-ának (3) bekezdésére, illetve a 
Statútumra. A nemzetközi egyezményekbol fakadóan a jogeros elbírálás körét ki kell terjeszteni a külföldi 
bíróságok jogeros ítéletére is, melynek meghatározását a Btk. 6. §-a tartalmazza. 
8. A nyomozás határidejével [Be. 176. § (2)] összefüggésben már említettük, hogy a nyomozás 
megszüntetésének van helye, ha a meghatározott személy ellen a nyomozás megindításától számított két év 
már eltelt. A két év számítása a nyomozás elrendelésétol [Be. 170. § (2)], illetve a nyomozás megindulásától 
[Be. 170. § (4)] kezdodik és abba a Be. 188. § (7) bekezdése alapján a nyomozás felfüggesztésének tartama 
nem számít bele. 
9. A Be. 190. § (2) bekezdése azokat az eseteket sorolja, amikor a nyomozó hatóság az ügyész haladéktalan 
tájékoztatása mellett a jogi értékelést nem igénylo, az adatok összevetésébol kikövetkeztetheto megszüntetési 
ok esetén jogosult a nyomozás megszüntetésére. Ezek az okok egybeesnek a feljelentés elutasítása kapcsán a 
Be. 174. § (2) bekezdésében megismertekkel. Ezek a következok: ha a cselekmény nem buncselekmény, a 
gyanúsított halála, elévülés, kegyelem a megszüntetés oka, ha a magánindítvány, kívánat, vagy feljelentés 
hiányzik és már nem is pótolható, ha a cselekményt már jogerosen elbírálták, végül ha a büntethetoséget a 
gyermekkor zárja ki. Már e körben is utalni kell arra, hogy a nyomozás megszüntetése kapcsán felmerülo 
ügyészi feladatokról a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 56-57. §-a szól igen részletesen 
10. A Be. 190. § (3) bekezdése a bunügyi költség viselésére vonatkozóan rendelkezik úgy, hogy azt ilyenkor 
mindig az állam viseli. Ez alól csupán a költségnek az a része képez kivételt, amely a gyanúsított mulasztása 
folytán merült fel, annak megfizetésére ugyanis ot kell kötelezni. 
11. A Be. 190. § (4) bekezdése arra ad iránymutatást, hogy a megszünteto határozatot kivel kell közölni. A 
jogszabályhely a gyanúsítottat, védot, sértettet, feljelentot és a magánindítvány eloterjesztojét nevesíti, akik a 
határozatra vonatkozó általános szabályok szerint a közléstol számított nyolc napon belül panasszal élhetnek 
a Be. 195. § (1) bekezdése alapján. A panasz elbírálására a határozat súlyára figyelemmel az általános 
idotartam kétszeresét, harminc napot biztosít az ügyész, felettes ügyész számára a Be. 195. § (4) bekezdése. 

191. § (1) A nyomozás megszüntetése - ha e törvény kivételt nem tesz - nem akadálya annak, hogy ugyanabban az 
ügyben utóbb az eljárást folytassák. 

(2) Az eljárás folytatását az ügyész, ha pedig a nyomozást az ügyész szüntette meg, a felettes ügyész rendelheti el. 
Ha a gyanúsítottat megrovásban (Btk. 71. §) részesítették, az ügyész, illetoleg a felettes ügyész a nyomozást 
megszünteto határozatot hatályon kívül helyezi. 

(3) Ha a nyomozás megszüntetése ellen nem éltek panasszal, illetve 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 eloterjesztésének 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. 

1. A nyomozás megszüntetése - akár az ügyész, akár a nyomozó hatóság döntésével történt - köto erovel nem 
bír, így nincs akadálya annak, hogy utóbb ugyanebben a megszüntetéssel érintett ügyben akár a nyomozást, 
akár más módon - például vádemeléssel - az eljárást folytassák. 
Amennyiben a nyomozás megszüntetése mellett egyben a terhelt megrovására is sor került, úgy ez a döntés - 
noha kötoereje nincs - lényegében mégis büntetojogi felelosség megállapításával egyenértéku. Ezért 
rendelkezik úgy a (2) bekezdés második mondata, hogy ezt a megszünteto határozatot a nyomozás folytatása 
esetén hatályon kívül kell helyezni. 
2. A Be. 191. § (2)-(3) bekezdése kijelöli, hogy az eljárás folytatását ki rendelheti el. A szabályozás abból 
indul ki, hogy a nyomozás megszüntetésérol a döntést ki hozta. Amennyiben a nyomozó hatóság, úgy az 
eljárás folytatását az ügyész, ha pedig korábban az ügyész, akkor most a felettes ügyész rendelheti el. A (3) 
bekezdés garanciális jelentoségu rendelkezést tartalmaz. Amint arra a miniszteri indokolás utal, ha a 



nyomozás megszüntetése ellen korábban senki sem élt jogorvoslattal, vagy ha az eredménytelen volt, az ellen 
akivel szemben a nyomozást megszüntették, utóbb csak a nyomozási bíró rendelheti el nyomozás folytatását a 
Be. 207. § (2) bekezdés c) pontja értelmében. 
3. A Be. 191. § (4) bekezdése arra az esetre ad iránymutatást, amikor a bíróság - azaz a bíróság nevében 
eljáró nyomozási bíró a nyomozás folytatásának elrendelése iránti indítványt már egyszer elutasította. 
Ilyenkor ugyanazon tényekre, körülményekre hivatkozással, vagy azonos indokkal ismételt indítvány 
eloterjesztésének nincs helye. 
4. A büntetoeljárás a bunüldözo hatóságokkal együttmuködo személlyel szemben nem folytatható le, vele 
szemben a feljelentés elutasításának illetoleg a nyomozás megszüntetésének van helye. A Be. 82. § (4) 
bekezdése szerint a hatóságokkal együttmuködo személy arra a buncselekményre hivatkozva, amely a hatóság 
elott ismert, és amelyre nézve a büntetoeljárást nem folytatták le vele szemben, a tanúvallomást nem 
tagadhatja meg, az ilyen buncselekményt tartalmazó tanúvallomás miatt az együttmuködo személlyel szemben 
a büntetoeljárást megindítani, a megszüntetett büntetoeljárást folytatni, vagy perújítást elrendelni nem lehet. 
Ha az együttmuködo személy a tanúvallomásában olyan, általa elkövetett buncselekményre tér ki, amely a 
hatóságok elott korábban nem volt ismert, de amely miatt nem szükséges vele szemben a büntetoeljárást 
lefolytatni, ugyanez a szabály érvényesül a Be. 82. § (5) bekezdésének második mondata alapján. 
A jelen szakasz (5) bekezdése arra az esetre ad iránymutatást, amikor az együttmuködo személy a 
tanúvallomásában olyan buncselekmény elkövetésével vádolja magát, amely a hatóságok elott korábban nem 
volt ismert, és amely miatt a büntetoeljárást kötelezoen le kellene folytatni. 
Ebben az esetben a nyomozást vagy annak folytatását az illetékes ügyész rendeli el, és döntése 
meghozatalakor ismételten azt kell mérlegelnie, hogy mely érdek az erosebb: változatlanul a korábbi ismert 
buncselekmény vizsgálata során eredetileg megfogalmazott bunüldözési vagy nemzetbiztonsági érdek a 
jelentosebb, és ebbol következoen az együttmuködo személy felelosségre vonása az újabb buncselekmény miatt 
nem szükséges; avagy a tanúvallomással feltárt, korábban a hatóságok elott nem ismert buncselekmény miatt 
a legalitás elvének megfeleloen büntetojogi felelosségre vonás az indokolt. 

A nyomozás megszüntetése az együttmuködo gyanúsítottal és a fedett nyomozóval 
szemben 

192. § (1) A buncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetében az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság 
az ügyész engedélyével a nyomozást megszüntetheti, ha a buncselekmény elkövetésével megalapozottan 
gyanúsítható személy az ügy, illetoleg más büntetoügy bizonyításához hozzájárulva olyan mértékben együttmuködik, 
hogy az együttmuködéshez fuzodo nemzetbiztonsági vagy bunüldözési érdek jelentosebb, mint az, amely az állam 
büntetojogi igényének érvényesítéséhez fuzodik. 

(2) A buncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja esetén az ügyész a nyomozást határozattal megszünteti, 
ha a buncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fedett nyomozó [178. § (2) bek.] a cselekményt 
szolgálati feladata teljesítése közben bunüldözési érdekbol követte el, és a bunüldözési érdek jelentosebb, mint az, 
amely az állam büntetojogi igényének érvényesítéséhez fuzodik. 

(3) Az (1) vagy (2) bekezdés alapján a nyomozás nem szüntetheto meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott 
személy, illetoleg a fedett nyomozó más életének szándékos kioltásával járó buncselekmény elkövetésével 
megalapozottan gyanúsítható. 

(4) A nyomozásnak az (1) vagy (2) bekezdés alapján történo megszüntetése esetén a 175. § (3)-(5) bekezdését 
megfeleloen alkalmazni kell. A nyomozás megszüntetése ebben az esetben sem akadálya annak, hogy ugyanabban az 
ügyben utóbb az eljárást folytassák (191. §). 

(5)-(7) 
1. A Be. 192. §-a - amint az a jogszabályhely címébol is kiolvasható - a nyomozás megszüntetésének azt az 
esetét szabályozza, amikor arra az együttmuködo gyanúsítottal és a fedett nyomozóval szemben kerül sor. A 
szabályozás azonosságot mutat a Be. 175. §-ban megismerttel, azonban rá kell mutatni, hogy a feljelentés 
elutasítására csupán három napot biztosit a törvény a tudomásra jutástól kezdodoen. Ez az ido pedig olyan 
rövid, hogy az ügyész elozetes engedélyének beszerzésére - ami pedig mind a feljelentés elutasítása, mind a 
nyomozás megszüntetése esetén elengedhetetlenül szükséges - általában nincs mód. Ezért gyakorlati 
jelentoséggel - ha ilyenrol a jogintézmény kapcsán egyáltalán beszélni lehet - a jelen szabály, a Be. 192. §-a 
bír. 
2. A Be. 192. § (1) bekezdésének alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság 
az arra jogosított ügyész engedélyével a nyomozást megszünteti, noha a buncselekmény elkövetésének 



megalapozott gyanúja fennáll. Erre az vezeti az ügyészt, illetve a nyomozó hatóságot, hogy az érintett személy 
a jelen ügy, vagy pedig más bünteto ügy bizonyításához hozzájárulva együttmuködik a hatósággal és ehhez az 
együttmuködéshez fuzodo bunüldözési, illetoleg nemzetbiztonsági érdek meghaladja az állam büntetojogi 
igénye érvényesítéséhez kapcsolódó érdeket. A jogintézményt korábban tévesen "vádalkuként" is számon 
tartották, holott korántsem errol van szó. A vádemelés lehetosége fel sem merül. Ilyen esetben a gyanúsítottal 
szemben nyomozás megszüntetése történik, aki ily módon mentesül a buncselekménybol eredo büntetojogi és 
vagyonjogi hátrányok alól. Ennek "ellentételezéseként" viszont olyan együttmuködést vállal a hatósággal, 
amely a bunüldözési, nemzetbiztonsági érdeket szolgálja és összhatásában társadalmilag jelentosebb elonnyel 
bír, mint az egy konkrét, adott buncselekmény miatt az állami büntetojogi érdekének érvényesítése. 
A Be. 192. § (3) bekezdése mégis korlátot állít fel. Nem kötheto megállapodás azzal, aki olyan buncselekményt 
követett el, amely más életét szándékosan kioltotta. Még oly jelentos bunüldözési, nemzetbiztonsági érdek sem 
eredményezheti, hogy emberi élet kioltásával járó buncselekmény megtorolatlanul maradjon. 
A 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás 57-59  §-a rendelkezik a rendorségi törvény által szabályozott megállapodás 
ügyészi feladatairól. E szerint a megyei (fovárosi) foügyész büntetojogi helyettese adhat hozzájárulást a 
gyanúsítottal való megállapodáshoz az erre irányuló javaslat és a szükséges iratok gondos megvizsgálása 
után. A megszünteto határozat elleni panaszt a Legfobb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Foosztálya bírálja 
el. 
A megállapodáshoz a legfobb ügyész az egész ország területére kiterjedo illetékességgel a Fovárosi 
Foügyészséget jelölte ki, aminek a nevében a fovárosi foügyész büntetojogi helyettese adhat hozzájárulást. 
Hasonlóan az elobbiekhez, a nemzetbiztonsági szolgálat javaslata és a büntetoeljárás iratai vizsgálata után 
hozza meg a döntését. Lényeges szabály még e körben, hogy hozzájáruló hozzájárulás esetén az elozetes 
jóváhagyás közlésével az eljárást az ügyészi nyomozás hatáskörébe vonja, majd a nyomozás megszüntetése 
végett az iratokat a Fovárosi Ügyészségi Nyomozó Hivatalhoz továbbítja. A megszünteto határozat elleni 
panaszt ugyancsak a Legfobb Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Foosztálya bírálja el. 
3. A 192. § (2) bekezdése a buncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható fedett nyomozóval 
szemben teszi lehetové a nyomozás megszüntetését, feltéve, hogy az a cselekményt szolgálati feladata 
teljesítése közben, bunüldözési érdekbol követte el, és a bunüldözési érdek jelentosebb, mint az amit az állam 
büntetojogi igényének érvényesítéséhez fuzodik. A fedett nyomozó meghatározására lásd a Be. 178. § (2) 
bekezdésénél kifejtetteket. A fenti definícióban minden elem jelentoséggel bír, azok részletes kifejtésére a Be. 
175. § (2) bekezdése kapcsán már sor került, e körben az ott írtakra elegendo utalni. 
Ki kell hangsúlyozni még, hogy csak a bunüldözési érdektol motivált, más például személyes érdektol mentes 
buncselekmény szolgálhat a jelen megszüntetés tárgyául. 
További, már a Be. 192. § (1) és (3) bekezdése kapcsán is már hivatkozott feltétel, hogy a nyomozó által 
elkövetett buncselekményhez kötodo büntetojogi igénynek alul kell maradnia a fedett nyomozással érintett 
ügyhöz kapcsolódó bunüldözési érdeknél. 
A fedett nyomozó igénybevételével, a nyomozás megszüntetésével kapcsolatos ügyészi feladatokról ugyancsak 
a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás szól részletesen az 52-53. §-ban. A nyomozás megszüntetése tárgyában a 
megyei (fovárosi) foügyész büntetojogi helyettese határoz, a döntése ellen bejelentett panaszt a Legfobb 
Ügyészség Nyomozás Felügyeleti Foosztálya bírálja el. 
4. A (4) bekezdés visszautal a Be. 175. § (3)-(5) bekezdésében megismert szabályokra. Csupán példálódzóan: 
az együttmuködo gyanúsítottal, fedett nyomozóval szembeni nyomozás megszüntetése nem foszthatja meg a 
buncselekmény sértettjét attól a jogától, hogy kártérítésben részesüljön a polgári jog általános szabályai 
szerint. Ezekben az esetekben a kárt az állam téríti meg, az igény érvényesítése során az államot az 
igazságügy-miniszter képviseli. Amennyiben a kártérítésrol polgári perben határoznak, úgy a kárigény alapját 
vélelmezni kell, így nem a kárigényét érvényesíto sértettet terheli a bizonyítási teher. Végezetül a megszünteto 
határozat tartalmi elemeivel összefüggésben a Be. 175. § (5) bekezdésében írtak az irányadók. 

A nyomozás iratainak megismerése 

193. § (1) A nyomozás elvégzése után az ügyész vagy - ha az ügyész másképp nem rendelkezik - a nyomozó 
hatóság a gyanúsítottnak és a védonek az erre kijelölt helyiségben átadja a nyomozás összefuzött iratait. Lehetové 
kell tenni, hogy a gyanúsított és a védo az esetleges vádemelés alapjául szolgáló összes iratot - kivéve a zártan kezelt 
iratokat - megismerhesse. 

(2) Az iratok megtekintésének határnapjáról a gyanúsítottat és a védot értesíteni kell, a fogva levo gyanúsítottat a 
határnapra - kérésére - elo kell állítani. A gyanúsított és a védo a nyomozás kiegészítését indítványozhatja, egyéb 
indítványokat és észrevételeket tehet, az iratokról másolatot kérhet. A gyanúsítottat erre a jogára figyelmeztetni kell. 



(3) A gyanúsított, illetoleg a védo indítványáról az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság határoz. 
(4) A gyanúsított és a védo az iratok megtekintésének határnapját követoen is jogosult arra, hogy megismerje az 

(1) bekezdés szerinti iratokat. 
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményt a nyomozó hatóság végezte, ennek megtörténte után tizenöt 

napon belül az iratokat megküldi az ügyésznek. 
(6) Az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekmény elvégzését követoen a sértettet értesíteni kell arról, hogy a 

nyomozás iratait megtekintheti, és gyakorolhatja az ot a nyomozás során megilleto más jogokat. 
1. A Be. 193. §-a a nyomozás iratainak megismerési szabályait gyujti egybe. 
A nyomozás iratainak ismertetése az eljárás jelentos mozzanata. Ekkor ismeri meg a gyanúsított és a védo a 
nyomozás teljes addigi anyagát, kivéve természetesen a zártan kezelt iratokat, így a tanúnak a Be. 96. § (1) 
bekezdése szerinti zártan kezelt adatait, valamint a Be. 213. § szerint a különösen védett tanú kihallgatásáról 
készült jegyzokönyvet és kivonatot. Az iratismertetésen szélesköru lehetosége nyílik mind a gyanúsítottnak, 
mind a védonek arra, hogy a nyomozás kiegészítését indítványozzák, ezen túlmenoen egyéb indítványokat és 
észrevételeket tegyenek, az iratokról másolatot kérjenek. Iratismertetés hiányában minderre már csak a 
nyomozás befejezése után, a bírói szakban nyílhatna mód, ami értelemszeruen az eljárás hátráltatásával jár. 
Összhangban az iratkezelés legalapvetobb szabályaival a nyomozás elvégzése után a gyanúsítottnak és a 
védonek a nyomozás összefuzött iratait kell átadni tanulmányozásra. Ez a rendelkezés biztosítja, hogy a 
gyanúsított és a védoje ugyanazt az iratkört ismerhesse meg, mely utóbb már változtatások nélkül a további 
eljárás alapja lesz. 
2. Az iratismertetés erre kijelölt helyiségben történik és az iratpéldányok tanulmányozás végett való tényleges 
átadásával valósul meg. Ez nem zárja ki, hogy utóbb a gyanúsított és a védo az iratok megtekintésének 
határnapját követoen ismerhessék meg az iratokat akár mert az eredeti idopontban nem jelentek meg [Be. 
193. § (4)]. Az iratismertetés kijelölt határnapja a vádemeléssel kapcsolatos intézkedések miatt bír inkább 
jelentoséggel (Be. 216. §). 
3. Lényeges szabály, hogy a fogva lévo gyanúsítottat az iratok megtekintésére kijelölt határnapra kérelmére 
elo kell állítani. Annak nincs jelentosége, hogy a terhelt az adott nyomozással érintett ügyben van fogva, vagy 
egyéb szabadságvesztést, elozetes fogva tartást tölt. 
A Be. 193. § (3) bekezdése szerint a gyanúsítottnak, illetve a védonek az iratismertetésen tett indítványáról az 
ügyész, illetve a nyomozó hatóság határoz. Ez azonban nem jelenti a Be. 169. § (1) bekezdésében jelölt 
határozat hozatalát, így az indítvány elutasításával összefüggésben panasznak sincs helye. 
4. Az iratok megtekintésére a Be. 193. § (4) bekezdése szerint az (1) bekezdésében meghatározott határnapot 
követoen is jogosult a gyanúsított és a védo, az idopont tehát nem jogveszto. Annak elmulasztása olyan 
következménnyel járhat, hogy a nyomozó hatóság - ha a határnapot követoen az iratokat az (5) bekezdésben 
írt rövid határidore figyelemmel már továbbította az ügyészhez - azok hiányában iratmegtekintést nem tud 
foganatosítani, és nem érvényesülhetnek a (2) bekezdésben írt indítványtételi jogosultságok sem. 
A (6) bekezdés a sértetti jogok érvényesülését biztosítja, azáltal, hogy a hatóság részére tájékoztatási 
kötelezettséget ír elo, míg a sértett számára az iratok megismerésének, az informálódáson túl az ot megilleto 
jogok gyakorlásának lehetoségét teremti meg. 

194. § (1) A nyomozás iratainak a 193. § (1) bekezdés szerinti átadásáról felvett jegyzokönyv tartalmazza 
a) a gyanúsítottnak és a védonek átadott iratok megjelölését, a megtekintés kezdo és befejezo idopontját, 
b) a gyanúsított és a védo indítványait és észrevételeit, 
c) ha a gyanúsított vagy a védo nem él a 193. § (1) bekezdésben biztosított jogával, ezt a tényt. 
(2) 

1. A nyomozás iratainak átadásáról, megtekintésérol jegyzokönyvet kell készíteni, amely - a jegyzokönyv 
általános ismérvein túlmenoen tartalmát tekintve a megtekinteni átadott iratok megjelölését, az iratbetekintés 
kezdo és befejezo idopontját, a gyanúsítottnak és a védonek a Be. 193. § (2) bekezdése szerint tett indítványait 
és észrevételeit kell tartalmaznia. Amennyiben akár a gyanúsított, akár a védo nem élt a nyomozás iratainak 
megismerésével kapcsolatos jogával, úgy elégséges ezt a tényt a jegyzokönyvben feltüntetni. 
2. Ha a megtekintésre átadott irat bármelyikérol a gyanúsított, vagy a védo kérésére másolat készült és 
számukra átadásra került, úgy ezt a tényt az adott iraton fel kell tüntetni. 

IV. Cím 

Jogorvoslat a nyomozás során 



195. § (1) Akire nézve az ügyész vagy a nyomozó hatóság határozata rendelkezést tartalmaz, a határozat ellen a 
közléstol számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

(2) Nincs helye panasznak a más szakértot kirendelo és a gyanúsított vagy a védo által szakvélemény elkészítésére 
felkért személy szakértoként való bevonását engedélyezo határozat ellen [111-112. §]. 

(3) A panasznak - ha e törvény kivételt nem tesz - nincs halasztó hatálya. Kivételesen indokolt esetben a 
határozatot hozó, illetoleg 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 érkezésétol számított tizenöt, megszünteto határozat esetén harminc napon belül 
határozattal bírálja el. 

(5) A panasz elbírálásáról a panaszt tevot - a határozat hatályon kívül helyezése, illetoleg 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 
kézbesítéstol számított nyolc napon belül a határozatot hozó ügyészségnél felülbírálati indítvány terjesztheto elo, 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. 

1. A nyomozásra vonatkozó szabályokat összefoglaló IX. Fejezet IV. Címében a jogorvoslattal kapcsolatos 
szabályokat rögzítette a jogalkotó. A jogorvoslati jogosultság általános, a büntetoeljárás egészén 
végighúzódó elve a nyomozás során is érvényesül. A jelen cím foglalja össze azokat a jogorvoslati formákat, 
amelyek különbözo elnevezés alatt a nyomozás során hozott határozatok, a megtett, vagy megtenni 
elmulasztott intézkedések kapcsán érvényesíthetok. Ezek az ellenvetés és a panasz, valamint a felülbírálati 
indítvány. A pótmagánvád intézménye ugyancsak a jogorvoslat egy speciális fajtájaként értékelheto, 
amennyiben a sértett - ha nem ért egyet a feljelentés elutasításával, illetve a nyomozás megszüntetésével -, 
úgy igazát keresve és jogait érvényesítve önállóan léphet fel a büntetoeljárás során. 
2. A Be. 195. §-a a panasszal kapcsolatos rendelkezéseket rögzíti. Panasszal az ügyész, vagy a nyomozó 
hatóság határozata ellen az élhet nyolc napon belül, akire nézve az rendelkezést tartalmaz. E definícióból az 
következik, hogy panasznak, mint jogorvoslatnak csupán a Be. 169. §-ában megjelölt körben hozott ügyészi, 
nyomozó hatósági döntések ellen van helye. Már itt utalni kell arra, hogy az érintetteknek az a felszólamlása, 
mely valamely döntést, vagy intézkedést - és annak elmaradását - sérelmezi, ugyanakkor panasznak a Be. 195. 
§ (1) bekezdése szerint nem tekintheto, úgy a Be. 196. §-ban írt ellenvetésként bírálandó meg. 
3. A Be. 195. § (2) bekezdése a panasszal támadható határozatok sorából kizárja a más szakértot kirendelo 
(Be. 111. §), valamint a gyanúsított, vagy védo által szakvélemény elkészítésére felkért személy szakértoként 
az ügybe való bevonását engedélyezo (Be. 112. §) határozatokat. Ennek az az indoka, hogy ezek a döntések 
tartalmilag a gyanúsítotti, védoi indítványnak adnak helyt, így ellenük a jogorvoslat biztosítása szükségtelen. 
4. A Be. 195. § (3) bekezdése szerint a panasznak halasztó hatálya - hacsak a törvény kivételt nem tesz - nincs, 
ugyanakkor mind a határozatot hozó, mind a panaszt elbíráló, a határozat végrehajtását a panasz 
elbírálásáig felfüggesztheti. 
5. A Be. 195. § (4) bekezdése a panasz elbírálásának eljárási rendjére ad iránymutatást. Elore kell bocsátani, 
hogy az ügyésznek, a nyomozó hatóságnak a határozata köto erovel nem bír. Ily módon a panaszban 
foglaltaknak a határozatot hozó maga is helyt adhat - e módon orvosolva a panaszban eloadott sérelmeket. 
Illetoleg ha erre okot, lehetoséget nem lát, akkor az elbírálás végett az arra jogosultnak terjeszti fel a 
határozatot és a panaszt. A határozatot hozó a panasznak három napon belül adhat helyt, s ha ezt nem teszi, 
úgy köteles azt haladéktalanul felterjeszteni. A felettes hatóságok rendszere a korábban már megismertek 
szerint alakul: a nyomozó hatóság határozata elleni panaszt az ügyész, míg az ügyész határozata elleni 
panaszt a felettes ügyész bírálja el. Hasonlóan rövid határidoket szab meg a törvény e felülbírálat során is, 
ugyanúgy, mint a nyomozás egészére kiterjedoen. Az általános felülbírálati ido tizenöt nap. Ez alól kivételt az 
érdemi határozatnak tekintheto és a nyomozást végleg lezáró Be. 190-192. § szerinti nyomozást megszünteto 
határozat élvez, melynek felülbírálati ideje harminc nap. A határozat felülbírálata során hozott döntés 
ugyancsak "határozatnak" minosül. E panaszt elbíráló határozat ellen - szuk köru, alább felsorolásra kerülo 
kivételtol eltekintve - további jogorvoslatnak helye nincs. 
6. A Be. 195. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy a panasz elbírálásáról a panaszttevot értesíteni kell. 
Vonatkozik ez értelemszeruen arra az esetre is, ha a panasznak a határozatot hozó ad helyt, megváltoztatva 
korábbi döntését a Be. 195. § (4) bekezdésének elso fordulata szerint. 



Amennyiben a panasszal támadott határozat hatályon kívül helyezésére, illetoleg megváltoztatására kerül sor, 
úgy errol mindazokat, akikkel a megtámadott határozatot közölték, értesíteni kell. 
7. A Be. 195. § (6) bekezdése sorolja fel azokat a fentebb már jelzett határozatokat, amelyekkel szemben 
bejelentett panasz elutasítása esetén további jogorvoslatot biztosit a törvény. Ezek a rendelkezések a 
házkutatás, a motozás, a címzettnek még nem kézbesített postai és távközlési küldemény, valamint a 
sajtótermék szerkesztosége iratainak lefoglalása, végül a Be. l53. § (2) bekezdésében írt irat tartalmának 
megismerésével összefüggésben elrendelt lefoglalás kapcsán hozott határozatokat nevesíti. Amennyiben az ez 
ellen benyújtott panaszt a felettes ügyész elutasítja, úgy ez utóbbi határozat kézbesítésétol számított nyolc 
napon belül, az ennél az ügyésznél benyújtott, ám a bírósághoz címzett felülbírálati indítványnak van helye. A 
nyomozási bíró a Be. 207. § (2) bekezdés e) pontja alapján dönt a felülbírálati indítványról. E döntés ellen 
már semmiféle további jogorvoslatnak helye nincs A speciális jogorvoslati lehetoséget a megtámadott 
határozatok tárgyköre indokolja. Amint az a fenti felsorolásból kitunik, az ott írt nyomozási cselekmények 
igen közeliek ahhoz a körhöz, amely a Be. 202. § (1) bekezdése szerint bírói engedélyhez kötött. Ezért helyes, 
hogy az érintett jogorvoslatát végsosoron a nyomozási bíró a IX. Fejezet VI. Címe szerinti eljárásban bírálja 
el. 
8. A halaszthatatlan nyomozási cselekmények elleni jogorvoslatra ugyancsak a jelen szakasz megfelelo 
rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek hangsúlyozása azért szükséges, mivel a halaszthatatlan nyomozási 
cselekményekkel (Be. 177. §) összefüggésben az ügyész, a nyomozó hatóság határozatot nem hoz, ily módon 
azok ellen az általános szabályok szerint panasznak nincs is helye. 

196. § Az, akit az ügyész vagy a nyomozó hatóság intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása érint, ellenvetést 
tehet. A panaszt ellenvetésként kell elbírálni, ha elkésett, vagy nem a jogosulttól származik. Az ellenvetés alapján a 
szükséges és indokolt intézkedéseket az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság megteszi. 

A nyomozás során az ügyész, valamint a nyomozó hatóság számos olyan rendelkezést, intézkedést, döntést 
hoz, amelyet a Be. 169. § kötelezo rendelkezésének hiányában nem foglal határozatba, ily módon az ellen 
panasznak sincs helye. Ezek ellen a határozatoknak nem minosülo döntések ellen az, akit érint, ellenvetést 
tehet. Az ellenvetés a legszélesebb köru jogorvoslati lehetoség a nyomozás során minden olyan jogorvoslat, 
ami panaszként nem értékelheto, az ellenvetésnek minosül. Így ellenvetésként bírálandó el az elkésett, 
valamint a nem jogosulttól származó panasz is. Az ellenvetés informális, alakszeruséghez és határidohöz nem 
kötött jogorvoslat, melynek alapján a szükségesnek és indokoltnak tartott intézkedést a nyomozó hatóság, 
illetve az ügyész megteszi. Az ellenvetéssel azonban ügyészi, nyomozó hatósági döntést, intézkedést 
kikényszeríteni nem lehet. 

197. § (1) Ha az ügyész a nyomozást a 190. § (1) bekezdésének e) pontja alapján azért szüntette meg, mert a 
büntethetoség a hivatalból kezdeményezett eljárási kegyelem folytán szunt meg, a gyanúsított a nyomozást 
megszünteto határozat közlésétol számított nyolc napon belül kérheti a nyomozás folytatását, ebben az esetben a 
nyomozást folytatni kell. 

(2) A büntetoeljárást folytatni kell, ha a gyanúsított a nyomozást megszünteto határozat ellen benyújtott 
panaszában a megrovás alkalmazását sérelmezi, és a büntetoeljárás megszüntetésének más oka nincs. Erre a 
gyanúsítottat a határozatban figyelmeztetni kell. 

A Be. 197. §-a a hivatalból kezdeményezett eljárási kegyelem kapcsán állapit meg rendelkezést. Kegyelem 
okán a Be. 190. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a nyomozás megszüntetésének van helye. A kegyelem 
címén történo megszüntetés azonban sértheti a gyanúsított érdekét, akivel szemben az eljárás megszüntetésére 
más okból, így buncselekmény hiányában is sor kerülhet. Erre tekintettel teszi lehetové a jelen jogszabályhely 
speciális jogorvoslat formájában azt, hogy a gyanúsított a nyomozást megszünteto határozat közlésétol 
számított nyolc napon belül kérhesse a nyomozás folytatását. Ilyen esetben a nyomozás lefolytatása kötelezo. 
Ez a rendelkezés megegyezik a Be. 598. § (5) bekezdésében foglaltakkal. 
A fentiekhez hasonlóan a nyomozás megszüntetése és megrovás alkalmazása esetén sem zárható el a 
gyanúsított attól a lehetoségtol, hogy a büntetojogi felelosségét megállapító megszünteto határozattal 
szemben jogorvoslattal - panasszal - élve az eljárás lefolytatását és olyan ügydönto határozat meghozatalát 
szorgalmazhassa, amely ilyen felelosséget nem ró a terhére. Amennyiben az eljárás megszüntetésének más 
oka is fennáll, úgy értelemszeruen az eljárás folytatása helyett annak megszüntetése indokolt ezen újabb 
jogcím alapján. 

198. § (1) Ha a feljelentést a sértett tette, a sértett a feljelentést elutasító határozat ellen, a nyomozás elrendelése 
iránt a határozat közlésétol számított nyolc napon belül panasszal élhet. 

(2) Ha az ügyész a nyomozást megszüntette, a sértett az eljárás folytatásának elrendelése iránt a határozat 
közlésétol számított nyolc napon belül panasszal élhet. 



1. A Be. 198-199. §-a a sértetti jogok érvényesülését biztosítja a nyomozás során. Amennyiben a feljelentést a 
sértett tette és e feljelentés elutasítására [Be. 174. § (1)], illetve a nyomozás megszüntetésére (Be. 190. §) 
került sor, úgy a sértett mindkét határozat ellen annak közlésétol számított nyolc napon belül panasszal élhet. 
Amíg az elozo esetben a panasz eloterjesztésével a feljelentés elutasítása helyett a nyomozás elrendelését 
célozza a sértetti felszólamlás, addig az utóbbi körben az a nyomozás folytatására irányul. 
2. Már itt jelezni kell, hogy a panasz elutasítása esetén adott körben a sértett pótmagánvádlóként léphet fel a 
Be. 199. § (2) bekezdésének megfeleloen. 

199. § (1) Az ügyész, illetoleg a felettes ügyész a panasz alapján 
a) a feljelentést elutasító, illetoleg a nyomozást megszünteto határozatot hatályon kívül helyezi, és dönt a 

nyomozás elrendelésérol vagy folytatásáról, illetve a vádemelésrol, 
b) a panaszt elutasítja, ha azt nem találja alaposnak. 
(2) A panasz elutasítását követoen 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 történo fellépésnek, ha a büntethetoséget a gyermekkor vagy a kóros 

elmeállapot zárja ki, továbbá az elköveto halála esetén. 
1. A Be. 198. § (1)-(2) bekezdésében írtak szerint a sértett által a feljelentés elutasítása, illetve a nyomozás 
megszüntetése miatt bejelentett panasz elbírálásáról a jelen Be. 199. § (1) bekezdése szól. 
Amennyiben a panaszban foglaltaknak a felülbírálatra jogosított ügyész, illetve felettes ügyész helyt ad, úgy a 
megtámadott határozatot a Be. 199. § (1) bekezdés a) pontja szerint hatályon kívül helyezi és maga dönt - 
korábbi feljelentést elutasító határozat esetén - a nyomozás elrendelésérol. Amennyiben a megtámadott 
határozat a nyomozást megszüntette, úgy a nyomozás folytatását rendeli el. Végül amennyiben további 
nyomozási cselekmény végzése már nem szükséges és a vádemelés Be. 2l6. §-ában írt feltételei adottak, úgy 
vádat emel. 
Amennyiben az ügyész, a felettes ügyész a panaszban foglaltaknak nem ad helyt, úgy azt elutasítja. Erre akkor 
kerül sor, ha a panaszt nem találja alaposnak. 
2. A panasz elutasításának fenti, a Be. 199. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetében a sértett pótmagánvádat 
emelhet. 
A pótmagánvád emelésének a feltétele, hogy a feljelentés elutasítására a Be. 174. § (1) bekezdés a) és c) 
pontja alapján kerüljön sor, tehát arra visszavezethetoen, hogy a feljelentésében foglalt cselekmény nem 
buncselekmény, illetve büntethetoséget kizáró ok állapítható meg. E szabály alól kivételt határoz meg a Be. 
199. § (3) bekezdése, amennyiben ugyanis a büntethetoséget a gyermekkor, a kóros elmeállapot, vagy az 
elköveto halála zárja ki, úgy pótmagánvád emelésének nincs helye. 
3. A nyomozás megszüntetésének esetei közül pótmagánvád emelését a törvény a Be. 190. § (1) bekezdés a)-d) 
pontjáig, valamint az f) pontban írt megszüntetési ok kapcsán biztosítja. Ezek konkrétan a következok: ha a 
cselekmény nem buncselekmény; a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg buncselekmény elkövetése 
és az eljárás folytatásától sem várható eredmény; ha nem a gyanúsított követte el a buncselekményt, illetve ha 
a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a buncselekményt a gyanúsított követte el; 
büntethetoséget kizáró ok állapítható meg, kivéve, ha kényszergyógykezelés elrendelése látszik szükségesnek; 
végül a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget megszünteto ok [Btk. 32. § e)] esetén. 
Hasonlóan a fent írtakhoz, a Be. 199. § (3) bekezdésére figyelemmel a gyermekkor és az elköveto halála 
esetén pótmagánvád emelésének a fentiekben sincs helye. 
4. A pótmagánvádló fellépésének szabályait a Be. 229. §-a adja meg. E szerint a sértett a panaszt elutasító 
határozat közlésétol számított harminc napon belül léphet fel pótmagánvádlóként. Annak biztosítása 
érdekében, hogy a pótmagánvádló a szükséges adatok birtokában dönthesse el: él-e ezzel a lehetoséggel, vagy 
sem, rendelkezik úgy a Be. 229. § (2) bekezdése, hogy a panasz elutasítását követoen - és bár errol a 
jogszabályhely nem szól, de nyilvánvalóan a fenti harmincnapos határido leteltét megelozoen - a sértettnek 
lehetoséget kell adni, hogy az ellene elkövetett buncselekményre vonatkozó iratokat az ügyészség hivatalos 
helyiségében megismerhesse. 

V. Cím 

BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS ADATSZERZÉS 

Általános szabályok 



200. § (1) Az ügyész és a nyomozó hatóság bírói engedély alapján az elköveto kilétének, tartózkodási helyének 
megállapítása, elfogása, valamint bizonyítási eszköz felderítése érdekében a nyomozás elrendelésétol a nyomozás 
iratainak ismertetéséig az érintett tudta nélkül 

a) a magánlakásban történteket technikai eszközzel megfigyelheti és rögzítheti, 
b) levelet, egyéb postai küldeményt, valamint telefonvezetéken vagy más hírközlési rendszer útján továbbított 

közlés tartalmát megismerheti, és azt technikai eszközzel rögzítheti, 
c) a számítástechnikai rendszer útján továbbított és tárolt adatokat megismerheti és felhasználhatja (a 

továbbiakban: titkos adatszerzés). 
(2) Az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozás elrendelését követoen a bírói engedélyhez kötött titkos 

adatszerzést e törvény alapján végzi. 
(3) E cím rendelkezései nem érintik a nyomozás elrendelését megelozoen a bírói, illetoleg az igazságügyminiszteri 

engedélyhez kötött titkos információgyujtést; e tevékenységet a külön törvényekben meghatározottak szerint az erre 
feljogosított szervezetek a rájuk irányadó szabályok szerint végzik. 

(4) Ha a nyomozás elrendelését megelozoen külön törvény alapján a bíró, illetoleg az igazságügyminiszter által 
engedélyezett titkos információgyujtés végrehajtása során az ügyben a nyomozást elrendelik, a titkos 
információgyujtést a továbbiakban csak e törvény szerint mint titkos adatszerzést lehet folytatni. 

(5) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazásában magánlakásnak minosül 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. 

1. A bunözés elleni küzdelem során az állam bunüldözo szervei történelmi távlatokba nyúlón alkalmaznak 
olyan leplezett módszereket, eszközöket, amelyek segítségével tevékenységük bunüldözo voltát titokban tudják 
tartani. Az e tárgyú több mint egy évtizedes honi és több évtizedes külföldi gyakorlat azt mutatja, hogy a 
bunözés rendkívül mértékben eloretört, ami együtt járt azzal, hogy a bunelkövetok cselekményeik leplezése és 
nem utolsó sorban sikere érdekében tikos információkat vásárolnak, beépülnek a potenciális sértett 
környezetébe, hamis okmányokkal, cégekkel fedik tevékenységüket, ezen túlmenoen számítógépes, és egyéb 
technikai rendszerekbe hatolnak be, telefonokat hallgatnak le. Ezen tevékenységük során a legmodernebb 
technikai eszközökkel felszerelkezve tevékenykednek. Könnyen belátható, hogy hasonló, ellenben törvényes 
garanciákkal körül bástyázott eszközök hiányában a nyomozó hatóságok számára bizonyos körülmények 
között a buncselekmények és a bunelkövetok személye felderíthetetlenné válna. A titkos információszerzés 
nemzetközileg is elismert eszköze a bunüldözésnek, ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy a 
nyomozó hatóság ilyen irányú tevékenysége az Alkotmányban rögzített alapveto emberi jogokat sérthet. 
Felismerve az ezen jogokkal való visszaélés veszélyeit, következményeit, nem kevesebb figyelmet tanúsít ezen 
jogok védelmének a nemzetközi egyezmények világa sem. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 8. Cikke 
kimondja: 
"1. Mindenkinek joga van arra, hogy magán- és családi életét, lakását és levelezését tiszteletben tartsák. 
2. E jogok gyakorlásába hatóság csak a törvényben meghatározott, olyan esetekben avatkozhat be, amikor az 
egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a közbiztonság vagy az ország gazdasági jóléte 
érdekében, zavargás vagy buncselekmény megelozése, a közösség vagy az erkölcsök védelme, avagy mások 
jogainak és szabadságának védelme érdekében szükséges." Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 12. 
Cikke úgy rendelkezik, hogy mindenkinek joga van a törvény védelmére magánéletében, családjában, 
lakásába vagy levelezésébe való önkényes beavatkozással szemben. 
A fentiekbol következik, hogy ilyen jellegu eszközök alkalmazására csak gondos, részletes, kello garanciát 
nyújtó szabályozás mellett kerülhet sor. 
2. A titkos információgyujtés szabályozását tekintve két nagy csoportra osztható: úgymint bírói engedélyhez 
nem kötött, és bírói engedélyhez kötött eszközök. A bírói engedélyhez nem kötött titkos eszközök körét a 
"Rendorségrol" szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 64. §-a határozza meg. Ebbe a körbe - a teljesség 
igénye nélkül - olyan eszközök tartoznak, mint az informátor, bizalmi személy igénybevétele, rendori jelleg 
leplezésével történo információgyujtés, csapda alkalmazása. 
A titkos információgyujtés kategóriájába tartozó eszközöket, és a reájuk vonatkozó szabályokat a jelen 
törvény hatálybalépéséig az említett Rtv.-n kívül az 1995. évi CXXV. törvény a "Nemzetbiztonsági 
Szolgálatokról" (Nbtv.) rögzítette. Jellegénél fogva a Be. rendelkezései érintetlenül hagyták az Nbtv.-ben 
szabályozott titkos eszközök alkalmazására vonatkozó szabályozást. 
A büntetoeljárással összefüggo titkos eszközökre vonatkozó szabályozás - némileg módosított formában - 
viszont átkerült az eljárási törvénybe. Ennek indokaként érdemes a törvényhez fuzött miniszteri indokolás 
szövegét idézni: "A szabad bizonyítási rendszer nem a bizonyítás szabályozatlanságát jelenti, az egész eljárás 
az alapelvek, a garanciák és a formai eloírások alapján folyik, ami az eljárás menetét, a bizonyítást 



ellenorizhetové teszi. A titkos megfigyelés, adatgyujtés nem ismeretlen eszközök, ahhoz azonban, hogy az ezek 
révén nyert adatok a büntetoeljárásban felhasználhatók legyenek, a büntetoeljárási törvénynek rendelkeznie 
kell a büntetoeljárásban e tevékenység végzésének feltételeirol, és arról, hogy az így szerzett adatok (akár a 
büntetoeljárásban, akár azon kívül történt a titkos adatgyujtés) milyen feltételek mellett használhatók fel 
bizonyítási eszközként". A törvény eltéro megfogalmazással élve a bírósági engedélyhez kötött titkos 
adatszerzés fogalmát használja, utalva arra, hogy a titkos információszerzés nem bírói engedélyhez kötött, 
valamint nem a nyomozás során kerül beszerzésre. A titkos adatszerzést a nyomozó hatóság végzi, ehhez 
azonban más jogszabályokban (többek között az Nbtv.-ben) meghatározott hatóságok technikai segítségét 
veszi igénybe. 
3. Ezek után tekintsük át a hatályos szabályozást. 
A Be. 200. § (1) bekezdése a 2002. évi I. törvényben rögzített módosítások alapján már nem csupán a titkos 
adatszerzés célját, hanem az alkalmazható eszközöket is ehelyütt határozza meg. Ez mindenki számára 
közértheto megfogalmazás, nem igényel bovebb magyarázatot. Itt határozza meg a törvény azokat a célokat, 
amelyek elérése érdekében a titkos adatszerzés alkalmazható. Ez a kör szukebb, mint a korábbi, a 
Rendorségrol szóló, 1994. évi XXXIV. törvényben (a továbbiakban: Rtv.) meghatározott célcsoport. A Rtv. 63. 
§ (1) bekezdése a titkos információgyujtést "a buncselekmény elkövetésének megelozésére, felderítésére, 
megszakítására, az elköveto kilétének megállapítására, elfogására, körözött személy felkutatásra, 
bizonyítékok megszerzésére" tette lehetové a nyomozó hatóság számára. Az eljárási törvény a bizonyítási 
eljárás szempontjából jelentoséggel bíró intézkedéseket szabályozza normarendszerében. Ebbol következoen 
nem tartoznak szabályozási körébe a bunmegelozéssel kapcsolatos intézkedések. Kétségtelen tény, hogy a 
törvény hatálybalépését követoen a nyomozó hatóságoknak különösen a szervezett, kiemelkedo veszélyességu, 
technikailag modern eszközökkel felszerelt bunözoi csoportokkal szemben - a korábban kifejtett okokból - a 
buncselekmény megelozésére, megszakítására nyitva álló lehetoségei számottevoen csökkentek. 
Kiemelést érdemel ugyanakkor, hogy a fent említett módosítás a bírósági engedélyhez kötött titkos 
adatszerzésre felhatalmazottak körét a korábbinál szélesebb körben határozta meg, amikor az ügyészt is 
feljogosította az adatszerzési tevékenység folytatására. Ezen módosítás jogi alapját a Magyar Köztársaság 
Ügyészségérol szóló 1972. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ütv.) módosító 2001. évi XXXI. törvény nyújtotta. 
Ez a módosítás a 9/A. §-sal kiegészítve a törvényt, az ügyészség számára is lehetové tette a titkos 
információgyujtést. Eszerint: 
"Titkos információgyujtés az ügyészségi nyomozás során 
9/A. § (1) Az ügyészségi nyomozás [az 5. § (2) e), a 7. § (2) f) és a melléklet 1. pontja, valamint 2. pontja] 
során buncselekmény elkövetésének felderítése, megszakítása, az elköveto kilétének megállapítása, az 
elköveto elfogása, tartózkodási helyének megállapítása, továbbá a bizonyítékok megszerzése céljából az 
ügyész, illetve megbízása alapján az ügyészségi nyomozó - az e törvényben foglalt eltérésekkel - titkos 
információgyujtést végezhet a Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) VII. 
fejezetében meghatározott szabályok szerint. Ahol az Rtv. a titkos információgyujtés körében a rendorség 
számára állapít meg jogokat, ott az ügyészségi nyomozást végzo ügyészi szervet kell érteni. 
(2) Ha az Rtv. a bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyujtés keretében végzett cselekményhez az 
ügyész engedélyét (hozzájárulását, jóváhagyását) írja elo, az engedélyezés jogkörét a felettes ügyész 
gyakorolja. 
(3) A bírói engedélyhez kötött titkos információgyujtésre szolgáló eszközök és módszerek (a továbbiakban: 
különleges eszköz) alkalmazása iránti kérelmet az ügyészségi nyomozást végzo ügyészségi szerv vezetoje 
terjeszti elo. A különleges eszköz alkalmazásának sürgosségi elrendelésére az ügyészségi nyomozást végzo 
ügyészségi szerv vezetoje jogosult. 
(4) Az ügyészségi nyomozás során a bírói engedélyhez nem kötött titkos információgyujtés elvégzésére a 
felettes ügyész - a nemzetbiztonsági szolgálatok kivételével - bármely titkos információgyujtés végzésére 
jogosult szervet utasíthatja. A katonai ügyészségi nyomozás során a katonai ügyész a bírói engedélyhez nem 
kötött titkos információgyujtés elvégzésére az illetékes nemzetbiztonsági szolgálatot is megkeresheti. A bírói 
engedélyhez kötött titkos információgyujtés elvégzésére az ügyész a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot keresi 
meg. A titkos információgyujtés végzésére jogosult szerv a titkos információgyujtést köteles elvégezni. 
(5) Ha a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által elkövetett buncselekmény nyomozása 
során az ügyész titkos információgyujtést kezd, e tényrol tájékoztatja azon szolgálat foigazgatóját, amelynek 
állományába az említett személy tartozik. A titkos információgyujtés elvégzésére ilyen esetben az ügyész az 
érintett nemzetbiztonsági szolgálatot is felkérheti. 
(6) A titkos információgyujtés eszközei, módszerei alkalmazásának részletes szabályait a legfobb ügyész 
állapítja meg." 



A módosított eljárási törvény "A Rendorségrol" szóló törvény helytálló megfogalmazása szerinti "elköveto" 
fogalmat használja a korábban használatos "gyanúsított" helyett. 
A módosítás a bírói engedélyhez kötött titkos adatszerzés alkalmazhatóságának tartamát is érintette. Szemben 
a korábbi szabályozással, végso határidoként nem a vádemelést jelölte meg, hanem a nyomozás során történo 
iratismertetést. (193. §) Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a nyomozó hatóság az iratismertetést követoen 
az iratokat megküldi az ügyésznek és az ügyész az iratok alapján a 216. § (1) bekezdés a) pontja szerint úgy 
dönt, hogy további nyomozási cselekmények elvégzése szükséges, akkor van-e helye a bírói engedélyhez kötött 
titkos adatszerzésnek. 
Álláspontom szerint ezen esetben is lehetoség van erre, hiszen a 216. § (3) bekezdése eloírja, hogy az ügyész a 
fenti nyomozási cselekmény elvégzését követoen - amennyiben vádemelésre kerül sor - a nyomozási 
cselekményrol készült iratok megtekintését az említett 193. § szabályainak megfeleloen köteles ismét 
biztosítani a gyanúsítottnak és a védonek, így eljárási jogaik nem sérülnek. 
4. Az (1) bekezdés a)-c) pontokban sorolja fel kimerítoen azokat az eszközöket, amelyek bírói engedéllyel 
alkalmazhatók a titkos adatszerzés során. Ezeknek az eszközöknek közös jellemzoje, hogy alkalmazásuk az 
Alkotmány 59. §-ban megfogalmazott jogok sérelmét eredményezi. Az Alkotmány ehelyütt kimondja, hogy "A 
Magyar Köztársaságban mindenkit megillet a jó hírnévhez, a magánlakás sérthetetlenségéhez, valamint a 
magántitok és a személyes adatok védelméhez való jog." 
Figyelmet érdemel, hogy a hatályos szabályozás némileg szukebb körben vonja meg az alkalmazható eszközök 
körét, mint az 1994. évi XXXIV. tv. A Be. ugyanis mellozi a taxatív felsorolásból a titkos házkutatást. A titkos 
adatgyujtés e módjának az elmaradása egyébként álláspontunk szerint vitatható. Az ugyanis nem teljesen 
meggyozo, amit a miniszteri indoklás tartalmaz, hogy a házkutatást a Be. megengedi. 
A b) pontban megjelölt eszközök részben a korábbi törvényben is szerepeltek, azonban az ott b) és c) pontban 
meghatározott eszközök a hatályos törvény b) pontjában kerültek együttes szabályozásra. 
A 2002. évi I. törvénnyel bevezetett módosítás az alkalmazható eszközök körét is érintette. A postai küldemény 
fogalmából külön kiemeli a levelet, szerintünk feleslegesen, mert álláspontunk szerint e tekintetben a postai 
küldemény fogalmába tartozik minden, a feladótól a címzetthez eljuttatást vállaló szolgáltató tevékenység, 
függetlenül attól, hogy azt ténylegesen a posta végzi-e vagy sem. 
A 200. § (1) b) pontjának második fordulata is pontosításra került. A korábbi " helyettesíto távközlési 
rendszer" megfogalmazás helyett a törvény az ennél szélesebb, a postai és távközlési rendszereket is felölelo 
"hírközlési rendszer" fogalmat használja. 
A számítástechnika mindennapos felhasználása szükségessé tette az (1) bekezdésnek egy teljesen új kört 
meghatározó c) ponttal való kiegészítését. Ez lehetové teszi a számítástechnikai rendszer útján továbbított, 
valamint tárolt adatok megismerését és felhasználását. Ezáltal leheto válik akár a világháló felhasználásával 
országhatárokat átívelo adatforgalom e törvény keretei közötti ellenorzése, beleértve az elektronikus 
levélforgalmat is. A számítástechnikai rendszer fogalmát a jogalkotó nem az eljárási törvényben rögzítette, 
hanem - mint azt a törvényhez fuzött miniszteri indokolás tartalmazza - azt a Btk. 300/F. §-a határozza meg. E 
szerint: a számítástechnikai rendszer az adatok automatikus feldolgozását, kezelését, tárolását, továbbítását 
biztosító berendezés, vagy az egymással kapcsolatban lévo ilyen berendezések összessége. 
A felsorolás pontos és kimeríto, azaz más, a törvényben fel nem sorolt eszköz alkalmazására nem kerülhet sor. 
Valamennyi eszköz alkalmazásával kapcsolatban kimondja a törvény, hogy nem csupán a megfigyelésre, 
megismerésre vonatkozik az engedély, hanem a tapasztaltak rögzítésére is, illetve c) pont esetében a 
megismerésen túl a felhasználást teszi lehetové. Ezeknek az eredetben rögzített adatoknak a kezelésérol a 
késobbiekben még "A titkos adatszerzés végrehajtása" címu résznél szót ejtünk. 
5. A Be. 200. § (2) bekezdése rögzíti, hogy az ügyész és a nyomozó hatóság a nyomozás elrendelését követoen 
a titkos adatszerzést csak az eljárási törvény alapján, az ott meghatározott feltételek mellett végezheti. 
A (3) bekezdés külön kiemeli, hogy az eljárási törvény szabályozása nem érinti a nyomozás elrendelését 
megelozoen a bíróság, illetve az igazságügy-miniszter által engedélyezett titkos információgyujtést. Ezek a 
tevékenységek nem a büntetoeljárás keretében zajlanak, éppen ezért az eljárási törvény hatálya nem is 
terjedhet ki rájuk. Ezen információgyujtések tekintetében kimondja a törvény, hogy ilyen tevékenységet a 
külön törvényben feljogosított szervezetek végezhetnek, mégpedig a rájuk irányadó speciális szabályok 
szerint. 
Az (4) bekezdés a fentiekkel összefüggésben szabályozza azt az esetet, amikor még a nyomozás elrendelését 
megelozoen került sor bírói, vagy igazságügy-miniszteri engedéllyel titkos információgyujtésre, azonban 
ennek végrehajtása során az ügyben nyomozás elrendelésére kerül sor. Ilyenkor a titkos információgyujtést 
már csak az eljárási törvény rendelkezései alapján lehet tovább folytatni. Értelemszeruen ez a szabály csak 
akkor érvényesül, ha az adott ügyben kerül sor nyomozás elrendelésére. Amennyiben egy adott személlyel 



szemben titkos információgyujtés folyik, és ezalatt vele szemben ezen ügytol függetlenül kerül sor nyomozás 
elrendelésére, ez nem érinti az eredeti adatszerzést, nem "emeli át" az eljárási törvény szabályozásának 
hatálya alá. 
Az (5) bekezdés értelmezo rendelkezést tartalmaz. A nyomozás során a hatóságoknak tudniuk kell, hogy az 
információszerzés helye alapján szükséges-e bírói engedély beszerzése, vagy nem. Ennek eldöntéséhez 
tisztában kell lennie a végrehajtónak, hogy mi minosül magánlakásnak. A törvény lényegében a Rtv. 69. § (6) 
és a 97. § (1) bekezdés c) pontjában írt meghatározást vette át. 
Álláspontunk szerint a "nyilvános vagy a közönség részére nyitva álló helyen kívül minden más helyiség, 
terület" fogalma vethet fel némi értelmezési problémát. Egy, a nyilvánosság számára is nyitva álló épületben 
csupán azokban a helyiségekben történtek megfigyeléséhez szükséges bírói engedély, amelyekbe bárki nem 
mehet be. 
Megítélésünk szerint engedély szükséges a személygépkocsiban történtek megfigyeléséhez, és technikai 
eszközzel való rögzítéséhez. A gépkocsi tipikusan olyan területnek tekintheto, amely nem nyilvános, és nem áll 
nyitva a közönség számára. Ez azonban nem érvényesül azon gépjármuvek esetében, amelyekkel kifejezetten 
ilyen jellegu szolgáltatást végeznek. 
Nem mellozheto a bírói engedély beszerzése a rendorségi fogdákban, büntetés-végrehajtási intézetekben való 
alkalmazások esetén sem. 

201. § (1) Titkos adatszerzésnek akkor van helye, ha az eljárás 
a) ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo szándékos, továbbá 
b) országhatáron átnyúló bunözéssel kapcsolatos, 
c) kiskorú ellen irányuló, 
d) sorozatban vagy szervezett elkövetéssel megvalósuló (ideértve az üzletszeruen, bunszövetségben vagy 

bunszervezetben történo elkövetést is), 
e) kábítószerrel vagy kábítószernek minosülo anyaggal kapcsolatos, 
f) pénz- vagy értékpapír-hamisítással kapcsolatos, 
g) fegyveresen elkövetett, 

buncselekmény vagy ilyen buncselekmény kísérletének, illetoleg elokészületének gyanúja miatt folyik. 
(2) Ha a nyomozást az ügyész végzi [28. § (4) bek. e) pont, 29. §, 474. § (2)-(4) bek.], titkos adatszerzésnek az (1) 

bekezdésben fel nem sorolt buncselekmény miatt is helye van. 
1. Az (1) bekezdés meghatározza azokat a buncselekmény-kategóriákat, amelyeknél - az egyéb törvényi 
elofeltételek megléte esetén - lehetoség van a titkos adatszerzés bírói elrendelésére. Ezen okok a bunözés 
átstrukturálódása, egyes kiemelkedo súlyú buncselekmény-fajták, elkövetési módok megjelenése, illetve 
elterjedése folytán a 2002. évi I. törvény rendelkezési alapján kibovültek. 
A felsorolás ez esetben is kimeríto. Az a) pontban írt feltételek meghatározásából megállapítható, hogy a 
törvény csak a kiemelkedo tárgyi súlyú buncselekmények vonatkozásában teszi lehetové a titkos adatszerzés 
elrendelését, amit a büntetési tételkeret fejez ki. E helyütt is érvényes az az általános szabály, hogy a büntetés 
mértékénél a Btk. Különös Részbeni büntetési tételt kell alapul venni. 
A b) pont a büntetési tételkerettol függetlenül, a buncselekmény elkövetési módjára figyelemmel teszi lehetové 
a titkos adatszerzést. Az országhatárokon átnyúló bunözés felderítése nyílt módszerekkel lényegesen nehezebb 
és kevesebb eredménnyel kecsegteto, ugyanakkor rendkívüli veszélyeket hordoz magában. 
A c) pontot megtartotta a korábbi szabályozásból a jogalkotó. Ebben az esetben a sértett személyére 
figyelemmel biztosítja az elrendelhetoséget. 
A d) pontban meghatározott feltételek egy részét, némileg más megfogalmazásban, a módosítás elotti eljárási 
törvény is tartalmazta. A Be. a sorozatban, illetve a szervezetten elkövetett buncselekmények esetén teszi 
lehetové a titkos adatszerzést azzal, hogy zárójelben rögtön meg is határozza, hogy mit kell feltétlenül a fenti 
összefoglaló megjelölésen érteni. Ez a zárójeles meghatározás azonban az "is" szócska alkalmazása folytán 
csak példálódzó jellegunek tekintendo. 
Az e)-g) pontokban meghatározott esetek nem igényelnek különösebb kifejtést. 
A Be. - szemben a korábbival - lehetové teszi a titkos adatszerzést az a)-g) pontban felsorolt buncselekmények 
kísérlete, sot elokészülete esetén is. 
2. A 201. § (2) bekezdése lehetoséget biztosít az ügyésznek arra, hogy az (1) bekezdésben meghatározott 
eseteken túl, ha az eljárást magához vonja [28. § (4) e)], a kizárólagosan az ügyészi nyomozás körébe tartozó 
ügyekben (29. §), továbbá a katonai ügyész kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben [474. § (2)-(4)] titkos 
adatszerzést végezhessen. 

202. § (1) Titkos adatszerzést elsosorban a gyanúsítottal, illetve azzal a személlyel szemben lehet alkalmazni, aki a 
buncselekmény elkövetésével a nyomozás addigi adatai alapján gyanúsítható. 



(2) Titkos adatszerzés mással szemben akkor alkalmazható, ha az (1) bekezdésben megjelölt személlyel való 
bunös kapcsolattartásra adat merült fel, vagy ilyen kapcsolat megalapozottan felteheto. A titkos adatszerzésnek nem 
akadálya, ha az kívülálló személyt elkerülhetetlenül érint. 

(3) Az ügyben védoként eljáró ügyvéd magánlakásában és irodájában, illetoleg az ügyvéd birtokában lévo 
telefonvezetékre vagy más hírközlési rendszerre, az ügyvéd levelezésére, ideértve a számítástechnikai rendszer útján 
történo levelezést is, akkor végezheto titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a terhelt ellen folyamatban lévo 
üggyel összefüggo buncselekmény megalapozott gyanúja merült fel. 

(4) A rendorségi fogdában, illetoleg a büntetés-végrehajtási intézetben levo ügyvédi beszélo helyiségben akkor 
végezheto titkos adatszerzés, ha az ügyvéddel szemben a terhelt ellen folyamatban lévo üggyel összefüggo 
buncselekmény 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, illetoleg 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 felteheto, hogy más módon a bizonyíték beszerzése kilátástalan, vagy aránytalanul nagy 
nehézséggel járna, és a titkos adatszerzéssel a bizonyíték beszerzése valószínusítheto. 

1. Az (1) bekezdés az intézkedés hatálya alá vonható személyi kört határozza meg. A törvény megfogalmazása 
szerint titkos adatszerzést elsosorban a gyanúsítottal szemben lehet alkalmazni. A bekezdés második fordulata 
biztosít lehetoséget arra, hogy mindazon személyek is az intézkedés alanyai lehessenek, akik esetében az 
alapos gyanú közlésére még nem került sor, ellenben a korábban mással szemben elrendelt adatszerzés során 
begyujtött adatok alapján az illeto gyanúsítható a buncselekmény elkövetésével. A korábbi szabályozás 
értelmében ilyenkor - tekintve, hogy az újabb célszeméllyel szemben nem indult még meg a büntetoeljárás - az 
1994. évi XXXIV. törvény rendelkezései szerint kellett volna a titkos adatszerzést folytatni. A módosítás éppen 
azt kívánta elkerülni, hogy egy adott ügyben ne eltéro szabályok szerinti különleges eszközök alkalmazására 
kerüljön sor, ezért a hatályos törvény értelmében ilyenkor az eljárási törvény szabályainak megfeleloen folyik 
az adatszerzés. 
Már most megjegyezzük, hogy álláspontunk szerint, amennyiben a titkos adatszerzés során nem kerül sor e 
személyekkel szemben gyanúsítottá nyilvánításra, a beszerzett adatok az eljárásban egyébként 
felhasználhatók. 
2. A Be. a korábbi szabályozáshoz képest az eltúlzottan szélesköru alkalmazhatóságot az intézmény céljának 
megfelelo körre szukítette. Csupán azon személyekkel szemben nyújt lehetoséget a különleges eszköz 
alkalmazására, akikkel szemben adat merült fel arra, hogy az eredeti célszeméllyel bunös kapcsolatot tart 
fenn, vagy létesíteni fog. Nézetünk szerint ez a módosítás nem felel meg a gyakorlati követelményeknek. A Be. 
módosítás elotti szövege a "bunös" jelzot - helyesen - nem is tartalmazta. Ugyanis a titkos adatszerzés 
alkalmazásának feltételeibol következik, hogy céljai eléréséhez mindazon személyekkel szemben lehetoséget 
kell biztosítani az alkalmazására, akikkel kapcsolatban a fenti kapcsolattartási lehetoség felmerül. A hatóság 
elol elszökött, szökésben lévo gyanúsított elfogásához szükséges információk beszerzésére gyakran szinte 
kizárólag a gyanúsított és hozzátartozói között, vagy a már ismertté vált buntársaival folytatott 
telefonbeszélgetések, levelezések ellenorzésével nyílik lehetoség. Márpedig a hozzátartozókkal való kapcsolat 
nem tekintheto bunösnek, még a bunpártolás Btk. 244. §-ában foglalt esetében sem, miután az ilyen 
kapcsolattartás legfeljebb az (1) bekezdés a) pontja alá eso segítségnyújtásnak felel meg, ám ez alól a 
hozzátartozók a (4) bekezdés alapján büntethetoséget kizáró ok címén nem vonhatók felelosségre. Ennek az 
okfejtésnek csak a Be. 202. § (5) bekezdés második fordulata áll ellentétben, amennyiben a hozzátartozóval 
szemben nem lehet titkos adatszerzést elrendelni, csak buncselekmény megalapozott gyanúja esetén. 
Mindennek helyes értelmezését majd a gyakorlatban kell kidolgozni. 
A gyanúsítotton kívüli, ezen személlyel szemben tehát ugyanúgy nincs folyamatban eljárás, miután az alapos 
gyanút velük nem közölték. Így a Be. ezekben az esetekben kiterjeszto gyakorlatra ad törvényi felhatalmazást. 
Lényegében ezen személyekkel szemben a felmerült gyanú alaposságának megállapíthatósága érdekében van 
szükség a kiterjesztésre. 
3. A fentiek után - mint arra már utalás történt - álláspontunk szerint elengedhetetlen bizonyos különbségtétel 
azon személyek között, akik az adott intézkedés "célszemélyei" és azok között, akik "érintettek". Arra már 
korábban utaltunk, hogy a titkos adatszerzés alapveto állampolgári jogok sérelmével jár. A gyakorlatban az 
intézkedés végrehajtása során szinte megoldhatatlan, hogy - maradva a szerepét jól jellemzo fogalomnál - a 
célszemélyen kívül más jogai ne sérüljenek. Ez, csupán példálódzó jelleggel áttekintve az egyes titkos 
adatszerzési tevékenységeket, könnyen belátható. A magánlakásban történtek megfigyelése megoldhatatlan 
anélkül, hogy a lakásban tartózkodó más személyek tevékenységét ne érintené, a postai küldemények esetében 
legalább a feladó levéltitokhoz való joga sérül, míg a telefon útján továbbított közléseknél a "vétlen" 



beszélgetopartner jogai is sérülnek. Ilyen esetek tipikusan azok is, amelyeknél az ügy ismeretlen elkövetovel 
szemben van folyamatban, például a kábítószerrel összefüggo cselekményeknél, amelyeknél az elkövetok kiléte 
még nem ismert, csak a nyomozó hatóság talál jelentosebb mennyiségu kábítószert. Ezekben az esetekben a 
titkos adatszerzés célja az elköveto kilétének megállapítása. Ilyenkor a titkos adatszerzésnek nincs konkrét 
célszemélye, csupán az alkalmazás helye, módja ismert, az, ahol, akinél alkalmazzák. Maradva a fenti 
példánál, ha ezt a kábítószert levélben küldték egy olyan személy nevére, aki mint elköveto kizárható, ha a 
levélben egy telefonszámot adnak meg a kapcsolattartás módjára utalva, de a telefon elofizetoje ugyancsak 
kizárható az elkövetoi körbol, akkor bár ezek a fenti ismert személyek lesznek érintettek a titkos adatszerzéssel 
- postai küldemény tartalmának megismerése, telefonállomás útján továbbított közlések megismerése -, de 
nem ok lesznek a célszemélyek. Természetesen amennyiben a titkos adatszerzés során rájuk nézve terhelo 
adatok kerülnek napvilágra, azt velük szemben fel lehet és kell is használni. 
Ezekben az esetekben két érdek, a bunüldözési és az adott személy jogvédelméhez fuzodo érdek ütközik. A 
jogalkotó szavaival élve: "ezt a jogsérelmet azonban ellensúlyozza az, aminek érdekében az alkalmazása 
történt". Erre gondolva mondja ki a törvény, hogy a titkos adatszerzést nem gátolja az a körülmény, hogy 
kívülálló személy is érintett lehet. Önmagában azonban nyilván nem tekintheto megoldásnak egy ilyen 
megfogalmazás, hanem egyéb biztosítékok szükségesek. Ezeket a késobbiekben taglaljuk, ehelyütt csak 
utalunk rá, hogy e körbe tartozik például az elrendelés általános feltételei közül az indokoltság, vagy a titkos 
adatszerzés végrehajtásánál az érintett személy adatainak törlése. 
4. A korábbinál lényegesen pontosabb és részletesebb szabályozást tartalmaz a törvény az ügyben eljáró 
védovel szemben, valamint a rendorségi fogdában, büntetés-végrehajtási intézetben lévo ügyvédi beszélo 
helyiségben alkalmazható különleges eszközök alkalmazási feltételeit illetoen. A törvény, összhangban a 
nemzetközi szabályozással és a Be. egyéb rendelkezéseivel, valamint követve a Rtv. alapján kialakult bírói 
gyakorlat, az ügyvéd vonatkozásában szukíti a különleges eszköz alkalmazásának lehetoségét. 
Az ügyvéd magánlakásában, irodájában, telefonjaira, levelezésére és az eljárási törvényben meghatározott 
egyéb eszközeire kizárólag akkor lehet titkos adatszerzést végezni, amennyiben az ügyvéddel szemben 
megalapozott a gyanú az adott üggyel összefüggésben lévo buncselekmény elkövetésére. A konkretizálás, 
pontosítás szándéka itt is tetten érheto, tekintve, hogy a törvény szakított a korábbi szabályozás általános 
megfogalmazásával, amely csak általánosságban a buncselekmény gyanúját követelte meg. Ám kérdéses, 
hogy a pontosítás teljesen feloldotta-e az értelmezési nehézségeket. Ugyanis, ha a módosítás a "megalapozott 
gyanú" fogalmát szinonimaként használja az alapos gyanúval, akkor nincs gond, hiszen ez esetben nyomozást 
kell elrendelni, gyanúsítottá kell nyilvánítani az ügyvédet. Ha viszont a fentiek szerinti gyanúsítotton kívüli, 
egyéb személyek fogalma alá akarta vonni a törvény az ügyvédet, akkor a Be. 202. § (1) bekezdés második 
mondatában megfogalmazott személyi körbe illik bele, s ekkor a megalapozott jelzovel ellátott gyanút az 
alapos gyanút el nem éro, de a gyanúsítható fogalom nyomatékosítására használt jelzoként kell felfognunk. Ez 
esetben pedig az ügyvéd esetében nem szükséges a gyanúsítotti pozíció a vele szemben alkalmazható titkos 
adatszerzéshez. 
A Be. 43. § (3) bekezdés a) pontja biztosítja a fogva lévo terheltnek azt a jogot, hogy védojével ellenorzés 
nélkül érintkezzen. Az ügyvédi beszélo titkos eszközökkel való megfigyelése a fent említett jog kijátszását 
jelentené. A védelemnek ezen, a nyomozó hatóság tevékenységétol elkülönült eljárási érdekek tiszteletben 
tartása okán, a törvény csak az ügyvéd ellen a gyanúsítottal szemben folytatott eljárással összefüggésben lévo 
buncselekmény alapos gyanúja esetén teszi lehetové a rendorségi fogdában vagy a büntetés-végrehajtási 
intézetben muködo ügyvédi beszélo helyiségben történtek bármilyen eszközzel való megfigyelését. 
A törvény tehát egyértelmuen kizárólag abban az esetben teszi lehetové a titkos adatszerzést az ügyvéddel 
kapcsolatban, ha vele szemben az adott üggyel összefüggo buncselekmény megalapozott gyanúja merül fel. 
5. A fenti rendelkezések alkalmazását írja elo a törvény a lelkésszel, egyházi személlyel, illetve 82. § (1) 
bekezdésében meghatározott személyekkel kapcsolatban [202. § (5)]. Felmerül a kérdés, hogy a lelkészek és 
egyházi személyek esetében teljes egészében kizárt-e a különleges eszköz alkalmazása. Álláspontunk szerint ez 
így általánosságban nem jelentheto ki, hiszen ezen személyek esetében maga az eljárási törvény is csupán 
arra a körre korlátozza mentességi jogát, amelyre nézve hivatalánál fogva titoktartási kötelezettség terheli. 
Megjegyezzük, hogy a (4) bekezdésnek e helyütt, mint hivatkozásnak nincs értelmezheto jelentosége, miután e 
bekezdés az ügyvédi beszélo helyiségben tilalmazza a titkos adatszerzést. Márpedig az (5) bekezdés nem az 
ügyvédre tartalmaz rendelkezést. E törvényszerkesztési kifogás mellett - a teljesség igényétol vezettetve - 
szóvá kell tennünk azt is, hogy a 81. § (1) bekezdés a) pontjára való hivatkozás indokolatlanul szukíti a titkos 
adatszerzés kizártságát a tanúzási korlátok miatt. Ugyanis ide kellett volna vonni a 81. § (1) bekezdés b) 
pontban írt védot is. Ti. e védo a valamikori büntetoeljárásban eljáró jogi képviselore, míg a 202. § arra a 



folyamatban lévo eljárásban résztvevo jogi képviselore utal, amely eljárásban titkos adatszerzést kívánnának 
engedélyezni. 
6. A (6) bekezdés az 1994. évi XXXIV. tv. (Rtv.) szabályozásától eltéro, ahhoz képest szukíto normatívát 
tartalmaz. Az Rtv. - a korábbi, ún. különleges eszköz alkalmazásáról szóló törvénybeli szabályozástól eltéroen 
- nem szabott mondhatni célszeruségi feltételt a titkos adatszerzés alkalmazásához. Ebbol következoen fennállt 
annak a reális lehetosége, hogy a nyomozó hatóságok más nyomozati tevékenység elvégzése helyett is ezt az 
eszközt vessék be az eljárás szempontjából szükséges adatok beszerzése érdekében. A 2002. évi I. törvénnyel 
módosított jogszabályhely éppen ezt a lehetoséget kiküszöbölendo, az állampolgári jogok sérelmével járó 
eszköz alkalmazását a legszükségesebb körre korlátozta. Az alkalmazás feltételéül kettos követelményt állít, 
amikor kimondja, hogy a titkos adatszerzés alkalmazására csak azokban az esetekben kerülhet sor, 
amelyekben a bizonyítékot lényegileg vélhetoen más módon nem, vagy aránytalanul nagy nehézség árán 
lehetne beszerezni, illetve amikor követelményként állítja, hogy viszont a titkos adatszerzéssel valószínu, hogy 
az beszerezheto. 
Meg kell jegyeznünk, hogy a (6) bekezdés pontos szövegétol - és értelemszeruen a módosító rendelkezés 
miniszteri indokolásától - eltéroen nézetünk szerint a titkos adatszerzés indokoltsága nem csak a bizonyítékok 
beszerzésére szukítheto le. Tudvalévo ugyanis, hogy egyéb célból [Be. 200. § (1)], mint az elköveto kilétének, 
tartózkodási helyének megállapítása, elfogása érdekében is feltétel a jelen (6) bekezdésben írt indokoltság 
fennállása, vagyis az, hogy a titkos adatszerzés alkalmazása elkerülhetetlen. Nyilván nem lehetett a jogalkotó 
szándéka, hogy a titkos adatszerzést megengedje egyéb okból, anélkül, hogy az indokolt ne lenne. 

Bírói engedély 

203. § (1) A titkos adatszerzés engedélyezésérol a bíróság az ügyész indítványára e Fejezet VI. Címe szerinti 
eljárásban határoz. 

(2) Az indítványnak tartalmaznia kell 
a) a nyomozást végzo ügyészi szerv vagy nyomozó hatóság megnevezését, a nyomozás elrendelésének idopontját, 

az ügy számát, annak eloadását, hogy a nyomozás elrendelését megelozoen történt-e, vagy az indítvány 
eloterjesztésekor folyik-e és milyen titkos információgyujtés, azt mely szervezet végezte, illetve végzi, és milyen 
adatokat szerzett meg, 

b) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásának helyét, telefonlehallgatás esetén a kapcsolási számot is, 
c) a titkos adatszerzés tervezett alkalmazásával érintett nevét, illetoleg az azonosításra alkalmas adatot, valamint a 

titkos adatszerzés vele szemben alkalmazni kívánt eszközének, illetoleg módszerének megnevezését, 
d) az alkalmazás tervezett tartamának kezdo és befejezo idopontját, naptári napban és órában meghatározva, 
e) az alkalmazás 201. és 202. §-ban meghatározott feltételeinek a meglétére vonatkozó részletes leírást, így 

különösen az alapul szolgáló buncselekmény megnevezését és a buncselekmény gyanújára okot adó adatokat, a 
titkos adatszerzés elkerülhetetlen alkalmazását indokoló körülményeket, az alkalmazás célját és annak 
valószínusítését, hogy a bizonyíték a titkos adatszerzés során alkalmazott eszközzel, illetoleg módszerrel 
beszerezheto, 

f) halaszthatatlan elrendelés [(6) bekezdés] esetén annak okát és idopontját. 
(3) Az indítványhoz csatolni kell az indítványban foglaltakat megalapozó iratokat. Az alkalmazás 

meghosszabbítására vonatkozó indítvány eloterjesztésével egyidejuleg be kell mutatni a korábbi engedélyezés óta 
keletkezett iratokat is. 

(4) A bíróság az indítvány eloterjesztésétol 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, illetoleg 
módszere mettol meddig alkalmazható. 

(5) A titkos adatszerzés legfeljebb kilencven napra engedélyezheto, 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 kezdo idopontja már elmúlt, az alkalmazás kezdo idopontja az engedélyezés 
napja. 

(6) Ha az engedélyezés olyan késedelemmel járna, amely a titkos adatszerzés sikerét veszélyeztetné, az ügyész 
legfeljebb hetvenkét óra idotartamra elrendelheti a titkos adatszerzést (halaszthatatlan elrendelés). Ez esetben az 
elrendeléssel egyidejuleg az engedélyezés iránti indítványt is elo kell terjeszteni. Ha a bíróság az indítványt 
elutasította, változatlan ténybeli alapon újabb halaszthatatlan elrendelésnek nincs helye. 

1. A titkos adatszerzés engedélyezésével kapcsolatos eljárást illetoen a nyomozási bíró eljárására vonatkozó 
eljárási szabályok alkalmazását írja elo a törvény azzal, hogy a bíróság az ügyész indítványa alapján dönt. 



A garanciális célok megvalósulását biztosítja a törvény azon rendelkezése is, amely a kérelem tartalmi 
kellékeit rögzíti. A Be. 200-202. §-ban megfogalmazott feltételekkel kapcsolatos adatok elengedhetetlenek a 
döntés meghozatalához. A kérelmet mind hely, személy, mind az alkalmazni kívánt eszköz tekintetében, 
konkretizálni kell. A kérelem lényeges eleme az alkalmazás idotartamának a megjelölése. Ezt a törvény - 
egyezoen a Rtv. szabályozásával - a kezdo és befejezo idopont nap, óra szintu meghatározásában követeli 
meg. 
2. A bíróságnak eljárása során tisztáznia kell, hogy az engedélyezés feltételei fennállnak-e. Annak érdekében, 
hogy a bíróság döntési helyzetbe kerülhessen, a törvény az ügyész kötelezettségévé teszi az indítványban 
foglaltakat megalapozó iratok beterjesztését is. Az eszközök alkalmazása során keletkezett iratokat pedig a 
hosszabbításra vonatkozó kérelemhez kell mellékelni. 
A szabályozás jellegébol adódóan jelentoséggel bír, hogy a nyomozás elrendelése elott, vagy éppen a 
nyomozás során folyt, vagy folyik-e titkos adatszerzés. Ebbol fakadóan a törvény az eloterjeszto ügyész 
kötelezettségévé teszi az ezzel kapcsolatos adatok bíróság elé tárását. 
A kérelemnek a fentebb megjelölteken kívül tartalmaznia kell azokat az adatokat is, amelyek valószínusítik, 
miszerint a megszerezni kívánt adat a különleges eszköz alkalmazásával ténylegesen elérheto. 
A különleges eszköz alkalmazásának elrendelésére nem csupán a fent jellemzett módon, hanem a (6) 
bekezdésben szabályozott - halaszthatatlan elrendelés - módon is sor kerülhet, ebben az esetben azonban a 
bírósághoz benyújtott kérelemben a halaszthatatlan elrendelés tényét, okát, és idopontját fel kell tüntetni. 
3. A Be. 203. § (4) bekezdése a bíróság számára határoz meg döntési határidot. A bíróság a kérelem 
beérkezésétol számított hetvenkét órán belül köteles döntést hozni. A bíróság feladata a döntés meghozatala 
során megvizsgálni, hogy fennállnak-e a titkos adatszerzés törvényi elofeltételei, ha igen, akkor a kérelemben 
feltüntetett személlyel kapcsolatban is fennállnak-e. Vizsgálat tárgyát kell képeznie annak a kérdésnek, hogy 
az adatszerzésnek mi a célja, az a törvényben meghatározott célokkal összeegyeztetheto-e vagy sem. A 
különleges eszközök alkalmazásával kapcsolatban már többször utaltunk arra, hogy alkalmazásuk alapveto 
állampolgári jogokat sért, ezért a bíróságnak különös gonddal kell vizsgálni azt, hogy az adott eszköz 
alkalmazása elkerülhetetlen-e, vagy pedig más, az állampolgári jogokat egyáltalán nem, vagy kevéssé sérto 
eszköz alkalmazásával is beszerezhetok a kívánt adatok. 
A 214. § értelmében a nyomozási bíró indokolt végzéssel határoz. A végzésnek tartalmaznia kell, hogy az 
indítványnak helyt adott-e vagy sem, vagy amennyiben részben, akkor mely részében, kivel szemben, milyen 
eszköz, módszer alkalmazását, milyen idokorlátok között engedélyezte. 
A végzésnek tartalmaznia kell a különleges eszköz alkalmazásának kezdo és végpontját hónap, nap 
megjelöléssel. A bíróság döntését - mint már utaltunk rá - indokolt végzés formájában hozza meg, ugyanakkor 
a intézmény jellegébol fakadóan a jogorvoslat kizárt. 
Többször rámutattunk arra, hogy a különleges eszköz alkalmazása jelentos mértékben érinti az állampolgári 
jogokat. Ebbol következoen korlátlan, ellenorzés nélküli alkalmazásuk jelentos érdeksérelemmel járna, 
ugyanakkor parttalanná tenné az alkalmazásukat. A törvény ennek megakadályozására az alkalmazás 
hosszabbítás nélküli idotartamát kilencven napban határozza meg. Az engedély meghosszabbításával 
kapcsolatban a törvény akként fogalmaz, hogy "ez ismételt indítványra egy alkalommal legfeljebb kilencven 
nappal meghosszabbítható", azaz a különleges eszköz alkalmazásának abszolút idobeli korlátja száznyolcvan 
nap. 
Felmerült a gyakorlatban, hogy mi a megoldás, ha a meghosszabbítást követoen továbbra is szükség lenne 
titkos adatgyujtésre. Ez az Rtv. alapján nem okoz gondot, mert e törvény nem szab határt a meghosszabbítás 
ismétlésének. 
A Be. viszont egyértelmuvé teszi, hogy meghosszabbításra csak egy alkalommal kerülhet sor. Nézetünk szerint 
ez a megoldás a következokben lelheto fel. A meghosszabbítás iránti eloterjesztés nem igényel olyan mérvu 
indokolást, mint amit az elrendelés érdekében a törvény megszab. Amennyiben a meghosszabbítás utáni 
helyzetben szükségesnek mutatkozik továbbra is a titkos adatszerzés, újból a titkos adatszerzés engedélyezése 
iránt kell eloterjesztést tenni azzal, hogy ismét részletes indokolás szükséges a kérelemhez, különös tekintettel 
arra, hogy a bizonyíték beszerzése más módon nem lehetséges. 
4. Az ügyész számára nem ír elo a törvény határidot abban a tekintetben, hogy indítványát mennyi idovel az 
alkalmazni kívánt különleges eszköz tényleges alkalmazása elott köteles megtenni. Ebbol fakadóan nem kizárt, 
hogy az ügyész olyan idopontban terjeszti elo indítványát, amikor a titkos adatszerzés kezdo idopontja már 
elmúlt, illetve a bíróság a rendelkezésére álló határido betartásával is csak azon idopont után tudja döntését 
meghozni. Ebben az esetben nem az indítványban szereplo kezdo idopont, hanem az engedélyezés napja a 
kezdo idopont. 



5. A gyakorlatban számos esetben elofordul, hogy az ügyész, a nyomozó hatóság, olyan információ birtokába 
jut, amely azonnal szükségessé teszi a titkos adatszerzés alkalmazását. Az eloterjesztés idoszükséglete, és a 
bírói döntésre nyitva álló hetvenkét óra eltelte az adott esetben az információ elvesztését, konkrétan az 
elköveto eltunését, a bizonyítási eszköz megsemmisülését stb. eredményezhetné. Az ilyen esetek elkerülése 
érdekében teszi lehetové a törvény a 203. § (6) bekezdésében az ügyész számára a különleges eszköz 
halaszthatatlan elrendelését. Az elrendeléssel együtt az ügyész köteles az eloterjesztését megtenni a 
bírósághoz. A halaszthatatlan elrendelés tartama legfeljebb hetvenkét óra. Ennek az az egyszeru 
magyarázata, hogy éppen ez a hetvenkét óra áll a bíróságnak rendelkezésére a döntés meghozatalához. A 
törvény nem rendelkezik arról, hogy amennyiben a bíróság a halaszthatatlan elrendelést követoen engedélyezi 
a titkos adatszerzést, akkor kezdo idopontként mit kell a határozatban megjelölnie. Erre nézve a törvény 
miniszteri indokolása sem nyújt támpontot. Álláspontom szerint az a korábban kialakult helyes gyakorlat az 
irányadó, hogy ilyen esetben a bíróság az engedélyt a halaszthatatlan elrendelés kezdo idopontjától adja. Így 
egyrészt töretlenül érvényesül a törvényben meghatározott kilencven napos határido, másrészt a bíróság 
határozatával mintegy utólagosan legitimálja az ügyészi döntést. A jogalkotó ki akarta zárni annak a 
lehetoségét, hogy az ügyész esetlegesen visszaéljen a törvényben biztosított eme jogával. Ezért a törvény 
külön rendelkezést tartalmaz, mely szerint, amennyiben a bíróság a halaszthatatlan elrendelést követoen 
elutasította az ügyészi indítványt, akkor változatlan alapon nincs helye halaszthatatlan elrendelésnek. 

A titkos adatszerzés végrehajtása 

204. § (1) A titkos adatszerzést a külön törvényben meghatározott szervezet hajtja végre. Ha az ügyészségi 
nyomozás során elrendelt titkos adatszerzés tárgya a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által 
elkövetett buncselekmény, az ügyész titkos adatszerzés elvégzésére az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot is 
felkérheti. 

(2) A hírközlési szolgáltatást, a postai küldemények, illetoleg a számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok 
továbbítását, feldolgozását, kezelését végzo szervezetek kötelesek a titkos adatszerzés végrehajtását biztosítani és a 
titkos adatszerzésre jogosult hatóságokkal együttmuködni. A hírközlési szolgáltatást, valamint a postai küldemények 
továbbítását végzo szervezetek kötelezettségeirol és az együttmuködés részletes szabályairól külön jogszabály 
rendelkezik. 

(3) A titkos adatszerzést az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság vezetoje haladéktalanul megszünteti, ha 
a) halaszthatatlan elrendelés esetén a bíróság az indítványt elutasította, 
b) az engedélyben meghatározott célját elérte, 
c) az engedélyben megállapított idotartam eltelt, 
d) a nyomozást megszüntették, 
e) nyilvánvaló, hogy a további alkalmazástól sem várható eredmény. 
(4) A titkos adatszerzés befejezését követo nyolc napon belül a titkos adatszerzést folytatott ügyész, illetoleg 

nyomozó hatóság megsemmisíti a titkos adatszerzés célja szempontjából érdektelen, rögzített adatot és az ügyben 
nem érintett személy rögzített adatait. 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, illetoleg módszert, meddig és hol 
alkalmaztak, a titkos adatszerzés mely természetes vagy jogi személyt, illetoleg jogi személyiséggel nem rendelkezo 
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 
engedélyezo 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, illetoleg nyomozó hatóság vezetoje írja alá. 

1. A hatályos eljárási törvény nem nevesíti a titkos adatszerzés végrehajtására jogosult szervezetet, ellenben 
külön törvényre utal ezzel kapcsolatban. Jelenleg ilyen jellegu szabályozást tartalmaz az 1995. évi CXXV. 
törvény - a nemzetbiztonsági szolgálatokról - 8. § (1) bekezdés a) pontja, amely szerint a "Nemzetbiztonsági 
Szakszolgálat a jogszabályok keretei között a titkos információgyujtés különleges eszközeivel és módszereivel 
- írásbeli megkeresésre - szolgáltatást végez törvény által erre feljogosított szervezetek titkos 
információgyujto tevékenységéhez." 
A nemzetbiztonsági szolgálatok tevékenységük jellegénél fogva különleges rendelkezés meghozatalára 
késztették a jogalkotót. Az ilyen személyek által elkövetett buncselekmények miatti eljárásban a jogszbaály 



lehetoséget biztosít az ügyész számára, hogy különleges eszköz alkalmazására az érintett nemzetbiztonsági 
szolgálatot kérje fel. 
A (2) bekezdés az eddigi szabályozáshoz képest új elemeket tartalmaz. A titkos adatszerzés gyakorlati 
végrehajtása elképzelhetetlen számos, nem a büntetoeljárásban résztvevo, nem bunüldözési tevékenységet 
folytató szervezetek közremuködése nélkül. Ilyenek elsosorban a különbözo hírközlési, postai szolgáltatásokat 
végzok, valamint a számítástechnikai rendszerek üzemeltetoi. A titkos adatszerzés végrehajthatósága 
érdekében a törvény ezen szervezeteket közremuködésre kötelezi. 
A hírközlésrol szóló 2001. évi XL. törvény 13. § (1) bekezdése szerint "a hírközlési szolgáltató köteles 
együttmuködni a titkos információgyujtésre külön törvényben felhatalmazott szervekkel." 
A fentieken túl utalni kell arra, hogy ezek a szolgáltató cégek az ügyfél által "rájuk bízott adatot" nem 
jogosultak megismerni, de foleg nem kiszolgáltatni. Ezeknek a problémáknak a feloldására a törvény 
kötelezoen eloírja a távközlési szolgáltatást és küldemények továbbítását végzo cégek együttmuködési 
kötelezettségét. 
2. A Be. 204. § (3) bekezdése a titkos adatszerzés megszüntetésének az eseteit határozza meg. A törvény az 
elérni kívánt céllal összefüggésben mind pozitív, mind negatív irányból közelítve rögzíti a megszüntetés okát. 
A titkos adatszerzést meg kell szüntetni, ha célját elérte, és akkor is, ha megállapítható, hogy az elérni kívánt 
cél az eszköz további alkalmazásával sem érheto el. A törvény valamennyi esetben az ügyész és a nyomozó 
hatóság vezetojének kötelezettségévé teszi a különleges eszköz alkalmazásának megszüntetését. 
A (4) bekezdés a) pontja szerinti megszüntetési ok a gyakorlatban azt jelenti, hogy nincs bírói engedély, amely 
lényegében az elrendelés idopontjára visszamenoleg tenné törvényessé a különleges eszköz alkalmazását. 
A 2002. évi I. törvény 121. §-a két új megszüntetési okot iktatott be. Mindketto az engedélyben meghatározott 
céllal van összefüggésben. A 204. § (3) bekezdés b) és e) pontja a titkos adatbeszerzés megszüntetését írja elo, 
amennyiben az az engedélyben meghatározott célját elérte, illetve, amennyiben nem érte el, de nyilvánvaló, 
hogy a további alkalmazásától sem várható eredmény. 
Tekintettel arra, hogy a Be.-ben szabályozott titkos adatszerzés kifejezetten csak a nyomozás során 
alkalmazható eszköz, ebbol következoen abban az esetben, ha a nyomozást bármely okból megszüntették, a 
különleges eszköz alkalmazását is haladéktalanul meg kell szüntetni, tekintve, hogy az alkalmazás törvényi 
elofeltétele hiányzik. 
3. Az (4) bekezdés a magántitok védelmét, és adatvédelmi célokat szolgáló garanciális rendelkezést tartalmaz. 
Korábban már említettük, hogy a különleges eszköz alkalmazása során olyan személyek is az eszköz 
alkalmazásának a hatókörébe esnek, akikkel szemben nem rendelte el a bíróság azt. Erre figyelemmel a 
törvény nyolc napos határidot biztosít arra, hogy az ügyészség, illetve a nyomozó hatóság a titkos adatszerzés 
szempontjából érdektelen adatokat és az ügyben nem érintett személyek rögzített adatait megsemmisítse. A 
fenti határido elegendo arra, hogy az egyébként is fokozott figyelemmel kísért eszközt alkalmazók megszurjék 
a megszerzett adatokat és eldöntsék, melyek az eljárás során felhasználhatók és melyek a megsemmisítendok. 
A titkos adatszerzés során beszerzett valamennyi adat haladéktalan megsemmisítését írja elo a (4) bekezdés 
utolsó mondata arra az esetre, ha a halaszthatatlan elrendelést követoen a bíróság az indítványt elutasította. 
Ebben az esetben tehát nem áll rendelkezésre a megszüntetések egyéb eseteiben meglévo nyolc napos 
határido. 
4. A titkos adatszerzés végrehajtását dokumentálni kell, a 168. §-ban szabályozott jelentés formájában. A 
végrehajtás során keletkezett adatok leírása, a forrás megjelölése ugyanúgy nem mellozheto, mint a 
megszerzés módjának leírása, a hely és ido megjelölésével. A különleges eszköz alkalmazását engedélyezo 
bírói határozat száma ugyancsak feltüntetendo, hiszen többek között ennek alapján ellenorizheto az eljárás 
során mindvégig, hogy a titkos adatszerzés jogszeru volt-e. Összefoglalva, a törvény eloírja, hogy a jelentést 
úgy kell elkészíteni, hogy abból ellenorizheto legyen az engedélyben foglaltak megtartása. 

A titkos adatszerzés eredményének megismerése 

205. § (1) A titkos adatszerzés során keletkezett és rögzített adatok megóvásáról az ügyész, illetoleg a titkos 
adatszerzést folytatott nyomozó hatóság az államtitokról és a szolgálati titokról szóló törvényben szabályozottak 
szerint gondoskodik. 

(2) A titkos adatszerzés tényét, valamint az azzal beszerzett és rögzített adatot a titkos adatszerzés végrehajtása 
során, illetoleg azt követoen mindaddig, amíg a titkos adatszerzésrol szóló jelentést az ügyész nem csatolta az 
iratokhoz, az engedélyezo 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 
engedélyezo bírónak a 207. § (1) bekezdésében meghatározott igazgatási vezetoje is megismerheti. 



(3) A titkos adatszerzést engedélyezo bíró megkeresésére a titkos adatszerzés során a megkeresés idopontjáig 
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 megelozoen végzett titkos információgyujtés [200. § (3) bek.] 
eredményét - annak a büntetoeljárásban történo felhasználásáig - a külön törvényekben meghatározottak ismerhetik 
meg. 

(5) Az ügyész a titkos adatszerzés tényérol - annak befejezését követoen - értesíti a bírói engedélyben érintettet, ha 
az érintett ellen nem indult büntetoeljárás, és az értesítés a büntetoeljárás sikerét nem veszélyezteti. 

A titkos adatszerzés eredményének megismerésére vonatkozó szabályokat a 2002. évi I. törvény iktatta be az 
eljárási törvénybe. A törvény az államtitokra és a szolgálati titokra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elo 
a titkos adatszerzés során keletkezett és rögzített adatok tekintetében. Ebbe a körbe tartozik magának az 
adatszerzésnek a ténye is. 
Az adatszerzés végrehajtása során a beszerzett adatokat csak az engedélyezo, az indítványozó és a végrehajtó, 
azaz a bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság ismerheti meg. Ez a rendelkezés összhangban van a 
tevékenység jellegével, fedett voltával. A titkos adatszerzés során beszerzett adatok vonatkozásában 
kiemelendo, hogy a hatályos szabályozás - a többször módosított, az államtitokról és a szolgálati titokról 
szóló 1995. évi LXV. törvény államtitokköri jegyzéke - a titkos információgyujtés eszközeinek, az erok és 
módszerek alkalmazása eljárási szabályainak tekintetében kimondja, hogy azok államtitoknak minosülnek, 
egyben az államtitokká minosítés leghosszabb érvényességi idejét 30 évben határozza meg. A rendorség 
szolgálatának konkrét személyre, ügyre vonatkozó titkos információgyujto tevékenysége során keletkezett, és 
ehhez kapcsolódó minden konkrét adat, a büntetoeljárásban történo felhasználásig, valamint a 
nyilvántartások, tekintet nélkül az adathordozóra, fajtájára, ugyancsak államtitoknak minosülnek. Az 
államtitokká minosítés leghosszabb érvényességi ideje: 90 év. Az eljárási törvénybe történt beépítést követoen 
nyilván rövid idon belül a fenti szabályozás is bizonyos módosítást igényel. 
Garanciális szabályként került beiktatásra a (3) bekezdés, amely az engedélyezo bíró számára biztosítja az 
adatszerzés során keletkezett iratok megtekintését. Amennyiben a bíró megállapítja, hogy a titkos 
adatbeszerzés során az általa adott engedély kereteit túllépték, megszünteti az adatszerzést. A törvény 
megfogalmazásából kitunoen ebben az esetben a bírónak nincs mérlegelési lehetosége, ellenben más 
törvénysértés esetében a bíró eldöntheti, hogy megszünteti, vagy sem az adatgyujtést. A bíró e tárgyban hozott 
végzése elleni jogorvoslatot a törvény kizárja. 
A (4) bekezdés következetesen érvényre juttatja a nyomozás elrendelése elott végzett titkos információgyujtés 
elkülönítését, amikor rögzíti, hogy az annak során keletkezett adatok megismerésére a külön törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Az (5) bekezdés ugyancsak garanciális szabályt fogalmaz meg. Foszabály szerint lehetové teszi a titkos 
adatszerzés tényének megismerését a bírói engedélyben meghatározott érintett számára, amennyiben nem 
indult ellene büntetoeljárás. Erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha ez az értesítés a büntetoeljárás sikerét 
nem veszélyezteti. 
A norma szövegébol következoen csak az az érintett tudhatja meg az adatszerzés tényét, aki a bírói végzésben 
feltüntetésre kerül, tehát aki ettol függetlenül érintett, nem bír ezzel a joggal. 

A titkos adatszerzés eredményének felhasználása 

206. § (1) Ha az ügyész a titkos adatszerzés eredményét a büntetoeljárásban 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 védot errol értesíteni kell, és lehetoséget kell adni a csatolt iratok megismerésére. 

(2) A titkos adatszerzés végrehajtásáról készített jelentés a nyomozás irataihoz történo csatolást követoen az 
okiratra (116. §) vonatkozó szabályok szerint használható fel bizonyítékként. 

(3) A titkos adatszerzés eredménye más büntetoeljárásban, valamint a nyomozás elrendelését megelozoen a bíró, 
illetoleg az igazságügyminiszter engedélyéhez kötött titkos információgyujtés eredménye büntetoeljárásban az 
általános szabályok szerint [76. § (2) bek.] is csak akkor használható fel, 

a) ha a 201. §-ban meghatározott feltételek a büntetoeljárás, illetoleg a másik büntetoeljárás esetében is 
fennállnak, és 

b) a felhasználás célja megegyezik a titkos adatszerzés vagy titkos információgyujtés eredeti céljával. 



(4) Bizonyítékként nem lehet felhasználni a titkos adatszerzés eredményét, ha a titkos adatszerzést a 204. § (3) 
bekezdésének a) vagy e) pontja, illetoleg a 205. § (3) bekezdése alapján szüntették meg, vagy a titkos adatszerzés 
érintettje - anélkül, hogy azt a bíróság engedélyezte volna - az ügyben eljáró védo, illetoleg olyan személy, aki 
tanúként nem hallgatható ki, vagy a vallomástételt a 82. § (1) bekezdése alapján megtagadhatja. 

A titkos adatszerzés során begyujtött adatok megismerésére vonatkozó szabályozás eltéro aszerint, hogy az 
eljárás mely szakaszban van, továbbá attól is, hogy az adatokat felhasználják-e a büntetoeljárásban, vagy 
nem. Az ügyész jogosult dönteni arról, hogy a titkos adatszerzés eredményeként birtokába került adatokat a 
büntetoeljárásban fel kívánja-e használni bizonyítékként, vagy nem. Amennyiben úgy dönt, hogy a vád 
eredményes képviseletéhez ez elengedhetetlen, úgy az adatszerzésrol a törvényben meghatározott okiratokat 
csatolnia kell az iratokhoz. 
Amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy a titkos adatszerzés adatait bizonyítékként kívánja felhasználni, 
lehetoséget kell biztosítani a terheltnek és védojének a bizonyítékok teljes köru megismerése keretében az ily 
módon beszerzett adatok megismerésére is. Ez az az idopont, amikortól a terhelt és védoje tudomást szerezhet 
a titkos adatszerzés tényérol. Ebbol eredoen, amennyiben az ügyész az iratismertetést követoen jut erre az 
elhatározásra, az eljárási törvény eloírja a terhelt és a védo értesítését errol a tényrol, továbbá azt is, hogy 
erre figyelemmel lehetoséget kell biztosítani az ezzel kapcsolatos iratok megismerésére. 
A (2) bekezdés a titkos adatszerzésrol készült jelentés felhasználására - az iratokhoz csatolást követoen - az 
okiratra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elo. 
A (3) bekezdés rendelkezik a más eljárásban, illetve a nyomozás elrendelését megelozoen, vagy az 
igazságügyminiszter engedélyéhez kötött titkos információgyujtés eredménye felhasználásának feltételeirol. 
Elsodleges az, hogy akár a Rtv. alapján, akár a Be. szerint beszerzett titkos adat mennyiben használható fel 
olyan eljárásban, amely más gyanúsítottal ("célszeméllyel", "érintettel") szemben, más buncselekmény 
(alapos) gyanúja miatt indult, mint akivel szemben, ami miatt eredetileg a titkos adatszerzést a bíróság 
engedélyezte. 
A Be. 2003. évi II. törvénnyel történt módosítása jelentos változtatásokat eredményezett. 
A titkos adatgyujtés a magántitokhoz való jog valamint a személyes adatok védelméhez való jog korlátozását 
jelenti. Miként arra a törvény indokolása is kitér, az alapjogok korlátozása alkotmányossági szempontból a 
szükségesség-arányosság kettosével értékelheto. Az állam büntetojogi igénye az, ami az alapjogok 
korlátozását szükségessé teszi. Az Alkotmánybíróság számos határozatában foglalkozott már az alapjogok 
korlátozása kérdéskörben a szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség problematikájával, így a 16/2001. 
(V. 25.) AB határozat, a 35/2002. (VII. 19.) AB határozat, 20/1990. (X. 4.) AB határozat. 
Le kell szögezni, hogy az új büntetoügyben a korábbi ügyben beszerzett adatok felhasználása a megváltozott 
célú adatszerzés és adatkezelés folytán a célhoz kötöttség elvének sérelmét idézné elo. 
A 2003. évi II. törvény a fentiekre tekintettel módosította a korábbi szabályozást - amely többek között nem 
tartalmazta a célhoz kötöttséget - és titkos információgyujtés eredményének felhasználhatóságát a 76. § (2) 
bekezdésnek való megfelelés esetén is csak akkor teszi lehetové, ha a 201. §-ban meghatározott feltételek a 
büntetoeljárás, illetoleg a másik büntetoeljárás esetén is fennállnak, továbbá, amennyiben a felhasználás 
célja megegyezik a titkos adatszerzés, információgyujtés eredeti céljával. 

VI. Cím 

A NYOMOZÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSA 

A nyomozási bíró feladata 

207. § (1) A vádirat benyújtása elott a bíróság feladatait elso fokon a megyei bíróság elnöke által kijelölt bíró 
(nyomozási bíró) látja el. 

(2) A nyomozási bíró dönt 
a) a vádirat benyújtása elott a bíróság hatáskörébe tartozó kényszerintézkedésekkel [129. §, 137. §, 138. §, 140. §, 

146. §, 147. §, 149. § (6) és (8) bek., 151. § (2), (3) és (6) bek., 153. § (2) bek., 156. §, 159. §, 483. §], az elmeállapot 
megfigyelésével (107. §) kapcsolatos indítványokról, valamint a védo kizárásáról [45. § (3) bek.], 

b) a titkos adatszerzés engedélyezésérol [203. § (4) és (6) bek.] és megszüntetésérol [205. § (3) bek.], 
c) a nyomozás megszüntetését követoen a nyomozás folytatásának elrendelésérol [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 ellen 
eloterjesztett felülbírálati indítványról, valamint a rendbírság 161. § (6) bekezdése szerinti elzárásra történo 
átváltoztatásáról. 

 (3) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása elott az ügyész indítványára kihallgatja a különösen védett tanút és azt 
a tanút, aki az életét közvetlenül veszélyezteto 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 elokészítése vagy a tárgyalás során a bíróság elrendeli [268. § (2) bek., 305. § (3) bek.]. 

(4) A nyomozási bíró a vádirat benyújtása elott az ügyész indítványára kihallgatja a tizennegyedik életévét be nem 
töltött tanút, ha megalapozottan felteheto, hogy a tárgyaláson történo kihallgatása a fejlodését károsan befolyásolná. 
A tanú kihallgatásának indítványozását a törvényes képviselo, a gondozó és a tanú érdekében eljáró ügyvéd az 
ügyésznél kezdeményezheti. 

(5) Az ügyész, a gyanúsított és a védo bizonyítás felvételét is indítványozhatja, ha megalapozottan felteheto, hogy 
az így megszerezheto bizonyítási eszköz a bírósági eljárásban már nem állna rendelkezésre, vagy az addigra jelentos 
mértékben megváltozna, illetoleg bizonyítási eszköz jellegét elveszítené. Az ügyész, a gyanúsított, a védo, a tanú 
érdekében eljáró ügyvéd, valamint a kiskorú tanú gondozója és törvényes képviseloje a tanúnak vagy kivételes 
esetben a gyanúsítottnak a zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatását is indítványozhatja. 

(6) A vádirat benyújtása elott az elozetes letartóztatás egy éven túli meghosszabbítására, valamint az ideiglenes 
kényszergyógykezelés felülvizsgálatára irányuló eljárást a megyei bíróság egyesbírája e Címben foglalt 
rendelkezések szerint folytatja le. 

1. A nyomozati (vádirat benyújtása elotti) szakaszban a nyomozáshoz kapcsolódó bizonyos tevékenységeket 
elso fokon a nyomozó hatóságtól és az ügyészségtol független, az egységes bírói szervezet részét képezo bíró, 
a nyomozási bíró látja el. A nyomozási bírót a megyei (fovárosi) bíróság elnöke jelöli ki az illetékességi 
területén lévo helyi vagy megyei bírók közül. A megyei bíróság elnökének feladata az, hogy gondoskodjék 
vagy a Be. 208. §-a (2) bekezdésének alkalmazásával (több helyi bíróságon is kijelölhet nyomozási bírót), 
vagy más módon (pl. a helyi bíróságra történo kirendeléssel) a nyomozási bírói feladatokra kijelölt megyei 
bírósági bíró és a többi nyomozási bíró közötti ügyelosztás rendjérol. 
A nyomozási bíró hatáskörébe tartozó döntések elleni jogorvoslat elbírálására a megyei (fovárosi) bíróság 
másodfokú tanácsa jogosult. 
A nyomozási bíró minden esetben csak az arra jogosultak indítványa alapján járhat el. 
2. A nyomozási bíró feladatai több csoportba sorolhatók, nevezetesen: 
- a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos feladatok; 
- kihallgatási feladatok; 
- jogorvoslati tevékenység; 
- a nyomozáshoz kapcsolódó egyéb feladatok. 
3. A nyomozási bíró a kényszerintézkedésekkel kapcsolatban dönt: 
- az elozetes letartoztatás kérdésében (VIII. fejezet, II. Cím); 
- a lakhelyelhagyási tilalomról és a házi orizetrol (VIII. Fejezet, III. Cím); 
- az ideiglenes kényszergyógykezelésrol (VIII. Fejezet, IV. Cím); 
- az úti okmány elvételérol (VIII. Fejezet, V. Cím); 
- az óvadékról (VIII. Fejezet, VI. Cím); 
- a közjegyzoi, ügyvédi irodában és egészségügyi intézményben tartandó házkutatás elrendelésérol, illetve 
annak utólagos jóváhagyásáról [Be. 149. § (6), (8)]; 
- a lefoglalásról [Be. 151. § (2), (3), (6); Be. 153. § (2)], valamint a lefoglalt dolog elozetes értékesítésérol 
(Be. 156. §); 
- a zár alá vételrol (Be. 159. §); 
- hadköteles katona szoros felügyelet alá helyezésérol [Be. 483. § (1)]. 
4. A nyomozási bíró hallgatja ki: 
- a különösen védetté nyilvánított tanút (Be. 213. §) a nyomozati és a bírósági szakaszban egyaránt; 
- azt a tanút, aki az életét közvetlenül veszélyezteto állapotban van [Be. 87. § a)]; 
- a tizennegyedik életévét be nem töltött tanút, ha megalapozottan felteheto, hogy a tárgyaláson történo 
kihallgatása a fejlodését károsan befolyásolná; 
- azt a tanút, akivel kapcsolatban megalapozottan feltételezheto, hogy a tárgyaláson nem jelenthet meg [Be. 
87. § b)]. 
5. A nyomozási bíró jogorvoslati hatásköre: 
- a nyomozó hatóság illetve az ügyész által elrendelt házkutatásról, motozásról, 



- a címzettnek még nem kézbesített postai és távközlési küldemény, valamint a sajtótermék szerkesztosége 
iratainak ügyész által elrendelt lefoglalásáról, és 
- iratnak ügyész által elrendelt lefoglalásáról 
szóló határozat elleni panaszt elutasító határozat illetve az ügyészi határozat elleni felülbírálati indítványról a 
nyomozási bíró dönt [Be. 195. § (2)]. 
6. A nyomozási bírónak a nyomozáshoz kapcsolódó egyéb feladatai: 
- dönt a védo kizárásáról [Be. 45. §]; 
- dönt a tanú különösen védetté nyilvánításáról [Be. 97. §]; 
- dönt a terhelt elmeállapotának a megfigyelésével kapcsolatos indítványról [Be. 107. §]; 
- a nyomozás megszüntetését követoen a nyomozás folytatásának elrendelésérol [Be. 191. § (3)]; 
- a titkos adatszerzés engedélyezésérol [Be. 203. § (4), (6)]; 
- a rendbírságnak elzárásra történo átváltoztatásáról [Be. 161. § (6) bek.] 
- az 4. pontban felsorolt kihallgatási tevékenységen túl egyéb bizonyítást is felvehet, ha a bizonyítási eszköz 
elenyészésétol kell tartani 
7. A nyomozási bíró az adott ügyre vonatkozóan a bíróság további (vádirat benyújtását követo) eljárásából a 
Be. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján van kizárva. 
8. A nyomozási bíró eljárása során is lehetoség adódik ún. videokonferenciás kihallgatás lefolytatására. Erre 
az eljárásra a Be. 207. § (5) bek.-ben írtak mellett a Be. 244/A-244/D. § rendelkezései irányadók. 
A Be. a vádirat benyújtása elotti szakaszban az elozetes letartóztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés 
meghosszabbítására vonatkozó szabályok között rendelkezik arról, hogy a meghosszabbítás tárgyában a 
megyei bíróság egyesbírája a nyomozási bíróra irányadó szabályok szerint jár el. A Be. 207. § (6) bekezdése 
e rendelkezést a nyomozási bíróra vonatkozó szabályok közt is megfogalmazza. 

Illetékesség 

208. § (1) A nyomozási bíró a megyei bíróság illetékességi területén lévo ügyészségek által folytatott eljárás során 
jár el, tekintet nélkül arra, hogy az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény elbírálása a helyi bíróság vagy a megyei 
bíróság hatáskörébe tartozik. 

(2) A megyei bíróság elnöke a megyei bíróság területén lévo 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. 

A nyomozási bíró illetékességének sajátos szabályai: 
- illetékessége fo szabályként az egész megye (fováros) területére kiterjed; 
- ha a megyei (fovárosi) bíróság elnöke a megye (fováros) területén több helyi bíróságon is kijelöl nyomozási 
bírót, akkor az illetékességi területüket a megyei (fovárosi) bíróság elnöke állapítja meg; 
- bizonyítási cselekmény elvégzése [kihallgatás illetve a Be. 207. § (5) bekezdésében írt eljárás] esetén az 
illetékességi területén - akár a megyei (fovárosi) bíróság területén kívül is - eljárhat; 
- illetékessége független attól, hogy az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény elso fokú elbírálása helyi 
avagy megyei (fovárosi) bíróság hatáskörébe tartozik-e. 
- minden olyan - a hatáskörébe tartozó ügyben - ügyben eljárhat, amelyet az illetékességi területén muködo 
ügyészek folytatnak. 

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 bunügyi költséget, amelyet a 74. § (1) bekezdésének a) pontja szerint az állam 

elolegez, a nyomozási bíró állapítja meg, de a megállapított összeget az ügyész elolegezi. 
(4) Ha a nyomozási bíró azt észleli, hogy a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének van helye, errol 

az ügyészt értesíti. 
1. A Be. 209. § (2) és (3) bekezdéseiben írt rendelkezések valójában a VI. Fejezet II. címében írt általános 
eljárási szabályokhoz képest tartalmaznak eltéréseket, így 
- nincs helye az ügyek egyesítésének illetve elkülönítésének (Be. 72. §); 



- azon bunügyi költséget, amelyet az állam elolegezett [Be. 74. § (1) a)] és a nyomozási bíró eljárása során 
merült fel, a nyomozási bíró állapítja meg, de az ügyészség elolegezi. 
2. A bírósági eljárás általános szabályaihoz képest (XI. Fejezet) a nyomozási bíró eljárása során további 
eltérések vannak: 
- a nyomozási bíró mindig egyesbíróként jár el; 
- tárgyalást és nyilvános ülést nem tart, az ülésen csak azok vehetnek részt, akik az általános szabályok szerint 
a nyomozási cselekménynél jelen lehetnek, figyelemmel a Be. 213. §-ban írt további korlátozásra is; 
- az ügy érdemében nem dönthet; 
- határozatának formája végzés. 
3. Ha a nyomozási bíró észleli, hogy a nyomozás felfüggesztésének (Be. 188. §) avagy megszüntetésének (Be. 
190. §) lehet helye, errol 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. §, 140. §, 146. §, 483. 

§) elrendelése, 
b) az elozetes letartóztatásnak az elrendelésétol számított hat hónapot meghaladó meghosszabbítása, 
c) óvadék elfogadása (147. §), 
d) elmeállapot megfigyelésének (107. §) elrendelése, 
e) bizonyítási cselekmény elvégzése [207. § (3)-(5) bek.]. 
(2) Az ülés mellozheto, ha az indítvány tárgya elmeállapot megfigyelésének elrendelése, és azon a gyanúsított az 

egészségi állapota miatt nem jelenhet meg, vagy a jogainak gyakorlására képtelen. 
(3) A nyomozási bíró az iratok alapján dönt 
a) az (1) bekezdésben fel nem sorolt kérdésekben, 
b) ha az ülést a (2) bekezdés alapján mellozi, 
c) ha az indítvány nem az arra jogosulttól származik. 
(4) A nyomozási bíró - ha ez szükséges - a (3) bekezdésben felsorolt esetekben is ülést tart. 

Az eloterjesztett indítványokról a nyomozási bíró ülésen vagy az iratok alapján dönt. Az ülés a nagyobb 
jelentoségu döntések meghozatalára hivatott eljárási forma. 
Ülés tartása kötelezo, ha az eljárás tárgya: 
- elozetes letartóztatás elrendelése (Be. 129. §); 
- elozetes letartóztatásnak az elrendeléstol számított hat hónapot meghaladó meghosszabbítása, ide nem értve 
a Be. 131. § (1) bekezdés utolsó mondatában írt esetet; 
- lakhelyelhagyási tilalom elrendelése (Be. 137. §); 
- házi orizet elrendelése (Be. 138. §); 
- ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése (Be. 140. §); 
- úti okmány elvétele (Be. 146. §); 
- óvadék elfogadása (Be. 147. §); 
- elmeállapot megfigyelésének elrendelése (Be. 107. §), kivéve ha az ülésen a terhelt az egészségi állapota 
miatt nem jelenhet meg, vagy a jogainak gyakorlására képtelen. Ezen esetben az ülés mellozheto, és a 
nyomozási bíró e kérdésben az iratok tartalma alapján dönt. 
- szoros felügyelet alá helyezés (Be. 483. §). 
Mellozheto az ülés tartása, ha nem kötelezoen ülésre tartozó kérdésben kell dönteni, vagy, ha az indítvány 
nem az arra jogosulttól származik. 
A nyomozási bíró továbbá a hatáskörébe tartozó valamennyi egyéb kérdésben való döntését is meghozhatja 
ülésen, ha álláspontja szerint a rendelkezésre álló iratok nem elegendoek ahhoz, hogy döntése megalapozott 
legyen. 
A tanúk kihallgatása és a bizonyítási cselekmény elvégzése is ülésen történik. 

211. § (1) A nyomozási bíró meghatározza az ülés határnapját. Ha az indítványt az ügyész terjesztette elo, 
gondoskodik a gyanúsítottnak a nyomozási bíró elotti megjelenésérol, az ülés határnapjáról és helyérol értesíti a 
védot. Ha az indítványt nem az ügyész terjesztette elo, a nyomozási bíró intézkedik a szükséges iratok beszerzése 
iránt, az ülés határnapjáról és helyérol értesíti az indítványozót, az ügyészt, a gyanúsítottat és a védot. 

(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 védo távollétében nem tartható meg. 



(3) Az ülésen az indítványozó az indítványt megalapozó bizonyítékokat írásban eloterjeszti, vagy szóban eloadja. 
A jelenlevoknek 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 elofeltételei fennállnak-e, nincs-e akadálya a 
büntetoeljárásnak, és az indítvány megalapozottsága iránt nem támaszthatók-e ésszeru kételyek. A 210. § (1) 
bekezdésének a) és b) pontja esetén a vizsgálat kiterjed a gyanúsított személyi körülményeire is. 

(5) A nyomozási bíró az ülést zártcélú távközlo hálózat útján is megtarthatja. Az ülésen védo részvétele kötelezo, a 
védonek az ülés tartama alatt a gyanúsítottal azonos helyen kell tartózkodnia. A zártcélú távközlo hálózat útján 
történo ülésre a 244/A-244/D. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1. Az ülés idopontját a nyomozási bíró határozza meg. A Be. 214. §-ának (1) bekezdése szerint, ha a törvény 
másképp nem rendelkezik, a nyomozási bíró az indítvány eloterjesztésétol számított három napon belül 
határoz. Ebbol a szabályból következoen indokoltnak mutatkozik, hogy a határozattal egyidejuleg kerüljön sor 
az ülés idopontjának kituzésére is. Ha az indítványozó az ügyész, akkor az o feladata az ülésre történo 
eloállítások, idézések illetve értesítések kiadása. Ha az indítványozó nem az ügyész, hanem más alany (pl. 
gyanúsított, védo, törvényes képviselo stb.), akkor a nyomozási bíró gondoskodik az ülés elokészítésérol, ez 
esetben a szükséges iratok beszerzésérol is. 
2. Ha az ülésrol az indítványozó távol marad, azt úgy kell tekinteni, mint aki az indítványát visszavonta. Ez 
esetben helye lehet a Be. 65. §-ban meghatározott igazolás eloterjesztésének, ám ez nem eredményezheti a 
jogveszto határidok [pl. Be. 126. § (3)] újraindulását. 
Ha az indítvány tárgya az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése (Be. 140. §), és a gyanúsított az 
állapota miatt nem jelenhet meg, vagy a jogainak gyakorlására képtelen, az ülés a védo távollétében nem 
tartható meg. Ez esetben az ügyész vagy rövid úton gondoskodik más védo megjelenésérol vagy új ülés 
idopontjára tesz indítványt. 
3. Azt követoen, miután a nyomozási bíró megállapítja, hogy az ülés megtartásának nincs akadálya az 
indítványozó az indítványt megalapozó bizonyítékait szóban vagy írásban eloterjeszti. Ezeket a jelenlévok a 
Be. 186. §-ban meghatározott keretek között megismerhetik. Ha az ülésrol értesített, de arról távolmaradt 
személy írásbeli észrevétel tett, azt a nyomozási bíró ismerteti. Ezt követoen az ülésen jelenlévok az 
indítvánnyal kapcsolatban észrevételeket tehetnek. 
4. A nyomozási bíró az elé terjesztett indítványról annak tartalma alapján határoz, de vizsgálnia kell az 
indítvány megtételéhez megkövetelt törvényi feltételek teljesülését, valamint azt is, hogy nincs-e akadálya (így 
a Be. 188. § avagy 190. §-ban írt okok miatt) a büntetoeljárás lefolytatásának. Ez utóbbi esetben a nyomozási 
bíró csak az indítvány tárgyában (ez esetben esetleg annak elutasításáról) hozhat határozatot, de a nyomozás 
felfüggesztése és megszüntetése az ügyész illetve a nyomozó hatóság (Be. 189. §) jogosultsága. 
5. Egy jelenleg még nem alkalmazott technikai lehetoségrol, az ún. zártcélú távközlo hálózatról) rendelkezik 
az (5) bekezdés. A gyanúsítottnak az ülés helyszínére való szállítása helyett ezt a módot is megengedi a 
törvény. Ha a nyomozási bíró az ülést zártcélú távközlo hálózat útján tartja meg, akkor garanciális 
szabályként írja elo a törvény, hogy a védo részvétele kötelezo, és a védonek a gyanúsítottal azonos helyen 
(helyiségben) kell tartózkodnia. Ezáltal tehát a gyanúsított és védoje között közvetlen a kommunikációs 
lehetoség, közéjük technikai áttétel nem iktatható be. 

Bizonyítási cselekmény elvégzése ülésen 

212. § (1) A bizonyítási cselekmény elvégzésére vonatkozó indítvány eloterjesztoje gondoskodik a 
bizonyításfelvétel elvégzésének feltételeirol. 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. 

1. Ha a nyomozási bíró eljárásának a tárgya bizonyítás felvétele [Be. 207. § (3)-(5)], akkor a nyomozási bíró 
ülést tart. Ennek kezdetén megállapítja, hogy a bizonyítás-felvételre vonatkozó indítvány megalapozott-e, 
illetve van-e annak törvényes akadálya. E kérdésben a nyomozási bíró az ülésre vonatkozó, a Be. 210. §-ban 
írt szabályok szerint jár el, majd indokolt végzést hoz. A fellebbezés kizárt abban az esetben, ha az indítvány 
különösen védett tanú, tizenegyedik életévét be nem töltött tanú, valamint olyan tanú kihallgatására irányul, 
aki az életét közvetlenül veszélyezteto állapotban van [Be. 207. § (3)-(4); Be. 215. § (4) b)]. 
2. A nyomozási bíró által elvégzendo bizonyítási cselekményre tett indítvány eloterjesztojének kell a 
bizonyítás felvételének feltételeit, így a kihallgatandó tanúnak az ülésen való megjelenését és az egyéb 
bizonyítási eszközök rendelkezésre állását biztosítania. 



213. § (1) Az olyan tanú kihallgatásán, akinek életét közvetlen veszély fenyegeti, vagy megalapozottan felteheto, 
hogy a tárgyaláson nem jelenhet meg (87. §), a gyanúsított és védoje, valamint a tanú érdekében eljáró ügyvéd jelen 
lehet, kivéve, ha ezt a tanú állapota nem teszi lehetové. Ebben az esetben a gyanúsítottat és a védot az ülésrol utólag 
kell értesíteni azzal, hogy az ülésrol készült jegyzokönyvet az ügyésznél megtekinthetik. 

(2) A különösen védett tanú kihallgatásánál a nyomozási bírón, a jegyzokönyvvezeton 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 közremuködésével vagy más módon 
ellenoriznie kell a tanú szavahihetoségét, tudomásának megbízható voltát, és azokat a körülményeket, amelyek 
vallomása hitelt-érdemloségét befolyásolhatják. Az így szerzett adatokat a kihallgatásról készült jegyzokönyvben fel 
kell tüntetni. A jegyzokönyvrol kivonatot kell készíteni, amely a jelenlévok 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 jegyzokönyvi kivonat alapján ne lehessen következtetni. A jegyzokönyvi kivonatot az ügyész 
részére át kell adni. A jegyzokönyvi kivonatnak a vádirat benyújtásáig történo elkülönített, zárt kezelésérol az ügyész 
gondoskodik. A jegyzokönyvi 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 képviseloje és gondozója is jelen lehet. A tanú kihallgatásáról a gyanúsítottat és a védot utólag kell 
értesíteni azzal, hogy a kihallgatásról készült jegyzokönyvet az ügyésznél megtekinthetik. 

(4) A nyomozási bíró - indítványra - elrendelheti a tanú kihallgatásának kép- vagy hangfelvevovel, illetve egyéb 
berendezéssel történo rögzítését. A felvétel a jegyzokönyvet nem pótolja. A felvételrol 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. 

1. A Be. 213. § arról tartalmaz rendelkezéseket, ha a nyomozási bíró az ülésen tanút hallgat ki, akkor az 
ülésen a jegyzokönyvvezeton, (esetleg a tolmácson), az ügyészen és a kihallgatandó tanún kívül ki lehet jelen: 
a) a Be. 87. §-ban írt esetekben (kivéve, ha azt a tanú állapota nem teszi lehetové) a gyanúsított, a gyanúsított 
védoje és a tanú érdekében eljáró ügyvéd lehet jelen; 
b) a különösen védett tanú kihallgatásánál csak a tanú érdekében eljáró ügyvéd lehet jelen; 
c) a tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatásán csak a tanú érdekében eljáró ügyvéd, a tanú 
törvényes képviseloje és gondozója lehet jelen. 
A tanúkihallgatás kép- vagy hangfelvevovel is rögzítheto. Ezt a nyomozási bíró indítványra rendelheti el. 
Hangsúlyozzuk, hogy ilyen esetben is kell az ülésrol jegyzokönyvet készíteni. Az eredeti hang- vagy képi 
felvétel nem torzítható, csak a másolat a különösen védett vagy olyan tanú esetén, akinek az adatait zártan 
kezelik. 
2. A nyomozási bírónak fel kell tárnia, és szükség esetén a nyomozó hatóság közremuködésével tisztáznia kell 
a tanú szavahihetoségét, tudomásának megbízható voltát, és azokat a körülményeket, amelyek a vallomás 
hitelt-érdemloségét befolyásolhatják. A különösen védetté nyilvánított tanú kihallgatása során a nyomozási 
bírónak nem szabad megelégednie a tanú vallomásának jegyzokönyvbe történo rögzítésével és annak 
tisztázásával, hogy a tanú az általa elmondottakról miként szerzett tudomást, hanem ezen túlmenoen a 
nyomozás adataival összevetve ellenoriznie kell, hogy a tanú vallomása mennyire hitelt érdemlo. 
A különösen védett tanú vallomásának felhasználása, és az a körülmény, hogy a tanú a tárgyaláson nem 
vetheto alá a védelem közvetlen kérdéseinek, fokozott garanciákat igényel: a nyomozási bírónak a bírói 
bizonyosság szintjére kell emelnie, hogy a különösen védett tanú vallomása hiheto-e, és az az eljárás egyéb 
adataival összhangban áll-e. 
3. A Be. 213. § (1) bekezdés utolsó mondatában írt esetben, valamint a (3) bekezdésben írt esetben a 
gyanúsított és a védoje a tanú kihallgatásáról készült jegyzokönyvet utólag az ügyésznél megtekintheti. 
A különösen védett tanú vallomásáról készített jegyzokönyv-kivonatot az ügyész részére át kell adni. Ennek a 
vádirat benyújtásáig történo zárt kezelésérol az ügyész gondoskodik, azt a vádirat benyújtásáig csak a 
tényleges nyomozást végzo hatóság ismerheti meg. 
A vádirat benyújtását követoen a kivonatra az iratmegtekintés általános szabályai az érvényesek. Azt a 
tárgyaláson a Be. 301. §-ban írt szabályok alkalmazásával lehet a bizonyítási eljárás anyagává tenni. Ezek a 
szabályok értelemszeruen alkalmazandók a tanú kihallgatásáról készült mozgókép és hangfelvételnek a 
megtekintésére is. 

A határozat 



214. § (1) A nyomozási bíró - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az indítvány eloterjesztésétol 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 buncselekmény rövid leírását 
és minosítését, az indítvány törvényi feltételeinek fennállását vagy azok hiányára való utalást. Ha a nyomozási bíró 
az indítványt elutasította, változatlan alapon újabb indítvány eloterjesztésének 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 védovel 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 követoen nyomban kézbesíteni kell. A 207. § (2) bekezdésének b) pontja és (3) 
bekezdése esetén a kézbesítésre a 70. § (1) bekezdésének d) pontja az irányadó. 

1. A nyomozási bíró a hatáskörébe tartozó kérdésekben a beterjesztett indítványokról - fo szabályként - az 
eloterjesztéstol számított három napon belül dönt. A titkos adatszerzés engedélyezésérol vagy annak 
megtagadásáról szóló határozatot - az ilyen ügyek sürgossége miatt - a nyomozási bírónak hetvenkét órán 
belül meg kell hoznia [Be. 203. § (4)]. A határido számítására a Be. 64. § (2)-(4) bekezdésében írtak 
alkalmazandók. 
2. A nyomozási bíró határozatának formája végzés, amelynek indokolást is kell tartalmaznia, függetlenül 
attól, hogy a határozat ellen van-e helye jogorvoslatnak. A végzés tartalmát, és az indokolás elemeit a (2) 
bekezdés tételesen felsorolja. 
3. A titkos adatszerzés engedélyezése tárgyában, továbbá a különösen védett tanú, valamint olyan tanú 
kihallgatása tárgyában hozott határozatot, aki az életét közvetlenül veszélyezteto állapotban van, csak az 
ügyésszel, mint indítványozóval kell közölni. A többi határozatot az ügyésszel, az indítványozóval, valamint 
azzal kell közölni, akire vonatkozóan rendelkezést tartalmaz. A gyanúsítottal közölt valamennyi határozatot a 
védovel is közölni kell. 
4. A határozatot az érintettekkel a jogorvoslati jog gyakorlásának lehetové tétele érdekében közölni kell. A 
miniszteri indokolás utal arra, hogy az ülésen hozott határozatot a nyomozási bírónak kihirdetés, az iratok 
alapján hozott határozatot kézbesítés útján kell közölnie. Álláspontunk szerint az ülésen kihirdetett határozat 
írásba foglalt kiadmányát is a jogosultak részére kézbesíteni kell. 
A titkos adatszerzés engedélyezésérol, valamint az életveszélyes állapotban lévo, illetoleg a különösen védett 
tanú kihallgatásáról szóló iratot kézbesíto útján kell megküldeni, ezt az érintett kérdések fokozottan bizalmas 
jellege teszi szükségessé. 

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 üléstol számított három napon belül jelentheti be. A 
kézbesítés útján közölt határozat ellen a fellebbezést a jogosult a kézbesítéstol számított három napon belül jelentheti 
be. 

(2) A nyomozási bíró a határozat elleni fellebbezést a nyilatkozatok beérkezését, illetoleg a fellebbezési határido 
lejártát követoen 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 elott 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, 
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 kényszerintézkedésnek az iratok alapján történt 
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 jogeros határozat elleni fellebbezés elbírálására 
vonatkozó határozat hozatalát a nyomozási bíró mellozheti. 



1. A nyomozási bíró határozata ellen az indítványozón, és azon túl, akire nézve rendelkezést tartalmaz, az is 
fellebbezést jelenthet be, akivel azt közölték. Ebbe a körbe tartoznak azok is, akik az ülésen a Be. 213. § 
szerint jelen lehetnek, illetve akikkel a határozatot a Be. 214. § (2) bekezdés szerint közölni kell. 
Az ülésrol értesített, de azon meg nem jelent jogosult számára a fellebbezésre rendelkezésre álló három napos 
határido az üléstol számítandó, függetlenül attól, hogy az ülésen készült határozatot számára mikor 
kézbesítették. A fellebbezési határido számítására a Be. 64. § (2)-(4) bekezdéseiben írtak az irányadóak. 
2. Fellebbezés esetén a nyomozási bíró az iratokat a fellebbezéssel együtt, ha valamennyi jogosult 
nyilatkozata rendelkezésre áll, vagy e nélkül, ha a fellebbezési határido lejárt, haladéktalanul, közvetlenül 
terjeszti fel a megyei bíróságra. A másodfokú tanács a fellebbezést tanácsülésen bírálja el. Ebbol következik, 
hogy a másodfokú bíróság eljárásában bizonyítás nem veheto fel, ehhez ugyanis tárgyalást kellene tartani 
[Be. 347. § (1)], a törvény azonban a tárgyalás tartásának, így a bizonyítás felvételének lehetoségét a 
nyomozási bíró eljárásának speciális jellegére tekintettel kizárja. 
3. A titkos adatszerzés engedélyezésérol, valamint a gyanúsított ellen megszüntetett nyomozás utóbbi 
folytatásának elrendelésérol és a bizonyítási cselekmény elvégzésére irányuló indítványról szóló végzés ellen 
nincs helye fellebbezésnek. Ezen esetekben, továbbá, ha a már jogerore emelkedett határozattal szemben 
utóbb jelentenek be fellebbezést, akkor a nyomozási bíró mellozheti a fellebbezés elbírálására (lényegében 
annak elutasítására) vonatkozó határozat hozatalát. 
4. A személyes szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés végrehajtását a róla szóló határozat 
ellen bejelentett fellebbezés nem függesztheti fel, mert a felfüggesztés a késobbi végrehajtást gyakorlatilag 
meghiúsíthatná. Ugyanakkor a személyes szabadságot érinto kényszerintézkedés megszüntetése ellen 
bejelentett ügyészi fellebbezés halasztó hatályú, ellenkezo esetben ugyanis a megváltoztatott határozat 
végrehajtása nehézségbe ütköznék. Itt jegyezzük meg, hogy e - halasztó hatály - kizárólag annak a 
határozatnak a lejártáig érvényes, ameddig a kényszerintézkedést elrendelték vagy meghosszabbították. E 
határido lejártával, amennyiben addig az ügyészi fellebbezést nem bírálták el, a megszünteto határozatot 
végre kell hajtani. 

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 követo harminc napon belül az ügy iratait 
megvizsgálja, és ennek eredményéhez képest 

a) további nyomozási cselekményt végezhet, vagy az elvégzésérol rendelkezhet, 
b) a nyomozást felfüggesztheti, 
c) a nyomozást megszüntetheti, 
d) vádat emel vagy határoz a vádemelés részbeni mellozésérol, illetoleg a vádemelés elhalasztásáról. 
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt határidot az ügyészség vezetoje kivételes esetben harminc nappal 

meghosszabbíthatja. Nagy terjedelmu ügyben az ügyészség vezetojének javaslatára a felettes ügyész kivételesen 
ennél hosszabb - legfeljebb kilencven napos - határidot is engedélyezhet. A határidot az (1) bekezdés a) pontjában 
szabályozott esetben a nyomozási cselekmény elvégzésétol kell számítani. 

(3) Ha az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyomozási cselekmény elvégzése után az ügyész vádat emel, ezt 
megelozoen a nyomozási cselekményrol készült iratok megismerésének lehetoségét a 193. § szerint biztosítja a 
gyanúsítottnak és a védonek. Más esetben az iratok megismerésének lehetoségét a gyanúsított vagy a védo 
indítványára kell biztosítani. 

1. A nyomozás elvégzése után kerül sor a nyomozás és az esetleges vádemelés alapjául szolgáló összes - 
kivéve a zártan kezelt - irat megismerésére. Ennek szabályairól a Be. 193-194. §-ai rendelkeznek. A hatóság 
az iratismertetésre határnapot állapít meg. Amennyiben az iratismertetés a nyomozó hatóságnál történt, 
ennek megtörténte után tizenöt napon belül az iratokat megküldi az ügyésznek. 
2. Az ügyész az iratok hozzáérkezését követoen: 
- további nyomozási cselekményt végezhet; 
- további nyomozási cselekmény elvégzésrol rendelkezhet; 
- a nyomozást felfüggesztheti (Be. 188. §); 



- a nyomozást megszüntetheti (Be. 190-192. §). 
Amennyiben az ügyész maga végez nyomozási cselekményt, és ennek eredményeképpen a vádemelés mellett 
dönt, akkor a nyomozási cselekményrol készült iratok ismertetésére a Be. 193. § (2) bekezdésében írtak szerint 
határnapot állapít meg. 
Ha nem kerül sor vádemelésre, akkor nincs az ügyésznek iratismertetési kötelezettsége, kivéve, ha azt a 
gyanúsított és a védoje indítványozza. 
3. Ha további nyomozási cselekmények végzésére nincs szükség, és a nyomozást nem kell felfüggeszteni vagy 
megszüntetni, az ügyész: 
- vádat emel [Be. 217. § (1)]; 
- a vádemelést részben mellozi (Be. 220. §); 
- a vádemelést teljes egészében mellozi (Be. 221. §); vagy 
- a vádemelést elhalasztja (Be. 222. §, 459. §). 
Bár a vádemelés feltételeit a törvény nem határozza meg, de a legalitás elvébol következik hogy ha az 
elokészíto eljárásban összegyujtött bizonyítási eszközök elegendo alapot adnak a vádemelésre, a vád 
ténybelileg és jogilag megalapozott, az ügyész köteles vádat emelni. A vádemelés tekintetében diszkrecionális 
jog csak e törvény kifejezett rendelkezése alapján illeti meg, amikor is a vádemelés elhalasztására (Be. 222-
223. §), illetve a vádemelés részbeni mellozésére (Be. 220. §) kerülhet sor. 
Lényeges szabály a vádemelés határidejére vonatkozóan az (1) és (2) bekezdésekben írt rendelkezés, ugyanis 
nem lehet hosszú idon át bizonytalanságban hagyni az ügyben érintett személyeket (gyanúsított, sértett, 
magánfél stb.), hogy mi lesz a sorsa az elvégzett nyomozásnak. 

A vádirat 

217. § (1) Az ügyész vádiratnak a bírósághoz való benyújtásával emel vádat. 
(2) A gyanúsítottat az ügyész szükség esetén a vádemelés elott 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 minosítését, 
d) az eljárás megindításához szükséges külön törvényi feltétel (magánindítvány, feljelentés, kívánat, mentelmi jog 

vagy mentesség felfüggesztése, hozzájárulás a büntetoeljárás megindításához) meglétét, 
e) a bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó jogszabályok megjelölését, továbbá a vádiratot benyújtó 

ügyész hatáskörére, illetoleg illetékességére vonatkozó szabályokra való utalást, 
f) a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására vonatkozó indítványt, ha az ügyész nem vesz részt a 

tárgyaláson, 
g) a bejelentett polgári jogi igényt, továbbá az egyéb indítványokat, 
h) a tárgyalásra idézendok és az arról értesítendok indítványozását, 
i) a bizonyítási eszközök megjelölését, valamint azt, hogy mely tény bizonyítására szolgálnak, 
j) a tárgyaláson való bizonyítás felvételének sorrendjére vonatkozó indítványt. 

1. A bíróság az ítélkezés során csak vád alapján járhat el [Be. 2. § (1)]. A közvádas ügyekben a vádirat 
meghatározza a bírósági eljárás kereteit. Az ügyész minden esetben vádiratot nyújt be a bírósághoz, 
függetlenül attól, hogy részt vesz-e a tárgyaláson vagy sem. A bíróság csak a vádiratban megnevezett 
terheltek büntetojogi felelosségét és a vádiratban megjelölt magatartást (ami idobeli és térbeli korlátot jelent) 
vizsgálhatja, azt azonban teljes terjedelmében köteles is. Természetesen a bizonyítási eljárás kiterjedhet a 
vádirati tényállással szükségszeruen összefüggo elozményekre és következményekre is. 
2. Az ügyész - ha a nyomozást a nyomozó hatóság önállóan végzi - a vádirat benyújtását megelozoen nem 
köteles a terheltet kihallgatni, erre azonban (mérlegelésétol függoen) lehetosége van. Az új Be. Tehát nem 
tartotta fent az a korábbi kötelezo eloírást, hogy az ügyésznek az elozetes letartóztatásban lévo gyanúsítottat 
ki kell hallgatnia. 
3. A vádirat kellékei: 
a) a vádlott személyi adatai, így a vádlott neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakó- illetve tartózkodási 
helyének címe, a személyazonosító okmány száma, állampolgársága [Be. 117. § (1)]. Az eddig kialakult 
gyakorlatnak megfeleloen indokolt, ha a vádirat tartalmazza a terhelttel szemben korábban alkalmazott 
kényszerintézkedést, valamint a büntetojogi eloéletére vonatkozó adatokat is. 
A bíróság a közvádas eljárásban csak azon terhelt büntetojogi felelosségét vizsgálhatja, aki ellen az ügyész 
vádat emel. Ezért is igen lényeges a személyazonosításra alkalmas adatok pontos rögzítése. 



b) a cselekmény leírása valójában a terhelt magatartásának (tevékenységének illetve mulasztásának) a 
leírását jelenti mindazon tények kello részletezésével, amelyek a büntetojogi felelosség megállapításával 
összefüggoen lényegesnek tekintendok. 
A tényállásnak tartalmaznia kell - a magatartás jellegétol függoen - az elkövetés helyét, idejét, módját, 
eszközét, indítékát és a cselekmény következményeit. 
Az ügyész a vádirati tényállást a Be. 310. §-ban írt szabály szerint a Be. 321. §-ban írt tanácsülésig 
(értelemszeruen, ha a bizonyítási eljárás újra megnyitására nem kerül sor, legkésobb a perbeszédek illetve a 
viszonválaszok eloterjesztése során) megváltoztathatja és kiterjesztheti. 
A bíróság csak a vádirati tényállás - személyi, idobeli és térbeli - kereteihez van kötve, de ezen belül a 
bizonyítási eljárás eredményeképpen a vádtól részben vagy teljese egészében eltéro tényállást is 
megállapíthat. 
c) az ügyésznek a vádirati tényállásban írt cselekményt minosítenie kell. Ennek a hatásköri szabályok 
alkalmazása szempontjából is jelentosége van. A minosítést a bírósági eljárás során a b) pontban írtak szerint 
az ügyész megváltoztathatja. A vádirati minosítés a bíróságot nem köti. A bíróság már a tárgyalás 
elokészítése során (Be. 270. §), de a határozathozatalig is folyamatosan köteles vizsgálni, hogy a terhelt 
cselekménye esetlegesen a vádtól eltéron hogyan minosülhet. Adott esetben ennek a megállapításnak az is 
lehet az eredménye, hogy magasabb hatásköru bírósághoz kell áttenni az ügyet. 
d) a magánindítvány eloterjesztésének határidejérol a Be. 173. § rendelkezik. 
e) a megyei bíróság elso fokú hatáskörébe tartozó ügyeket a Be. 16. §-a, az elso fokú bíróság illetékességét 
megalapozó szabályokat a Be. 17. §-a, az ügyészségre vonatkozó hatásköri és illetékességi szabályokat a Be. 
30. §-a tartalmazza. 
f) a Be. 241. § (1) bekezdés a), c)-d) és f) pontjaiban írt esetekben - mivel az ügyész részvétele a tárgyaláson 
kötelezo - a vádiratnak nem kell tartalmaznia a büntetojogi szankciókra vonatkozó indítványát. 
g) az egyéb indítványok közé tartoznak a Be. 218. §-ban külön nevesítetteken túl pl. a bunjelekre, a 
tárgyalásról a nyilvánosság kizárására vonatkozó indítvány stb. Ezen indítványok a határozathozatal során a 
bíróságot nem kötik. 
h) a vádiratban azon tanúknak a tárgyalásra megidézést célszeru indítványozni, akiknek a kihallgatása a 
tényállás megállapítása, a vádlott bunösségének a bizonyítása, valamint a terhelt és a cselekmény 
társadalomra veszélyességének megítélése szempontjából szükséges. Amennyiben a szakérto meghallgatását 
az ügyész szükségesnek tartja, akkor az idézésére tesz indítványt. A tanúk illetve a szakértok idézésére 
vonatkozó vádirati indítvány nem köti a bíróságot. 
i) a törvénynek a tárgyalásra vonatkozó rendelkezéseibol következik, hogy a vádiratnak nem csak a 
bizonyítási eszközök megjelölését, hanem azt is tartalmaznia kell, hogy mely tény bizonyítására szolgálnak. 
Ennek célja - mint ahogy erre a miniszteri indokolás is rámutat - a bíróság tájékoztatása és olyan helyzetbe 
hozása, hogy a tárgyalás elokészítése során dönteni tudjon arról, hogy a megjelölt bizonyítási eszköz 
szükséges-e az adott tény bizonyítására, de egyúttal a védelem (a terhelt és a védo) tájékoztatását is szolgálja. 
Mindennek a Be. 287. § alkalmazása szempontjából van jelentosége. 
h) a vádiratnak tartalmaznia kell továbbá a bizonyítás felvételének sorrendjére vonatkozó ügyészi 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 elozetes letartóztatás fenntartását indítványozza, és a nyomozás során 
az elozetesen 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 buncselekményt követett el, az ügyész a vádiratban 
indítványozhatja, hogy a bíróság a vádlott szüloi felügyeleti jogát szüntesse meg. 

(3) Az ügyész a vádiratban a vádlottal szemben polgári jogi igényt terjeszthet elo. 
(4) Ha a vádemelés kábítószerrel visszaélés (Btk. 282-282/C. §) miatt történik, és a gyanúsítottal szemben 

korábban indult büntetoeljárást a bíróság a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette, a vádiratban indítványozni 
kell az eljárás folytatását [266. § (7) bek.] és az ügyek egyesítését. 

1. A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés az elozetes letartóztatás [Be. 129. § (1)] és az 
ideiglenes kényszergyógykezelés [Be. 140. § (1)]. A lakhelyelhagyási tilalom [Be. 137. § (1)] és a házi orizet 
[Be. 138. § (1)] nem a személyi szabadság teljes elvonását jelentik, hanem a terhelt mozgási szabadságát és a 
lakóhely szabad megválasztásának jogát korlátozzák. Ezen kényszerintézkedések közös jellemzoje, hogy a 
vádirat benyújtása elotti elrendelésük esetén - vagylagos határidoként - az elso fokú bíróságnak a tárgyalás 
elokészítése során hozandó határozatáig tartanak. Amennyiben az említett kényszerintézkedéseket az ügyész a 
vádirat benyújtásáig nem szünteti meg [Be. 136. § (3), 137. § (8), 138. § (2), 145. § (2)], akkor azok 



fenntartására a vádiratban kell indítványt tennie. A bíróság a tárgyalás elokészítése során a személyi 
szabadság elvonásával illetve korlátozásával járó kényszerintézkedés tárgyában a Be. 269. §-a szerint 
határoz. 
A büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok szerint az elozetes letartóztatásban lévo terhelt egyes jogai 
az ügyész vagy a bíróság rendelkezése alapján korlátozhatók, továbbá az elozetes letartóztatás 
végrehajtására a büntetoeljárás sikere érdekében elkülönítési szabályok írhatók elo. E jogosítványok 
(rendelkezési jog) az alábbiak: 
- intézetben történo elhelyezés; 
- az ugyanabban az eljárásban letartóztatottaktól való elkülönítése; 
- levelezés és látogatás ellenorzése; 
- levelezés, a látogató fogadásának és a csomagküldemény korlátozása; 
- eloállítás, a nyomozó szervek részére történo kiadás, az intézetben való kihallgatás; 
- más intézetbe való átszállítás, kivéve a Központi Kórházba vagy az IMEI-be történo orvosilag indokolt 
sürgos átszállítást; 
- polgári egészségügyi intézményben való elhelyezés, kivéve, ha arra orvosilag indokolt sürgos esetben kerül 
sor [6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 237. §]. 
Az elozetes letartóztatás fenntartásának indítványozásában ki kell térni arra is, hogy az ügyész a rendelkezési 
jog körébe tartozó mely eloírás fenntartását látja továbbra is indokoltnak. 
2. A bíróság az ügydönto határozatában az ügyész indítványára a vádlott szüloi felügyeleti jogát megszünteti, 
ha a vádlottat a gyermekének sérelmére elkövetett szándékos buncselekményben bunösnek mondja ki, és 
megállapítja a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 88. §-ának (1) 
bekezdésében meghatározott feltételek fennállását [Be. 336. § (1)]. A szüloi felügyelet megszüntetésére a 
büntetoeljárásban csak ügyészi indítvány alapján kerülhet sor, de azt az ügyész nem csupán a vádiratban, 
hanem a bizonyítási eljárás eredményeképpen az eljárás késobbi szakaszában is indítványozhatja. 
3. A polgári jogi igényrol a bíróságnak az ügydönto határozatában kell rendelkeznie a Be. 335. §-aiban írt 
szabályok szerint. Polgári jogi igényt az ügyész is eloterjeszthet a vádiratban, illetve legkésobb a 
vádbeszédben [Be. 315. § (1) c)]. 
4. A Btk. 283. § (1) bekezdése büntethetoséget megszünteto okot fogalmaz meg a kábítószerrel visszaélés 
buncselekménye kapcsán, ugyanakkor a (2) bekezdés a kivételeket is rögzíti. Amennyiben ugyanis a felsorolt 
elkövetoi magatartások - Btk. 283. § (1) bekezdésének b) és d), valamint az e) pont 2. alpontjában írtak - 
megvalósítását megelozoen két éven belül kábítószerrel visszaélés miatt a vádemelést már elhalasztották, úgy 
az (1) bekezdés általános szabálya nem érvényesül és az újabb ügyben vádirat benyújtására kerül sor. 
A korábbi büntetoeljárás felfüggesztésére a bírói szakban is sor kerülhet a Be. 266. § (6) bekezdése szerint. E 
jogszabályhely (7) bekezdésének utolsó fordulata alapján az újabb vád benyújtása kötelezoen az eredményezi, 
hogy a korábbi felfüggesztett eljárást folytatni kell, s a két ügy egyesítése indokolt. 
Ezzel összefüggésben írja elo a (4) bekezdés, hogy ha a kábítószerrel visszaélés buncselekménye miatt emel 
vádat az ügyész, és tudomása van arról, hogy korábban ilyen buncselekmény miatt a bíróság az eljárást 
korábban már felfüggesztette, akkor a vádiratban indítványoznia kell, hogy a bíróság e felfüggesztett eljárás 
folytatását rendelje el, és az ügyeket egyesítse. 

219. § (1) A vádiratot annyi példányban kell benyújtani, hogy a bíróságnak, valamennyi vádlottnak és védonek 
egy-egy példány jusson. A vádirat bírósági példányához csatolni kell a vádemelés alapjául szolgáló mindazon iratot, 
amelyet az ügyész a gyanúsítottnak, illetve a védonek ismertetésre az eljárás végén átadott, valamint a tárgyi 
bizonyítási eszközöket. 

(2) Ha a tanú nevének, illetoleg adatainak zárt kezelését rendelték el, a tárgyalásra idézendo 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, illetoleg 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 jegyzokönyv-kivonatot csatolja a vádemelés alapjául 
szolgáló iratokhoz. Ha ennek az iratnak a csatolása a nyomozás iratainak megismerése (193. §) után történt, a 
gyanúsítottat és a védot errol értesíteni kell, és lehetoséget kell adni az utóbb csatolt irat megismerésére. 

(5) A különösen védetté nyilvánított tanú kihallgatásáról készült jegyzokönyv-kivonat a nyomozás irataihoz 
történo csatolást követoen az okiratra (116. §) vonatkozó szabályok szerint használható fel bizonyítékként. 

(6) A vádemelésrol a sértettet értesíteni kell. 



1. A vádirathoz nem kell a nyomozás összes iratát csatolni, hanem csupán azokat, amelyek a vádemelés 
alapjául szolgálnak. Ebbe a körbe tartoznak egyrészt azok, amelyeket a Be. 193. §-a szerint a terhelt és a 
védo a nyomozás elvégzése után megismerhetett, valamint a nyomozás során keletkezett, de zártan kezelt 
iratok. Az ügyész a vádirat benyújtásakor csak azon iratokat csatolja, amelyeket a vád képviselete 
szempontjából relevánsnak tekint, és amelyek részét képezték az iratismertetésnek is. Ha utóbb az ügyész 
mégis szükségesnek ítéli a korábban mellozhetonek tartott iratokat, a törvény lehetoséget biztosít azoknak a 
bírósági eljárásban való felhasználására. A vádirathoz csatolni kell a tárgyi bizonyítási eszközöket (Be. 115. 
§) is. 
A nyomozás során - ha elrendelték - zártan kell kezelni a tanú személyi adatait (Be. 96. §). Ez nem képezheti 
az iratismertetés tárgyát, de a vádirathoz csatolt zárt iratként mellékelni kell. 
2. A Be. 9. § (2) bekezdése szerint a büntetoeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, 
törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodés alapján, az abban meghatározott körben regionális vagy 
kisebbségi nyelvét vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa ismertként megjelölt más nyelvet 
használhatja. 
A Magyar Köztársaság az 1999. évi XL. törvénnyel kihirdette a Strasbourgban, 1992. november 5-én 
létrehozott Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját. E törvény 3. §-ában a Magyar Köztársaság 
arra vállalt kötelezettséget, hogy a horvát, német, román, szerb, szlovák és szlovén nyelvek vonatkozásában a 
büntetoeljárásokban biztosítja a Karta 9. Cikk 1. a) pontjának ii), iii) és iv) alpontjában rögzített jogokat. 
Ennek értelmében 
- a vádlott joga, hogy saját regionális vagy kisebbségi nyelvét használja; 
- az indítványok, az írásos és szóbeli bizonyítékok nem minosülhetnek pusztán azon az alapon 
elfogadhatatlanoknak, mert regionális vagy kisebbségi nyelven készültek; 
- az eljáráshoz kapcsolódó okmányokat kérelemre a regionális vagy kisebbségi nyelveken is ki kell állítani, ha 
szükséges, tolmácsok és fordítások igénybevételével úgy, hogy az nem jelenthet a vádlottnak külön költséget. 
Mindebbol következoen a vádiratot már lefordítva kell a bírósághoz benyújtani. 
3. Garanciális szabályok fogalmazódnak meg a (4) és (5) bekezdésekben a különösen védett tanú 
vallomásáról készült jegyzokönyvi kivonat csatolásáról, megismerésérol és felhasználásáról. A bírósági 
iratokhoz való csatolást követoen a kivonat felhasználását illetoen az okiratra vonatkozó szabályok (Be. 116. 
§) alkalmazandók. 
4. A sértett [Be. 51. § (1)] jogosultságai közé tartozik, hogy a büntetoeljárás fo mozzanatairól, így a 
nyomozás felfüggesztésérol [Be. 188. § (5)] és megszüntetésérol [Be. 190. § (4)], a vádemelés részbeni 
mellozésérol (220. §), a vádemelés elhalasztásáról [Be. 225. § (5)] tudomást szerezzen. E sorba tartozik a 
219. § (6) bekezdésébe foglalt rendelkezés is, bár ez a sértett számára nem alapoz meg sem jogorvoslati 
lehetoséget, sem új perbeli pozíciót. Viszont e tájékoztatás lehetové teszi, hogy a sértett immár a bíróságnál 
érvényesíthesse a Be. 51. § (2) bekezdésben írt jogosultságait. 

A vádemelés részbeni mellozése 

220. § Az ügyész határozattal mellozheti a vádemelést az olyan buncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává 
tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. Erre a vádiratban 
utalni kell, és a vádemelés részbeni mellozését a sértettel közölni kell. 

Ha egy eljárásban ugyanazon terhelt ellen több buncselekmény miatt folyik az eljárás, az ügyész mellozheti a 
vádemelést az olyan buncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény 
mellett a felelosségrevonás szempontjából nincs jelentosége. 
A vádemelés részbeni mellozését ugyanazok az okok indokolhatják, mint amelyek a nyomozás (Be. 187. §) 
részbeni mellozését is. Alkalmazása azért is nagyfokú körültekintést igényel az ügyésztol, mert ehhez a vádlott 
valamennyi - tehát a jelentosebb súlyú buncselekménnyel együtt a jelentéktelenebb - cselekmény 
összességében való értékelése együttes megítélése szükséges. A vádemelés mellozésére a vádiratban 
kifejezetten utalni kell. Nem tekintheto ennek, ha a vádiratban leírt tényállás egy részét az ügyész nem 
minosíti (BH1976. 393.). Ha az ügyész a vádiratában valamely cselekmény tekintetében a vádemelést mellozi: 
e vonatkozásban a bíróság törvényes vád hiányában nem járhat el (BH1982. 41.). 
A sértett - a miniszteri indoklás szerint - ez esetben pótmagánvádlóként nem léphet fel, de a Be. 196. §-ának 
rendelkezései alapján az ügyész intézkedése miatt ellenvetést tehet. 

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 mellozte, 
pótmagánvádnak van helye. 



Az ügyész a vádemelés részbeni mellozésérol (Be. 220. §) szóló határozatában tájékoztatja a sértettet, hogy a 
vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából elenyészo 
buncselekmény miatt a vádemelést részben mellozte, a polgári jogi igényt [Be. 54. § (1) és (2)] a sértett egyéb 
törvényes úton érvényesítheti, valamint a vádemelés részbeni mellozésével érintett buncselekmény miatt 
pótmagánvádnak [Be. 229. § (1)] van helye. 

A vádemelés elhalasztása 

222. § (1) Az ügyész a vádemelés helyett háromévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntetendo 
buncselekmény miatt - a buncselekmény súlyára, és a rendkívüli enyhíto körülményekre tekintettel - a vádemelést 
egy évtol két évig terjedo idore határozattal elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított jövobeni magatartásában 
mutatkozó kedvezo hatása feltételezheto. 

(2) Ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetoséget megszünteto okból az eljárás megszüntetésének lehet 
helye, az ügyész a vádemelést egyévi idotartamra elhalasztja, ha a kábítószer-élvezo gyanúsított vállalja a kábítószer-
függoséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelo más ellátáson vagy megelozo-felvilágosító 
szolgáltatáson való részvételt. 

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

1. Vádemelés elhalasztására csak akkor kerülhet sor, ha magának a vádemelésnek a feltételei fennállnak, azaz 
a nyomozást nem lehet (kell) felfüggeszteni, megszüntetni, és további nyomozási cselekmények elvégzése sem 
szükséges. 
További eloírás, hogy az eljárás tárgya három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendo 
buncselekmény lehet. A három év a büntetotörvény különös részi tételkeretét jelenti, és nem az általános rész 
egyes rendelkezései folytán megemelt, vagy csökkentett mértéket. 
Vizsgálni kell a konkrét cselekmény tárgyi súlyán túl az alanyi és a tárgyi oldalon mutatkozó enyhíto 
körülményeket. Ennek során figyelemmel kell lenni a BK. 154. számú állásfoglalásra is. 
Még a fenti feltételek fennállása esetén is csupán lehetoség az ügyész számára a vádemelés elhalasztása. A 
nyomozás során feltárt tények, adatok összevetése eredményeként erre akkor kerülhet sor, ha a vádemelés 
elhalasztásának a gyanúsított jövobeni magatartásában megmutatkozó kedvezo hatása lehet. Ilyen 
feltételezésre akkor lehet jutni, ha a gyanúsított eddigi helyzetében, körülményeiben, életvezetésében 
felismerheto a kedvezo változás lehetosége. 
2. A Btk. a 283. §-ban meghatározott feltételek esetén büntethetoséget megszünteto okként szabályozza, ha a 
kábítószer-élvezo folyamatos gyógykezelésnek veti alá magát. Szintén büntethetoséget megszünteto ok lehet, 
ha a terhelt a büntetoeljárás alatt a Btk. 196. § (4) bekezdésében írtak szerint az elmulasztott tartási 
kötelezettségét teljesíti. 
A jelen szakasz (2) bekezdésben írt esetben a vádemelés elhalasztása kötelezo, ha a kábítószerfüggo 
gyanúsított a folyamatos gyógykezelést vállalja. Az a kábítószer-élvezo, aki függonek még nem tekintheto, 
kábítószer-használatot kezelo más ellátáson, vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt 
vállalhat. Minderrol a Be. 224. § alapján tartott ügyészi meghallgatáson a gyanúsítottat nyilatkoztatni kell. A 
Be. 222. § (3) bekezdésben írt esetben a gyanúsított meghallgatása alapján azt kell mérlegelni, hogy valóban 
várható-e tole a kötelezettség teljesítése. Erre utalhat a gyanúsított nyilatkozatán kívül az élet- és jövedelmi 
viszonyainak a vizsgálata is. 
A fenti két esetkörben a vádemelés elhalasztását nem zárják ki a Be. 223. § (1) bekezdésében foglalt 
rendelkezések sem. Az ügyész mindkét esetkörben a Be. 224. § (2), illetve (3) bekezdésében írt szabályok 
alkalmazásával egyéb magatartási szabályt illetve más kötelezettséget is eloírhat. 
3. A vádemelés elhalasztásának általános idotartama egy évtol ketto évig terjedhet. Ezen belül hónapokat is 
meg lehet állapítani. 
A Be. 222. § (2)-(3) bekezdéseiben írt esetekben a vádemelés elhalasztásnak az idotartama azonban csak egy 
év lehet. 

223. § (1) A vádemelés a 222. § (1) bekezdése alapján nem halasztható el, ha a gyanúsított 
a) többszörös visszaeso, 
b) a szándékos buncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt vagy a szándékos 

buncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés végrehajtásának 
befejezése elott követte el. 

(2) Ha a Btk. az eljárás megindulását követo magatartástól teszi függové a büntethetoség megszunését, a 
vádemelés elhalasztásának csak az e törvényben meghatározott esetben van helye. 



1. Nem halasztható el a vádemelés, ha a gyanúsított: 
- többszörös visszaeso (Btk. 137. § 16.); 
- a szándékos buncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt vagy a szándékos 
buncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés 
végrehajtásának befejezése elott követte el. 
A gondatlan buncselekmény miatt kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés, a bármilyen buncselekmény miatt 
kiszabott, de felfüggesztett pénzbüntetés, továbbá a próbára bocsátás próbaideje alatt elkövetett gondatlan 
buncselekmény miatt a vádemelés elhalasztható, és a gondatlan buncselekmény miatt kiszabott 
szabadságvesztés végrehajtásának befejezése (feltételes szabadság) elott elkövetett buncselekmény miatt is 
helye van a vádemelés elhalasztásának. 
2. A Btk. több esetben az eljárás megindulását követoen tanúsított magatartástól teszi függové a 
büntethetoség megszunését. Ilyen rendelkezést tartalmaz a Btk. 297. § (2) bekezdése, amely szerint tartozás 
fedezetének elvonása miatt nem büntetheto az elköveto, ha a tartozást a vádirat benyújtásáig kiegyenlítik. 
Hasonló rendelkezést tartalmaz a Btk. 310/B. §-ának (4) bekezdése a társadalombiztosítási, 
egészségbiztosítási vagy nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség megsértése esetére. Mint ahogy erre a miniszteri 
indokolás is utal, e kötelezettségeiket az elkövetok a büntetoeljárás során is teljesíthetik, ezért nem indokolt a 
vádemelés elhalasztásának lehetoségét biztosítani. A kábítószer-fogyasztó gyógykezeléséhez, valamint a 
tartásdíj megfizetéséhez fuzodo érdekekre tekintettel azonban a törvény e két esetben nemcsak lehetové, 
hanem - a feltételek fennállása esetén - kötelezové is teszi a vádemelés elhalasztását (lásd a Be. 222. §-hoz írt 
magyarázat 2. pontját). 

Meghallgatás a vádemelés elhalasztása elott 

224. § (1) Az ügyész - ha a vádemelés elhalasztása mellett magatartási szabályok megállapítását vagy 
kötelezettség eloírását látja szükségesnek - a vádemelés elhalasztása elott pártfogó felügyeloi 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 felügyelo 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 elo. 

(3) A 225. § (2) bekezdésének a) és b) pontja esetén az ügyész a sértettet is meghallgatja; a sértett meghallgatása 
mellozheto, ha a hozzájárulásáról korábban nyilatkozott. A sértett hozzájárulásának hiánya nem akadálya annak, 
hogy a kártérítési, illetve a sértettnek teljesítendo jóvátételi kötelezettség eloírása nélkül az ügyész a vádemelést 
elhalassza, ha annak feltételei enélkül is fennállnak. 

Az ügyész, ha a vádemelés elhalasztása mellett magatartási szabályok vagy kötelezettség eloírását látja 
szükségesnek - a Be. 114/A. § alkalmazásával - pártfogó felügyelo vélemény beszerzését rendeli el. 
Meghallgatást az alábbi esetekben kell tartani: 
- ha az ügyész magatartási szabályokat állapít meg [Be. 225. § (1)] vagy 
- ha az ügyész kötelezettségeket ír elo [Be. 225. § (2) és (4)]. 
Célszeru meghallgatást tartani a Be. 222. § (3) bekezdésében írt esetben is. 
A meghallgatáson a gyanúsítottnak meg kell jelennie, azt nem pótolja az esetleges írásbeli nyilatkozata, míg 
jelen lehet a védo (törvényes képviselo), a sértett (magánfél) és annak jogi képviseloje. 
A meghallgatás célja annak megállapítása, hogy, ha a vádemelés elhalasztásának a feltételei fennállnak, az 
intézmény alkalmazásának a konkrét esetben van-e értelme. A Be. 222. § (2) bekezdésben írt esetben, ha a 
gyanúsított a folyamatos gyógykezelést nem vállalja, akkor a vádemelés kötelezo elhalasztásának szabálya 
nem érvényesül. Azon esetekben pedig, ha az ügyész által eloírni szándékozott magatartási szabályok illetve 
kötelezettségek teljesítését a gyanúsított nem vállalja, akkor a vádemelés elhalasztása nem látszik célszerunek. 
Amennyiben a gyanúsított nem akar az ügyésszel együttmuködni, akkor a Be. 222. § (1) bekezdésében írt - 
mérlegelést igénylo - esetben az ügyész a Be. 216. § (1) bek. d) pontjának elso fordulata szerint vádat emel. 
A sértett hozzájárulásának hiánya csak a kártérítési, illetve a sértettnek teljesítendo jóvátételi kötelezettség 
eloírásának akadálya. Az ügyész a vádemelést ilyen esetben is elhalaszthatja, ha annak feltételei e nélkül is 
fennállnak. A vádemelés elhalasztó határozat ellen a sértett a Be. 225. § (5) és 228. § (1) bek.-ben írtak 
szerint jogorvoslattal élhet. 
Az eljárás során a törvényben meghatározott esetekben a pártfogó felügyelo az, aki az adott kérdés 
eldöntéséhez szükséges körülményeket feltárja, megállapítja, azokat összegezve véleményt készít. Mindennek 



általános szabályait a Be. 114/A. §-a igen részletesen tartalmazza. A vádemelés elhalasztása kapcsán az 
ügyész is a pártfogó felügyelo véleményére alapoz. A jogszabályhely szerint a pártfogó felügyeloi vélemény 
beszerzése a vádemelés elhalasztása elott akkor kötelezo, ha az ügyész magatartási szabályok megállapítását, 
vagy kötelezettség eloírását látja szükségesnek. Ennek elkészülte után a gyanúsított meghallgatására kerül 
sor, azon tisztázni kell, hogy a gyanúsított vállalja-e a vádemelés elhalasztásával együtt járó kötelezettségek 
teljesítését. A gyanúsított meghallgatásán, de ettol függetlenül is, a véleményt elkészíto pártfogó felügyelo is 
meghallgatható. 

Magatartási szabályok megállapítása a vádemelés elhalasztása esetén 

225. § (1) Az ügyész a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatában elrendeli a gyanúsított pártfogó felügyeletét, 
a gyanúsítottat magatartási szabályok megtartására vagy más kötelezettségek teljesítésére kötelezheti. A magatartási 
szabályok megtartását és a kötelezettségek teljesítését a pártfogó - a pártfogó felügyelet végrehajtására vonatkozó 
jogszabályok szerint - ellenorzi és segíti. A pártfogó e feladatainak a teljesítéséhez más szervek és szervezetek 
segítségét is igénybe veheti. 

(2) Az ügyész a gyanúsított részére kötelezettségként írhatja elo, hogy 
a) részben vagy egészben térítse meg a sértettnek a buncselekménnyel okozott kárt, 
b) más módon gondoskodjék a sértettnek adandó jóvátételrol, 
c) meghatározott célra anyagi juttatást teljesítsen, vagy a köz számára munkát végezzen (a köz javára teljesített 

jóvátétel), 
d) pszichiátriai vagy alkoholfüggoséget gyógyító kezelésben vegyen részt. 
(3) Az ügyész a (2) bekezdésben meghatározott magatartási szabályok és kötelezettségek közül többet is, illetoleg 

a felsoroltakon kívül más magatartási szabályt is megállapíthat vagy más kötelezettséget is eloírhat. 
(4) A 222. § (2) bekezdése esetén kötelezettségként elo kell írni a kábítószer-függoséget gyógyító kezelésen, 

kábítószer-használatot kezelo más ellátáson vagy megelozo felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. 
(5) A vádemelést elhalasztó határozatot a sértettel, a feljelentovel és a magánindítvány eloterjesztojével is közölni 

kell. A sértett a vádemelés elhalasztásáról dönto határozat ellen jogorvoslattal élhet. 
A vádemelés elhalasztása esetén a Btk. 119. §-a alapján a pártfogó felügyelet kötelezoen alkalmazandó 
intézkedés, amit a Be. 225. § (1) bekezdése szerint az ügyész rendel el. A határozatban magatartási szabályok 
és kötelezettségek is eloírhatók. A (2) bek.-ben írt felsorolás csupán példálózó jellegu, az ügyész más 
magatartási szabályt is megállapíthat, illetve más kötelezettséget is eloírhat (pl. helyiségek látogatásának a 
tilalma). 
Kötelezettséget csak a gyanúsított hozzájárulásával lehet eloírni, míg a sértettnek járó kártérítésre illetve 
jóvátételre való kötelezettség csak a sértett hozzájárulásával írható elo [Be. 224. § (2) bek.]. 
Jóvátételen a sértett kárának részben vagy egészben való megtérítése, avagy a sértett javára végzendo munka 
értendo. 
Több buncselekménynek nincs meghatározott sértettje, vagy a sértett nem tart igényt a neki teljesítendo 
jóvátételre. Ezért lehetové teszi a törvény, hogy a gyanúsított kötelezettségeként az ügyész azt írja elo, hogy 
meghatározott célra teljesítsen anyagi juttatást, vagy a köz számára végezzen munkát. A köz javára teljesített 
jóvátétel eloírása különösen indokolt lehet egyes gazdasági buncselekmények, illetve a környezetet károsító 
buncselekmények esetén. 
A kábítószer-függoséget gyógyító kezelésen, kábítószer-használatot kezelo más ellátáson vagy megelozo-
felvilágosító szolgáltatáson történo részvétel nem csupán lehetoség, hanem elofeltétele a Btk. 283. §-ában 
meghatározott büntethetoséget kizáró okok megállapításának. A vádemelésnek ilyen okból történo 
elhalasztása esetén [Be. 222. § (2) bek] ezt kötelezo magatartási szabályként elo kell írni. 
A pártfogó felügyelet végrehajtására az 1979. évi 11. tvr. 92-104. §-ai, a 7/1979. (VI. 29.) IM rendelet és 
7/1998. (III. 11.) NM rendelet szabályai alkalmazandók. 
Ha a gyanúsított a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, vagy az eloírt kötelezettségeket nem teljesíti, 
akkor az ügyész vádat emel [Be. 227. § (1) bek. c) pont]. 

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 elott is meg kell szüntetni, ha a kábítószer-élvezo 
gyanúsított igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-
használatot kezelo más ellátásban részesült vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve, ha a tartás 
elmulasztása vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette. 

A vádemelés elhalasztását követoen vagy az eljárás megszüntetésére vagy vádemelésre kerülhet sor a Be (új) 
226. §-a, illetve 227. §-a alapján.. Elobbiek szerint az eljárást meg kell szüntetni a Be. 222. § (1) 
bekezdésének megfeleloen, ha a korábban meghatározott idotartam eredményesen eltelt. Ennek lejártától 
számított harminc napon belül köteles az ügyész a határozatot meghozni. A vádemelés elhalasztása akkor telik 
el eredményesen, ha a Be. 227. §-ban meghatározottak szerint vádemelésnek nincs helye. Ugyanígy: a Be. 
222. § (2) bekezdésében írt esetben a vádemelés elhalasztásától számított legkorábban hat hónap eltelte után, 
de az egy éven belül is meg kell szüntetni az eljárást, ha a terhelt hitelt érdemloen igazolja, hogy legalább hat 
hónapig folyamatos kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelo más ellátásban 
részesült, avagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. Végezetül: a Be. 222. § (3) bekezdésében írt 
esetben az egy éves határido lejárta elott haladéktalanul meg kell szüntetni az eljárást, ha a tartás 
elmulasztása vétségének gyanúsítottja a tartási kötelezettségét teljesítette. 

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 buncselekmény miatt 

vádat emelnek, 
c) a gyanúsított a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, 
d) 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 elott meghallgatja. 
(4) Ha a vádemelés elhalasztására a 222. § (2) bekezdése alapján került sor, vádat kell emelni, ha 
a) a gyanúsított okirattal nem igazolja, hogy a vádemelés elhalasztásától számított egy éven belül legalább hat 

hónapig tartó folyamatos, kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelo más ellátásban 
részesült vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetoleg 

b) a vádemelés elhalasztásának tartama alatt a gyanúsított ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb büntetoeljárás 
indult, és a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének nincs helye. 

A vádemelés elhalasztása után az ügyész vádat emel: 
- ha a gyanúsított a Be. 222. § alapján hozott határozattal szemben a Be. 228. § alapján a határozat 
közlésétol számított nyolc napon belül panasszal él, és a nyomozás megszüntetésének a Be. 190. §-ában írt 
feltételei nem állnak fent. Lehetséges ugyanis, hogy a gyanúsított a panaszában olyan tényre, bizonyítékra 
hivatkozik, amely megszüntetési okot jelent. Nézetünk szerint a panaszban foglalt pl. buncselekmény hiányára 
vagy másra történo puszta közlés annak bizonyítása nélkül nem eredményezheti az eljárás megszüntetését. Ha 
a panaszban foglaltak bizonyítást igényelnek, az nem rendelheto már el további bizonyítási cselekményként, 
hanem kizárólag a vádemelés útján a bíróság által lefolytatott bizonyítási eljárás eredményeként lehet a 
gyanúsítottra kedvezo következtetést levonni, és vagy az eljárást megszüntetni, vagy felmento ítéletet hozni. 
- ha a gyanúsítottal szemben a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett szándékos buncselekmény 
miatt a Be. 226. § (1) bekezdése alapján hozott eljárást megszünteto határozat meghozatala elott vádat 
emelnek. A vádemelés szukebb értelemben csak az ügyész által történo vádemelést (Be. 216. §) jelenti. Tágabb 
értelemben e körbe tartozhat a pótmagánvádló fellépése (Be. 230. §) és a magánvádló által indított eljárás 
(Be. XX. Fejezet) is. Álláspontunk szerint ez utóbbi két esetkörben nem indokolt a Be. 227. § (1) bekezdés b) 
pontjának alkalmazása. 
- ha a gyanúsított a magatartási szabályokat súlyosan megszegi, vagy az eloírt kötelezettségét nem teljesíti. Ez 
esetben a vádemelést megelozoen az ügyész a gyanúsítottat meghallgatja. 
- ha a Btk. 223. §-ban írt bármelyik kizáró ok már a vádemelés elhalasztásakor fennállt. 
- ha a gyanúsított a Be. 222. § (2), illetve (3) bekezdéseiben írt kötelezettségének a teljesítését elmulasztja. 
Ebben az esetkörben, ha a gyanúsított számára az ügyész a Be. 224. § (2), illetve (3) bekezdéseinek az 
alkalmazásával egyéb kötelezettséget vagy magatartási szabályt is eloír, és a terhelt csak az utóbbiak körébe 
tartozókat nem teljesíti, illetve súlyosan megszegi, az nem alapozza meg a vádemelést abban az esetben, ha a 
gyanúsított a Be. 222. § (2), illetve (3) bekezdéseiben írt kötelezettségeit egyébként teljesítette. A törvény 
ugyanakkor a gyanúsított számára kötelezettségként írja elo, hogy okirattal igazolja, miszerint a 



felfüggesztéstol számított egy éven belül legalább hat hónapig tartó folyamatos, a kábítószer-használatot 
kezelo ellátásban vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt. 
Az elterelésre a kínálati oldal elkövetoi esetében két éven belül csak egyszer kerülhet sor. Ebbol következik, 
hogy ha az elterelésre a hatóságok egyszer már lehetoséget adtak, ám annak eredménytelensége abban 
mutatkozott meg, hogy az eljárás felfüggesztésének idotartama alatt a terhelttel szemben újabb büntetoeljárás 
indult, és ezen újabb eljárásban a nyomozás felfüggesztésének vagy megszüntetésének egyéb okból nem lenne 
helye, akkor a korábbi - felfüggesztett - büntetoeljárást is folytatni kell. Ezért ilyen esetekben az ügyésznek a 
korábban vádemelés elhalasztásával ideiglenesen lezárt büntetoügyben is vádat kell emelnie. 

Jogorvoslat 

228. § (1) Akire nézve az ügyész határozata rendelkezést tartalmaz, a határozat ellen a közléstol 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 hozzáérkezésétol számított tizenöt napon belül határozattal bírálja el. A felettes 
ügyész - ha a panaszt alaposnak találja - a határozatot megváltoztathatja, vagy hatályon kívül helyezheti, és a 
határozatot hozó ügyészt új határozat hozatalára utasíthatja, ellenkezo esetben a panaszt elutasítja. A panaszt el kell 
utasítani akkor is, ha az elkésett vagy nem jogosulttól származik. 

(4) A panasz elbírálásáról a panaszt tevot - a határozat hatályon kívül helyezése, illetoleg 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 értelemszeruen irányadóak. 

1. A nyomozás során a jogorvoslat általános szabályairól a Be. IX. Fejezet IV. Címe (Be. 195-199. §) 
rendelkezik. A Be. 228. § rendszerbeli elhelyezésébol következoen az itt írt jogorvoslati szabály a 
vádemelésrol szóló X. Fejezetre alkalmazandó. 
2. Az ügyészi határozatokkal szembeni jogorvoslatok jellemzoi: 
- az általános jogorvoslat a panasz; 
- a vádemelés ellen nincs helye jogorvoslatnak; 
- a vádemelés részbeni mellozése esetén (Be. 220. §) 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 mellozte, pótmagánvádnak [Be. 229. § (1)] van helye. 
3. A panasz jellemzoi: 
- csak az terjesztheti elo, akire nézve az ügyész határozata rendelkezést tartalmaz; 
- eloterjesztése jogveszto határidohöz kötött; 
- az ügyész a panasznak saját hatáskörében is helyt adhat, ez esetben a sérelmezett határozatot 
megváltoztatja. Nincs lehetosége arra, hogy az elkésett vagy a nem jogosulttól származó panaszt elutasítsa. 
- ha a panasznak az ügyész nem ad helyt, akkor felterjeszti a felettes ügyészhez. A panaszt elbíráló felettes 
ügyészi határozat ellen további jogorvoslatnak nincs helye. 
4. Jogorvoslati határidok: 
- a panaszt a határozat közlésétol számított nyolc napon belül lehet eloterjeszteni; 
- az ügyésznek a panasz tárgyában három napon belül döntenie kell; 
- a felettes ügyész a panaszt a hozzáérkezésétol számított tizenöt napon belül köteles elbírálni. 
5. Bár a jogorvoslatról szóló 228. §-ban került megfogalmazásra a nyomozás során hozandó határozatokra 
vonatkozó 169. § (2)-(5) bekezdéseire történo utalás, de e szabályok értelemszeruen a X. Fejezetben írt egyéb 
- jogorvoslattal támadható - határozatokra is alkalmazandók. 

A pótmagánvádló fellépése 

229. § (1) Ha a felettes ügyész a sértettnek a feljelentést elutasító vagy a nyomozást megszünteto 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 mellozte, a sértett a 
panaszt elutasító határozat közlésétol számított harminc napon belül pótmagánvádlóként léphet fel. 



(2) A panasz elutasítását követoen a sértettnek lehetoséget kell adni, hogy az ellene elkövetett buncselekményre 
vonatkozó iratokat az ügyészség hivatalos helyiségében megismerhesse. 

1. A pótmagánvádló fellépésének a Be. 199. § (2) bekezdésében írt feltételek fennállása és a (3) bekezdésben 
írt kizáró okok hiánya esetén is csak akkor van helye, ha a sértett a rendelkezésére állt jogorvoslati 
lehetoséggel, a panasszal korábban élt, és azt a felettes ügyész elutasította. Ez esetben - a határozatnak a 
részére történt közlésétol számított - harminc nap áll a sértett rendelkezésére, amely alatt pótmagánvádlóként 
felléphet. Szintén ezen határidon belül van lehetoség a pótmagánvád eloterjesztésére, ha az ügyész a 
vádemelést részben mellozte (Be. 221. §.). A harminc nap eltelte jogveszto határido, az ezt követoen 
eloterjesztett vádindítványt a bíróság elutasítja [Be. 231. § (2) a)]. A határido elmulasztása miatt történo 
elutasítás esetén a jogosult a Be. 65. §-a alapján igazolási kérelmet terjeszthet elo. Pótmagánvádlóként 
felléphet a sértett halála esetén a Be. 51. § (3) bekezdésében megjelölt hozzátartozója vagy törvényes 
képviseloje is. 
2. Pótmagánvádló fellépésének az alábbi esetekben lehet helye: 
a) ha az ügyész a feljelentést azért utasította el, mert 
- a cselekmény nem buncselekmény 
- a Btk. 22. § c)-i) pontjaiban meghatározott büntethetoséget kizáró okot állapított meg. 
b) ha az ügyész a nyomozást azért szüntette meg, mert 
- a cselekmény nem buncselekmény; 
- a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg buncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásáról sem 
várható eredmény; 
- nem a gyanúsított követette el a buncselekményt, illetve a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, 
hogy a buncselekményt a gyanúsított követte el; 
- a Btk. 22. § c)-i) pontjaiban meghatározott büntethetoséget kizáró ok állapítható meg; 
- a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget megszünteto ok (Btk. 32. § e)) áll fenn. 
c) ha az ügyész a vádemelést a Be. 220. §-a alapján részben mellozte. 
A pótmagánvádló fellépését az elköveto halála kizárja. 
(lásd a 174.,190. és 199. §-okhoz írt magyarázatot is). 

230. § (1) Ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, ügyvédje útján az ügyben addig eljárt elso fokú 
ügyészségnél vádindítványt nyújt be. A vádindítványt az ügyészség az iratokkal együtt továbbítja az ügyben 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo 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 mellozése 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 rendelkezo 
bírósághoz továbbítja. 

A pótmagánvádló a vádindítványt a harminc napos határidon belül ügyvédje útján nyújthatja be az ügyben 
addig eljárt ügyészségnél. 
A vádindítványnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 
- a vádlott személyi adatait (nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakó- illetve tartózkodási helyének 
címét, a személyazonosító okmány számát, állampolgárságát); 
- a vád tárgyává tett cselekmény leírását; 
- a vád tárgyává tett cselekmény minosítését; 
- a bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó jogszabályok megjelölését. Illetékes bíróságként 
megjelölheto a terhelt lakóhelye szerinti bíróság is; 
- a bejelentett polgári jogi igényt és egyéb indítványokat, ideértve a terhelt személyi szabadságának 
elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés elrendelésének az indítványozását is; 
- a tárgyalásra idézendok és értesítendok megnevezését; 
- azon indokokat, amelyek alapján a pótmagánvádló a feljelentés elutasítása, a nyomozás megszüntetése vagy 
a vádemelés részbeni mellozése ellenére a bírósági eljárás lefolytatását indítványozza. 
Az ügyész a pótmagánvádló vádindítványát annak esetleges fogyatékossága esetén is köteles a nyomozás 
során keletkezett - és a vádindítvány alapjául szolgáló - iratokkal együtt a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezo bírósághoz továbbítani. 
A bíróság a vádindítványt a Be. 231. § (2) bek. b) pontja alapján elutasítja, ha a magánvádlót nem ügyvéd 
képviseli. Az ügyvédi képviselet a pótmagánvád alapján folyó eljárásban kötelezo, és mivel a pótmagánvádló - 
ha a törvény másként nem rendelkezik - az ügyész jogait gyakorolja (Be. 236. §), szükséges hogy képviseletét 



jogász szakember lássa el. Ez a szabály nem érvényesül akkor, ha a pótmagánvádló jogi szakvizsgával 
[5/1991. (IV. 4.) IM rendelet] rendelkezik. 

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 határido eltelte után nyújtotta be, 
b) a pótmagánvádlót ügyvéd nem képviseli, kivéve, ha a természetes személy pótmagánvádló jogi szakvizsgával 

rendelkezik [56. § (4) bek.], 
c) a vádindítványt nem az arra jogosult nyújtotta be, 
d) a vádindítvány ténybeli vagy jogi alapja nyilvánvalóan hiányzik. 
(3) A pótmagánvádló a 229. § (1) bekezdésben meghatározott határido letelte elott a vádindítványt ismételten 

benyújthatja, ha azt korábban a (2) bekezdés b), c) vagy d) pontja alapján utasították el, és az elutasítás oka már nem 
áll fenn. 

(4) Ha a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre vagy nem illetékes, az ügyet a hatáskörrel rendelkezo vagy 
illetékes bírósághoz átteszi. 

(5) Ha a bíróság a vádindítványt nem utasította el, 
a) gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, 
b) kényszerintézkedést rendelhet el. 

1. A bíróságnak a vádindítványról minden esetben döntenie kell, és a Be. 231. §-ban taxatíve felsorolt 
esetekben elutasításáról, áttételérol vagy elfogadásáról kell határoznia. Ha sem elutasításnak, sem áttételnek 
nincs helye, a bíróság köteles a vádindítvány alapján az eljárást lefolytatni. 
2. A vádindítványt az alábbi esetekben kell elutasítani: 
- ha elkésett, azaz a jogosult a Be. 229. § (1) bekezdésben meghatározott ido eltelte után nyújtotta be. Ez 
esetben ismételt benyújtásnak nincs helye, azonban a jogosult a Be. 65. §-a alapján igazolási kérelmet 
terjeszthet elo; 
- a pótmagánvádlót nem képviseli ügyvéd, kivéve, ha a pótmagánvádló jogi szakvizsgával [5/1991. (IV. 4.) IM 
rendelet] rendelkezik; 
- a vádindítványt nem az arra - a Be. 51. §-ban meghatározott - jogosult sértett, illetve halála esetén annak ott 
megjelölt hozzátartozója vagy törvényes képviseloje terjesztette elo; 
- ha a vádindítvány ténybeli vagy jogi alapja nyilvánvalóan hiányzik. 
Az ügyészhez hasonlóan a bíróság is juthat arra a következtetésre, hogy a cselekmény nem buncselekmény, 
vagy nem állapítható meg buncselekmény elkövetése, illetve, hogy azt nem a gyanúsított követte el, vagy pedig 
büntethetoséget kizáró ok áll fent. Ezek nyilvánvalósága esetén a bíróság a vádindítványt elutasítja. Utalunk 
arra is, hogy a cselekménynek a pótmagánvádló általi esetleges téves minosítése miatt a vádindítványt nem 
lehet elutasítani. 
Az utóbbi három esetben [Be. 231. § (2) b)-d)] a szükséges hiánypótlás mellett lehetoség van a 
vádindítványnak a Be. 229. § (1) bekezdésben írt határidon belüli ismételt eloterjesztésére. 
A vádindítvány elutasítását tartalmazó végzés ellen nincs helye fellebbezésnek [Be. 233. § (1)]. 
3. A vádindítvány esetleges áttételérol a Be. 15-20. §-aiban írt szabályok alkalmazásával kell dönteni. 
4. A vádindítvány elfogadása esetén a bíróságnak a tárgyalást elo kell készítenie. Ennek során: 
- gondoskodik arról, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, így intézkedik a 
bunjelek beszerzésérol, szakértot rendelhet ki, kiadja a szükséges idézéseket, értesítéseket stb.; 
- kényszerintézkedéseket (Be. VIII. Fejezet) rendelhet el. 

232. § (1) A vádlott a vádindítvány elfogadása után jogosult a nyomozás iratainak a megismerésére. 
(2) A pótmagánvádló az iratoktól elkülönítve, zártan kezelt iratokat nem ismerheti meg. 

A vádlott a pótmagánvádas eljárásban is jogosult az iratok megismerésére, ide nem értve a zártan kezelt 
iratokat, amelyeket a pótmagánvádló sem ismerhet meg, annak ellenére, hogy a bírósági eljárásban fo 
szabályként az ügyész jogai illetik meg. 

233. § (1) A vádindítványt elutasító végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
(2) A vádindítvány elutasítása nem akadálya annak, hogy a nyomozás folytatását rendeljék el (191. §). 

Ha a bíróság a vádindítványt elutasítja, e döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. A miniszteri indoklás utal 
arra, hogy a vádindítványról való döntést megelozi a feljelentés elutasítása vagy a nyomozás megszüntetése, 
ezt követoen a nyomozás folytatására irányuló panasz elutasítása. Ez magyarázza, hogy a törvény - ha a 
bíróság is akként, hogy dönt, hogy az eljárás további folytatásának nincs helye - e döntés ellen már kizárja a 
jogorvoslatot. 
A vádindítvány elutasítása - hasonlóan a nyomozás megszüntetéséhez -, ugyanakkor nem akadálya annak, 
hogy ugyanabban az ügyben utóbb a nyomozás folytatását rendeljék el. 



HARMADIK RÉSZ 

XI. Fejezet 

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

A bíróság eljárásának formái 

234. § (1) A bíróság tárgyalást tart, ha a vádlott büntetojogi felelosségének 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 jegyzokönyvvezeto, a vádló, továbbá - ha e törvény eltéroen nem rendelkezik - a 

vádlott és a védo 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 jegyzokönyvvezeto vesznek részt. 
Az eljárási törvény Harmadik Része tartalmazza a bírósági eljárás általános szabályait, a tárgyalás 
elokészítésére, az elso, másod- valamint harmadfokú eljárásra, továbbá a megismételt eljárásra vonatkozó 
rendelkezéseket. 
A tárgyalás a bírósági eljárás legfobb szakasza, amelynek során az eljárási jogok legteljesebb köru 
kiteljesedése mellett - foszabályként - nyilvános eljárásban, a közvetlenség elvének következetes érvényre 
juttatásával tárja fel a bíróság az eljárási fo kérdés, a terhelt büntetojogi felelossége kérdésében való 
döntéshez szükséges bizonyítékokat. A tárgyalás során kiemelkedo jelentoséggel bír a kontradiktórius eljárás 
elvének érvényesülése, ezen belül is a felek rendelkezési jogának megvalósulása. A törvényhez fuzött 
miniszteri indokolás is kiemeli, hogy a "bírói döntés alapját elsosorban a tárgyaláson szerzett információk 
képezik". A jelen eljárási törvényben szabályozott bizonyítási eljárásban a bíróság a korábbinál jobban 
támaszkodhat a vád és a védelem alanyainak vitájára. A törvény az anyagi igazság kideríthetosége érdekében 
nem teszi kizárólagossá a felek általi kikérdezés lehetoségét, és meghagyja a bíró jogát a kérdések feltevésére, 
továbbá arra is, hogy a felek akaratától függetlenül - esetleg éppen annak ellenére - hivatalból rendeljen el 
bizonyítást. 
A XI. fejezet a bírósági eljárás formáira, a tárgyalás nyilvánosságával kapcsolatos, a tárgyaláson résztvevo 
személyekre vonatkozó, valamint a tárgyalás vezetésével, rendjének fenntartásával összefüggo 
rendelkezéseket tartalmazza. 
1. A bíróság eljárása során tárgyalást, nyilvános ülést, vagy tanácsülést tart. A megfogalmazásból kitunoen, 
ahol a törvény ülésrol beszél, ott nem nyilvános ülést kell érteni. Az (1) bekezdés egyértelmuen kimondja, 
hogy a bíróság tárgyalást tart, amennyiben a terhelt büntetojogi felelossége kérdésében való döntés 
érdekében bizonyítást vesz fel. Ez a kitétel egyben a tétel ellentétét is magában foglalja, azaz a bírósági 
eljárásban a terhelt büntetojogi felelossége kérdésében való döntést megalapozó bizonyítás felvételére - 
kivéve a Be. XXV. fejezetében szabályozott tárgyalásról való lemondás esetét - kizárólag a bírósági 
tárgyaláson kerülhet sor. 
A (2) bekezdés rögzíti, hogy a bíróság az eljárási törvényben meghatározott esetekben nyilvános ülést, illetve 
tanácsülést tart. 
2. A hatályos eljárási törvény külön nevesíti azokat az eseteket, amikor a bíróságnak nyilvános ülést kell 
tartania. 
- az elsofokú eljárásban a Be. XXV. fejezetében szabályozott eljárás során - a vádlott lemond a tárgyalásról - 
kerülhet sor nyilvános ülésre; 
- a Be. 353. § (2) bekezdése szerint a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart, amennyiben eljárása során 
bizonyítás felvétele nélkül meghallgatás szükséges; 
- a Be. 361. § (1) bekezdése kimondja, hogy a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart abban az esetben, ha a 
fellebbezés tanácsülésen nem intézheto el, és tárgyalást nem kell tartani; 
- nyilvános ülés tartását írja elo a törvény a harmadfokú eljárásban, amikor a Be. 393. § (1) bekezdésében 
akként rendelkezik, hogy a "harmadfokú bíróság a felülvizsgálati indítványt tanácsülésen vagy nyilvános 
ülésen bírálja el"; 



-a Be. 434. §-a a rendkívüli felülvizsgálati indítvány elbírálása során írja elo a Legfelsobb Bíróság számára a 
nyilvános ülésen való döntést. 
Figyelemmel arra, hogy a nyilvános ülésen a bíróság többek között a terhelt bunössége kérdésében is 
határozhat, a Be. 234. § (3) a nyilvános ülésre az eljárási törvényben - a fentebb említett eseteknél - 
megállapított eltérésekkel a tárgyalásra vonatkozó szabályok alkalmazását írja elo. 
3. A 234. § (4) bekezdése a nem nyilvános ülésen résztvevok körét vonja meg. Eszerint az ülésen - foszabály 
szerint - a tanács tagjain kívül a jegyzokönyvvezeto, az ügyész, valamint a vádlott és védo vehet részt. Az 
alábbi esetekben a foszabály alóli kivételeket vesszük számba: 
- a Be. 147. § (3) bekezdése az óvadékkal kapcsolatos eljárás során tartott ülésen biztosítja a jelenlétet az 
óvadékot felajánló személy részére; 
- a nyomozási bíró bizonyítási cselekmények ülésen történo elvégzésére vonatkozó szabályokat tartalmazó Be. 
213. § rendelkezéseibol kitunoen az ülésen a tanú, a különösen védett tanú, valamint az o érdekükben eljáró 
ügyvéd lehet jelen; 
- a XIX. Fejezetben szabályozott jogegységi eljárásban a jogegységi tanács tanácsülésen dönt, amelyen az 
indítványozó is jelen lehet és felszólalási jog is megilleti ot (Be. 422. §); 
- a fiatalkorúakkal szembeni eljárás során, a vádirat benyújtását megelozoen alkalmazott 
kényszerintézkedésekrol való döntések meghozatalára ugyancsak a bíróság ülésén kerül sor. Errol az ülésrol 
Be. 456. § (2)bekezdése értelmében a törvényes képviselot és a gondozót értesíteni kell, amennyiben pedig az 
értesítésre megjelennek, úgy az ülésen is részt vehetnek, és a Be. 457. § rendelkezése alapján fel is 
szólalhatnak; 
- a XXII. fejezetben szabályozott magánvádas eljárásban, a sajátosságokból következon, a bíróság által 
megtartott személyes meghallgatásra a Be. 502. § (1) bekezdése szerint a bíróság a feljelentetten kívül a 
feljelentot is idézi; 
- a magánvádas eljárásokban a harmadfokú bírósági eljárás során tartandó ülésen a Be. 513. § (3) bekezdése 
a magánvádló jelenlétét kötelezoen írja elo; 
- az eljárási cselekmény jellegére figyelemmel a fenti szabályoktól eltéro a Be. 234. § (5) bekezdése, amely 
kimondja, hogy a tanácsülésen a bíróság tagjai és a jegyzokönyvvezeto vehet csupán részt. 
4. Az eljárási törvény az alábbi esetekben teszi lehetové, illetve kötelezové a tanácsülésen való 
határozathozatalt: 
- a Be. 24. § (7) bekezdése szerint a bíró kizárása tárgyában a bíróság tanácsülésen határoz; 
- a tárgyalás elokészítésének befejezése, illetve a tárgyalás kituzése után az eljárás megszüntetésérol (Be. 267. 
§), valamint a személyi szabadság elvonásával, vagy korlátozásával járó kényszerintézkedésekrol (Be. 269. §) 
a bíróság tanácsülésen dönt [Be. 275. § (1)]; 
- a tárgyalás elnapolását követoen a bíróság tanácsülésen dönthet az ügy áttételérol [Be. 308. § (1], 
egyesítésérol, elkülönítésérol [Be. 308. § (2)], illetve az eljárás felfüggesztésérol [Be. 266. § (1)-(3)], továbbá 
az eljárás megszüntetésérol [Be. 267. § (1) c)-d)], és a fentebb már említett a személyi szabadságot érinto 
kérdésekben, végezetül 
- az elso fokú eljárásban a leglényegesebb a határozathozatalt megelozo tanácsülés [Be. 321. § (1)]. 
5. A tanácsülések jelentos csoportját képezik azok, amelyekre a különbözo szintu fellebbviteli eljárások során 
kerül sor: 
- a másodfokú bíróság - amennyiben nem vesz fel bizonyítást - az elsofokú bíróság végzése ellen bejelentett 
fellebbezést tanácsülésen intézi el [Be. 347. § (1)]; 
- a fellebbezés elutasításáról, az ügy áttételérol, valamint az eljárás felfüggesztésérol a másodfokú bíróság 
ugyancsak tanácsülésen határoz (Be. 359. §); 
- tanácsülésen határoz a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésérol (Be. 
373. §); 
- a másodfokú bíróság által a személyi szabadságot érinto határozataival szemben bejelentett fellebbezéseket 
a harmadfokú bíróság tanácsülésen bírálja el [Be. 383. § (4)]; 
- a másodfokú bíróság által elso fokon hozott határozatok ellen bejelentett kifogások elbírálására is a 
harmadfokú bíróság tanácsülésén kerül sor [Be. 384. § (4)]; 
- a harmadfokú bíróság a felülvizsgálati indítványt tanácsülésen bírálja el, amennyiben elutasítja, mert az a 
törvényben kizárt, arra nem jogosulttól származik, vagy elkésett, illetve, ha az elsofokú, vagy másodfokú 
bíróság határozatának meghozatalára a Be. 373. § II-IV. pontjában meghatározott eljárási szabálysértéssel 
került sor [Be. 393. § (2)]; 
- a perújítási eljárásban az indítványról a bíróság másodfokú tanácsa tanácsülésen dönt [Be. 418. § (5)]; 



- a perújítási eljárásban a másodfokú bíróság, illetve az ítélotábla végzése elleni fellebbezést az ítélotábla, 
Legfelsobb Bíróság tanácsülésen bírálja el [Be. 419. § (5)]; 
- a rendkívüli felülvizsgálati eljárásban a Legfelsobb Bíróság tanácsülésen határoz, ha az indítvány 
elutasításának van helye, mert az nem a jogosulttól származik, vagy azonos jogosult ismételten terjesztette 
elo, illetve ha - a 429. § (3) bekezdését kivéve - a rendkívüli felülvizsgálati indítványt felhívás ellenére nem, 
vagy hiányosan nyújtják be, továbbá, amennyiben az indítványt a 425. §-ra alapozva terjesztették elo [Be. 
434. § (2)]; 
- a jogegységi eljárás keretében a jogegységi tanács tanácsülésen dönt, amennyiben az indítványt, mint 
törvényben kizártat, vagy nem jogosulttól származót érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, illetve a jogegységi 
indítvány visszavonása folytán megszünteti a jogegységi eljárást [Be. 442. § (2)]; 
- magánvádas eljárás keretében tanácsülésen helyezi hatályon kívül a másodfokú bíróság az elsofokú ítéletet, 
és szünteti meg az eljárást, amennyiben azt a magánvádló a határozathozatalt célzó tanácsülésig 
indítványozza [Be. 512. § (4)], végül 
- a különleges eljárások általános szabályai szerint a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítélete elleni 
fellebbezést tanácsülésen bírálja el [Be. 555. § (2) h)]. 
6. A Be. 234. § (5) bekezdése a tanácsülésen, annak jellege folytán a bíróság tagjain kívül csupán a 
jegyzokönyvvezeto jelenlétét engedi meg. 

Az egyesbíró 

235. § Ahol e törvény a bíróságról, a bíróság tanácsáról vagy a tanács elnökérol rendelkezik, ezen az egyesbírót is 
érteni kell. 

A fenti törvényhely értelmezo rendelkezést tartalmaz, amely rögzíti, hogy ahol a törvény bíróságról, a bíróság 
tanácsáról, avagy a tanács elnökérol rendelkezik, ott ezen az egyesbírót is érteni kell. A törvényhez fuzött 
miniszteri indokolás szerint "a 14. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben eljáró egyesbírót 
feljogosítja mindarra, amit e törvény szerint a bíróság, a bíróság tanácsa vagy a tanács elnöke megtehet". 

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 szüloi felügyeleti jogának megszüntetését a pótmagánvádló nem 
indítványozhatja. 

A pótmagánvádló fogalmát a Be. 53. §-a határozza meg, majd a 229. § szabályozza a pótmagánvádló 
fellépésének módját. A törvény e 236. §-ban rögzíti, hogy a pótmagánvádlót - kivételektol eltekintve [Be. 343. 
§ (2)-(4)] - az ügyész jogai illetik meg. A jogosítványok széles körébol a törvény kifejezetten kiemeli a 
személyi szabadságot korlátozó vagy elvonó intézkedések elrendelésére vonatkozó indítványtételi 
jogosultságot. 
A kivételek közül csupán egyet jelöl meg ebben a szakaszban a törvény, mégpedig a szüloi felügyeleti jog 
megszüntetésével kapcsolatos korlátozást, amely szerint a pótmagánvádló nem jogosult a szüloi felügyeleti 
jog korlátozását. Ennek indokát illetoen a törvényhez fuzött miniszteri indokolás a következokben adja: 
"ennek indoka az, hogy a bünteto bíróság eljárásában az ügyészt nem mint vádlót illeti meg a szüloi 
felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó indítványozás joga, hanem erre egyébként jogosult a polgári 
bírósági eljárásban". 

A tárgyalás nyilvánossága 

237. § (1) A bíróság tárgyalása nyilvános. A tanács elnöke a tárgyalás szabályszeru lefolytatása, méltóságának és 
biztonságának megorzése érdekében, helyszuke 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 körébol kizárhatja. 

(3) A bíróság hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, a védo, a sértett, illetoleg a tanú indítványára a nyilvánosságot 
az egész tárgyalásról vagy annak egy részérol indokolt határozattal kizárhatja (zárt tárgyalás) 

a) erkölcsi okból, 
b) az eljárásban részt vevo kiskorú védelme érdekében, 



c) az eljárásban részt vevo személyek (V. Fejezet) vagy a tanú védelme érdekében, 
d) az államtitok vagy szolgálati titok megorzése végett. 
(4) A nyilvánosság kizárása az eljárás bármely szakaszában indítványozható. 

1. Az eljárásjogi rendelkezések számos garanciát fogalmaznak meg annak érdekében, hogy az eljárás alá vont 
személy ne kerülhessen hátrányos helyzetbe a bunüldözo hatóságokkal szemben, egyben biztosítja az eljárási 
jogok gyakorlásának ellenorizhetoségét. Mindkét cél megvalósulását nagyban segíti a nyilvánosság. A 
nyilvánosság legteljesebb köru megvalósulására az eljárási szakaszok jellegére figyelemmel csupán a bírói 
eljárásban kerülhet sor. Az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. Cikk 1. pontjában kimondja, hogy 
"mindenkinek joga van arra, hogy ügyét a törvény által létrehozott független és pártatlan bíróság 
tisztességesen, nyilvánosan és ésszeru idon belül tárgyalja". Az eljárás nyilvánosságával kapcsolatban az 
Emberi Jogok Európai Bírósága egyik döntésében kifejtette, hogy a nyilvánosságnak az a célja, hogy a 
perben résztvevoket megvédje az olyan titkos igazságszolgáltatás ellen, amely a nyilvánosság ellenorzése alól 
kikerülhetne, továbbá ez is egyfajta eszköz a bíróságokba vetett hit megorzésére. (Eur.Court H.R., Lutz 
ügyben 1987. augusztus 25-i ítélet, A sor., 123. köt., 22. old., 52. pont.) 
Az Alkotmány 57. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a "Magyar Köztársaságban a bíróság elott mindenki egyenlo, 
és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely vádat, vagy valamely perben a jogait és 
kötelességeit a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson 
bírálja el". A "bíróságok szervezetérol és igazgatásáról" szóló 1997. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése 
kimondja, hogy "a bíróság tárgyalása - ha a törvény kivételt nem tesz - nyilvános". 
A fentebb idézett nemzetközi és hazai jogi követelmények általános megfogalmazása mellett az adott jogágra 
konkretizált szabályokat az egyes eljárási törvények, jelen esetben a büntetoeljárási törvény tartalmazza. 
2. A Be. 237. § (1) bekezdése foszabályként kimondja, hogy a bíróság tárgyalása nyilvános. 
A nyilvánosság elvének érvényesülése folytán a bírósági tárgyaláson bárki megjelenhet, a tárgyalást 
meghallgathatja. A nyilvánosság elvének érvényesülése azonban nem feltétlen, és korlátozás nélküli. Az 
Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. Cikk 1. pontjának második fordulatában rögzíti, miszerint "a tárgyaló 
terembe történo belépést azonban meg lehet tiltani a sajtónak és a közönségnek a tárgyalás teljes 
idotartamára vagy egy részére annyiban, amennyiben demokratikus társadalomban ez az erkölcsök, a 
közrendet illetoen a nemzetbiztonság érdekében szükséges, ha e korlátozás kiskorúak érdekei, vagy az 
eljárásban résztvevo felek magánéletének védelme szempontjából szükséges, illetoleg annyiban, amennyiben 
ezt a bíróság feltétlenül szükségesnek tartja, mert úgy ítéli meg, hogy az adott ügyben olyan különleges 
körülmények állnak fenn, melyek folytán a nyilvánosság az igazságszolgáltatás érdekeit veszélyeztetni". 
Tekintsük át, hogy hazai jogunkban miként érvényesülnek ezek az elvek. A Be. 237. § (1) bekezdés II. 
fordulata nem hagy kétséget afelol, hogy a nyilvánosság alapelvének korlátok nélküli érvényre juttatása nem 
tartozik az eljárási törvény céljai közé. Kétségtelen tény, hogy fontos érdek fuzodik ahhoz, hogy bárki részt 
vehessen a tárgyaláson és saját megtapasztalása alapján szerezzen tudomást az ott történtekrol. Ezzel a 
követelménnyel szemben azonban a tárgyalás méltóságát megorzo, perrendszeru, biztonságos lefolytatásának 
megvalósulása olyan prioritást képez, amely bizonyos korlátozások lehetové tételét követeli meg. Ebbol az 
elvbol kiindulva ad módot a törvény arra, hogy a tanács elnöke a hallgatóság létszámát a tárgyalóterem 
befogadóképességének megfelelo létszámra korlátozza. 
Itt kell említést tennünk arról, a gyakorlatban néhányszor elofordult esetrol, amikor a tanács elnöke a sajtó 
képviseloinek tiltotta meg a tárgyaláson való megjelenést, mintegy oket illetoen zárt tárgyalást rendel el. Ilyen 
"részleges", meghatározott hallgatókra vonatkozó, a nyilvánosságot kizáró rendelkezés törvénysérto. Ez 
természetesen nem azonos azzal az esettel, amikor a tanács elnöke engedélyétol függ, hogy hang- vagy 
képfelvételt készíthetnek-e a tárgyalásról a média képviseloi. 
3. A (2) bekezdés az életkorral összefüggo korlátokat állít fel. A tizennégy éven aluli személyeket a törvény 
kötelezo erovel kizárja a tárgyaláson való részvételbol, míg a tizennegyedik életévét meghaladott, de 
tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek tekintetében a tanács elnökének döntésére bízza a 
nyilvánosság ezen címen való korlátozását. Természetesen a fenti szabály kizárólag a hallgatók személyére 
vonatkozik. Amennyiben tizennégy éven aluli személy az ügy sértettje, illetve ilyen kiskorú tanúkénti 
kihallgatása válik szükségessé, a tanács elnökének feladata, hogy biztosítsa a gyermekkorú jogainak 
érvényesítését, ugyanakkor azt is, hogy a gyermekkorú csupán addig tartózkodjék a tárgyalóteremben, amíg 
az eljárási jogainak gyakorlása azt elengedhetetlenül szükségessé teszi. 
4. A (3) bekezdés a "zárt tárgyalás" elrendelhetoségére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. A hatályos 
törvény - szakítva a korábbi eljárási törvény gyakorlatával - e körben a hivatalból való döntés megtartása 
mellett indítványtételre nyújt módot az ügyésznek, vádlottnak, védonek, továbbá a sértettnek és a tanúnak is. A 



nyilvánosság kizárásának eseteit a törvény az Emberi Jogok Európai Egyezménye 6. Cikkével összhangban 
állapítja meg. 
A szexuális buncselekmények tárgyalása során rendszerint olyan, a sértett személyét érinto adatok - szexuális 
szokásai, a buncselekmény elkövetésének módja, a sérelmére elkövetett cselekmény során a terhelt 
kényszerítésének hatására tanúsított magatartása - kerülnek felszínre, amelyek nem tartoznak a 
nyilvánosságra. Ezekben az esetekben a nyilvánossághoz fuzodo érdeket megelozi a sértettnek a 
magánéletéhez, annak titokban tartásához fuzodo joga. 
A kiskorú sérelmére elkövetett buncselekmények tárgyalása során ugyancsak indokolt a nyilvánosság 
kizárása. A kiskorút egyrészt vallomása megtételében zavarhatja a nyilvánosság, másrészt a sérelmére 
elkövetett cselekménnyel kapcsolatban merülhetnek fel olyan bizonyítékok, amelyeknek mások által a 
tárgyalás nyilvánossága folytán történo megismerése nem kívánatos, az a kiskorú további életét, életvitelét 
hátrányosan befolyásolhatja. 
Az emberek életében számos olyan probléma merül fel, amelyek nyilvánosságra kerülése kifejezetten 
hátrányos következményekkel járhat, különösen akkor, ha nem is a büntetoeljárás alanya, hanem csupán 
sértett, vagy tanú. A kihallgatás során adott esetben a buncselekmény jellege folytán a sértett köteles 
beszámolni például akár a cselekmény elkövetésének idején, akár a kihallgatásakor fennálló betegségeirol, 
anyagi helyzetérol, megtakarításairól, adósságairól. Ezek az adatok esetlegesen a magánéletében, 
kapcsolataiban nem ismertek, sot ezek felszínre kerülése magánéletét hátrányosan befolyásolná, ez pedig a 
büntetoeljárás céljával nem összeegyeztetheto. A szabályozás azonban nem csupán ezen relatíve szuk 
érdekkörre figyelemmel teszi lehetové a nyilvánosság kizárását. A bunözés átstrukturálódása egyre inkább 
szükségessé tette a tanúvédelem elotérbe kerülését. Ennek eredményeként a 2002. évi I. törvény akként 
módosította az eljárási törvény ide vonatkozó rendelkezését, hogy mellozte a magánéletre hivatkozást, ily 
módon téve lehetové, hogy a bíróság általában a büntetoeljárásban részt vevo személy, illetve tanú védelme 
érdekében rendelje el a nyilvánosság kizárását. 
Az államtitok, szolgálati titok megorzéséhez fuzodo érdek bizonyos esetekben indokolhatja a nyilvánosság 
kizárását. Az államtitokról és a szolgálati titokról az 1995. LXV. törvény rendelkezik. Az államtitok fogalmát a 
3. § (1) bekezdése rögzíti: "Államtitok az az adat, amely e törvény mellékletében (a továbbiakban: 
államtitokkör) meghatározott adatfajta körébe tartozik, és a minosítési eljárás alapján a minosíto kétséget 
kizáróan megállapította, hogy az érvényességi ido lejárta elotti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan 
megszerzése vagy felhasználása, illetéktelen személy tudomására hozása, továbbá az arra jogosult részére 
hozzáférhetetlenné tétele sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság honvédelmi, nemzetbiztonsági, 
bunüldözési vagy bunmegelozési, központi pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggo, 
valamint igazságszolgáltatási, továbbá a kormány és az ügyrendje alapján létrehozott testület zavartalan 
muködéséhez fuzodo érdekeit." 
A szolgálati titok fogalmáról a 4. § (1) bekezdése a következoként rendelkezik: "Szolgálati titok az e törvény 6. 
§-ának (1) bekezdése szerint minosítésre felhatalmazott által meghatározott adatfajták körébe (a 
továbbiakban: szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az érvényességi ido lejárta elotti nyilvánosságra 
hozatala, jogosulatlan megszerzése és felhasználása, illetéktelen személy részére hozzáférhetové tétele sérti az 
állami vagy közfeladatot ellátó szerv muködésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen 
befolyástól mentes gyakorlását." 
Értelmezési problémát vet fel az az eset, amikor a zárt tárgyalásra vonatkozó indítvány az államtitok, 
szolgálati titok megtartására hivatkozik. A bíróságnak döntenie kell abban, hogy az adott államtitoknak vagy 
szolgálati titoknak minosülo körülmény feltárása feltétlenül szükséges-e a büntetojogi fokérdés eldöntéséhez. 
Amennyiben igen, akkor a bíróság csak a szükséges felmentés birtokában tekinthet el a zárt tárgyalás 
elrendelésétol. 
A bíróság a zárt tárgyalása elrendelésérol alakszeru határozattal dönt. 
A (4) bekezdés az idobeli korlátlanságot deklarálja azzal, hogy kimondja, miszerint a zárt tárgyalásra 
vonatkozó indítvány az eljárás bármely szakaszában eloterjesztheto. 
Értelmezési problémát vet fel az az eset, amikor a zárt tárgyalásra vonatkozó indítvány az államtitok, 
szolgálati titok megtartására hivatkozik. A bíróságnak döntenie kell abban, hogy az adott államtitoknak, vagy 
szolgálati titoknak minosülo körülmény feltárása feltétlenül szükséges-e a büntetojogi fokérdés eldöntéséhez. 
Amennyiben igen, akkor a bíróság csak a szükséges felmentés birtokában tekinthet el a zárt tárgyalás 
elrendelésétol. 
A bíróság a zárt tárgyalás elrendelésérol alakszeru határozattal dönt. 
A (4) bekezdés az idobeli korlátlanságot deklarálja azzal, hogy kimondja, miszerint a zárt tárgyalásra 
vonatkozó indítvány az eljárás bármely szakaszában eloterjesztheto. 



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 ügydönto határozattal szemben 
bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni. 

(2) A bíróság a nyilvánosság kizárása esetén is engedélyezheti, hogy az igazságszolgáltatással összefüggo 
feladatokat ellátó hivatalos személyek a tárgyaláson jelen legyenek. A külföldi állampolgár vádlott ellen, illetoleg a 
külföldi állampolgár sértett sérelmére elkövetett buncselekmény miatt indult eljárás során lehetové kell tenni, hogy a 
tárgyaláson a külföldi állampolgár államának konzuli tisztviseloje, illetoleg törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerzodés rendelkezése alapján a külföldi állam hatóságának tagja jelen lehessen. 

(3) A nyilvánosság kizárása esetén a sértett, ha nincs képviseloje, illetoleg a vádlott, ha nincs védoje, 
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 terjesztheto elo. Az indítvány tárgyában hozott határozat ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

(4) Ha a bíróság zárt tárgyalást rendel el, figyelmezteti a résztvevoket arra, hogy a tárgyaláson elhangzottakról 
tájékoztatást nem adhatnak, szükség esetén figyelmezteti oket az államtitok és a szolgálati titok megsértésének 
következményeire. A figyelmeztetést a jegyzokönyvben fel kell tüntetni. 

1. A törvény e rendelkezése ugyancsak a nyilvánosság elvének érvényesülését szolgálja. A bíróság 
kötelességévé teszi a nyilvánosság kizárásáról szóló határozat nyilvános tárgyaláson történo kihirdetését. 
A törvény a nyilvánosság kizárása tárgyában hozott határozat elleni önálló fellebbezést kizárja. A 
megfogalmazásból fakadóan sem az indítványnak helyt adó, zárt tárgyalást elrendelo, sem az elutasító 
határozat ellen nincs önálló jogorvoslatnak helye, tekintve, hogy az e tárgyban hozott határozatok pervezetok, 
így a jogorvoslat vonatkozásában a 260. § (2) bekezdésében rögzített szabályok érvényesülnek. 
Természetesen azonban ez nem jelenti azt, hogy a törvény ne biztosítana jogorvoslati lehetoséget, csupán azt, 
hogy erre az ügydönto határozat elleni fellebbezésben kerülhet sor. Adott esetben ez a fellebbezés - 
függetlenül az ügydönto határozat ellen bejelentett fellebbezéstol - az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezését 
eredményezheti, mert a Be. 373. § II. e) pontja kimondja: "a másodfokú bíróság tanácsülésen hatályon kívül 
helyezi az elsofokú bíróság ítéletét, és az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a tárgyalásról a 
nyilvánosságot törvényes ok nélkül kizárták". 
A nyilvánosság kizárása azt jelenti, hogy a tárgyaláson a büntetoeljárási funkciók gyakorlására feljogosított 
személyek mindvégig jelen lehetnek - ügyfélnyilvánosság -, míg a tanúk, valamint a bizonyítási eljárásban 
közremuködo egyéb személyek jelenléte csak az o részvételükkel lefolytatott eljárási cselekmény idejére 
korlátozódik. 
2. A nyilvánosság kizárása nem jelenti azt, hogy a részt vevo személyeken kívül más nem tartózkodhat a 
tárgyalóteremben. A Be. 238. § (2) bekezdése lehetoséget biztosít a bíróságnak arra, hogy az 
igazságszolgáltatással összefüggo feladatokat ellátó hivatalos személyek jelenlétét engedélyezze. Ehelyütt 
"hivatalos személy", aki a nyilvánosság kizárásával megtartott tárgyalás anyagát hivatali tevékenységének 
gyakorlása során, annak érdekében megismerheti, sot ez adott esetben kifejezetten kívánatos, ugyanakkor 
hivatali titoktartás terheli ot. Ennek tipikus esete a bírósági, ügyészségi fogalmazó, titkár, illetve ügyvédjelölt 
jelenléte a zárt tárgyaláson. 
A Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségvállalásainak megfeleloen a 2002. évi I. törvény 142. § (2) 
bekezdésével módosította a tárgyalás nyilvánosságára vonatkozó szabályokat. Amennyiben a 
büntetoeljárásban akár vádlottként, akár sértettként külföldi állampolgár szerepel, akkor a bíróságnak a zárt 
tárgyalás elrendelése esetén is biztosítania kell, hogy az adott ország konzuli képviseloje, illetve - törvénnyel 
kihirdetett nemzetközi szerzodés alapján - a külföldi állam hatóságának tagja jelen lehessen. 
Az eljárási törvény garanciális okokból a zárt tárgyalás esetén is lehetoséget ad bizonyos körülmények között 
a fenti személyeken túl más személyek jelenlétére is. Amennyiben a sértett - akinek nincs képviseloje -, illetve 
az a vádlott, aki nem rendelkezik védovel, indítványozhatja, hogy a bíróság az általa megjelölt, a helyszínen 
jelenlévo személy jelenlétét engedélyezze. Az eljárási törvény egyértelmuen kimondja, hogy kizárólag a 
tárgyalás helyszínén jelenlévo személy tekintetében terjesztheto elo ilyen tartalmú indítvány, ebbol 
következoen a jogosított személyek ilyen címen nem kérhetik a tárgyalás elnapolását. A törvény a személy 
kilétét illetoen egyetlen korlátot állít, ami az eljárási törvény egyéb szabályaiból, és az eljárás céljából 
logikusan következik: tárgyaláson kihallgatandó személy nem lehet az illeto. Nincs lehetoség a fentebb 
említett indítvány eloterjesztésére, ha a nyilvánosság kizárására államtitok vagy szolgálati titok megorzése 
okán [237. § (3) d)] került sor. 
A Be. a más személy részvételére irányuló indítvány tárgyában hozott határozattal szemben kizárja a 
fellebbezést. 



3. A zárt tárgyalást megalapozó okok jellegüknél fogva nem turik a nyilvánosságot. A zárt tárgyalás során 
azonban - mint az fentebb kifejtésre került - olyan személyek is jelen lehetnek, még ha korlátozott ideig is, akik 
nem bírnak kello ismeretekkel e tárgyban. A Be. 238. § (4) bekezdése ezért a bíróság kötelezettségévé teszi, 
hogy ezeket a személyeket figyelmeztesse, hogy a zárt tárgyaláson elhangzottakról nem adhatnak másnak 
felvilágosítást. A bíróság megítélésére bízza a törvény, hogy szükség estén az állam a szolgálati titoksértés 
jogi következményeire is kioktassa a jelenlévoket. A kioktatás megtörténtét jegyzokönyvileg kell dokumentálni. 

239. § (1) A tárgyalást nyilvánosan kell folytatni, ha a zárt tárgyalás indoka megszunt. 
(2) A bíróság a tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan hirdeti ki, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot 

kizárta. 
A nyilvánosság korlátozása a garanciális jogok korlátozását jelenti, éppen ezért az eljárási törvény csupán 
addig engedi meg a zárt tárgyalás tartását, amíg az azt indokolttá tevo körülmény fennáll. Amint az megszunt, 
a tárgyalást nyilvánosan kell tovább folytatni. 
A fenti törvényhely (2) bekezdése további garanciális szabályt épített be, amikor kimondta, hogy a bíróság a 
tárgyaláson hozott határozatát akkor is nyilvánosan köteles kihirdetni, ha a tárgyalásról a nyilvánosságot 
kizárta. A határozat nyilvános kihirdetése azonban nem eredményezheti az addig zárt tárgyalással védett 
érdekek sérelmét. A tanács elnökének oly módon kell a bíróság ügydönto határozatát kihirdetni, hogy ezáltal 
a kiskorú érdekei ne sérüljenek, állam-, és szolgálati titok ne kerüljön nyilvánosságra. 

A tárgyaláson részt vevo személyek 

240. § (1) A tárgyaláson a tanács tagjai mindvégig jelen vannak. 
(2) A tanács tagjának elkerülhetetlen akadályoztatása esetén az ügydönto határozatot más összetételu tanács is 

kihirdetheti. 
(3) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a tárgyalás a jegyzokönyvvezeto, a vádlott, az ügyész és - ha a védo 

jelenléte a tárgyaláson kötelezo - a védo nélkül nem tartható meg. 
1. A közvetlenség egyik biztosítéka, hogy az ügyet tárgyaló tanács tagja a tárgyalás folyamán mindvégig jelen 
vannak. Értelemszeru, hogy az elso fokú eljárás egységes egész, így ebbol a szempontból nincs jelentosége 
annak, hogy a bíróság hány tárgyalást tart, azok mindegyikén részt kell vennie a tanács tagjainak. A Be. 373. 
§ II/a. pontja értelmében a fenti eljárási szabály megsértése hatályon kívül helyezést von maga után. 
Az eljárási törvény két kivételt enged a fenti szabály alól. Az egyik a Be. 286. § (4) bekezdés, amelyre késobb 
részletesen kitérünk. A másik a Be. 240. § (2) bekezdése, amely lehetoséget biztosít arra, hogy a bíróság a 
már meghozott ügydönto határozatát más összetételben hirdesse ki. Nyilvánvaló, hogy ebben az esetben az 
ügy érdemi elbírálásáig jutott, a döntést az eljárásban addig részt vett személyek hozták meg, írták alá, s 
kizárólag annak a kihirdetés útján való közlése maradt hátra. A büntetoeljárás ezen szakaszában az ülnök 
betegsége, esetleges halála folytán bekövetkezett tanácsváltozás foszabályként az eljárás megismétlését vonná 
maga után [Be. 286. § (3)]. Kétségtelen tény, hogy az ügydönto határozat kihirdetése az eljárás szerves részét 
képezi, ugyanakkor az is egyértelmuen megállapítható, hogy a már ténylegesen meghozott határozat más 
összetételben való kihirdetése ténylegesen semmilyen érdeksérelmet nem okoz. 
2. A Be. 240. § (3) bekezdése ugyancsak garanciális szabályt rögzít, amikor foszabályként kimondja, hogy a 
tárgyaláson a jegyzokönyvvezeto, a vádlott, az ügyész, valamint kötelezo védelem esetén a védo távollétében a 
tárgyalás nem tartható meg. Kivételt ez alól az "e törvény" megfogalmazásból eredoen csak és kizárólag a Be. 
fogalmazhat meg. 
A vádlott távollétében megtartható tárgyalásról az alábbi törvényhelyek rendelkeznek: 
- a Be. 247. § (1), (2) bekezdése lehetoséget biztosít a bíróságnak a vádlott távollétében való tárgyalásra, ha a 
vádlottat a tárgyalásról kiutasította, vagy kivezettette; 
- a Be. 281. § (5) bekezdése szerint a tárgyalás a vádlott távollétében megtartható, ha az eljárás tárgya a 
vádlott kényszergyógykezelésének az elrendelése és a vádlott az állapota miatt a tárgyaláson nem jelenhet 
meg, illetoleg a jogainak gyakorlására képtelen; 
- a másodfokú eljárás keretében a Be. 365. § (2) bekezdése értelmében a tárgyalást a vádlott távollétében meg 
lehet tartani, amennyiben a szabadlábon lévo vádlott szabályszeru értesítése megtörtént, illetve, ha a 
vádlottat a tárgyalásról azért nem lehetett értesíteni, mert a lakcímének megváltozását nem jelentette be; 
- a Be. 528. § értelmében az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben folyó eljárásban az ügyész 
indítványozhatja a távollétében történo tárgyalást; 
- a Be. 532. §-a lehetoséget biztosít arra, hogy a külföldön tartózkodó terhelttel szemben - egyéb feltételek 
megléte esetén - az ügyész indítványozza a tárgyalás megtartását a vádlott távollétében. 



Az ügyész, illetve a védo távollétében azokban az esetekben van mód a tárgyalás megtartására, amikor a fenti 
személyek részvételét nem teszi kötelezové. Erre nézve a Be. 241-241. § tartalmaz részletes rendelkezéseket. 

241. § (1) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezo 
a) elso fokon, ha a buncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) másodfokon, ha az ügyész részvétele az elso fokú tárgyaláson kötelezo volt, kivéve, ha a részvétel oka a 

másodfokú eljárásban már nem áll fenn, 
c) a vádlottat fogva tartják, 
d) ha a vádlott - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú, 
e) ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezte, 
f) ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz. 
(2) Az (1) bekezdés e) pontja kivételével a helyi bíróságon ügyészségi titkár is képviselheti a vádat. 

A büntetoeljárás legalapvetobb szakaszának tekintheto a bírósági tárgyalás, amelyen a bíróság a 
kontradiktórius eljárás keretében a vád és védelem elkülönült tevékenysége, a kiteljesedett eljárási jogok 
mellett vizsgálja meg a rendelkezésre álló bizonyítékokat, és dönt a büntetojogi fokérdésben, a vádlott 
büntetojogi felelossége tárgyában. A törvény az ügyészi részvétel eseteit szélesköruen határozza meg. A 
jogalkotó úgy ítélte meg, hogy az elso fokú eljárásban az öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel 
fenyegetett buncselekmény esetén már nem mellozheto az ügyészi részvétel. Ebbol a szempontból a Btk. 
Különös Részében az adott tényállásnál meghatározott büntetési tételkeret az irányadó. Ezzel kapcsolatban 
bovebben lásd a 242. §-hoz fuzött magyarázatot. 
Az ügyész másodfokú tárgyaláson való részvételét a törvény foszabályként az elsofokú eljáráshoz köti, 
amennyiben kötelezové teszi a részvételt, ha az az elsofokú eljárásban is kötelezo volt. A eljárás során 
azonban bekövetkezhetnek olyan változások, amelyek következtében az elso fokú eljárásban kötelezo ok már 
nem áll fenn. Ilyen esetekben semmi nem indokolja az ügyész részvételét a másodfokú tárgyaláson. Példának 
okáért amennyiben a vádlott az elsofokú eljárás során fogva tartásban volt - és csak ez indokolta az ügyészi 
részvételt -, majd a másodfokú eljárásban szabadlábra kerül, megszunik az az ok, amely az ügyészi részvételt 
indokolná. Az eljárási törvény ezért csak akkor teszi kötelezové az ügyész részvételét a másodfokú 
tárgyaláson, ha annak oka változatlanul fennáll. 
A Be. 241. § (1) c) és d) pontja a korlátozott védekezo képességu vádlottak esetében teszi kötelezové az 
ügyészi részvételt. A fogva tartás fizikálisan, míg a kóros elmeállapot mentálisan gátolja a vádlottat abban, 
hogy teljes kötetlenséggel rendelkezzen védekezése tárgyában. Ezekben az esetekben az ügyészi részvétel 
garanciális szempontokat juttat érvényre. Eszerint, a kötelezo védelem [jelen törvény 46. § b) pontja], illetve 
a korábbi jogszabályban a vétségi eljárás alkalmazhatósága szempontjából különbséget kell tenni a között, ha 
a kóros elmeállapot befolyásolta a beszámítási képességet vagy arra nem hatott ki. A 2002. évi I. törvény 143. 
§ (1) bekezdésében - szakítva a Magyar Köztársaság Legfelsobb Bírósága 3/1998. számú jogegységi 
döntésében kifejtett állásponttal - módosította az ügyész kötelezo részvételére vonatkozó szabályozást. A 
törvény kötelezové tette az ügyészi részvételt minden olyan esetben, amikor a vádlott kóros elmeállapotú, 
mégpedig függetlenül attól, hogy ez a kóros elmeállapot a beszámítási képességét érinteti-e. A szabályozás 
ezen módja egyébként összhangban van a Be. 46. § b) pontjában foglalt rendelkezéssel, amely a védoi 
részvétel ide vonatkozó szabályait rögzíti. A törvény az (1) bekezdés e) pontjában lehetoséget biztosít a 
bíróságnak arra, hogy mindazon esetekben, amelyekben a törvénynél fogva nem kötelezo az ügyész részvétele, 
de az ügy jellege, vagy más egyéb körülmény folytán úgy ítéli meg, hogy szükséges az ügyész jelenléte, akkor 
kötelezhesse ot a tárgyaláson való részvételre. 
Az ügyész saját maga is értékelheti úgy, hogy szükséges a jelenléte a tárgyaláson, az (1) bekezdés f) pontja ezt 
a jogát mintegy deklarálva kötelezové teszi a részvételét, ha az ügyész maga jelenti be, hogy a tárgyaláson 
részt vesz. 
A Be. 241. § (2) bekezdése az ügyvédjelöltekre vonatkozó szabályozáshoz hasonlóan [Be. 44. § (3)] lehetové 
teszi, hogy a helyi bíróság elott az ügyészségi fogalmazó, titkár képviselje a vádat, ugyanakkor erre nincs 
lehetoség, ha a vádlottat fogva tartják, illetve, ha a bíróság kötelezte az ügyészt a tárgyaláson való 
részvételre. 

242. § (1) A tárgyaláson a védo részvétele kötelezo 
a) ha e törvény másképp nem rendelkezik, a megyei bíróság mint elsofokú bíróság elott, 
b) a helyi bíróságon, ha a buncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
c) a helyi bíróságon a 46. §-ban szabályozott esetekben, 
d) ha pótmagánvádló lép fel. 
(2) Ha az ügyész a tárgyaláson részt vesz, és a vádlott védot nem hatalmazott meg, a tanács elnöke szükség esetén 

védo kirendelésérol gondoskodik. Ha a vádlott kéri, védot kell kirendelni. 



A törvény a védo részvételét nem kívánta általános jelleggel kötelezové tenni a megyei bíróság elott folyó 
eljárásokban, azt csupán a megyei bíróságok elott elso fokon folyamatban lévo ügyekre korlátozta. 
A kötelezo ügyészi részvétellel egyezoen szabályozza a törvény a védo részvételét az öt évi vagy annál 
súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett buncselekmény miatt folyó eljárásokban. Mint arra már az ügyészi 
részvétel eseteinél utaltunk, ebben az esetben - és minden más olyan esetben, ahol a Btk. vagy a Be. 
meghatározott büntetési tételhez fuz jogkövetkezményeket -, a Btk. Különös Részében megállapított büntetési 
tételkeretet kell érteni (BK. 97. számú állásfoglalás). A büntetés kiszabását érinto, a Különös Részbeli 
tételkeretet emelo Általános Részi szabályok e szempontból figyelmen kívül maradnak. 
Amennyiben egymással halmazatban álló buncselekmények miatt van folyamatban az eljárás, akkor a feltétel 
fennállását cselekményenként külön kell vizsgálni. 
A Legfelsobb Bíróság BK. 159. számú állásfoglalása elvi éllel mondja ki, hogy "I. Ha a másodfokú bíróság 
megállapítása szerint a felülbírált cselekmény olyan minosítés alá esik, amelynél fogva a védelem a Be. 47. §-
ának a) pontja értelmében a büntetoeljárásban kötelezo és az elsofokú tárgyaláson védo nem vett részt: az 
elsofokú bíróság ítéletét a Be. 250. §-ának II/d. pontja alapján hatályon kívül kell helyezni. 
II. Nincs helye az ítélet hatályon kívül helyezésének a védo részvételének a hiánya miatt abban az esetben, ha 
az elsofokú bíróság tévesen ötévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendo buncselekményben állapította 
meg a terhelt bunösségét, a másodfokú bíróság álláspontja szerint azonban öt évet meg nem haladó tartalmú 
szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény valósult meg". Hasonló a tartalma a BH1993. 223. eseti 
döntésnek, valamint a BK. 22. számú állásfoglalásnak és a BK. 28. számú állásfoglalásnak is. 
A Be. 242. § (1) bekezdés c) pontja visszautaló szabályt tartalmaz. Kötelezové teszi a védo részvételét a helyi 
bíróság elotti eljárásban mindazon esetekben, amelyekben általánosan kötelezo a védelem. Ezeket az eseteket 
a Be. 46. § tartalmazza. Ehelyütt csupán felsorolásukra szorítkozunk, a részletes magyarázatot lásd az adott 
szakasznál. 
A kötelezo védelem esetei: ha 
a) a terheltet fogva tartják, az orizetbe vételt kivéve, 
b) a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességre tekintet nélkül - kóros elmeállapotú, 
c) a terhelt a magyar nyelvet, illetoleg az eljárás nyelvét nem ismeri, 
d) a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, 
e) e törvény errol külön rendelkezik. 
Itt is megemlítjük a 3/1998. számú jogegységi döntést, amely ma is irányadónak tekintheto. Eszerint, 
amennyiben a kóros elmeállapot nincs kihatással a vádlott beszámítási képességére, úgy ez oknál fogva nincs 
helye a kötelezo védelemnek. 
Ugyancsak kötelezové teszi a törvény a védo részvételét mindazon eljárásokban, ahol a pótmagánvádló fellép. 
Ennek az az indoka, hogy a pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelezo [Be. 230. § (1)], így az 
"eroegyensúly" akként biztosítható, ha a vádlott is védo közremuködését veheti igénybe. 
Az eljárás során a vádlott nem minden esetben tudja megfeleloen felmérni, hogy van-e szüksége védo 
részvételére, vagy sem. Ugyanakkor a bíróság akár az iratok ismerete alapján, vagy a tárgyaláson felmerült 
adatok alapján - megfelelo szakmai felkészültsége folytán - észlelheti, hogy indokolt lenne a védo részvétele. 
Ezt a lehetoséget felismerve a Be. 242. § (2) bekezdése lehetové teszi a bíróság számára ilyen esetekben, hogy 
- természetesen, csak amennyiben a vádlott nem hatalmazott meg védot - védot rendeljen ki a vádlott teljes 
köru és érdemi védekezésének biztosítása érdekében. A gyakorlatban elofordul, hogy a vádlott felismeri 
ugyan, hogy egymaga nem képes megfeleloen ellátni védelmét, de anyagi helyzete nem teszi lehetové számára 
védo meghatalmazását. A védekezéshez való jog biztosítása érdekében a törvény kimondja, hogy amennyiben 
maga a vádlott kéri védo kirendelését, úgy az nem mellozheto [Be. 48. § (2)]. 

243. § A tárgyaláson részt vevok indítvány tételére jogosultak, ha e törvény eltéroen nem rendelkezik. 
A tárgyaláson résztvevo személyek - az ügyész, a vádlott, a védo - részére az eljárási törvény lehetové teszi, 
hogy eljárási jogaik gyakorlása érdekében indítványokat terjesszenek a bíróság elé. 

A tárgyalás vezetése és méltóságának megorzése 

244. § (1) A tárgyalást a tanács elnöke vezeti, és e törvény keretei között megállapítja az elvégzendo 
cselekmények sorrendjét. Ügyel a törvény rendelkezéseinek megtartására, és gondoskodik arról, hogy az eljárásban 
részt vevo személyek a jogaikat gyakorolhassák, ezekre a figyelmüket felhívja. 

(2) A tanács elnöke gondoskodik a tárgyalás méltóságának megorzésérol. Ennek érdekében a tárgyalóterembol 
eltávolíttatja azokat, akik állapotuk vagy megjelenésük folytán a tárgyalás méltóságát sértik. 



(3) Akit a bíróság elott kihallgatnak, vagy aki a bírósághoz szól, annak állva kell beszélnie. A tanács elnöke e 
szabály alól kivételt tehet. 

Az eljárási törvény igen szerteágazó feladatot ró a tanács elnökére a tárgyalás vezetésével összefüggésben. E 
feladatnak az ellátása a magas szintu jogi felkészültségen és az adott eljárás teljes anyagának minden 
részletre kiterjedo ismeretén túl jó koncentráló, eroteljes döntési képességet, kello határozottságot, egyben 
tapintatot, beleérzo készséget követel. 
1. A tanács elnöke a Be. 244. § (1) bekezdés értelmében - a törvény keretei között - meghatározza az eljárási 
cselekmények sorrendjét. A törvény csupán néhány esetben rendelkezik az eljárási cselekmények kötelezo, 
illetve rendszerinti sorrendjét illetoen. A tejesség igénye nélkül ezek az alábbiak: 
- a tárgyalás megnyitása mindig megelozi a tárgyalás megkezdését; 
- a bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdodik [Be. 288. § (1)]; 
- a tanúk közül elsoként rendszerint a sértettet kell kihallgatni [Be. 288. § (3)]; 
- a bizonyítási eljárás befejezését követoen eloször az ügyész tartja meg a perbeszédét [Be. 314. § (1); Be. 
316. §, Be. 317. § (1)]; 
- az utolsó szó joga mindig a vádlottat illeti meg (Be. 319. §). 
A kötelezo érvényu megkötéseken túl a tanács elnöke a pertaktikai érdekek szem elott tartásával szabadon 
határozza meg több vádlott esetén a vádlottak, illetve a tanúk kihallgatásának sorrendjét, a szakérto 
meghallgatásának idopontját. 
A törvényi rendelkezések megtartása az eljárás folyamán rendkívüli jelentoséggel bír. Az eljárási törvény 
megszegése egyfelol, hiszen az eljárásban részt vevo személyek jogait csorbíthatja, másrészt az eljárás 
eredményességét is hátrányosan befolyásolhatja. A büntetoeljárásban, a bizonyítási eljárás során nem 
engedheto meg, hogy akár a terhelt, akár az eljárás más résztevoi a jogban való járatlanságuk, vagy bármely 
más okból hátrányt szenvedjenek. A Be. a tanács elnökét kötelezi, hogy a részt vevoket a jogaikról kioktatassa, 
továbbá arra, hogy ezeknek a jogoknak a gyakorlását biztosítsa. Tipikusan ebbe a körbe tartozik a vádlottnak 
a vallomás-megtagadási jogára való kioktatás [Be. 117. § (2)], valamint a tanú mentességi jogára való 
kioktatás [Be. 82. § (1)]. 
2. A Be. 244. § (2) bekezdése a tanács elnökének jogkörébe utalja a tárgyalás méltóságának megorzését. A 
tárgyalás tekintélyének a megóvása, az eljárási jogok gyakorlásának biztosítása, összességében a bizonyítás 
törvényessége érdekében a tanács elnöke felügyel arra, hogy a tárgyaláson ne kerüljön sor olyan kérdés 
feltevésére, amely alkalmas a kihallgatott személy befolyásolására, sérti a tárgyalás tekintélyét, vagy az 
elbírálandó üggyel nem függ össze. Ilyen esetekben a tanács elnöke a kérdés feltevését, illetve a válaszadást 
megtiltja, csakúgy mint abban az esetben, ha illetéktelen személy kíván kérdezni, vagy kérdez. A tanács elnöke 
ügyel arra, hogy a tárgyalás során a feltett kérdések, illetve az arra adott válaszok a bírósági tárgyalás 
méltóságához illoek legyenek, személyeskedo stílusú, trágár kifejezések használatára ne kerülhessen sor. 
A tárgyalás méltósága azonban nem csupán verbálisan, hanem számtalan más módon sértheto. Ezek közül a 
törvény kiemeli a tárgyaláson megjelent személyek állapotát, illetve megjelenését. A tanács elnökének 
jogában áll mindazon személyeket eltávolítani a tárgyalóterembol, akik olyan állapotban, vagy külsovel 
jelennek meg a tárgyaláson, amely már önmagában alkalmas arra, hogy a tárgyalás méltóságát sértse. A 
törvény a fenti intézkedés alkalmazását a tanács elnökének döntésére bízza, minden egyes esetben konkrétan 
kell eldönteni, hogy indokolt-e a tárgyalóterembol való eltávolítás. Tipikusan ilyen esetnek tekintheto, ha a 
hallgatóság soraiban olyan ember jelenik meg, aki akár alkohol-, akár kábítószer-fogyasztásból eredoen 
olyan állapotban van, ami alkalmas arra, hogy már önmagában is sértse a tárgyalás méltóságát. Hasonló 
hatású lehet az oda nem illo öltözet, degusztáló külso. Hangsúlyozni szükséges, hogy az eljárási törvény ezen 
törvényhelye csak azokban az esetekben alkalmazható, amikor konkrét rendzavarás nem történt, tekintve, 
hogy azokra az esetekre a 245. § (2)-(5) bekezdésének rendelkezései alkalmazandók. 
A tárgyalás méltóságának megorzésével összefüggésben a Be. 244. § (3) bekezdése kimondja, hogy akit a 
bíróság elott kihallgatnak, vagy az, aki a bírósághoz szól, annak ezt állva kell megtennie. Ez a bíróság iránti 
tisztelet magatartásbeli megnyilvánulása, melytol a bíróság indokolt esetben eltekinthet. Erre leggyakrabban 
a - különösen hosszabb idon keresztül - kihallgatott személy idos kora, illetve betegsége nyújthat kello alapot. 
Be. (új) (244/A-244/D. §)-ához: 
A zártcélú távközlo hálózat útján tartott tárgyalással kapcsolatos eljárási szabályokat a 2002. évi I. törvény 
vezette be. Ezt elsodlegesen a tanúvédelem, áldozatvédelem elotérbe kerülése indokolta. Emellett jelentos 
szerepe volt a nemzetközi szabályozás alakulásának, valamint az eljárás leheto leggyorsabb és 
biztonságosabb lebonyolításához fuzodo érdeknek. 
Számos nemzetközi egyezmény, jogszabály tartalmaz rendelkezést mind a zártláncú távközlési hálózaton, mind 
audiovizuális eszközökkel történo tanúkihallgatásokkal, valamint az ilyen eszközök felhasználásával nyújtott 



jogsegélyeket illetoen. A teljesség igénye nélkül a Magyar Köztársaság által kötött két- és több oldalú 
nemzetközi jogsegélyegyezmények, illetve a nemzetközi jogsegélyrol szóló 1996. évi XXXVIII. törvény 
rendelkezései sem zárják ki ezen berendezések alkalmazását. Az Európa Tanács Strasbourgban, 1959. április 
hó 20. napján kelt, a Kölcsönös Bunügyi Jogsegélyrol szóló Európai Egyezményének Második Kiegészíto 
Jegyzokönyvén túlmenoen az Európai Unió tagállamai közötti Kölcsönös büntetojogi segítségnyújtásról szóló 
Egyezmény is számos rendelkezést tartalmaz a zártláncú távközlo hálózatok útján, illetve audiovizuális 
eszközök felhasználásával nyújtott jogsegélyekrol. 
Az Európa Tanács állásfoglalásai, ajánlásai ugyancsak tartalmaznak ide vonatkozó rendelkezéseket, 
elsodlegesen a hatóságokkal együttmuködo személyekkel, tanúkkal kapcsolatban. E tárgyban az Európa 
Tanács 1997. szeptember 10-i R (97)13. számú ajánlása tartalmaz iránymutatásokat. Miként azt az eljárási 
törvényt módosításához fuzött miniszteri indokolás is kiemeli: a tanúk megfélemlítésérol és a védelem jogáról 
szóló ajánlás általánosságban rögzíti, hogy a tanúknak olyan alternatív lehetoségeket kell biztosítani a 
vallomástételre, amelyek megkímélik oket a vádlottal való szemtol szembeni találkozástól. Erre tekintettel az 
ajánlás jogilag elfogadhatónak tartja azt a megoldást is, hogy a tanú külön helyiségben teszi meg vallomását. 

Tárgyalás tartása zártcélú távközlo hálózat útján 

244/A. § (1) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott, a védo, a tanú, a tanú érdekében eljáró ügyvéd, a kiskorú tanú 
gondozója vagy törvényes képviseloje indítványára, valamint hivatalból a tanúnak, vagy kivételes esetben a 
vádlottnak zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatását rendelheti el. A zártcélú távközlo hálózat útján 
történo kihallgatás során a tárgyalás helyszíne és a kihallgatott személy tartózkodási helye között az összeköttetés 
közvetlenségét a mozgóképet és a hangot egyidejuleg továbbító készülék biztosítja. 

(2) A tanács elnöke zártcélú távközlo hálózat útján történo 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 buncselekmények (Btk. XII. 

Fejezet I. Cím), vagy a házasság, a család, az ifjúság és a nemi erkölcs elleni buncselekmények (Btk. XIV. Fejezet) 
körébe tartozó vagy más, személy elleni eroszakos buncselekményt 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 lévo vádlottnak vagy tanúnak, akinek a tárgyaláson való megjelenése a közbiztonság 
veszélyeztetésével járna. 

(3) A zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatást a tanács elnöke indokolt végzéssel rendeli el. A zártcélú 
távközlo hálózat útján történo kihallgatás tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye, azt az 
ügydönto határozatban lehet sérelmezni. 

(4) A végzést legalább öt nappal a tárgyalás határnapja elott közölni kell az ügyésszel, a vádlottal, a védovel, a 
kihallgatandó tanúval, az érdekében eljáró ügyvéddel, a kiskorú tanú esetén a törvényes képviselovel 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, illetoleg fogva 
tartást végrehajtó intézetnek. 

Az eljárási törvény a tanács elnökének jogkörébe utalja e körben a döntést, amelyet akár hivatalból, akár 
indítványra meghozhat. Az intézmény alkalmazása a közvetlenség elvét nem sérti, tekintve, hogy a tárgyalás 
és a kihallgatás helyszíne között egyideju kép- és hangkapcsolat van. 
A zártcélú távközlési hálózat fogalmával kapcsolatban a 2001. évi XL. törvény - a hírközlésrol - 1. §-ának (4) 
bekezdése, a 110. § 77. pontja, továbbá az 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet - a zártcélú távközlo 
hálózatokról - tartalmaz rendelkezéseket. 
A (2) bekezdés azokat az eseteket sorolja fel, amelyekben a tanács elnöke elrendelheti a zártcélú távközlo 
útján történo kihallgatást. Az okok elsosorban a tanúvédelem körébe tartózóak, ideértve azokat az eseteket, 
amikor a tanú életkora folytán óvandó a vádlottal való személyes találkozástól, illetve amikor a 
jogszabályban meghatározott cselekmények sértettjei tekintetében teszi lehetové a zártcélú távközlo hálózat 
útján történo kihallgatást. 
Lehetoséget biztosít a törvény az intézmény alkalmazására akkor is, ha azt a tanú védelme nem indokolja, de 
a tanú megjelenése a tárgyaláson akár egészségi állapota, akár más ok folytán aránytalan nehézséggel járna. 
Mind a tanú, mind a vádlott vonatkozásában lehetoség van a zártcélú távközlo hálózat útján történo 
kihallgatásra, ha a fenti személyek a külön jogszabályban - 2001. évi LXXXV. törvény a büntetoeljárásban 



résztvevok, az igazságszolgáltatást segítok Védelmi Programjáról - meghatározott tanúvédelmi programban 
vesznek részt, illetve ha ettol függetlenül személyes védelmük ezt indokolja. 
A bunözés brutalizálódása, a szervezett bunözés eloretörése felveti annak a lehetoségét, hogy a fogva lévo 
személyt akár a tárgyalásról is megpróbálják kiszabadítani. Ezért a törvény más oldalról - a (2) bekezdés e) 
pontja - a fogva lévo vádlott, vagy tanú tekintetében teszi lehetové az intézmény alkalmazását, feltéve, hogy a 
tárgyaláson való megjelenésük a közbiztonság veszélyeztetésével járna. 
A (3) bekezdés a zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatás elrendelésével kapcsolatos szabályokat 
fogalmazza meg. A jogalkotó az e tárgyban alakszeru, indokolt határozat meghozatalát írja elo, ugyanakkor a 
végzést pervezeto jellegunek tekintve ellene a külön fellebbezést kizárja. Jogorvoslatra az ügydönto határozat 
ellen bejelentett fellebbezésben nyújt lehetoséget. 
A (4) bekezdés határidohöz köti a jogszabályban meghatározott személyek, a bíróság, illetve a fogva tartást 
végrehajtó intézet értesítését annak érdekében, hogy a speciális kihallgatásra megfeleloen felkészülhessenek. 
A meghatározás összhangban a tárgyalásra való idézés kézbesítésére vonatkozó szabályokkal. 
Be. 244/B. § 
Az (1) bekezdés részletesen meghatározza, hogy kik azok, akik a kihallgatást biztosító bíróságon elkülönített 
helyiségben elhelyezett kihallgatandó tanúval, vádlottal egy helyiségben tartózkodhatnak. A szabályozás a 
legmesszebbmenokig szem elott tartja a kihallgatott személy érdekeit és biztonságát. A tanú kihallgatásán 
nem lehet jelen a vádlott védoje, o a tárgyalóteremben kísérheti figyelemmel a kihallgatást. Ellenben az ily 
módon kihallgatott vádlott védoje választása szerint akár a kihallgatás helyszínén, akár a tárgyalóteremben 
jelen lehet. 
Az elkülönített helyiségben az annak helye szerint illetékes bíróság bírójának jelen kell lennie. A tárgyalás 
helyszínén történt számbavételt követoen a kihallgatás helyszínén lévo bíró köteles megállapítani a jelen lévok 
személyazonosságát, továbbá igazolja, hogy a helyiségben csak az arra jogosultak tartózkodnak. Bár a 
törvény e tárgyban nem tartalmaz kifejezett rendelkezést, de értelemszeruen a kihallgatás helyszínén 
közremuködo bíró nem csupán passzív eleme az eljárásnak, hanem az eljárásjogi kényszerintézkedések 
alkalmazásával köteles biztosítani, ahogy a kihallgatás a törvényi feltételeknek megfeleloen folyhasson le. 
A törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a fenti eljárásban a bíró helyett bírósági titkár muködjön közre. 
Be. 244/C. § 
Az (1) bekezdés garanciális szabályt fogalmaz meg az eljárási jogok gyakorlását illetoen. 
Az eljárás speciális voltából fakadóan nem kizárt, hogy a védo nem a kihallgatás helyszínén, hanem a 
tárgyalóteremben tartózkodik a vádlott kihallgatásakor. Ilyen esetben is biztosítani kell, hogy a vádlott a 
védojével ellenorzés nélkül konzultálhasson. Ennek a követelménynek az érvényre juttatása érdekében a 
törvény eloírja a tárgyalóterem és a kihallgatási helyiség közötti külön telefonkapcsolat biztosítását. 
Garanciális szabályként a (3) bekezdés eloírja, hogy mind a tárgyalás helyszínén lévok, mind a kihallgatási 
helyiségben tartózkodók részére biztosítani kell annak a lehetoségét, hogy az eljárást figyelemmel kísérjék. 
Különösen fontos rendelkezés, hogy a tárgyaláson tartózkodók láthassák a kihallgatási helyiségben 
tartózkodó valamennyi személyt. Ezek a rendelkezések a közvetlenség elvének érvényre jutását biztosítják, és 
ezáltal lehetové teszik annak ellenorzését, hogy a kihallgatásra az eljárási szabályok megtartásával kerül-e 
sor. 
A tizennegyedik életévét be nem töltött, gyermekkorú tanú kihallgatása mindig komoly pszichikai megterhelést 
okoz a kihallgatottnak. Ennek a terhelésnek a csökkentése érdekében a törvény úgy rendelkezik, hogy az ilyen 
tanú zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatása során kizárólag a tanács elnöke intézhet kérdést a 
tanúhoz, a többi - egyébként kérdezésre jogosult - kérdések feltevését indítványozhatja. Ugyancsak a 
gyermekkorú tanú védelmét szolgálja, hogy a kihallgatása során a közvetíto készüléken csak a kihallgatást 
végzo bírót láthatja. Ez alól csupán a szembesítés során enged kivételt a törvény. 
Az (5) bekezdés további lehetoséget biztosít a kihallgatás során a tanúvédelem megvalósítására, amennyiben 
megengedi a kihallgatott tanú személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságainak - 
arcvonásainak, hangjának - torzítással való továbbítását. 
Be. 244/D. § 
A törvény a tárgyaláson készült jegyzokönyv mellett a külön helyiségben lévo bíró számára is kötelezové teszi 
a jegyzokönyv készítését. Ezt a jegyzokönyvet, amely tartalmazza a kihallgatás körülményeit, az elkülönített 
helyiségben jelen volt személyek nevét, a tárgyalási jegyzokönyvhöz kell csatolni. 
A törvény kötelezo eloírása folytán a zártcélú távközlo hálózat útján történt kihallgatásról egy idoben mind a 
tárgyaló teremben, mind a külön helyiségben kép- és hangfelvételt kell készíteni, amelyet ugyancsak az 
iratokhoz kell csatolni. 



A két helyszínen rögzített jegyzokönyv és a kép- és hangfelvételek segítségével tökéletesen ellenorizhetové 
válik az eljárási szabályok betartása. 
A tanács elnöke dönthet arról, hogy a zártcélú távközlo hálózat útján folytatott kihallgatásról készült 
felvételeket az eljárás résztvevoinek akár a tárgyaláson, akár azon kívül lejátszák. Amellett, hogy biztosítani 
kell, hogy a felvételek változatlanok maradjanak, azokon senki semmiféle változtatást ne eszközölhessen, 
biztosítani kell azt is, hogy illetéktelenek azokat ne ismerhessék meg, ne másolhassák le. Természetesen 
amennyiben a kihallgatás során a tanú személyazonosságának elfedése érdekében technikai torzítást hajtottak 
végre, akkor az eljárás résztvevoi csak ezen torzított felvételeket ismerhetik meg. 

244/B. § (1) A zártcélú távközlo 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 képviseloje vagy 
gondozója, illetoleg szükség esetén a szakérto, a tolmács és a zártcélú távközlo hálózat muködését biztosító 
személyzet lehet jelen. A vádlott zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatása esetén védoje 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 lévok számbavétele után a tanács elnökének felhívására a 
bíró állapítja meg az elkülönített helyiségben jelen lévok személyazonosságát, valamint igazolja, hogy az elkülönített 
helyiségben illetéktelen személy nem tartózkodik, továbbá, hogy a tanú, illetoleg a vádlott nincs korlátozva eljárási 
jogainak gyakorlásában. 

(3) A kihallgatás megkezdésekor a tanács elnöke tájékoztatja a zártcélú távközlo hálózat útján kihallgatott tanút, 
illetoleg vádlottat, hogy a kihallgatására zártcélú távközlo 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 jegyzokönyvet a bírósági titkár készíti el. 

244/C. § (1) A zártcélú távközlo hálózat útján történo kihallgatás során biztosítani kell, hogy a büntetoeljárásban 
résztvevok az oket megilleto 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 védojével érintkezhessen. Ha a védo 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 lévo résztvevok láthassák az elkülönített helyiségben a kihallgatott 
tanút, illetoleg vádlottat, valamint a tanúval, illetoleg vádlottal egyidejuleg ott-tartózkodó valamennyi személyt. Az 
elkülönített helyiségben tartózkodó tanú, illetoleg vádlott részére biztosítani kell, hogy követhessék a tárgyalás 
menetét. 

(4) A zártcélú távközlo hálózat útján kihallgatott tizennegyedik életévét be nem töltött tanúhoz kizárólag a tanács 
elnöke intézhet kérdéseket. A tanács tagjai, az ügyész, a vádlott, a védo, 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 közvetíto készüléken keresztül. 

(5) A zártcélú távközlo 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 lévo bíró külön jegyzokönyvet készít a zártcélú távközlo hálózat 
útján történt kihallgatás lefolytatásának körülményeirol, feltüntetve az elkülönített helyiségben jelen lévo 
személyeket. A jegyzokönyvet a tárgyalásról készült jegyzokönyvhöz kell csatolni. 

(2) A zártcélú távközlo hálózat útján történt kihallgatással egyidejuleg a tárgyalás helyszínén és a kihallgatott 
személy tartózkodási helyén történteket rögzíto kép- és hangfelvételt kell készíteni. A kép- és hangfelvételt az 
iratokhoz kell csatolni. 

(3) A tanács elnöke a büntetoeljárás résztvevoinek indítványára elrendelheti a kép- és hangfelvételnek a 
tárgyaláson, illetoleg a tárgyaláson kívül történo lejátszását. A kép- és hangfelvétel lejátszásakor biztosítani kell, 
hogy a felvételt illetéktelen személy ne ismerhesse meg, a tartalmát ne változtathassa vagy semmisíthesse meg, 
illetoleg ne másolhassa le. 

A tárgyalás rendjének fenntartása 

245. § (1) A tárgyalóterembe - a büntetés-végrehajtási testület és a rendorség 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, illetoleg kivezettetheti. A tanács elnöke ugyanígy jár el azzal szemben, aki a tárgyalás 
szabályszeru menetét zavarja. 

(3) A tanács elnöke rendelkezhet úgy, hogy a rendzavaró vagy az, aki a tárgyalás szabályszeru menetét zavarja, a 
tárgyalóterembe azon a tárgyalási napon nem térhet vissza. 

(4) A bíróság a rendzavarót vagy azt, aki a tárgyalás szabályszeru menetét zavarja, rendbírsággal sújthatja, a 
tárgyalásról való kivezetése vagy kiutasítása esetén a rendzavarás napján tartott tárgyalás befejezéséig orizetbe 
veheti. 

(5) Ha a hallgatóság a tárgyalás rendjét vagy szabályszeru menetét ismételten megzavarja, a tanács elnöke a 
tárgyalásról a nyilvánosságot kizárhatja. 

1. Az eljárási törvény ezen szakasza a tárgyalás rendjének fenntartás érdekében fogalmazza meg az általános 
szabályokat. 
Az (1) bekezdés megtiltja, hogy a tárgyalóterembe - a késobb említendo kivétellel - bárki fegyverrel vagy 
rendbontásra alkalmas eszközzel lépjen be. 
Röviden ki kel térni arra, hogy mi minosül fegyvernek. E tekintetben sem maga a törvény, sem a hozzáfuzött 
indokolás nem tartalmaz külön rendelkezéseket. Ebbol következoen az általános fogalmak érvényesülésének 
van helye. A fegyver körébe értendok mind a hideg, mind a tuzfegyverek - azon belül jelen esetben 
értelemszeruen a marokfegyverek -, azaz a kések, szúró, vágó eszközök, és a különféle pisztolyok, revolverek. 
Bár a normaszöveg azon megfogalmazása, hogy "senki sem léphet be" nem hagy kétséget a felol, hogy a 
rendelkezés mindenkire vonatkozik, a normaszöveg tovább pontosítva kimondja, hogy a tárgyalási megidézett 
személy sem viheti be a fegyverét a tárgyalóterembe. A rendelkezés betartása - bár elvi jelentoségu - 
gyakorlati megvalósítása azonban mégis bizonyos problémákat vet fel. A jelenlegi gyakorlat szerint csupán 
néhány bíróságon muködik olyan belépteto rendszer, amely alkalmas arra, hogy a bíróság épületébe belépo 
személy és a hozzátartozó táskák, csomagok vizsgálata alapján megállapítsa, van-e az adott személynél 
bármilyen - akár engedélyhez kötött, akár a nélkül tartható - fegyver. Ezeken a bíróságokon már a kapunál le 
kell adni ezeket a tárgyakat, és csupán ezek nélkül lehet az épületbe belépni, majd távozáskor - 
értelemszeruen az engedélyhez kötött fegyverek esetében arra vonatkozó engedély bemutatása ellenében - 
visszakapják azokat. Ezeken a bíróságokon a Be. 245. § (1) bekezdésében írtak megvalósítása nem ütközik 
nehézségbe. Más a helyzet azokon a bíróságokon, ahol nem áll rendelkezésre ilyen, vagy más, de hasonló célú 
belépteto rendszer. Ezeken a bíróságokon a tanács elnökének feladata, hogy amennyiben adat merül fel arra, 
hogy valakinél fegyver van, tájékoztassa az illetot a jelent törvényhely rendelkezéseirol. Amennyiben 
bebizonyosodik, hogy az illetonél valóban van fegyver, úgy a tanács elnöke felhívja, hogy fegyverét adja le. Ez 
azonban további problémákat vethet fel, különösen a lofegyverek esetében, tekintve, hogy ezek megfelelo 
orzését - a lofegyverekre vonatkozó speciális szabályokra is figyelemmel - a bíróságnak kell biztosítania. 
A jogszabály a tiltó rendelkezés alól két kivételt enged a büntetés-végrehajtási testület és a rendorség tagjai 
vonatkozásában. E két testület tagjai is csak akkor esnek a kivételezett körbe, ha szolgálati feladatot látnak el 
a tárgyalóteremben. Amennyiben azonban például tanúként idézik meg a fenti két testület tagjait, úgy 
fegyvereiket ugyanúgy nem vihetik be a tárgyalóterembe, mint bárki más. 
2. A Be. 245. § (2) bekezdése a tanács elnökének a rendzavarókkal szembeni jogkörére vonatkozó 
rendelkezést tartalmaz. Az eljárási törvény kelloen tág lehetoséget biztosít a tanács elnökének arra, hogy a 
rendzavarás súlyának megfelelo szankciót alkalmazhasson. 
A kisebb rendzavarások - közbeszólások, megjegyzések, véleménynyilvánítások, hangos beszélgetések, esetleg 
tiszteletlen mozdulat - megszüntetése, megakadályozása érdekében a tanács elnöke általában a legenyhébb 
rendfenntartó intézkedést alkalmazva rendre utasítja a rendzavarót. A gyakorlatban igen ritkán, de 
elofordulhat, hogy a rendreutasítás nem éri el célját, vagy azért, mert a rendzavaró magatartás olyan súlyos, 
vagy azért, mert a rendzavaró nem hagy fel rendzavaró magatartásával. Ezekben az esetekben a tanács 
elnöke a rendzavarót a tárgyalóterembol kiutasíthatja, ellenszegülés esetén kivezettetheti. Az eljárási törvény 
nem csupán a rendzavarókkal szemben teszi lehetové a kiutasítást, kivezettetést, hanem mindazokkal szemben, 
akik magatartásukkal a tárgyalás szabályszeru menetét akadályozzák. 
A (3) bekezdés további szankciót tesz lehetové, amennyiben lehetoséget ad a tanács elnökének arra, hogy a 
rendzavarót, vagy azt, aki a tárgyalás szabályszeru menetét zavarja oly módon utasítsa, vezettesse ki a 
tárgyalóterembol, hogy az adott tárgyalási napon már nem is térhet vissza. 
Ha a bíróság tanácsban jár el, a bíróság tanácsának és nem a tanács elnökének jogkörébe utalja a törvény a 
rend fenntartása körében alkalmazható relatíve jelentosebb joghátrányt okozó szankciókat, így a Be. 161. §-
ban meghatározott rendbírság kiszabását, valamint azt, hogy a kiutasított, vagy kivezetett személyt a 
rendzavarás napján tartott tárgyalás befejezéséig orizetbe veheti. Az egyes bírókénti eljárásban a bíróságon 



az eljáró bírót kell érteni [Be. 235. §]. A fenti jogszabályhely, felismerve azt, hogy az adott esetben az 
intézkedés elsodleges célja a rendzavarás elhárítása - a korábbi szabályozással ellentétben - csupán az adott 
napon, a tárgyalás befejezésig teszi lehetové az orizetbe vételt és nem huszonnégy órára, hiszen a tárgyalás 
befejezését követoen semmi nem indokolja a fogva tartást. A 2002. évi I. törvény 147. §-a akként módosította 
az eljárási törvényt, hogy immár a vádlottal szemben is alkalmazhatóvá tette valamennyi szankciót. A 
vádlottal szemben rendbírság kiszabására nem kerülhet sor, de minden egyéb intézkedés vele szemben is 
alkalmazható. 
Bizonyos ügyek tárgyalásakor nagyszámú, érzelmileg túlfutött hallgatók is megjelenhetnek, akik közül többen, 
de személy szerint nem megállapíthatóan, vagy pedig majdnem az egész hallgatóságra jellemzo módon 
zavarják a tárgyalást. Ezekben az esetekben kerülhet sor az (5) bekezdésben megfogalmazott intézkedés 
alkalmazására, 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 vezetojéhez fordul más 
ügyész kijelölése érdekében. Ha más ügyész kijelölése nyomban nem lehetséges, a tárgyalást el kell napolni. 

(2) A védo rendzavarása esetén rendbírsággal sújtható, azonban a tárgyalásról nem utasítható ki, és nem 
vezettetheto ki. Ha a védo rendzavarása miatt a tárgyalás nem folytatható, a tanács elnöke a tárgyalást felfüggeszti. 
Ebben az esetben a vádlott más védot hatalmazhat meg, illetoleg - ha a védo tárgyalási részvétele kötelezo - más 
védot kell kirendelni. Ha ez nyomban nem lehetséges, a tárgyalást rendzavaró védo költségére el kell napolni. 

(3) A pótmagánvádló képviselojének rendzavarása esetén a (2) bekezdés rendelkezései megfeleloen irányadóak. 
1. Az eljárási törvény az eljárási funkciókból eredo különbségek figyelembevételével eltéro szabályokat 
fogalmaz meg a rendzavaró ügyésszel és védovel szemben. 
A rendzavaró ügyésszel szemben csupán rendreutasításnak van helye. Amennyiben az ügyész rendzavarása 
oly mértéku, hogy nincs mód vele a tárgyalás folytatására, akkor a tanács elnöke a tárgyalás felfüggesztése 
mellett az ügyészség vezetojét keresi meg más ügyész kijelölése érdekében. Amennyiben ez nyomban nem 
oldható meg, akkor a tárgyalást el kell napolni. 
A (2) bekezdés a rendzavaró védovel szemben alkalmazható szankciókat határozza meg. A védovel szemben 
rendbírság kiszabására kerülhet sor. Az eljárási funkciójára figyelemmel azonban a törvény nem teszi 
lehetové a védonek a tárgyalásról való kiutasítását, kivezetését. Azokban az esetekben, amelyekben a védo 
magatartás folytán nincs mód a tárgyalás folytatására, a tanács elnöke - csakúgy mint az (1) bekezdésben 
szabályozott esetben - felfüggeszti a tárgyalást. A felfüggesztés tartama alatt a vádlott jogosult másik védot 
meghatalmazni. Amennyiben az adott eljárásban a védo részvétele kötelezo, a bíróság hivatalból rendel ki 
másik védot. Természetesen amennyiben erre nincs mód és lehetoség az adott tárgyalási napon, akkor a 
tárgyalást a rendzavaró védo költségére el kell napolni. 
A (3) bekezdés kimondja, hogy az adott szakasz alkalmazása szempontjából a pótmagánvádló képviseloje a 
védovel esik egy tekintet alá. 
2. Felmerülhet a kérdés, hogy mi a teendo abban az esetben, ha nem a hallgatóság sorában van olyan 
személy, aki állapota folytán sérti a tárgyalás méltóságát, hanem a védo az, aki például önhibájából olyan 
állapotban jelenik meg a tárgyaláson, hogy nem képes feladata ellátásra. A differenciálásból következoen a 
védovel szemben nem alkalmazhatók a Be. 244. § (2) bekezdésének rendelkezései, a tárgyalóterembol a védo 
nem távolítható el. Ugyanakkor a bírói gyakorlat szerint önmagában az a tény, hogy a védo a tárgyaláson 
önhibájából a védelem ellátására alkalmatlan, ittas állapotban jelenik meg - egyéb rendzavaró magatartás 
hiányában - nem alapozza meg a rendbírság kiszabását. A 69. § (1) bekezdése csupán a terhelttel és a tanúval 
szemben teszi lehetové rendbírság kiszabását azon a címen, hogy önhibájából olyan állapotban jelent meg a 
hatóság elott, hogy nem volt kihallgatható.(BH1994. 67.) Álláspontunk szerint a funkcióját ellátni képtelen, 
ilyen állapotban való megjelenés kimeríti a rendzavarás fogalmát, ezért a Be. 246. § (2) bekezdésének 
második fordulata alapján elnapolásra és költségekben való marasztalásra van mód. 
Kiemelést érdemel, hogy az eljárási törvény a tárgyalás rendjét védi célzottan, ebbol eredoen csak a tárgyalás 
rendjének megzavarása esetén kerülhet sor az alkalmazásukra a rend fenntartása, valamint a 
büntetoeljárásban eloírt kötelességek megtartásának biztosítása érdekében. A jogszabály helyes értelmezése 
azt eredményezi, hogy nincs lehetoség rendbírság kiszabására abban az esetben, ha a tárgyalás szünetében 
tanúsít valaki olyan magatartást, ami egyébként a tárgyaláson megalapozná például a rendbírság 
alkalmazását. (BH1990. 252.) 

247. § (1) A bíróság a tárgyalást a kiutasított vagy kivezetett vádlott távollétében is folytatja, de legkésobb a 
bizonyítási eljárás befejezése elott 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, védo részvételével lefolytatható. 

A vádlott, akit a bíróság kiutasított, vagy kivezettetett, ennek folytán nincs jelen a vele szemben folytatott 
tárgyaláson foganatosított egyes eljárási cselekményeknél. Ez az eljárási törvényben rögzített jelenléti jogát 
sérti, egyben kihatással lehet a védekezésére is. A törvény ennek kiküszöbölése érdekében eloírja, hogy a 
vádlott távollétében lefolytatott bizonyítás esetén a bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánítása elott a bíróság 
elé kell szólítani a vádlottat és a távollétében felvett bizonyítás anyagát ismertetni kell számára. Az 
ismertetéssel kapcsolatban utalunk a Be. 286. §-hoz fuzött magyarázatra. Az ismertetés nem azonos a 
felolvasással, ellenben az ügy szempontjából releváns adatok összefogott eloadása. 
A jogalkotó gondolt arra az esetre is, amikor a vádlott folyamatosan olyan magatartást tanúsít, amely 
lehetetlenné teszi, hogy jelenlétében folytassák a tárgyalást. Ebben az esetben a Be. 247. § (2) bekezdése 
lehetové teszi a vádlott távollétében is a tárgyalás lefolytatását, egyben azonban kötelezové teszi a védo 
jelenlétét. 

248. § A tárgyalás vezetésének és rendjének fenntartása körében hozott határozatok ellen külön fellebbezésnek 
nincs helye, kivéve, ha a határozat rendbírság kiszabásáról, a költségek viselésére kötelezésrol vagy orizetbe vételrol 
rendelkezik. 

A tárgyalás rendjének megzavarása miatt alkalmazott intézkedések tipikusan a pervezeto aktusok, éppen ezért 
a törvény a jogorvoslati körben a közvetlen fellebbezés lehetoségét kizárja, ezek a határozatok az ügydönto 
határozat elleni fellebbezésben támadhatók. A fenti foszabály alól három kivételt enged a törvény. Az egyik a 
rendbírságot kiszabó határozat, illetve a bunügyi költség viselésére való kötelezés, valamint az orizetbe vételt 
elrendelo határozatok tekintetében. Ezek a határozatok olyan súlyú joghátrányokat tartalmaznak, amelyek az 
önálló fellebbezéssel való megtámadhatóságot indokolják. 

Buncselekmény vagy fegyelmi vétség elkövetése a tárgyaláson 

249. § A tárgyaláson történt bünteto- vagy fegyelmi eljárás alapjául szolgáló rendzavarásról a tanács elnöke az 
illetékes hatóságot, illetoleg a fegyelmi jogkör gyakorlóját értesíti, a büntetoeljárás alapjául szolgáló esetben a 
bíróság elrendelheti a rendzavaró orizetbe vételét. Az orizet hetvenkét óráig tarthat. 

A tárgyaláson megvalósuló rendzavarások palettája rendkívül széle kört ölel fel. Ezek nagy része csupán 
rendzavarást valósít meg, míg egy kisebb része alkalmas fegyelmi, vagy büntetoeljárás megindítására. 
Ezekben az esetekben a tanács elnöke köteles a bünteto ügyekben eljáró hatáskörrel, illetékességgel bíró 
hatóságot, illetve fegyelmi ügyben a fegyelmi jogkör gyakorlóját értesíteni. 
A korábbi szabályozáshoz képest új elemet vezetett be a fenti törvényhely, amennyiben lehetoséget biztosít a 
bíróságnak arra, hogy büntetoeljárást megalapozó magatartás észlelése esetén - a hatóságok haladéktalan 
értesítése mellett - a rendzavarót orizetbe vegye. Az orizet ilyen esetben is legfeljebb hetvenkét óráig tart. A 
norma szövegébol következoen, a 245. § (4) bekezdéséhez hasonlóan ez esetben is a bíróság dönt az orizetbe 
vételrol, a tanács elnökének nincs ilyen jogosultsága. Már tudniillik ha a bíróság tanácsban jár el. 
Egyesbírókénti eljárásban az eljáró bíró felel meg a "bíróság" fogalmának. (Be. 235. §) 

A jegyzokönyv 

250. § (1) A bíróság eljárásáról - rendszerint azzal egyidejuleg - a jegyzokönyvvezeto jegyzokönyvet készít. Ha a 
vádlott süket, és tolmács nem alkalmazható, a jegyzokönyvet mindig egyidejuleg kell készíteni. 

(2) A jegyzokönyvben fel kell tüntetni 
a) a bíróság megnevezését és az ügy számát, 
b) a vád tárgyát a buncselekmény és a vádlott nevének megjelölésével, 
c) a bírósági eljárás helyét, a tárgyalás kituzött és tényleges megkezdésének idopontját, eltérés esetén annak okát, 
d) a bírósági eljárás formáját, 
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e, 
f) a bíró, illetoleg a bíróság tagjai, a jegyzokönyvvezeto, valamint a jelenlévo ügyész, vádlott, védo, tanú, szakérto, 

tolmács, illetoleg az eljárásban részt vevo más személy nevét, 
g) az e törvényben meghatározott más személyi adatot, 
h) hogy az a tárgyalással egyidejuleg készült-e, ha nem, a jegyzokönyv írásba foglalása napját. 
(3) A jegyzokönyvnek áttekinthetoen kell tartalmaznia a bírósági eljárás menetének és minden lényeges 

alakiságának leírását akként, hogy nyomon lehessen követni az eljárási szabályok megtartását is. 



(4) A jegyzokönyvet a tanács elnöke és a jegyzokönyvvezeto írja alá. Ha a tanács elnöke a jegyzokönyv 
aláírásában akadályozva van, a jegyzokönyvet helyette - a helyettesi minoségének feltüntetésével - a tanács egyik 
tagja írja alá. Ha az eljárási cselekményen történtek rögzítése a 252. § (2) bekezdésében meghatározott módon 
történik, a jegyzokönyvet elkészíto bírósági alkalmazott aláírásával igazolja, hogy a jegyzokönyvet a gyorsírói 
feljegyzésnek, illetoleg a kép- vagy hangfelvevo eszközzel vagy más berendezéssel történo rögzítésnek megfeleloen 
készítette el. 

(5) A jegyzokönyvben 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 jegyzokönyvvezeto aláírja. 

(6) Ha a jegyzokönyv több lapon készült, a lapokat össze kell fuzni, és az ügyszámot valamennyi lapon fel kell 
tüntetni. 

(7) Ha a jegyzokönyv szabályszeru aláírását megelozoen történt kiegészítés, módosítás vagy javítás nem felel meg 
az (5) bekezdésben írt alaki követelményeknek, az okiratot jegyzokönyvként nem szabad aláírni, azt a továbbiakban 
tárgyalási jegyzetnek kell tekinteni. 

1. A jegyzokönyvre vonatkozó általános szabályokat az eljárási törvény 166-167. §-a fogalmazza meg. Ebbol 
következoen az ott kifejtettek - az értelemszeru eltérésekkel - ehelyütt is érvényesek. A Be. 250-255. §-a az 
általános szabályokhoz képest a bírósági eljárás sajátosságait is figyelembe vevo eltéréseket rögzíti. 
Az ismétlés szándéka nélkül itt is le kell szögezni, hogy a jegyzokönyv az egyes eljárási cselekmények során 
történtek, elhangzottak rögzítését szolgálja. Jellemzo módon a jegyzokönyvbol megállapíthatónak kell lennie, 
hogy a hatóság az eljárási szabályok betartásával járt-e el, vagy sem. A bírósági eljárásban - ide értve mind 
az elso, mind a másodfokú eljárást - a tárgyaláson kötelezo jegyzokönyvet kell készíteni. A bíróság ülésérol 
csak abban az esetben, ha ezt az eljárási törvény elrendeli, illetve, amennyiben a bíróság megítélése alapján 
az szükséges. A törvény kötelezoen írja elo a jegyzokönyv készítést a határozathozatal céljából tartott 
tanácsülésen abban az esetben, ha a határozat nem egyhangú [Be. 255. §]. Ugyancsak kötelezo jegyzokönyv 
készítése a rendkívüli felülvizsgálati eljárásban a Legfelsobb Bíróság által tartott nyilvános ülésen [Be. 435. § 
(3)]. Nem mellozheto a jegyzokönyv felvétele a magánvádas eljárásban tartott személyes meghallgatáson sem 
[Be. 503. § (1)]. A különleges eljárások általános szabályai szerint az ügyész, a terhelt, a védo 
meghallgatásáról jegyzokönyvet kell készíteni [Be. 555. § (2) f)]. 
A jegyzokönyv elkészítésének részletes szabályait a "Bíróság ügyvitel szabályairól" szóló 123/1973. (IK 
1974/1.) IM utasítás (BÜSZ) tartalmazza. Az idok folyamán a jogalkotó által kiemelten fontosnak ítélt 
szabályokat a szükséges mérvu átdolgozást követoen átemelte az eljárási törvénybe. Ilyen szabályokat 
tartalmaz például a 2002. évi I. törvénnyel a Be. 250. §-ba illesztett (5)-(7) bekezdés. 
2. A jegyzokönyv elkészítésére csak a jegyzokönyvvezeto jogosult. Foszabályként kimondja a törvény, hogy a 
jegyzokönyv rendszerint az adott eljárással egyidejuleg készül. A gyakorlat szerint a jegyzokönyvvezeto a 
tárgyaláson folyamatosan jegyzetel és a jegyzokönyv késobb nyeri el a végso formáját. Az erre vonatkozó 
rendelkezéseket a Be. 252-253. §-a tartalmazza. A törvény egy esetben teszi kötelezové a jegyzokönyv egyideju 
elkészítését, mégpedig akkor, ha a vádlott süket és jeltolmács valamilyen okból nem alkalmazható, példának 
okáért a vádlott nem ismeri a jelnyelvet. Ebben az esetben a süket vádlott, aki nem képes a jeltolmáccsal 
kommunikálni, csak az írásba foglalt jegyzokönyv útján tud ismereteket szerezni a lefolytatott eljárásról. 
Garanciális kérdés, hogy a vádlott az eljárási cselekményekkel egyidoben értesüljön a történtekrol. 
Általánosságban ez nem jelent problémát, hiszen az adott esetet kivéve a vádlott minden esetben közvetlenül 
az eljárási cselekmény folyamán szerez tudomást mindenrol, ez esetben azonban ez nem lehetséges. Ezt az 
idokülönbséget korlátozza a leheto legrövidebbre az eljárási törvény, amikor kivételt nem ismerve kötelezo 
erovel írja elo ilyen esetben az egyideju jegyzokönyvezést. 
3. A (2) bekezdés a jegyzokönyv alaki kellékeit sorolja fel. A jegyzokönyv az egyes eljárási cselekmények 
során történtek, elhangzottak rögzítését szolgálja, ebbol következoen minden olyan adatot is tartalmaznia kell, 
amelyekbol megállapítható, hogy az eljárási cselekményre mely bíróság elott, milyen ügyszámon, milyen 
buncselekmény miatt és kivel szemben folytatott eljárás keretében került sor. A bizonyítási eljárásban fontos 
szerepe van az idotényezoknek, ezért az eljárási törvény kötelezo elemként jelöli meg a bírósági eljárás 
helyének és kezdo, valamint befejezo idopontjának a feltüntetését. Figyelemmel arra, hogy a jegyzokönyv 
közokiratként bizonyítja az eljárási cselekmények történéseit, nem mellozheto annak rögzítése sem, hogy a 
tárgyalás mikorra lett kituzve, és ehhez képest ténylegesen mikor kezdodött. Eljárási szempontból azonban 
annak is jelentosége van, hogy a bíróság milyen okból tért el az eredetileg kituzött idoponttól - vádlotti, védoi 
mulasztás, adminisztrációs hiba stb. -, ezért a törvény az eltérés okának rögzítését is kötelezové teszi. Az erre 
vonatkozó rendelkezést a 2002. évi I. törvénnyel módosított (2) bekezdés c) pontja rögzíti. 



A bírósági eljárás meghatározott formáihoz meghatározott eljárási normák kötodnek, amelyek megsértése 
számos jogkövetkezményt - adott esetben az eljárás megismétléséhez vezeto hatályon kívül helyezést - vonhat 
maga után, ezért elengedhetetlen annak jegyzokönyvi rögzítése, hogy a bíróság milyen eljárási formában - 
tárgyalás, nyilvános ülés, ülés, tanácsülés - járt el. 
Az eljárási törvény magyarázata során számos helyen kifejtettük már a nyilvánosság jelentoségét a 
büntetoeljárásban. Ezen garanciális elv érvényesülésének ellenorzése érdekében a törvény megköveteli annak 
a feltüntetését a jegyzokönyvben, hogy az eljárás nyilvános volt-e. 
Ugyancsak garanciális célokat szolgál annak rögzítése, hogy a bírósági eljárásban ki vett részt. Ez vonatkozik 
értelemszeruen mind a bíróság tagjaira, mind az eljárásban résztvevo egyéb személyekre. Ennek hiányában 
utólag ellenorizhetetlen lenne a bíróság törvényes megalakításának, az összeférhetetlenségre vonatkozó 
szabályok megtartásának ellenorzése éppúgy, mint a közvetlenség elvének érvényesülése. Az általános 
érvényu szabályok kivétel nélküli érvényesítése nem minden esetben egyeztetheto össze a bizonyítás 
eredményességének követelményével. Bizonyos esetekben az anyagi igazság kiderítése érdekében - szigorúan 
körülbástyázott - kivételeket enged a törvény. Ilyen kivételt tartalmaz pl: a Be. 96. § (2) bekezdése, amely 
lehetové teszi, hogy kivételesen indokolt esetben a tanú nevét is zártan kezeljék az eljáró hatóságok, 
értelemszeruen a bíróság is. 
A bírósági eljárásban készült jegyzokönyvnek a Be. 250. § (2) bekezdés g) pontja értelmében tartalmaznia kell 
a törvényben meghatározott, a nevén túlmenoen más személyi adatot. E tekintetben a Be. egyéb rendelkezési 
nyújtanak eligazítást, így a Be. 85. § (2) bekezdése, amely a tanú kihallgatásával összefüggésben kimondja, 
hogy a tanútól a kihallgatása kezdetén meg kell kérdezni a nevét, a születési idejét és helyét, anyja nevét, a 
lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, a foglalkozását, a személyazonosító okmány számát. 
A fentiekhez hasonló rendelkezést tartalmaz a Be. 117. § (1) bekezdése, amely szerint terhelt kihallgatása elott 
meg kell állapítani a személyazonosságát, ennek érdekében meg kell kérdezni a terhelt nevét, születési idejét 
és helyét, anyja nevét, lakóhelyének és tartózkodási helyének lakcímét, a személyazonosító okmánya számát és 
az állampolgárságát. 
4. Az eljárási cselekményrol készült jegyzokönyv elkészültének ideje ugyancsak jelentoséggel bír, ezért a 
törvény ezzel kapcsolatban is kötelezettségeket fogalmaz meg a bíróság számára. A korábbiakban említésre 
került, hogy a jegyzokönyvvezeto a tárgyaláson általában jegyzetel, amely alapján késobbi idopontban készíti 
el a jegyzokönyvet. A törvény a jegyzokönyv elkészítésére határidot állapít meg. Ezen határidovel 
kapcsolatosan egyéb kötelezettséget ró a tanács elnökére - Be. 252. § (1) bekezdés, Be. 253. § (1) bekezdés -, 
egyben ezen kötelezettség ellenorizhetosége érdekében kötelezo erovel írja elo a jegyzokönyv elkészítési 
idopontjának feltüntetését abban az esetben, ha arra nem az eljárási cselekménnyel egy idoben került sor. A 
törvény mindemellett annak rögzítését is kötelezové teszi, ha a jegyzokönyv az eljárási cselekménnyel 
egyidejuleg készül el. 
5. A Be. 250. § (3) bekezdése hangsúlyosan kiemeli, hogy a jegyzokönyvnek áttekinthetonek kell lennie, abból 
mind az eljárás menetének, mind az eljárási szabályok alkalmazásának ki kell derülnie. A jegyzokönyv e 
követelménynek mind formailag, mind tartalmilag meg kell, hogy feleljen. A jegyzokönyvnek olvashatónak, 
mindenki számára érthetonek, közérthetonek kell lennie. A tartalmi megfeleloség pedig elengedhetetlen az 
eljárási szabályok megtartásának ellenorizhetosége szempontjából. A törvény elsosorban garanciális okokból 
számos eljárási cselekmény elmulasztásához fuz jogkövetkezményeket. A teljesség igénye nélkül ilyennek 
tekintheto a tanú mentességi jogára, az igazmondásra, és a hamis tanúzás következményeire történt kioktatás, 
amelynek jegyzokönyvi rögzítése kötelezo [Be. 82. § (2)]. Hasonló rendelkezéseket tartalmaz a törvény 110. §-
a a szakértok tekintetében. Eljárási szempontból kiemelkedo jelentoségu a vádlottnak a vallomástétel 
megtagadására, illetve a megtett vallomás felhasználhatóságára való kioktatása, amelynek megtörténtét 
ugyancsak kötelezo jegyzokönyvben rögzíteni [Be. 117. § (2)]. A jogorvoslati eljárás során a törvényben 
meghatározott jogkövetkezmények alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha a jegyzokönyv az eljárási 
cselekmények lefolyását áttekinthetoen tartalmazza. 
A Be. 250. § (4) bekezdése a jegyzokönyv "érvényességi kellékét" rögzíti, amennyiben kimondja: "a 
jegyzokönyvet a tanács elnöke és a jegyzokönyvvezeto írja alá". 
A gyakorlatban elofordulhat, hogy a tanács elnöke valamilyen okból - akár betegség, akár helyszíni tárgyalás 
- nem tudja aláírni az elkészült jegyzokönyvet. Ilyen esetben az eljárás résztvevoi csupán esetleg jelentos 
késedelemmel juthatnának hozzá a komplett jegyzokönyvhöz. Ennek a problémának a megoldására a 2002. 
évi I. törvény 148. §-a azzal egészítette ki az ide vonatkozó rendelkezést, hogy a tanács elnökének 
akadályoztatása esetén helyette - természetesen a helyettesi minoség feltüntetésével - a tanács egyik tagja is 
aláírhatja a jegyzokönyvet. 



Az (5) bekezdésbe fogalt rendelkezések a jegyzokönyv kijavításával kapcsolatos szabályokat rögzítik. A 
jegyzokönyvezés során elofordulhat, hogy bizonyos adatok tévesen kerülnek rögzítésre. Természetesen ilyen 
esetben a kijavítás törvényes lehetoségét biztosítani kell, ugyanakkor elemi érdek fuzodik ahhoz, hogy 
megállapítható legyen a jegyzokönyv eredeti tartalma. A törvény ennek érdekében tiltja a sorok közé való 
beírást, illetve az estleges törlések tekintetében eloírja, hogy azok csak úgy történhetnek, hogy az eredeti 
szöveg olvasható maradjon. Ily módon a késobbiekben az esetleges jegyzokönyv-kiigazítási kérelem 
elbírálásakor össze lehet vetni az adatokat. A jegyzokönyvbe bejegyzett javítások, módosítások csak akkor 
tekinthetok hivatalosnak, ha azt mind a tanács elnöke, mind a jegyzokönyvet készíto jegyzokönyvvezeto 
aláírja. 
A jegyzokönyv egységességét, a folyamatos jegyzokönyvezés ellenorizhetoségét biztosítja a (6) bekezdésben 
foglalt azon rendelkezés, hogy a több lapból készült jegyzokönyv lapjait össze kell fuzni, illetve, hogy az 
ügyszámot valamennyi lapon fel kel tüntetni. Így a jegyzokönyv egyetlen lapjából - anélkül, hogy az adott lap 
tartalmából egyébkén erre mód lenne - megállapítható, hogy az melyik irathoz tartozik. 
A (7) bekezdés további garanciális szabályt tartalmaz. Amennyiben a jegyzokönyv módosításai, kiigazításai 
nem felelnek meg a fentebb részletezett követelményeknek, úgy a törvény erejénél fogva nem tekintheto az 
eljárás során hiteles tárgyalási jegyzokönyvnek, csupán tárgyalási jegyzetnek. A szabályozásból fakadóan 
ebben az esetben jegyzokönyv- kijavítási, kiegészítési kérelemnek nincs helye. 

251. § (1) A vallomást, a szakvéleményt, a szemle eredményét, továbbá az ügyész, a vádlott, a védo, a 
magánvádló, pótmagánvádló és a magánfél indítványát kimerítoen kell a jegyzokönyvbe felvenni. 

(2) Nem kell jegyzokönyvbe felvenni a vallomásnak vagy a szakvéleménynek azt a részét, amely a bíróság 
eljárásában korábban készült jegyzokönyv tartalmával megegyezik, ehelyett a korábbi jegyzokönyvre kell utalni. 

(3) Ha valamely kifejezés vagy kijelentés szó szerinti szövege jelentos, azt szó szerint kell jegyzokönyvbe venni. 
A bíróság indítványra vagy hivatalból elrendelheti valamely körülmény vagy nyilatkozat jegyzokönyvbe vételét. Ha 
a jelen lévo ügyész, vádlott, védo, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, illetoleg a tanú érdekében eljáró ügyvéd 
ezt indítványozza, csak abban az esetben lehet mellozni, ha a körülményrol vagy a kifejezés, a kijelentés, illetoleg a 
nyilatkozat megtörténtérol a bíróságnak nincs tudomása. 

(4) A jegyzokönyvbe lehet foglalni - az ügydönto határozat kivételével - az eljárás során hozott határozatokat is. 
(5) A több napra egy intézkedéssel kituzött, valamint a félbeszakított tárgyalásról egy jegyzokönyvet, elnapolt 

tárgyalásról külön jegyzokönyvet kell készíteni. Ha a tárgyalás folytatólagos vagy ismételt, ennek a jegyzokönyvbol 
ki kell tunnie. 

A törvény az (1) bekezdésben felsorolja mindazokat az eljárási cselekményeket, amelyeknek kimeríto módon 
való jegyzokönyvbe foglalását megköveteli. Ezek egyik része a büntetojogi fokérdés eldöntése szempontjából 
nélkülözhetetlen bizonyítékokat tartalmaznak, így különösen a vádlott és a tanú vallomása, illetve az eljárási 
jogok gyakorlását dokumentálják. A kimeríto mód a közel teljességre törekvést jelenti. Mindenesetre az 
eljárási cselekmények eredményét, illetve az indítványokat az ügy érdemére vonatkozó részében lehetoleg szó 
szerint kell rögzíteni. 
A (2) bekezdés bizonyos fokú könnyítést tartalmaz, amikor lehetoséget biztosít arra, hogy a már korábban 
meghallgatott személy vallomásának, illetve szakvéleménynek azon részét, amely megegyezik a korábban 
jegyzokönyvben rögzítettekkel, nem kell újra jegyzokönyvezni, elegendo a korábbi jegyzokönyvre, és az 
egyezoségre történo utalás. 
A tárgyalás során rendszerint elofordul, hogy a résztvevok olyan kijelentést tesznek, olyan kifejezést 
használnak, amelynek az ügy elbírálása szempontjából jelentosége van. Ilyen esetben a szöveg szó szerinti 
jegyzokönyvezését írja elo a törvény. Foszabály szerint a jegyzokönyvvezeto értékítélete szerint vezeti a 
jegyzokönyvet, rögzíti az általa szó szerint jegyzokönyvezendonek ítélt kijelentéseket, kifejezéseket. A törvény 
azonban értelemszeruen a szó szerinti jegyzokönyvezés elrendelését a tanács elnökének, illetve indítványtétel 
formájában a megjelölt személyeknek is biztosítja. Az indítványtételre jogosultak érdekében a tanács elnöke 
kizárólag abban az esetben mellozheti a szó szerinti jegyzokönyvezés elrendelését, amennyiben annak 
megtörténtérol nincsen tudomása. 
A tárgyalási jegyzokönyvnek tartalmaznia kell az egyes vallomásokon, határozatokon, eljárási 
cselekményeken túl a közvetlenség alapján tapasztalt, az eljárás, a határozat meghozatala szempontjából 
lényeges történéseket is. Ennek hiányában az ezekre való hivatkozás iratellenes. A tárgyaláson résztvevo 
személyek magatartása legalább olyan jellemzoje lehet a valóságnak, mint a vallomásuk tartalma. A 
megbánás lehet szóban kifejezett, ugyanakkor a közvetlen észlelés alapján hamis, míg lehetséges, hogy a 
terhelt nem tesz szóban ilyen kijelentést, de az egész tárgyalási magatartása ezt tükrözi. Jelentosége lehet az 
eljárás során annak például, hogy a terhelt, a tanú a válaszadás elott rendszeresen valamelyik társára, másik 
személyre néz kérdon, a kérdés megválaszolhatóságához képest indokolatlanul sokat gondolkodik, vagy 



rendszeresen nem a feltett kérdésre válaszol, kitéro válaszokat ad. A fent kifejtettek miatt az a jegyzokönyv 
felel meg az elvárásoknak, amelyik a kötelezo elemeken kívül ezeket a mozzanatokat is híven rögzíti. 
A Be. 251. § (4) bekezdése módot a bíróságnak arra, hogy az eljárás során hozott határozatait - 
értelemszeruen az ügydönto határozat kivételével - jegyzokönyvbe foglalja. Erre általában a tárgyaláson 
kerülhet sor, és elsosorban a pervezeto végzések meghozatalakor. A jegyzokönyvbe foglalt határozatok 
esetében a bevezeto rész és a keltezés szükségtelen. 
A 2002. évi I. törvény 149. §-a új (5) bekezdéssel egészítette ki a norma szövegét. A jogalkotó úgy ítélte meg, 
hogy törvényi szinten szükséges szabályozni a különbözo tárgyalási idoközökkel folytatott tárgyalások 
jegyzokönyvezési sajátosságait. Tekintettel arra, hogy az eljárási törvény eltéro joghatásokat fuz a különbözo 
kituzésu, tárgyalási idoközu tárgyalásokhoz - elozo tárgyalási jegyzokönyv ismertetése, egy, illetve több 
kituzés - jelentoséggel bír, hogy a tárgyalási jegyzokönyvbol megállapítható legyen, hogy folyamatos, 
folytatólagos, megismételt tárgyalást tartott-e a bíróság. 

252. § (1) Ha a jegyzokönyv nem az eljárási cselekménnyel egyidejuleg készült, vagy a (3) bekezdés szerinti 
módon történt az eljárás rögzítése, legkésobb az eljárási cselekmény idopontjától számított nyolc napon belül kell a 
jegyzokönyvet elkészíteni. Az eljárási cselekménnyel egyidejuleg készült tárgyalási jegyzetet az iratokhoz kell 
csatolni. 

(2) A bíróság elrendelheti az eljárás egészének vagy egy részének gyorsírással történo feljegyzését, kép- vagy 
hangfelvevo eszközzel vagy más berendezéssel történo rögzítését. A bíróság ezt elrendeli az ügyész, a vádlott, a védo 
vagy a sértett indítványára, feltéve, hogy kello idoben terjesztették elo, és a vádlott, a védo vagy a sértett az 
indítványával egyidejuleg a költséget is elolegezi. 

(3) A gyorsírói feljegyzés, illetoleg a rögzítésnek a (2) bekezdésben említett más módja a jegyzokönyvet nem 
pótolja. A gyorsírói feljegyzést, a kép- és hangfelvevo eszközzel vagy más berendezéssel történt rögzítést külön 
jogszabály rendelkezései szerint kell megorizni. 

(4) A gyorsíróra a szakértore vonatkozó rendelkezések az irányadók. 
(5) Ha a bíróság felmento ítélete elso fokon jogerore emelkedik, rövidített jegyzokönyvet lehet készíteni. A 

rövidített jegyzokönyvnek csak a 250. § (2) bekezdésében írt adatokat, valamint a bírósági eljárásnak a 250. § (3) 
bekezdésének megfelelo leírását kell tartalmaznia. 

1. A bírósági tárgyalások rendszerint hosszabb ideig tartanak, adott esetben több tárgyalási napot is igénybe 
vesznek. Ennek következtében a jegyzokönyvvezeto általában nem képes rögtön a jegyzokönyv eljárási 
törvényben megkívánt formai követelményeinek megfelelo iratot készíteni, ez nem is lenne elvárható. 
Gyakorlatilag ilyen esetekben a jegyzokönyvvezeto jegyzeteket készít, amelyek minden, a jegyzokönyv 
elkészítése szempontjából elengedhetetlen adatot tartalmaznak, azonban rendszerint rövidítésekkel, 
utalásokkal, esetleg gyorsírásos betétekkel. Meghatározott körülmények között az eljárás során kép-, 
hangfelvétel készül a történtek rögzítése érdekében. Ez utóbbira a bíróság rendelkezése alapján kerülhet sor 
[Be. 252. § (2)]. 
A tárgyalás befejezését követoen ezeknek a jegyzeteknek, felvételeknek alapján készíti el a jegyzokönyvvezeto 
a tényleges jegyzokönyvet, amely már minden szempontból megfelel az eljárási törvényben írt 
követelményeknek. Az eljárás résztvevoinek érdeke fuzodik ahhoz, hogy minél elobb megismerjék a bírósági 
jegyzokönyv tartalmát, éppen ezért az eljárási törvény határidot szab a jegyzokönyv elkészítésére. A 
törvényben megállapított nyolc napos határido kello idot biztosít a jegyzokönyvvezeto számára a jegyzokönyv 
megfelelo színvonalú elkészítésére, ugyanakkor nem jelent érdeksérelmet az eljárásban résztvevok számára 
sem. 
A jegyzokönyv - mint láttuk - nem minden esetben, sot rendszerint nem az eljárási cselekménnyel egy idoben 
készül. Ebbol következoen az eljárási cselekmény során készült jegyzetek azok, amelyek alapul szolgálnak a 
jegyzokönyvnek. Esetleges, a jegyzokönyv tartalmával összefüggo kifogások eldöntése csak az eljárási 
cselekménnyel egyidejuleg készült jegyzetek alapján lehetséges. A törvény éppen ezért eloírja, hogy mindazon 
esetekben, amikor a jegyzokönyv nem az eljárási cselekménnyel egyidejuleg készül, a jegyzeteket az iratokhoz 
kell csatolni. 
2. A korábbiakban már utaltunk rá, hogy bizonyos eljárási cselekmények mind idoben, mind terjedelemben 
rendkívül elhúzódóak, terjedelmesek lehetnek, ami igen megnehezíti, ellehetetleníti a cselekménnyel 
egyidejuleg a jegyzokönyv elkészítését, ugyanakkor jelentos eljárási érdek fuzodik az eljárási cselekmény 
során történtek nagy pontosságú rögzítéséhez. Ilyen esetekben a Be. 252. § (2) bekezdése lehetové teszi, hogy 
a bíróság elrendelje akár az eljárás egészének, akár egy részének gyorsírással való feljegyzését, illetve kép-, 
hangfelvevo berendezéssel, vagy más technikai eszközzel való rögzítését. 
A törvény lehetové teszi, hogy az ügyész, a vádlott, a védo, valamint a sértett indítványozza a fenti rögzítési 
módok valamelyikének elrendelését. A bíróság ebben az esetben nincs mérlegelési helyzetben, ugyanis a 



törvény azon megfogalmazásának, miszerint a "bíróság ezt elrendeli" szövegének nyelvtani értelmezésébol 
egyértelmuen kiderül, hogy köteles az indítványnak helyt adni. A törvény - figyelemmel arra, hogy a rögzítés 
fenti módozatai költségekkel járnak - az elrendelés feltételéül szabja a vádlott, a védo, és a sértett tekintetében 
a költségeknek az indítvánnyal egyideju elolegezését. 
A Be. 252. § (3) bekezdése - szakítva a korábbi eljárási törvény gyakorlatával - kimondja, hogy a 
jegyzokönyvet sem a gyorsírással készült jegyzet, sem a kép-, illetve hangfelvétel nem pótolja. Ebbol 
következoen a jegyzokönyvvezetonek feladata az ily módon rögzített adatok jegyzokönyvi formába öntése. Az 
eljárási cselekmény során készült jegyzetekhez hasonlóan a fenti módon készült adathordozókat meg kell 
orizni. A törvény szerint ezt a külön jogszabály szerint kell végrehajtani. A jelenleg még hatályos 14/1976 
(XII. 7.) IM-BM együttes rendelet 8. § rendelkezik arról, hogy a hangfelvételt az eljárás befejezését követo egy 
évig kell megorizni. Ehelyütt kell utalni azonban arra, hogy az eljárási törvény a felhatalmazó rendelkezések 
sorában a 604. § (2) bekezdés o) pontjában felhatalmazza az igazságügy-minisztert, hogy "a bírósági eljárás 
jegyzokönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait, valamint az eljárási cselekménynek a 
mozgóképet és hangot egyidejuleg továbbító készülék zárt láncú közvetítése útján tartása szabályait" 
rendeletben szabályozza. Ebbol következoen a fentebb említett IM rendelet szabályozása vélhetoleg nem 
marad túl hosszú ideig hatályban, egyben az új jogszabály a gyakorlati alkalmazás számára kello 
részletességu normákat fog tartalmazni. 
A Be. 252. § (4) bekezdése a gyorsíró eljárásjogi helyzetét rögzíti, amikor kimondja, hogy reá a szakértore 
vonatkozó szabályok vonatkoznak reá. Bár a törvény megfogalmazása egyértelmunek tunik, mégis felvet 
néhány gyakorlati problémát, melyre a miniszteri indokolás sem ad kello támpontot, tekintve, hogy ehhez a 
bekezdéshez nem tartozik külön indokolás. Az elso probléma, hogy a törvény szerint a bíróság elrendeli a 
gyorsírással való rögzítést, ugyanakkor nem rendelkezik arról, hogy azt ki végezze. Erre vonatkozó 
rendelkezés hiányában tehát nem kizárt, hogy az adott esetben a jegyzokönyvvezeto - aki gyors- és gépírás 
vizsgával rendelkezik - készítse el a gyorsírásos feljegyzést. Erre egyébként a bírósági ügyvitel szabályiról 
szóló 123/1973 (IK. 1974. 1.) IM utasítás (BÜSZ) 6/A. §-a is lehetoséget biztosít. Álláspontunk szerint ebben 
az esetben a szakértokre vonatkozó szabályok alkalmazása fel sem merülhet. Az adott törvényhely 
alkalmazására megítélésünk szerint csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a gyorsírásos jegyzetet 
más, külso személy készíti el. 
A Be. 252. § (5) bekezdése lehetové teszi, hogy az eljárási törvényben külön meghatározott esetekben csupán 
rövidített jegyzokönyv készüljön. A rövidített jegyzokönyvnek ebben az esetben csak a Be. 250. § (2) és (3) 
bekezdésében meghatározott adatokat kell tartalmaznia. 
3. A tárgyalási jegyzokönyv elkészítésével kapcsolatban a fentieken túlmenoen a bírósági ügyvitel 
szabályairól szóló 123/1973 (IK 1974. 1.) IM utasítás tartalmaz hatályos rendelkezéseket, amelyek az eljárási 
törvényben nem szabályozott részlet kérdésekben adnak eligazítást. A BÜSZ 6. § (2) bekezdése rendelkezik a 
több napra egy intézkedéssel kituzött tárgyalásról készítendo jegyzokönyvrol. Az utasítás egyértelmuen 
kimondja, hogy ilyen esetben egy jegyzokönyvet, míg az elhalasztott, illetve bünteto ügyben a félbeszakított 
vagy elnapolt tárgyalásról külön jegyzokönyvet kell készíteni. 
A BÜSZ 6. § (3) bekezdésben írt rendelkezés szerint - amennyiben a jegyzokönyv nem a tárgyaláson készült - 
fel kell tüntetni a jegyzokönyv írásba foglalásának a napját is. Továbbá amennyiben a tárgyalás folytatólagos 
vagy megismételt, úgy ennek a jegyzokönyvbol ki kell tunnie. 
Részletes szabályokat tartalmaz a BÜSZ az esetleges javításokkal, beírásokkal kapcsolatban. Egyértelmu tiltó 
rendelkezést tartalmaz, amely szerint jegyzokönyvben semmit sem szabad a sorok közé írni, amennyiben mégis 
szükség van rá, az esetleges kiegészítéseket és módosításokat a jegyzokönyv 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. A kiegészítéseket és módosításokat - csakúgy, mint a 
jegyzokönyvet magát - a tanács elnöke és a jegyzokönyvvezeto aláírja. 
Elofordulhat, hogy a jegyzokönyv elkészültekor a tanács elnöke akadályoztatva van az aláírásban. Ebben az 
esetben a jegyzokönyvet helyette - helyettesi minoségének feltüntetésével - a tanács egyik tagja írja alá. 
Az elso fokú tárgyaláson meghozott érdemi határozat külön íven megszövegezett eredeti példányát hozzá kell 
fuzni a tárgyalási jegyzokönyvhöz. 
A Be. 252. § (5) bekezdése a rövidített jegyzokönyv-készítés lehetoségét szabályozza. A törvény az 1973. évi I. 
törvényben rögzített szabályozáshoz képest ezt az intézményt rendkívüli mértékben leszukítette. Addig, amíg az 
1998. évi XIX. törvény eredeti szövege "az e törvényben meghatározott esetekben" tette lehetové a rövidített 
jegyzokönyv készítését, addig a 2002. évi I. törvénnyel bevezetett módosítás csupán az elso fokon jogerore 
emelkedett ítélet esetében teszi ezt lehetové. Miként azt a módosításhoz fuzött miniszteri indokolás kifejti: 
"nyomós érdek fuzodik ahhoz, hogy a bírósági tárgyaláson elhangzottak - még abban az esetben is, ha a 



határozat elso fokon jogerore emelkedik - visszakereshetok legyenek." Ettol vezéreltetve a törvény a határozat 
indokolása tekintetében megengedi a rövidített indokolást, a jegyzokönyv esetében azonban nem teszi lehetové 
a rövidített változat készítését. 
Álláspontunk szerint a BÜSZ azon rendelkezése, amely szerint "ha büntetoügyben a jegyzokönyv szabályszeru 
aláírását megelozoen történt kiegészítés vagy módosítás az alaki követelményeknek nem felel meg, az okiratot 
jegyzokönyvként aláírni nem szabad, azt a továbbiakban tárgyalási jegyzetnek kell tekinteni. Arra lehet 
következtetni, hogy ezen irat tartalmával kapcsolatban sem kijavítás, sem kiegészítés iránti kérelem 
eloterjesztésének nincs helye. 
A BÜSZ akként rendelkezik, hogy a tárgyalási jegyzokönyvre vonatkozó rendelkezéseket az ülésekrol és más 
eljárási cselekményekrol készített jegyzokönyvekre megfeleloen kell alkalmazni. 

253. § (1) Ha a jegyzokönyv nyolc napon belül nem készül el, a tanács elnöke az ügyészt, a vádlottat és a védot 
értesíti a jegyzokönyv elkészültének idopontjáról. 

(2) Ha e törvény másképp nem rendelkezik, a büntetoeljárás során keletkezett iratokat - ideértve az ügyben eljárt 
ügyész és nyomozó hatóság által beszerzett, illetoleg a büntetoeljárásban részt vevo személyek által benyújtott, vagy 
becsatolt iratokat is - az ügyész, a vádlott, a védo és a sértett megtekintheti, kérelmükre azokat a bíróság a hivatalos 
helyiségében történo elolvasásra átadja. 

(3) A (2) bekezdés szerinti kérelem teljesítése nem veszélyeztetheti a tárgyalás folytonosságát és a bíróság 
munkáját, nem járhat az összefuzött iratok megbontásával, sérelmével. A tárgyalási határnapon és az azt megelozo 
munkanapon a kérelem csak a tanács elnöke kifejezett engedélyével teljesítheto. 

(4) A fogva lévo vádlott kérelmére a tanács elnöke engedélyezheti az iratoknak a büntetés-végrehajtási intézetben 
történo megtekintését. A (3) bekezdés szerinti rendelkezés ez esetben is irányadó. 

(5) 
1. Az eljárási törvény foszabályként rögzíti, hogy a jegyzokönyvnek az eljárási cselekménnyel egyidejuleg kel 
elkészülnie. Amennyiben erre nincs mód, a Be. 252. § (1) bekezdése a jegyzokönyv elkészítésére nyolc napos 
határidot állapít meg. A gyakorlatban azonban elofordul, hogy kiemelkedoen bonyolult, több tárgyalási napot 
igénybevevo ügyek tárgyalása során olyan mennyiségu, esetenként több száz oldalas jegyzet keletkezik, 
amelynek jegyzokönyvi formába öntése lényegesen több idot emészt fel a törvényben megjelölt nyolc napnál. 
Ezekben az esetekben is biztosítani kell azonban az ügyésznek vádlottnak, védonek azt a jogot, hogy a kész 
jegyzokönyv kiegészítését, kijavítását kérhessék szükség esetén. Tekintettel arra, hogy a kijavítás, illetve 
kiegészítés iránti indítványra a törvény a jegyzokönyv elkészültétol számított tizenöt napon belül ad 
lehetoséget [Be. 254. § (1)], a fent felsorolt személyek csak akkor tudnak élni eljárási jogaikkal, ha a 
jegyzokönyv elkészültérol idoben tudomást szereznek. A Be. 253. § (1) bekezdése ezért a tanács elnökének 
kötelességévé teszi az adott személyek értesítését a jegyzokönyv elkészültérol. Bár a törvény e tekintetben nem 
tartalmaz rendelkezést, álláspontunk szerint errol az értesítésrol, amennyiben szóban történik, úgy hivatalos 
feljegyzést kell felvenni, míg írásban történo értesítés esetén célszeru a tértivevénnyel történo kézbesítés. 
2. A büntetoeljárásban részt vevok közül az ügyésznek, a vádlottnak, a védonek, valamint a sértettnek elemi 
érdeke fuzodik ahhoz, hogy az eljárás során keletkezett valamennyi iratot megismerje. A vádlottnak, védonek 
és a sértettnek ez a joga a nyomozás során a nyomozás sajátos érdekei miatt csak bizonyos korlátozásokkal 
érvényesülhet. A bírósági eljárásban foszabályként ezzel szemben a fenti személyek korlátozás nélkül 
megismerhetik a keletkezett iratokat. Ez alól kivétel kizárólag a tanúk védelmének érdekében [Be. 96. § (1); 
Be. 193. § (1); Be. 213. §] teheto. A megismerheto iratok sorába nem csak a hatóságok által az eljárás során 
beszerzett iratok tartoznak, hanem mindazok az iratok is, amelyeket a résztvevo személyek benyújtottak, vagy 
becsatoltak. 
A törvény elsodlegesen az iratok megtekintésére vonatkozó jogot deklarálja. Ugyanakkor - tekintettel arra, 
hogy az iratok terjedelme sokszor nem teszi lehetové, hogy egyszeru megtekintéssel ténylegesen megismerjék 
az arra jogosultak a tartalmát - a törvény eloírja, hogy a bíróság kérelmükre, a bíróság hivatalos 
helyiségében elolvasásra átadja az iratokat. A (3) bekezdés az irattanulmányozás jogával való visszaélés 
lehetoségét korlátozza, amikor kimondja, hogy ennek a jognak a gyakorlása a tárgyalás folytonosságát, a 
bíróság munkáját nem veszélyeztetheti, továbbá nem járhat az összefuzött iratok megbontásával, sérelmével. 
A bíróság számára megfelelo idore van szükség, hogy az ügy tárgyalására kello alapossággal fel tudjon 
készülni. Nyilvánvalóan ez a követelmény nem teljesülhet, ha az arra egyébként jogosultak indokolatlanul 
sokszor, hosszabb ideig tanulmányozzák az iratokat, majd a tanulmányozást követoen külön-külön több 
alkalommal kérnek különbözo másolatokat. Álláspontunk szerint ilyen esetekben - feltéve, hogy ez a 
magatartás ténylegesen gátolja a bíróság felkészülését - a bíróság megtagadhatja az iratok átadását. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy az iratok tanulmányozásától, vagy a másolatok beszerzésétol végleg el 
lennének ezek a személyek zárva, csupán azt, hogy az adott idopontban nem juthatnak hozzá a kért iratokhoz. 



A törvény e körben kifejezetten kiemeli a tárgyalási határnapot és az azt megelozo munkanapot, amikor is az 
iratok átadását kifejezetten a tanács elnökének engedélyéhez köti. 
Az eljárás során fogva lévo vádlottat ugyanúgy megilleti az irattanulmányozás joga, mint bárki mást, az o 
esetében azonban a fogva tartás következtében speciális helyzet alakul ki. Ebben az esetben a vádlott nem 
maga dönti el, hogy mikor kívánja az iratokat a bíróság hivatalos helyiségében tanulmányozni, hanem ezzel 
kapcsolatban figyelemmel kell lenni arra is, hogy a kísérésérol, orzésérol is gondoskodni kell. Ez a büntetés-
végrehajtási intézetre ró sokszor megoldhatatlan feladatokat. Ezt felismerve a törvény az irattanulmányozás 
jogát biztosítandó a fogva lévo vádlott részére a tanács elnökének engedélye mellett lehetoséget biztosít arra, 
hogy az iratokat a büntetés-végrehajtási intézetben tanulmányozza. Természetesen a tárgyalás folytonossága, 
a bíróság munkája nem kerülhet veszélybe ezáltal sem. 
Felmerülhet az, hogy amennyiben a vádlott nem az ellene folyó, hanem egy másik eljárásban van elozetes 
letartóztatásban - az adott esetben egyesítésre nincs lehetoség - és a fogva tartás helye másik város, akkor az 
iratokat kell-e perbíróságtól a vádlott fogva tartásának helyére szállítani, vagy a vádlottat szállítják - 
ideiglenesen - az irattanulmányozás idejére a perbíróság székhelyén lévo büntetés-végrehajtási intézetbe. 

254. § (1) Az eljárási cselekményen jelen volt ügyész, vádlott, védo és az eljárásban részt vevo más személy a 
jegyzokönyv elkészítésétol számított tizenöt napon belül annak kiegészítését vagy kijavítását indítványozhatja. Errol 
a bíróság szükség esetén az eljárási cselekményen jelen voltak meghallgatása után határoz, az indítványt - annak 
elutasítása esetén - a jegyzokönyvben fel kell tüntetni. A kiegészítést és a kijavítást a tanács elnöke és a 
jegyzokönyvvezeto aláírja. 

(2) Nyilvánvaló név- vagy számelírás és más hasonló elírás esetén a bíróság a jegyzokönyv kijavítását mind 
indítványra, mind hivatalból elrendelheti. 

A bírósági tárgyalási jegyzokönyv közokirat, amely rögzíti a tárgyaláson elhangzottakat, történteket, ezen 
túlmenoen egyebek között közhitelességgel bizonyítja az eljárási cselekmények foganatosításának mikéntjét is. 
A jegyzokönyv elkészítése során elértésbol, félrehallásból, esetleges figyelmetlenségbol elofordulhat, hogy 
bizonyos részletek kimaradnak a jegyzokönyvbol, illetve nem a történésnek megfeleloen kerülnek rögzítésre. A 
törvény ennek orvoslására - közhitelessége ellenére - a jegyzokönyv elkészültétol számított tizenöt napon belül 
lehetoséget biztosít az eljárási cselekményen jelen volt ügyésznek, vádlottnak, védonek, valamint az 
eljárásban részt vevo más személynek, hogy a hibák kiküszöbölése érdekében indítványozza a jegyzokönyv 
kijavítását, kiegészítését. Amennyiben az indítvány tatalma alapján rekonstruálható annak indokoltsága, 
akkor a bíróság az indítvány alapján a szükséges javítást, kiegészítést elvégzi. Abban az esetben, ha az 
indítvány, a rendelkezésre álló jegyzetek alapján nem döntheto el egyértelmuen az indítvány jogossága, akkor 
a bíróság megkérdezi az eljárási cselekménynél jelen volt személyeket, és ezt követoen határoz. A jegyzokönyv 
kiigazítása, kiegészítése tárgyában eloterjesztett indítványról a bíróság alakszeru határozattal dönt. A 
jegyzokönyv olyan közokirat, amelynek adatai, a benne foglaltak az eljárás során beszerzett egyéb 
bizonyítékokkal együtt az ügydönto határozat ténybeli alapját szolgáltatják. Éppen ezért nagy jelentosége van 
annak, hogy a bíróság a jegyzokönyv kijavítása, kiegészítése tárgyában milyen határozatot hoz. Az eljárási 
törvény erre tekintettel a bíróság e tárgyban hozott határozata ellen önálló jogorvoslati lehetoséget biztosít. 
Amennyiben az indítványt a törvényben meghatározott határidon túl nyújtják be, akkor a bíróság elkésettség 
címén azt elutasítja, ugyanakkor az adott eljárásjogi rendelkezés sajátosságából fakadóan elkésettség esetén 
is hivatalból köteles a megalapozott kifogás alapján a jegyzokönyvet kijavítani, kiegészíteni. (BH1991. 227.) 
A bíróság hivatalból abban az esetben is kijavíthatja, kiegészítheti a jegyzokönyvet, ha az arra irányuló, 
egyébként megalapozott kérelem elkésett.(BH2000. 392.) 
Eltér ettol az esettol, amikor a jegyzokönyv egyszeru, és nyilvánvaló név- számelírási, vagy ezekhez hasonló 
elírási hibában szenved. Ebben az esetben a bíróság hivatalból, de kérelemre is elrendelheti a jegyzokönyv 
kijavítását. Amennyiben a bíróság határozata, amellyel a jegyzokönyv kijavítását, kiegészítését elrendelte 
jogerore emelkedik, a kiegészítést, kijavítást a jegyzokönyvre rávezetik és a tanács elnöke, valamint a 
jegyzokönyvvezeto aláírja. Tekintve, hogy a törvény ezzel kapcsolatban nem tartalmaz sem utaló szabályt, sem 
direkt rendelkezést, álláspontom szerint ebben az esetben nincs lehetoség arra, hogy a tanács elnöke helyett a 
tanács egyik tagja írja alá kijavítást, kiegészítést. 

255. § (1) A tanácsülésrol akkor kell jegyzokönyvet készíteni, ha a határozat nem egyhangú. A tanácskozási 
jegyzokönyv készítését a tanács elnöke rendeli el. A tárgyalási jegyzokönyvben legkésobb a határozat kihirdetésekor 
kell feltüntetni, hogy a tanácskozásról jegyzokönyv készült, vagy különvéleményt foglaltak írásba. 

(2) A tanácskozási jegyzokönyvet és a 256. § (5) bekezdése szerinti mellékleteit az iratok között lezárt borítékban 
kell elhelyezni, és azt csak a fellebbezés során eljáró bíróság, illetoleg a rendkívüli jogorvoslat során eljáró bíróság és 
ügyész, valamint fegyelmi eljárás során a fegyelmi bíróság, valamint ha büntetoeljárás indult, a büntetoügyben eljáró 
bíróság és ügyész tekintheti meg. 



(3) A bíróság tanácsülési jegyzokönyvérol, határozatának tervezetérol és a kisebbségi véleményen lévo bíró 
különvéleményérol nem adható másolat. 

A 255. § rendelkezései határozzák meg, hogy a bíróság tanácsülésérol mikor kell jegyzokönyvet készíteni, 
illetve ezen jegyzokönyv alaki kellékeit, kezelését, a betekintésre jogosultak körét és a másolatra vonatkozó 
szabályokat. Foszabályként a tanácsülésen történtekrol nem kell jegyzokönyvet készíteni. Abban az esetben 
azonban, ha a bíróság által meghozott határozat nem egyhangúlag született, nem mellozheto a jegyzokönyv 
felvétele, amelyet a tanács elnöke rendel el. A törvény kötelezové teszi a tárgyalási jegyzokönyvben való 
feltüntetését annak, hogy a tanácskozásról jegyzokönyv készült, illetve, hogy a határozathozatal során 
különvéleményt terjesztettek elo. A tanácskozási jegyzokönyvet - a kisebbségi véleményt képviselo bíró 
esetleges különvéleményével együtt - az iratok között zártan kell kezelni. A tanácskozási jegyzokönyv és az 
esetleges írásbeli különvélemény biztosítja annak a lehetoségét, hogy a különbözo jogorvoslati szinteken 
eljáró bíróságok áttekintheto képet kapjanak a bíróság döntési folyamatának részleteit illetoen. A 
tanácskozási jegyzokönyvet, valamint mellékleteit csak az e törvényben meghatározott személyek, az adott 
feltételek mellett tekinthetik meg. A törvény kivételt nem ismeroen rögzíti, hogy a tanácsülés jegyzokönyvérol, 
a határozatának tervezetérol, valamint a bírói különvéleményrol nem adható ki 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 ülnökökbol is álló tanácsban jár el, a szavazást megelozoen a tanács elnöke felvilágosítást ad 
arról, hogy milyen határozat hozható, tájékoztatást ad a döntéshez szükséges törvényhelyekrol, a büntetési nemekrol 
és azok mértékérol, valamint az intézkedésekrol. 

(3) Ítélethozatalnál a tanács megállapítja a tényállást, és annak alapján dönt arról, hogy a vádlott bunös-e, és ha 
igen, milyen buncselekményben, majd arról, hogy milyen büntetést kell kiszabni, illetoleg milyen intézkedést kell 
alkalmazni, továbbá dönt arról, hogy milyen egyéb rendelkezéseket kell hozni. 

(4) A fiatalabb bíró az idosebbet megelozoen 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 esot erosíti, és 
ahhoz kell számítani. 

(5) A kisebbségi véleményen lévo bíró jogosult az írásba foglalt különvéleményét a tanácsülésrol készült 
jegyzokönyvhöz csatolni. 

(6) A tanácskozás és a szavazás titkos. A tanácskozáson és a szavazásnál az eljáró tanács elnökén és tagjain kívül 
csak a jegyzokönyvvezeto lehet jelen. 

(7) A tárgyaláson felmerült nem érdemi kérdések a tárgyaláson halk tanácskozásban is eldönthetok. 
1. A bíróság foszabályként tanácsban jár el, ilyenkor a döntéseit tanácsülésen, szavazással hozza meg. Az 
eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján nem biztos, hogy a tanács minden tagja azonos álláspontot 
foglal el. Nézetkülönbség alakulhat ki mind a büntetojogi fokérdést illetoen, mind részletkérdésekben. A 
gyakorlatban a vádlott büntetojogi felelossége kérdésében rendkívül ritkán van nézetkülönbség, ellenben az 
adott esetben alkalmazandó büntetojogi szankció kérdésében már inkább. Azokban az esetekben, amelyekben 
nem sikerül a tanácson belül egységes álláspontot kialakítani, szavazattöbbséggel hozzák meg a döntést. 
Amennyiben a bíróság ülnökökbol is álló tanácsban jár el, a törvény a tanács elnökének kötelezettségévé teszi 
a szavazást megelozoen a megalapozott döntés meghozatalához szükséges tájékoztatást. Az ülnökök a bíróság 
laikus tagjai, akik nem rendelkeznek szakirányú képzettséggel. A döntéshozatal folyamata ebbol következoen 
parttalan vitatkozássá válhatna, amennyiben a tanács elnöke nem tájékoztatná az ülnököket a döntési 
alternatívákról. Mindenekelott részletesen fel kell tárni az ülnökök elott az adott ügyben hozható határozatok 
lehetoségeit, a vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A fentieken túlmenoen részletes tájékoztatást kell adnia a 
tanács elnökének a vádlottal szemben alkalmazható joghátrányokról. 
2. A (3) bekezdés rendelkezései szerint a bírósság tanácsa az ítélethozatal során elsodlegesen abban a 
kérdésben dönt, hogy a vádlott bunös-e, vagy sem, illetve igenlo esetben abban is, hogy milyen 
buncselekményben. Ezek elöntését követoen kell a bíróság tanácsának az alkalmazandó joghátrány 
kérdésében határoznia. 
A fenti rendelkezésbol következoen - az ítélet tartalmára vonatkozó rendelkezéseket is figyelembe véve - 
elsodlegesen a tényállás kérdésében kell a tanács tagjainak állást foglalnia, azaz választ kell adni arra a 
kérdésre, hogy mi történt. Ezen belül kiemelt fontosságú, hogy a cselekményt a vádlott követte-e el. Ezekre a 
kérdésekre a bíróság a rendelkezésre álló bizonyítékokat értékelve, és mérlegelve adhat választ, mégpedig oly 



módon, hogy eloször az egyes részkérdésekben foglal állást. Nyilvánvaló, hogy abban a kérdésben, hogy a 
vádlott követte el a vád tárgyává tett cselekményt csupán azután lehet dönteni, ha példának okáért 
megválaszolásra kerül az a kérdés, hogy az adott idoben a vádlott egyáltalán a helyszínen volt-e. 
Amennyiben a bíróság állást foglalt már a tényállás vonatkozásában, akkor ennek ismeretében eldöntendo, 
hogy a megállapított cselekmény buncselekménynek minosül-e, ha igen akkor annak mi a törvényes 
minosítése. A legfontosabb megválaszolandó kérdés az, hogy a vádlott bunössége az adott buncselekmény 
vonatkozásában megállapítható-e, vagy sem. Igenlo döntés esetén nem mellozheto annak eldöntése sem, hogy 
a vádlott cselekményét szándékosan, vagy gondatlanul követte el. Vizsgálandó, hogy nem véletlen, vagy a 
vádlottól független okból következett-e be például a buncselekmény eredménye. Alapos vizsgálat tárgyát kell 
képeznie annak a kérdésnek, hogy nem áll-e fenn valamilyen büntethetoséget kizáró ok, amely kizárttá teszi a 
büntetojogi felelosség megállapítását. 
Az alkalmazandó joghátrány eldöntése megköveteli, hogy a bíróság eloször megállapodjon a vádlott javára 
értékelheto enyhíto, illetve terhére róható súlyosító körülményeket illetoen. 
A bíróságnak azonban nem csupán a büntetojogi fo kérdések terén van döntési kötelezettsége, hanem a 
törvény által ehelyütt nem részletezett egyéb rendelkezések felol is. Ilyen rendelkezések részben a büntetés 
végrehajtásával kapcsolatosak, mint például a feltételes szabadságból való kizárás, elozetes fogva tartás 
beszámítása, részben pedig attól teljes mértékben függetlenek, mint a polgári jogi igényrol, bunügyi 
költségrol való döntés. 
3. A Be. 256. § (4) bekezdése a szavazás rendjére vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. Annak elkerülése 
érdekében, hogy az idosebb bíró akár a tekintélyénél, élettapasztalatánál, szakmai tapasztalatánál, vagy 
bármilyen más oknál fogva ne befolyásolhassa a fiatalabb bírót döntése meghozatalában, a törvény eloírja, 
hogy a döntés meghozatala során a fiatalabb bíró szavaz eloször, majd az idosebb. A fenti megkülönböztetés 
kizárólag a bírák életkorára vonatkozik és nem a kinevezésük idopontjára. Már utaltunk rá, hogy a bíróság 
tanácsában az ülnökök a laikus elemet testesítik meg, míg a tanács elnöke a szakmai elemet. A törvény kizárja 
annak lehetoségét is, hogy a tanács elnöke - természetesen az üggyel kapcsolatos részletes ténybeli és jogi 
tájékoztatáson kívül - befolyásolhassa saját döntésével a szakirányú végzettséggel nem rendelkezo ülnököket, 
amikor rögzíti, hogy az elnök utolsónak adja le a szavazatát. 
A gyakorlatban igen ritkán ugyan, de elofordulhat, hogy a tanács tagjai nem tudnak megegyezni valamely 
kérdésben, mindhárman eltéro álláspontot képviselnek. A törvény erre az esetre - a korábbi gyakorlattal 
szöges ellentétben - kimondja, hogy a szavazattöbbséget akként kell megállapítani, hogy a legsúlyosabb 
jogkövetkezmény mellett leadott szavazathoz kell a súlyban hozzá legközelebb állót hozzászámítani. 
A törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a véleményével kisebbségben maradt bíró írásban különvéleményt 
fogalmazzon meg. Természetesen a különvélemény kiterjedhet a bíróság határozatának bármely elemére, így 
elsosorban a tényállásra, a büntetojogi felelosség kérdésére. Az (5) bekezdés szerint ezt a különvéleményt a 
tanácsülésrol készült jegyzokönyvhöz kell csatolni. 
A (6) és (7) bekezdés rendelkezései nem újkeletuek, de a 2002. évi I. törvénnyel bevezetett módosításokig 
csupán a 123/1973. (IK1974/1.) IM utasítás - a bírósági ügyvitel szabályairól - 8. §-a tartalmazott ide 
vonatkozó szabályozást. A jogalkotó felismerve, hogy az eljárás szempontjából jelentos rendelkezésekrol van 
szó, törvényi szintre emelte a szabályozást. 
A tanácskozás és a szavazás titkos jellegébol fakadóan a tanácskozáson csak a tanács elnöke és a tanács 
tagja, valamint a jegyzokönyvvezeto lehet jelen. 
A törvény lehetové teszi, hogy a bíróság mindazon kérdésekben, amelyek nem érdemiek, ne tartson külön 
tanácskozást, hanem ott a tárgyaláson, halk tanácskozásban döntsenek. 

A határozatok 

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

(2) A bíróság az ítéletét és az ügydönto végzését "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN" hozza. 
(3) A határozat - ha e törvény másképp nem rendelkezik - bevezeto részbol, rendelkezo részbol, indokolásból és 

keltezésbol áll. 
(4) A határozat eredeti példányát, illetoleg a kihirdetés elott írásba foglalt rendelkezo részét a tanács minden tagja 

aláírja. Ha a tanács elnöke vagy valamelyik tagja a határozat aláírásában akadályozva van, a határozatot helyette - 
helyettesi minoségének feltüntetésével - az eljárt tanács egyik tagja, illetoleg elnöke írja alá. Ez a rendelkezés nem 
alkalmazható a határozat rendelkezo részének a 321. § (1) bekezdésében szabályozott aláírására. 

(5) A határozatot a tanács elnöke hirdeti ki. 



1. Az eljárási törvény a büntetoeljárás két fo szakaszában eltéro szabályokat fogalmaz meg a határozatok 
tekintetében, mind tartalmi, mind formai vonatkozásban. A bíróság eljárása során hozott határozatok a 
jellegüket illetoen két nagy csoportra oszthatók, az ügydönto, és nem ügydönto, ezen belül pervezeto 
jelleguekre. A Be. 257. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróság a törvényben meghatározott esetekben 
ítélettel, egyébként végzéssel határoz. Az ítélettel és az ügydönto végzéssel kapcsolatban rögzíti, hogy azokat a 
bíróság a "A Magyar Köztársaság Nevében" hozza meg. 
Tekintsük át melyek azok a "törvényben meghatározott esetek", amelyekben a bíróság ítélettel határoz. 
A bíróság ítéletet hoz: 
- ha a vádlott bunösségét megállapítja [a próbára bocsátás és a megrovás esetében is Be. 330. § (2)] - ide 
értve továbbá azt az esetet is, amikor a vádlott tárgyalásról való lemondása folytán nyilvános ülésen állapítja 
meg a vádlott bunösségét és szab ki vele szemben büntetést [Be. 534. § (1)] - vagy felmenti (Be. 329. §); 
- a másodfokú bíróság ítélettel határoz abban az esetben, ha az elsofokú bíróság ítéletét megváltoztatja [Be. 
370. § (2)]; 
- a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatás során ugyancsak ítélettel határoz (Be. 
397. §); 
- a rendkívüli felülvizsgálat során a Legfelsobb Bíróság a Be. 437. § (2) bekezdése értelmében - amely szerint 
a rendkívüli felülvizsgálati eljárás során hozott határozatokra a fejezetben foglalt eltérésekkel a másodfokú 
eljárás szabályait kell alkalmazni - szintén ítélettel határoz, amennyiben a Be. 424. § esetében maga hoz a 
törvénynek megfelelo határozatot [Be. 436. § (3)]; 
- az összbüntetési eljárás során a bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel mondja ki [Be. 574. § (3)]. 
A bíróság ügydönto határozatként végzéssel határoz például: 
- büntetoparancs (Be. 544. §); 
- az eljárás megszüntetése (Be. 332. §); 
- a másodfokú bíróság helybenhagyó, vagy a fellebbezést elutasító határozat esetén [Be. 370. § (2)]; 
- a harmadfokú eljárásban ugyancsak a helybenhagyó határozat (Be. 396. §) esetén. 
Az ügydönto határozatában a bíróság - az összbüntetés kivételével - az eljárás alapját képezo vádról dönt, 
ami a bíróság számára kétirányú kötelezettséggel jár. Az egyik pozitív oldalról a bíróságnak a vádat teljes 
egészében ki kell merítenie, azaz a vádról, a vádlott büntetojogi felelosségérol köteles dönteni, másrészt 
viszont negatív kötöttségként: a vádiratban nem szereplo, vád alá nem vont személlyel szemben eljárást nem 
folytathat, határozatot nem hozhat. A vádon az ügyész által benyújtott vád tényállása tekintendo. (BH1976. 
393.) 
Szemléletesen fejti ki ezt a Legfelsobb Bíróság eseti döntésében, amikor kimondja, hogy "a vád tárgyát azok a 
tények alkotják, amelyeket az ügyész a vád eloterjesztésekor mint megtörtént eseményt eload, feltéve, hogy a 
vádirat tényállást leíró tartalmából ennek ellenkezoje kifejezetten nem tunik ki. A vád kereteit a leírt 
cselekmény, tehát a vádban szereplo tényállás határozza meg. (BH1993. 150.) 
Ezt a töretlen bírói gyakorlatot - amely az 1973. évi I. törvény 163. § (2) bekezdésében rögzített szabályon 
alapult - emelte újra törvényi szintre a 2002. évi I. törvény, amely a 257. § (1) bekezdését azzal egészítette ki, 
hogy "a bíróságnak az ügydönto határozatában a vádról határoznia kell; a tényállás jogi elbírálásában az 
indítványok nem kötik". 
2. A Be. 257. § (3) bekezdése a határozat szerkezeti elemeit illetoen tartalmaz rendelkezéseket. Eszerint a 
bíróság határozata - amennyiben maga az eljárási törvény kivételt nem tesz - négy részbol áll, úgymint 
bevezeto rész, rendelkezo rész, indokolás, keltezés. A példa kedvéért a kivételek sorában említésre érdemes a 
pervezeto végzés, amelynél az indokolás mellozheto [Be. 260. § (1)]. A jegyzokönyvbe foglalt határozatok 
esetében pedig a bevezetés és a keltezés marad el [Be. 260. § (3)]. 
A (4) bekezdés a határozatok érvényességi kellékeit határozza meg. A határozatot, ha tanács hozza meg, a 
tanács minden tagja aláírja. A jogszabályhely lehetoséget biztosít arra, hogy a tanács elnökének, vagy a 
tanács valamely tagjának akadályoztatása esetén a határozatot helyette - természetszeruleg a helyettesi mivolt 
feltüntetése mellett - az eljárt tanács tagja, illetve az elnöke írja alá. 
Az ügydönto határozat rendelkezo része lényegében a határozat meghozatalával egyidejuleg készül akár 
kézírással, akár írógéppel, számítógéppel. A határozat meghozatalakor pedig a tanács tagjai értelemszeruen 
együtt vannak jelen. A határozat rendelkezo része az a törzs, amin a késobbiekben a teljes határozat írásba 
foglalása nyugszik, az lesz valamennyi késobbi indokolással ellátott határozat alapja. A jelenleg még hatályos 
123/1973. (IK 1974/1.) IM utasítás (BÜSZ) 10. § (1) bekezdése szerint a határozat rendelkezo részét a 
határozat kihirdetése elott írásba kell foglalni és a tanács tagjainak alá kell írnia, egyben a 11. § a 
helyetteskénti aláírást ebben az esetben kizárja. Alapveto garanciális jelentoséggel bír, hogy az ügydönto 



határozatot az azt meghozók személyesen írják alá, ezért a 257. § (4) bekezdése a fenti utasításszabályozását 
átvéve, egyértelmuen kizárja a helyettesíto aláírást. 
A Be. 257. § (5) bekezdése a határozat kihirdetésével kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. A bíróság tagjai a 
határozat meghozatalakor ugyan teljes mértékben egyenrangúak, de a meghozott határozat kihirdetésekor 
elvárható, hogy olyan személy hirdesse azt ki, aki szakmai ismereteinél fogva a határozat jogszabályi 
indokolását is tudja adni. A törvény ennek az elvárásnak eleget téve mondja ki, hogy a bíróság határozatát a 
tanács elnöke hirdeti ki. 

258. § (1) Az ítélet és az ügydönto végzés bevezeto részében kell feltüntetni 
a) a 257. § (2) bekezdése szerinti kijelentést, 
b) a bíróság megnevezését, a bírósági eljárás helyét, 
c) a tárgyalás - ha az ügyben több tárgyalást tartottak, valamennyi - napjának megjelölését, a határozathozatal 

helyét és idejét, 
d) a bírósági eljárás formáját, 
e) azt, hogy az eljárás nyilvános volt-e. 
(2) Az ítélet és az ügydönto végzés rendelkezo része tartalmazza 
a) a vádlott elozetes fogvatartására vonatkozó adatokat, 
b) a vádlott nevét és személyi adatait, 
c) a vádlott bunösnek kimondását, illetoleg a vád alóli felmentését, vagy azt, hogy a bíróság az eljárást 

megszünteti, 
d) a buncselekmény, továbbá az elkövetoi és elkövetési alakzat megjelölését, 
e) a kiszabott büntetést, illetoleg az alkalmazott intézkedést, valamint az egyéb jogkövetkezményeket, 
f) az egyéb rendelkezéseket, 
g) a bunügyi költség viselésérol szóló rendelkezést. 
(3) Az ítélet és az ügydönto végzés indokolása összefüggoen tartalmazza 
a) a vádra történo utalást, a vádirat szerinti jogi minosítést, 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 minosítését, büntetés kiszabása, intézkedés 

alkalmazása, illetoleg ezek mellozése esetén e döntés indokolását, az alkalmazott jogszabályok megjelölésével, 
f) a határozat egyéb rendelkezéseinek és az indítványok elutasításának indokolását, az alkalmazott jogszabályok 

megjelölésével. 
(4) Az orizetbe vételrol, az elozetes letartóztatásról, az ideiglenes kényszergyógykezelésrol, a lakhelyelhagyási 

tilalomról, valamint a házi orizetrol rendelkezo határozat tartalmára az (1) bekezdés b)-d) pontjában, továbbá a (2) 
bekezdés a) és b) pontjában foglaltak irányadók. 

1. Az eljárási törvény ebben a szakaszban az ítélet és az ügydönto határozat szerkezeti és tartalmi elemeivel 
kapcsolatos rendelkezéseket foglalja össze. Az (1) bekezdés a Be. 250. § (1) bekezdéséhez hasonló szabályokat 
fogalmaz meg, amelyek szerint a határozatok bevezeto részében fel kell tüntetni a bíróság megnevezését, az 
eljárás helyét. Amennyiben a bíróság az eljárása során több tárgyalást tartott, akkor valamennyi tárgyalási 
napot meg kell jelölni, csakúgy, mint a határozathozatal helyét és idejét. Nem mellozheto a bírósági eljárás 
formájának és a nyilvánossággal kapcsolatos adatok feltüntetése sem. 
Az ítélet, valamint az ügydönto végzés rendelkezo részének tartalmáról a (2) bekezdés szól. 
A rendelkezo részben fel kell tüntetni a vádlott fogva tartására vonatkozó adatokat, valamint a nevét és a 
személyi adatait. A határozat rendelkezo részében kell kimondani a vádlott bunösségét, illetve azt, ha a 
bíróság az ellene emelt vád alól felmenti. A buncselekmény BK. 1. számú állásfoglalásban írt megnevezését 
szintén a határozat rendelkezo részében kell megjelölni. Amennyiben a vádlottat több buncselekmény 
elkövetésével vádolták, illetve több buncselekmény elkövetésében mondja ki a bíróság bunösségét, akkor 
valamennyi buncselekményt meg kell jelölni. Ha ugyanannak a buncselekménynek több rendbeli elkövetésével 
kapcsolatban dönt a bíróság, akkor azt is meg jelölni (pl. 3 rendbeli lopás buntette) csakúgy, mint azt, ha a 
cselekményeket folytatólagosan követte el. A határozat rendelkezo részében kell kimondani azt is, hogy a 
vádlott milyen elkövetoi minoségben, társtettes, bunsegéd, felbujtó stb., került eljárás alá, illetve követte el a 
buncselekményt. Amennyiben a vádlott által elkövetett cselekmény kísérleti szakban maradt, úgy ennek 
megjelölése éppúgy nem mellozheto, mint az eloveto visszaesoi - ezen belül különös, többszörös mivoltának 
pontos meghatározása. 



A határozat rendelkezo részében kell megjelölni a vádlottal szemben alkalmazott joghátrányokat. Ez magában 
foglalja a büntetés, vagy intézkedés nemére és tartamára vonatkozó döntést. Amennyiben szabadságvesztés-
büntetés kiszabására került sor, akkor a végrehajtási fokozatot. A fobüntetés mellett - a törvényi feltételek 
megléte esetén - a bíróság mellékbüntetésekrol is dönt. Az erre vonatkozó adatokat ugyancsak a határozat 
rendelkezo része tartalmazza. 
A rendelkezo részben kell feltüntetni a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának felfüggesztése esetén ennek 
tényét, valamint a felfüggesztés tartamát. A próbára bocsátás esetén a próbaido tartamának rendelkezo 
részbeli meghatározása nem mellozheto. A feltételes szabadságból való kizárásra vonatkozó rendelkezéseket 
szintén a rendelkezo részben kell feltüntetni. 
Ehelyütt kell az egyéb intézkedéseket is feltüntetni, úgy mint a kényszergyógyítás, kényszergyógykezelés 
elrendelését, az elkobzásra vonatkozó rendelkezéseket, éppúgy, mint a zár alá vétellel összefüggoeket. 
Amennyiben a bíróság a buncselekménnyel összefüggésben szabálysértést is elbírál, akkor mind a 
szabálysértés elkövetésének tényét, mind a szabálysértési szankciót a rendelkezo részben kell kimondani. 
A bíróság meghatározott esetekben a vádlott pártfogó felügyeletét is elrendeli. Ezt, valamint az esetlegesen 
eloírt magatartási szabályokat szintén a rendelkezo részben kell megjelölni. 
A bíróságnak az eljárás befejezéskor dönteni kell az eljárás során felmerült bunügyi költségrol. Egyrészt meg 
kell állapítania, hogy összességében mennyi bunügyi költség merült fel az eljárás során, másrészt a költség 
viselése felol is döntetnie kell. Mindezek ugyancsak a rendelkezo részben kerülnek feltüntetésre. 
2. A Be. 258. § (3) bekezdése az ügydönto határozatok indokolására vonatkozó szabályokat fogalmazza meg. 
Az ítélet indokolásának mindenekelott tartalmaznia kell a vádra történo utalást, a vádirat szerinti minosítést. 
Ennek magyarázata kettos. Egyrészt ezúton kontrollálható, hogy a bíróság törvényes vád alapján járt-e el, 
másrészt mind a vád kimerítése, mind a vádtól való esetleges eltérés nyomon követheto-e. A fentiekre 
tekintettel a törvény nem teszi minden ügyben feltétlenül kötelezové a vádirati tényállás lényegének 
ismertetését. Nyilvánvalóan, amennyiben a vádirati tényállás a lényegét illetoen egybeesik a bíróság által 
megállapított tényállással, akkor elegendo ennek tényére utalni, míg amennyiben teljes mértékben, vagy az 
ügy elbírálása szempontjából jelentos mértékben eltér a bíróság, akkor indokolt a vádirati tényállás 
ismertetése. 
Az ügydönto határozatok gerincét a bíróság által megállapított tényállás és a bizonyítékok értékelése, 
mérlegelése adja. 
A határozat indokolása során a tényállás bevezeto részében a bíróság a vádlott azon személyi körülményeit 
rögzíti, amelyek az ügy szempontjából jelentoséggel bírnak, akár a cselekmény elkövetésével kapcsolatosak, 
például a vádlott eloéletére vonatkozó adatok, akár a büntetés kiszabása körében értékelendo körülményekkel 
vannak összefüggésben, mint a vádlott családi, anyagi körülményei, egészségi állapota, stb. 
Ezt követoen a tényállás második részét képezi a múltbéli történésnek a leírása, amelyet a bíróság a feltárt 
bizonyítékok alapján megállapított. Az ítélet indokolása során arra kell törekedni, hogy ez minél rövidebb, 
szabatosabb legyen, ugyanakkor minden, az ügy érdemi elbírálása szempontjából releváns tényt 
tartalmazzon. A tényállásnak tartalmaznia kell azokat az adatokat is, amelyek a büntetés kiszabása 
szempontjából jelentosek, mint például, hogy a vádlott által a cselekményével okozott kár megtérült, vagy 
pedig azt maga a vádlott térítette meg. Az indokolásban ki kell térni a cselekmény elkövetését elosegíto 
motívumokra is. Összességében megismételhetjük, hogy a tényállásból nem hiányozhatnak azok az adatok, 
amelyek a cselekmény minosítése, a vádlott bunössége kérdésében való döntés, továbbá a büntetés kiszabása 
körében jelentoséggel bírnak. 
A bíróság a határozata meghozatalakor mindenek elott számba veszi a rendelkezésére álló bizonyítékokat, 
amelyeket az eljárás során különbözo bizonyítási eszközökbol, így különösen a vádlott, a tanúk vallomásából, 
a szakértoi véleménybol, vagy tárgyi bizonyítási eszközbol szerzett be. A határozat indokolásában ezekre 
részletesen ki kell térni. Az egyes bizonyítékokat konkrétan meg kell jelölni. Amennyiben tanúvallomásról van 
szó - kivéve a különösen védett tanút, illetve, aki nevének zártan kezelését kérte - úgy arra a tanú nevét is 
feltüntetve kell hivatkozni. 
A gyakorlatban a bizonyítási eljárás során sokszor egymásnak homlokegyenest ellentmondó, sokszor csak 
kisebb eltéréseket mutató bizonyítékok, elsosorban vallomások állnak a bíróság rendelkezésére. A bíróság 
ilyen esetben az egyes bizonyítékokat eloször önmagukban vizsgálja meg, majd összeveti egymással, és ennek 
a folyamatnak az eredményeként dönt végül arról, hogy melyeket fogad, és melyeket vet el. A bíróság 
ügydönto határozatának az indokolásában részletesen ki kell térnie arra, hogy mely bizonyítékoknak adott 
hitelt és ezt a döntését mire alapozta, illetve melyeket, milyen indokokkal vetett el. A bíróságnak arra is módja 
van, hogy ne csupán egyes vallomások között döntsön, hogy melyiket fogadja el bizonyítékként, hanem, mint 
arra a Legfelsobb Bíróság eseti döntésében rámutatott "a bizonyítékok mérlegelésének nem tiltott, hanem 



gyakori módja az, hogy a bíróság az adott vallomásnak csak egyes - általában más bizonyítékokkal is 
megerosített - részeit fogadja el". (BH1998. 418.) Amennyiben az egyes bizonyítékok között nincs 
ellentmondás, azok egymást alátámasztják, akkor elegendo, ha a bíróság az indokolásában csupán megnevezi 
az egyes bizonyítékokat és azt, hogy mire nézve fogadta el oket, a bizonyítékok részletes kifejtése ilyen 
esetekben mellozheto. Ugyanakkor kerülendo az, hogy a határozat indokolásának ezen része a 
jegyzokönyvekbol kimásolja a vallomásokat, azok lénygének rögzítése helyett. 
A Be. 258. § (3) bekezdés e) pontja a jogi indokolás kötelezettségét fogalmazza meg. A bíróság köteles az 
egyes rendelkezéseit jogilag is megindokolni. Ez a kötelezettség kiemelkedoen érvényesül a cselekmény jogi 
minosítése, az alkalmazott büntetés, intézkedés tekintetében. A bíróságnak a határozat indoklásában számot 
kell adnia arról, hogy miért az általa megállapított buncselekményben állapította meg a vádlott bunösségét. 
Ki kell térnie az esetleges elhatárolási kérdésekre is. 
Az alkalmazott joghátránnyal kapcsolatban nem mellozheto annak kifejtése, hogy a bíróság a Btk. Különös 
Részében meghatározott büntetési tételkereten belül milyen érvek alapján szabta ki a büntetést, illetve, az 
alternatív büntetések közül miért azt választotta, amelyet a vádlottra kirótt. Külön indokolási kötelezettség 
terheli a bíróságot a büntetés enyhíto szakasszal való kiszabása esetén csakúgy, mint a büntetés 
végrehajtásának felfüggesztésekor. 
A indokolás ezen részében azonban nem csupán a jogi indokok felsorolása kötelezo, hanem a döntés alapjául 
szolgáló jogszabályhelyek pontos megjelölése is. 
Az ügydönto határozat indokolásában ki kell térni a határozat egyéb rendelkezéseinek, valamint az 
indítványok elutasításának indokaira is. Ehelyütt kell megindokolnia a bíróságnak, hogy az eljárás során a 
felek által eloterjesztett bizonyítási indítványt miért utasította el. 
Az indokolási kötelezettség elmulasztása a Be. rendszerében nem megalapozatlansági ok, ellenben 
úgynevezett "relatív eljárási szabálysértés", amely a határozat hatályon kívül helyezését eredményezheti, 
amennyiben lényegesen befolyásolta azt. (BH1993. 633) 
3. A magyarázatban már több helyütt beszéltünk az úgynevezett pervezeto végzésekrol. Ezeknek az ügy 
elobbrevitelét segíto, egyes részletkérdésekre vonatkozó döntések sajátossága, hogy ellenük nincs önálló 
fellebbezésnek helye, csupán az ügydönto határozat elleni fellebbezésben lehet sérelmezi azokat. Ebbol a 
szabályból, valamint abból következoen, hogy a pervezeto végzést nem kell indokolni, a bíróságnak az 
ügydönto határozatban kell indokát adnia az eljárás során hozott pervezeto végzéseknek is, feltéve 
természetesen, ha azt az eljárás résztvevoi sérelmezték. A jogszabályhelyek pontos megjelölése ez esetben is 
elengedhetetlen követelmény. 
A Be. 258. § (4) bekezdése a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedések tárgyában hozott bírósági 
határozatok tartalmára nézve tartalmaz a Be. 258. § rendelkezéseire visszautaló szabályokat. 

259. § (1) Ha a kihirdetés útján közölt ügydönto határozat ellen sem az ügyész, sem a vádlott, sem a védo nem 
jelentett be fellebbezést, a határozat indokolása csupán a tényállásból és az alkalmazott jogszabályok megjelölésébol 
is állhat. A felmento ítélet indokolásában a tényállás is mellozheto. (Rövidített indokolás.) 

(2) Ha az ügydönto határozat több vádlottat érint, az indokolás az (1) bekezdés szerinti formában is írásba 
foglalható az olyan vádlott tekintetében, akivel szemben az ügydönto határozat elso fokon jogerore emelkedett. 

A Be. ezen rendelkezése lehetoséget nyújt arra, hogy amennyiben az elsofokú bíróság ügydönto határozata 
ellen senki nem élt jogorvoslati jogával, akkor a bíróság úgynevezett "rövidített indokolással" lássa el az 
ítéletet. Ez lényégét illetoen azt jelenti, hogy az indokolásnak csupán a tényállást és az alkalmazott 
jogszabályokat kell tartalmaznia. Értelemszeruen a rövid tényállásnak is tartalmaznia kell minden olyan 
adatot, tényt, jogszabályi felhívást, amelyek alapján bármikor megállapítható, hogy a bíróság a vádlott 
bunössége és a cselekmény minosítése tekintetében helytálló döntést hozott-e. A norma szövege egyértelmu, 
taxatív felsorolásban jelöli meg azokat, akik fellebbezésének hiányában mód nyílik a rövidített indokolásra. A 
fellebbezésre jogosultak körét a 324. § (1) bekezdése határozza meg. A felsorolásból látható, hogy ez a kör 
tágabb, mint a 259. §-ban megjelöltek köre. Amennyiben az ügydönto határozat ellen a vádlott örököse, a 
kényszergyógykezelt nagykorú törvényes képviseloje, házastársa, illetve a magánfél jelent be fellebbezést, az 
nem zárja ki a rövidített ítélet írásba foglalását, de az indoklásnak tartalmaznia kell mindazon adatokat, 
amelyek a fellebbezés elbírálásához szükségesek. 
A rövidített ítéletindokolás természetesen csupán lehetoség a bíróság számára és csak az indokolás 
elengedhetetlen elemeit jelöli meg a törvény, de nem zárja ki, hogy amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy 
az valamilyen szempontból indokolt, akkor részletesebb indokolást fuzzön a jogeros határozathoz is. 
Lényeges egyszerusítést tartalmaz a Be. 259. § (1) bekezdés második fordulata, amely jogeros felmento ítélet 
esetén lehetové teszi az elsofokú bíróság számára, hogy az indokolásból a tényállást is mellozze. 



A 259. § (2) bekezdése lehetoséget nyújt a rövidített ítélet alkalmazására többvádlottas ügyekben is, azon 
vádlottak vonatkozásában, akikkel szemben a határozat elso fokon jogerore emelkedett. Ilyen esetben a 
bíróság ezen vádlottakkal szemben rövidített indokolást fog alkalmazni, míg a többivel kapcsolatban az 
általános szabályoknak megfelelo, indokolt ítéletet. 

260. § (1) A pervezeto végzést - a tárgyalás megnyitását követoen az ügy menetét megállapító, de nem az ügy 
érdemérol rendelkezo határozatot - nem kell indokolni. A bizonyítási indítvány elutasításának indokait az ügydönto 
határozatban kell kifejteni. 

(2) A pervezeto végzéssel szemben, ha e törvény kivételt nem tesz, fellebbezésnek nincs helye. A tárgyalás 
kituzése, elhalasztása, elnapolása, a tárgyalásra idézés és a tárgyalásról szóló értesítés elleni fellebbezés elbírálására 
vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mellozheti. 

(3) A jegyzokönyvbe foglalt határozatnak nincs bevezeto része és keltezése. 
(4) A jegyzokönyvbe nem foglalt határozatot - ha e törvény másképp nem rendelkezik - legkésobb a 

meghozatalától, illetoleg a kihirdetésétol 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. 

A tárgyalás során többször határoz a bíróság olyan kérdésekben, amelyek nem az ügy érdemi eldöntését 
szolgálják, hanem az ügy menetével, elobbre vitelével vannak összefüggésben. Ezeket a határozatokat a 
bíróságnak nem kell külön indokolnia. A pervezeto végzés jellemzoje, hogy nincs kötoereje. A bíróság nincs 
kötve saját határozatához, megváltoztathatja azt, és helyette más döntést is hozhat. A pervezeto végzés ellen 
jellegénél fogva - amennyiben a törvény kivételt nem tesz - nincs önálló fellebbezésnek helye. Ilyen végzés a 
teljesség igénye nélkül: 
- a bíró kizárásának helyt adó határozat [Be. 24. § (8)]; 
- a bíróság védo kirendelo határozata [Be. 48. § (4)]; 
- az igazolási kérelemnek helyt adó határozat [Be. 66. § (4)]; 
- a tárgyalás vezetésének és rendjének fenntartása keretében hozott határozatok (Be. 248. §); 
továbbá a tárgyalás elokészítése keretében: 
- a tárgyalás kituzése, elhalasztása, 
- az elokészíto ülésre és a tárgyalásra szóló értesítés, 
- az eljárásnak a Be. 266. § (3) bekezdése alapján történo felfüggesztése miatt, 
- a vádtól eltéro minosítés lehetoségének megállapítása, 
- öttagú tanács elé utalás vagy ennek megtagadása, 
az eljárásnak a Be. 267. § (1) bekezdés f) pontja alapján történt megszüntetése, 
- a határozat tudomásul vételét követoen tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása, 
- a bíróságnak a bizonyítási eszközökkel, valamint a különösen védett tanú ismételt kihallgatásával 
kapcsolatban hozott határozata [Be. 276. § (1) a)-h)]. 
Ez utóbbi végzések ellen ha bárki mégis benyújt fellebbezést, annak elbírálását a bíróság mellozheti. 
1. Speciális a bíróságnak az ügyek egyesítése-elkülönítése tárgyában hozott határozatának eljárás jogi 
helyzete. A bíróságnak a tárgyalás megkezdése elott eloterjesztett indítvány alapján, avagy hivatalból kell 
döntenie a fenti kérdésekben. Mind az elkülönítés, mind az egyesítés tárgyában alakszeru végzést kell hoznia, 
amely ellen - kizáró rendelkezés hiányában - az általános szabályok szerint fellebbezésnek van helye. Más a 
helyzet a tárgyalás megkezdését követoen. A tárgyalás megkezdése azt is kifejezi, hogy a bíróság megvizsgálta 
a tárgyalás megtartásának feltételeit, és úgy ítélte meg, hogy annak nincs akadálya. Ettol az idoponttól 
kezdodoen a tárgyalás folytonossága lép elotérbe. Ebbol következoen ezután már az e tárgyban hozott bírói 
döntés a Be. 260. §-ban meghatározott pervezeto végzés, hiszen a határozat a "per folyamatában felmerülo, 
kifejezetten eljárási érdekeket érinto olyan kérdést rendez, amely a bünteto ügy elobbre vitelét, zavartalan, 
megalapozott és gyors elbírálást hivatott elosegíteni". (BK. 150. számú állásfoglalás) A kifejtettekbol 
egyenesen következik, hogy a tárgyalás megkezdése után az ügyek egyesítése, elkülönítése tárgyában hozott 
bírósági határozat pervezetonek minosül, és nincs helye ellene fellebbezésnek. 
A Be. 260. § (1) bekezdés második fordulata a bizonyítási indítvány elutasításával kapcsolatban állapít meg 
eltéro szabályt, amennyiben indokolási kötelezettséget ír elo. Tekintettel arra, hogy a bizonyítási indítvány 
elutasítása miatt a fellebbezés eloterjesztésére az ügydönto határozattal szemben bejelentett jogorvoslattal 
együtt nyílik mód, a törvény az ügydönto határozat indokolásában követeli meg az elutasítás megindokolását. 
2. Egyes esetekben a törvény önálló fellebbezési jogot biztosít a pervezeto jellegu végzések ellen. Ilyen például 
a tárgyalás rendjének fenntartása körében hozott rendbírságot kiszabó, költségviselésre kötelezo, valamint 
orizetbe vételt elrendelo határozat. (Be. 248. §) 



A Be. 260. § (3) bekezdése a jegyzokönyvbe foglalt határozat alaki kellékeivel kapcsolatos rendelkezést 
tartalmaz. Maga a jegyzokönyv rendelkezik azokkal az alaki kellékekkel, amelyeket a törvény a határozatnál 
megkövetel, ebbol fakadóan a jegyzokönyvbe foglalt határozatoknál ezek megismétlése felesleges lenne. 
A (4) bekezdés a jegyzokönyvbe nem foglalt határozatokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. 
A bíróság határozatai általában szóbeliek. A szóbeliség és a közvetlenség a büntetoeljárás alapkövei. A 
törvény már a szóban kihirdetett határozatokhoz joghatásokat rendel. Az ítéletet szóban kell kihirdetni, a 
kihirdetésen pedig a törvényben meghatározott személyeknek jelen kell lenniük, különben nem kerülhet sor az 
ítélet kihirdetésére. Az ítélet már a szóbeli kihirdetését követoen jogerore emelkedhet, amennyiben az arra 
jogosultak megnyugszanak a bíróság határozatában, és nem jelentenek be fellebbezést. 
Legalább ilyen jelentoségu a határozatok írásba foglalásának kötelezettsége. A határozatok egy részét a 
bíróság tanácsülésen hozza, így ezekrol a határozatokról az arra jogosultak az írásba foglalt határozat 
kézbesítése útján szereznek tudomást. Ezt követoen kerülnek csupán abba a helyzetbe, hogy - amennyiben az 
adott határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye - döntsenek a jogorvoslati jog gyakorlását illetoen. 
3. A bíróság a határozatát a kihirdetésekor már csak az idokorlátokra figyelemmel sem indokolja meg teljes 
részletességgel. A bíróság ekkor csupán a határozatának fobb vonásait indokolja meg, a bizonyítékok, és azok 
mérlegelésének rövid megjelölésével. Teljes részletességgel a határozat írásba foglalásakor fejti ki a bíróság 
a döntésének indokait. Az eljárás résztvevoinek kiemelkedo eljárási érdeke, hogy a leheto legrövidebb idon 
belül ismerjék meg a bíróság határozatának mindenre kiterjedo részletes indokait. A törvény ennek érdekében 
meghatározza a jegyzokönyvbe nem foglalt határozatok írásba foglalásának határidejét. 
Foszabályként az írásba foglalására harminc napot biztosít a törvény. A bunözés átstruktúrálódása folytán 
rendkívül nagy terjedelmu, nagy bonyolultságú ügyek tárgyalására kerül sor az utóbbi idoben. Az ilyen, sok 
esetben több tízezer oldalt felölelo iratanyag alapján meghozott bírósági határozat teljes részletességu 
indokolással ellátott írásba foglalásához ez a határido elenyészoen kevés. A jogalkotó ennek súlyát érezve, a 
hosszabb indokolást igénylo ügyekben az írásba foglalási határidot hatvan napban határozza meg. 
A törvény kötelezoen írja elo a határozat teljes írásba foglalása napjának az ítélet eredeti példányán való 
feltüntetését. 
A szóban kihirdetett határozat és az írásba foglalt határozat nem térhet el egymástól. Amennyiben az 
"ítélkezési feljegyzés" - közkeletubb nevén a "kisítélet" - és az írásba foglalt ítélet között ellentét van, akkor a 
töretlen bírói gyakorlat szerint az úgynevezett kisítélet rendelkezései a mérvadók, tekintve, hogy azok kerültek 
a tárgyaláson szóban kihirdetésre. (BH1997. 273.) 

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

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

1. A bíróság határozatai általában szóbeliek. A szóbeliség és a közvetlenség a büntetoeljárás alapkövei. A 
törvény már a szóban kihirdetett határozatokhoz joghatásokat rendel. Az ítéletet szóban kell kihirdetni, a 
kihirdetésen pedig a törvényben meghatározott személyeknek jelen kell lenniük, különben nem kerülhet sor az 
ítélet kihirdetésére. Az ítélet már a szóbeli kihirdetését követoen jogerore emelkedhet, amennyiben az arra 
jogosultak megnyugszanak a bíróság határozatában és nem jelentenek be fellebbezést. 
Legalább ilyen jelentoségu a határozatok írásba foglalásának kötelezettsége. A határozatok egy részét a 
bíróság tanácsülésen hozza, így ezekrol a határozatokról az arra jogosultak az írásba foglalt határozat 
kézbesítése útján szereznek tudomást. Ezt követoen kerülnek csupán abba a helyzetbe, hogy - amennyiben az 
adott határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye - döntsenek a jogorvoslati jog gyakorlását illetoen. 
2. A bíróság a határozatát a kihirdetésekor már csak az idokorlátokra figyelemmel sem indokolja meg teljes 
részletességgel. A bíróság ekkor csupán a határozatának fobb vonásait indokolja meg, a bizonyítékok, és azok 
mérlegelésének rövid megjelölésével. Teljes részletességgel a határozat írásba foglalásakor fejti ki a bíróság 
a döntésének indokait. Az eljárás résztvevoinek kiemelkedo eljárási érdeke, hogy a leheto legrövidebb idon 
belül ismerjék meg a bíróság határozatának mindenre kiterjedo részletes indokait. A törvény ennek érdekében 
meghatározza a jegyzokönyvbe nem foglalt határozatok írásba foglalásának határidejét. 
Foszabályként az írásba foglalására tizenöt napot biztosít a törvény. A bunözés átstruktúrálódása folytán 
rendkívül nagy terjedelmu, nagy bonyolultságú ügyek tárgyalására kerül sor az utóbbi idoben. Az ilyen, sok 
esetben több tízezer oldalt felölelo iratanyag alapján meghozott bírósági határozat teljes részletességu 
indokolással ellátott írásba foglalásához ez a határido elenyészoen kevés. A jogalkotó ennek súlyát érezve, a 
hosszabb indokolást igénylo ügyekben az írásba foglalási határidot harminc napban határozza meg. 



A szóban kihirdetett határozat és az írásba foglalt határozat nem térhet el egymástól. Amennyiben az 
"ítélkezési feljegyzés" - közkeletubb nevén a "kisítélet" - és az írásba foglalt ítélet között ellentét van, akkor a 
töretlen bírói gyakorlat szerint az úgynevezett kisítélet rendelkezései a mérvadók, tekintve, hogy azok kerültek 
a tárgyaláson szóban kihirdetésre. (BH1997. 273.) 
3. Alapveto garanciális szabály, hogy a bíróság - a törvényben meghatározott kivételektol eltekintve (lásd 
például pervezeto végzések) - határozatához a meghozatalától kötve van. A bíróságnak a saját határozata 
megváltoztatására, hatályon kívül helyezésére nincs törvényes lehetosége. Ennek a kötöttségnek minden áron 
való megtartása azonban indokolatlan. Az elírásból, valamilyen elnézésbol fakadó, az ügy érdemével össze 
nem függo hibák saját hatáskörben való kijavítása a garanciális követelményeket nem érinti hátrányosan, 
ellenben lehetoséget biztosít arra, hogy a kisebb hiányosságokban szenvedo határozatot hibáktól mentessé 
tehessék. Az eljárási törvény 261. § (2) bekezdése ennek megfeleloen lehetoséget nyújt a határozatokban lévo 
"név,- számelírás, számítási hiba és más hasonló elírás esetén" a határozat kijavítására. A törvény a hasonló 
elírás fogalmát nem definiálja. Álláspontunk szerint a megfogalmazásból következon ezek csak és kizárólag 
elírások lehetnek. A bíróság a Be. 261. § (2) bekezdése alapján a határozatában tévesen megállapított 
bunügyi költség összegét helyesbítheti, amennyiben az helytelen összeadási muvelet eredménye és a helyes 
összeg a költségjegyzékbol egyértelmuen megállapítható. 
Az összbüntetés mértékének téves megállapítása nem tartozik a számítási hiba körébe, ebbol fakadóan ezen a 
címen az nem helyesbítheto. Ezzel kapcsolatban a Legfelsobb Bíróság eseti döntésében az alábbiakra mutatott 
rá: "az érdemi döntés tartalmában nem módosítható, ha tehát a bíróság határozatának a rendelkezo része a 
döntésének megfelelo adatokat tartalmazza, és maga ez a döntés bizonyul utólag helytelennek, ezt a bíróság a 
Be. 261. §. §-ának alkalmazásával nem módosíthatja. Amennyiben pl. a rendelkezo részben a szám mellett 
betuvel is azonosan jelöli meg a bíróság a szabadságvesztés tartamát, úgy ez nem elírási hiba, nem tekintheto 
egyszeru elírásnak, s így a Be. említett rendelkezése alapján kijavítással nem változtatható meg". (BH1994. 
643.; BH1982. 234.) 
Ugyancsak az összbüntetéssel kapcsolatban hozott döntésében fejtette ki a Legfelsobb Bíróság, hogy 
amennyiben az összbüntetés tartamának téves megállapítása az alapítéletben kiszabott szabadságvesztés 
mértékének téves megjelölésén alapul, úgy ennek korrigálására a határozat saját hatáskörben való kijavítása 
útján nem lehetséges. (BH1991. 272.) 
A téves érdemi döntés, így a tárgyalás mellozésével hozott végzésnek az elkobzásra vonatkozó jogszabálysérto 
rendelkezésének kijavító végzéssel történo helyesbítése kizárt. (BH1992. 577/II.) 
A határozat kijavításának szükségességét a bíróság saját maga is észlelheti és dönthet a kijavításról, de a 
határozatnak indítványra is helye van. 
A kijavítás csak akkor éri el célját, ha errol a jogosultak tudomást szereznek. A kijavítást ezért mind a 
határozat eredeti példányára, mind a kiadmányokra rá kell vezetni. A határozatok kijavítására vonatkozó 
részletes szabályokat a Bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973 (IK 1974. 1.) IM utasítás (BÜSZ) 12. §-
a tartalmazza. Ennek értelmében a határozat eredeti példányán a hibás szöveget piros tintával kell áthúzni. 
Az áthúzásnak azonban úgy kell történnie, hogy alatta az eredeti szöveg olvasható maradjon. A határozaton a 
megjelölt rész mellett - ugyancsak piros tintával - fel kell tüntetni a kijavító végzés számát, valamint, 
amennyiben elég hely áll rendelkezésre akkor a helyes szöveget. Amennyiben a kijavítandó határozaton nincs 
elegendo hely a kijavított szöveg feltüntetésére, úgy a külön íven szövegezett kijavító végzést a határozat mellé 
kell tuzni. További érvényességi kellék, hogy a kijavítást az eredeti példányon a tanács elnöke keltezéssel 
ellátva aláírja. Abban az esetben, ha a hibás határozatot már kézbesítették, akkor a kijavítást feltünteto 
kiadmányt is kézbesíteni kell. 
4. A Be. 261. § (2) bekezdése a jogorvoslati jogosultsággal kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Az ügyész 
számára általános fellebbezési jogot biztosít, míg rajta kívül csupán azok fellebbezhetnek, akikre nézve akár 
maga a határozat, akár a kijavítása rendelkezést tartalmaz. Ez alól garanciális okokból egy kivételt enged a 
törvény, amikor az érintett vádlott esetén a védonek is önálló fellebbezési jogot biztosít. 
5. A kijavítás csak akkor éri el célját, ha errol a jogosultak tudomást szereznek. A kijavítást ezért mind a 
határozat eredeti példányára, mind a kiadmányokra rá kell vezetni. A határozatok kijavítására vonatkozó 
részletes szabályokat a bírósági ügyvitel szabályairól szóló 123/1973. (IK 1974/1.) IM utasítás (BÜSZ) 12. §-
a tartalmazza. Ennek értelmében a határozat eredeti példányán a hibás szöveget piros tintával kell áthúzni. 
Az áthúzásnak azonban úgy kell történnie, hogy alatta az eredeti szöveg olvasható maradjon. A határozaton a 
megjelölt rész mellett - ugyancsak piros tintával - fel kell tüntetni a kijavító végzés számát, valamint, 
amennyiben elég hely áll rendelkezésre, akkor a helyes szöveget. Amennyiben a kijavítandó határozaton nincs 
elegendo hely a kijavított szöveg feltüntetésére, úgy a külön íven szövegezett kijavító végzést a határozat mellé 
kell tuzni. További érvényességi kellék, hogy a kijavítást az eredeti példányon a tanács elnöke keltezéssel 



ellátva aláírja. Abban az esetben, ha a hibás határozatot már kézbesítették, akkor a kijavító végzést 
mindazoknak ki kell adni, akik részére a hibás kiadmány kézbesítve lett. 

262. § (1) A határozatot azzal kell közölni, akire rendelkezése vonatkozik; a vádlottal közölt határozatot a védovel 
is, az ügydönto határozatot a sértettel is közölni kell. A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása körében hozott 
határozat kivételével a határozatot közölni kell az ügyésszel, az ügy áttételérol, a bíróság kijelölésérol és az eljárás 
felfüggesztésérol hozott határozatot közölni kell a sértettel is. A sértettel és az egyéb érdekelttel közölt határozat a 
reá és a vádlottra vonatkozó személyes adatokon kívül más személyes adatait nem tartalmazhatja. 

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

szükség esetén meg kell magyarázni. 
(4) Az ügyész, a vádlott, a védo és a sértett részére az ügydönto határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát 

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

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

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

1. A bírósági határozatok ellen foszabály szerint jogorvoslatnak van helye. A jogorvoslati jogot azonban csak 
az tudja megfeleloen gyakorolni, aki a határozatról hivatalosan tudomást szerzett, akivel azt közölték. 
A jogorvoslati jogosultságból eredoen a Be. 262. § (1) bekezdése szerint a határozatot mindenkivel közölni 
kell, akire nézve rendelkezést tartalmaz. Ehhez hasonló rendelkezést tartalmaz a fellebbezésre jogosultak 
meghatározásánál a törvény a 324. § (1) bekezdés g) pontjában. Külön kiemeli a törvény, hogy a vádlottal 
közölt határozatot a védovel is, míg az ügydönto határozatot a sértettel is közölni kell. 
A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása körében hozott végzések tekintetében a törvény kivételt tesz, 
amikor ezeknek az ügyésszel való közlését nem teszi kötelezové. Ez a helyzet természetszeruleg csak azokban 
az ügyekben állhat elo, amelyeknél az ügyész nem vesz részt a tárgyaláson. A törvény e helyütt ugyan nem írja 
elo kötelezo erovel, de álláspontunk szerint mindazokat a határozatokat, amelyek ellen a törvény önálló 
fellebbezést biztosít - tárgyaláson orizetbe vétel elrendelése, rendbírság, költségek viselésére kötelezés - 
értelemszeruen közölni kell az ügyésszel is. 
A 262. § (1) bekezdés II. fordulatának normaszövegét a 2002. évi I. törvény 159. §-a iktatta be. Ennek 
értelmében az ügy áttételérol, a bíróság kijelölésérol, valamint az eljárás felfüggesztésérol hozott 
határozatokat a sértettel is közölni kell. A fenti szabálymódosítás egyértelmuen a sértett érdekérvényesítési 
jogának biztosítását szolgálja. A törvényhelyben megjelölt határozatok mindegyike azzal a következménnyel 
járhat, hogy az ügy sértettje nem tudja követni az ügyet, adott esetben fogalma sincs arról, hogy már 
hosszabb ideje nincs is azon a bíróságon, ahol ismeretei szerint elkezdodött az ügy. A módosítás már 
biztosítja a sértett számára annak lehetoségét, hogy az ügyet figyelemmel kísérje, az érdekében álló 
indítványait megtegye. 
Adatvédelmi szempontokat érvényesít az eljárási törvény 262. § (1) bekezdés III. fordulata. A sértettel és az 
egyéb érdekelttel közölt határozat tartalmára nézve akként rendelkezik, hogy a határozat csupán a vádlott és 
a határozattal érintett személy adatait tartalmazhatja. Bár a rendelkezés helyes jogi alapja aligha vitatható, 
megjegyezzük, hogy ennek gyakorlati kivitelezése olyan esetekben lényeges, amikor a bíróság az adott 
érdekelten kívül számos más személlyel szemben is rendelkezést tartalmazó határozatot hoz. Ebben az esetben 
ugyanis minden egyes kikézbesítendo kiadmánynál a többi érdekelt adatait ki kell törölni. 
2. A határozatok közlésének több módja van. A bíróság a határozatait általában szóban, kihirdetéssel, a távol 
maradottakkal pedig kézbesítés útján közli. Ez utóbbinak speciális formája a hirdetményi kézbesítés [Be. 70. § 
(1) c)]. Erre az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben kerülhet sor. A hirdetményi kézbesítés esetén 
az iratot mind a bíróság, mind a vádlott utolsó lakhelye szerint illetékes önkormányzat hirdeto táblájára kell 
tizenöt napra kifüggeszteni [Be. 70. § (4)]. 
A Be. 262. § (3) bekezdése szerint a határozat kihirdetésekor a határozat rendelkezo részét fel kell olvasni. A 
bírósági ügyvitelrol szóló 123/1973. (IK 1974/1.) IM utasítás (BÜSZ) 10. § (1) bekezdése szerint a bíróság a 
határozat meghozatalakor annak rendelkezo részét írásba foglalja, a tanács tagjai aláírják, majd ennek 
felolvasására kerül sor a határozat kihirdetésekor. A bíróságot a határozataival kapcsolatban indokolási 
kötelezettség terheli. Ennek az indokolási kötelezettségnek a határozat kihirdetésével egyidejuleg köteles a 
bíróság eleget tenni. A szóbeli indokolás természetszeruleg nem érheti el az írásbeli indokolás 



részletgazdagságát, de a döntés alapjául szolgáló tények, valamint az egyes bizonyítékok mérlegelésére 
vonatkozó adatok lényegének kifejtése nem mellozheto. Amennyiben a határozat indokolását az érintett nem 
értette meg, a bíróságnak az adott személy iskolázottságának, szellemi színvonalának megfelelo módon azt 
meg kell magyaráznia. 
A Be. 281. § rendelkezéseibol következoen az ítéletet és az ügydönto végzést csak kihirdetés útján lehet 
közölni a vádlottal, kivéve, ha az eljárást a távollétében folytatták le [Be. 281. § (5); Be. 527. §], az ügyésszel, 
ha a részvétele a tárgyaláson kötelezo volt, továbbá amennyiben a védelem kötelezo volt, vagy védo részt vett 
az eljárásban, úgy a védovel, illetve a magánvádlóval, feltéve, hogy nem a távolmaradása folytán került sor 
az eljárás megszüntetésére [Be. 511. §]. Ezeknek a személyeknek a távollétében az ügydönto határozat 
kihirdetésére nem kerülhet sor. Amennyiben a tárgyaláson a fenti személyek valamelyike nem jelenik meg, 
akkor a tárgyalást el kell napolni, új határnapot kell kituzni, és meg kell tenni az eljárási törvényben 
meghatározott azon intézkedéseket, amelyekkel a megjelenés biztosítható. 
Nem mellozheto a határozat kézbesítése annak a vádlottnak, akivel szemben azért került sor a távollétében az 
eljárás lefolytatásra, mert a vele szemben folytatott eljárás tárgya kényszergyógykezelés elrendelése volt, és a 
tárgyaláson az állapota, jogainak gyakorlására képtelensége miatt nem tudott megjelenni. A vádlott 
jogorvoslati jogosultságát a tárgyalásnak a távollétében történo megtartása nem befolyásolja. Ebbol 
következon a határozatot részére is kézbesíteni kell. Csupán utalunk rá, hogy a vádlott ebben az esetben nem 
csak a kényszergyógykezelés elrendeléséért fellebbezhet, hanem azért is, hogy nem szenved olyan kóros 
elmeállapotban, ami a kényszergyógykezelést megalapozná. 
Önálló fellebbezési jog illeti meg a kényszergyógykezelés elrendelése esetén a nagykorú vádlott törvényes 
képviselojét és házastársát is. A határozat kihirdetésénél nem kötelezo a részvételük, ezért amennyiben nem 
jelentek meg, és a határozat kihirdetésére a távollétükben került sor, akkor a határozatot részükre a 
fellebbezési jogra, és határidore való kioktatással együtt kézbesíteni kell. 
Itt jegyezzük meg, hogy a Be. 262. § (2) bekezdése egyértelmuen fogalmaz, amikor kimondja, hogy a bíróság a 
jelenlévokkel szóban, egyébként kézbesítés útján közli a határozatot. Ebbol következoen mindazon 
érdekeltekkel szemben, akiknek a részvétele a tárgyaláson nem kötelezo, de jelen voltak a kihirdetésénél, a 
határozat közlésének módja a kihirdetés, ezért a jogorvoslati kérelmek bejelentésére nyitva álló határidok 
számítása is ettol az idoponttól kezdodik. 
A 2002. évi I. törvény 159. §-a a (4)-(6) bekezdéseket teljes mértékben átfogalmazta, a benne foglaltakat újra 
szabályozta. 
A (4) bekezdés kötelezové teszi az indokolt ügydönto határozat kézbesítését az ügyész, a vádlott, a védo, 
valamint a sértett részére függetlenül attól, hogy ok maguk jelentettek-e be fellebbezést vagy sem. A bíróság 
ezen kötelezettsége akkor is fennáll, ha a határozat rendelkezo részét már kihirdetés, vagy kézbesítés útján 
közölték. A fentieken túl a bíróság csak azoknak küld indokolással ellátott határozatot, akik az ellen 
fellebbezéssel éltek. 
Az (5) bekezdés külön jogszabályra utalással rendelkezik magának a határozatnak, illetve a határozat 
tartalmáról szóló értesítés megküldésérol. 
A 9. § (1) bekezdése az alapveto rendelkezések sorában rögzíti, hogy a büntetoeljárás nyelve a magyar, 
egyben kimondja azt is, hogy a magyar nyelv nem tudása miatt senkit sem érhet hátrány. Ebbol következik a 
(2) bekezdés azon rendelkezése, hogy a büntetoeljárásban mind szóban, mind írásban mindenki az 
anyanyelvét, bizonyos feltételek mellett regionális, vagy kisebbségi nyelvét, illetve az általa ismertként 
megjelölt más nyelvet használhat. 
A 262. § (6) bekezdése a fenti alapelv érvényesülése az ügydönto határozat vonatkozásában. A törvény 
kötelezové teszi a bíróság számára, hogy a magyar nyelvet nem érto vádlott részére a - szakítva a korábbi 
szabályozással, amely a teljes határozatra nézve állapított meg ilyen kötelezettséget - határozat reá vonatkozó 
részének az anyanyelvére, regionális vagy kissebségi nyelvére, illetve a vádlott kérésére az általa ismertként 
megjelölt nyelvre történo lefordítását és kézbesítését. 
A fenti szabályozás ugyan kedvezobb a korábbinál, hiszen nem az egész határozat lefordítását teszi immár 
kötelezové, ezzel együtt felvet néhány gyakorlati problémát. Álláspontom szerint a határozatok feltétel nélküli 
lefordítása indokolatlan. A garanciális jogok töretlen érvényesüléséhez elegendo lenne - a Be. számos 
rendelkezésénél alkalmazott azon megoldás is -, hogy a határozatot a bíróság - ezen jogra történt kioktatást 
követoen - a vádlott kérésére fordíttatja le. A gyakorlat azt mutatja, hogy a nem magyar állampolgárságú 
vádlottak, akikkel szemben csekélyebb súlyú buncselekmények miatt hozott marasztaló határozatot a bíróság, 
rendszerint a tárgyalás befejezését követo rövid idon belül elhagyják az ország területét, így részükre a 
határozat kézbesítése is csupán a 70. § (1) és (5) bekezdése alapján, hirdetményi úton lehetséges. 



XII. Fejezet 

A TÁRGYALÁS ELOKÉSZÍTÉSE 

A vádirat közlése 

263. § (1) A tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezését követoen tizenöt napon, nagy terjedelmu 
ügyben harminc napon belül megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásának. 

(2) Legkésobb az (1) bekezdésben meghatározott határido letelte után a tanács elnöke a vádiratot haladéktalanul 
megküldi a vádlottnak és a védonek; a vádlottat és a védot felhívja, hogy tizenöt napon belül jelölje meg bizonyítási 
eszközeit. 

(3) A tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejuleg közli a vádlottal és a védovel, ha az ügyész különösen 
védett tanú vallomását kívánja bizonyítási eszközként felhasználni, figyelmezteti oket arra, hogy a különösen védett 
tanú vallomását tartalmazó jegyzokönyvi 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. 

1. A nyomozás befejezésével a büntetoeljárás egy szakasza lezárul és a vádemeléssel egy új szakaszba, a bírói 
szakba kerül, ahol az elso feladat annak megvizsgálása, hogy az eljárás folytatásának feltételei adottak-e 
vagy sem. E feladatot látja el a tanács elnöke, aki az ügynek a bírósághoz érkezésétol számított tizenöt napon 
belül a törvényben eloirt szempontok szerint köteles az ügyet megvizsgálni mégpedig a tekintetben, hogy helye 
van-e a Be. 264-271. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásának, vagyis az ügy áttételének, egyesítésnek 
vagy elkülönítésnek, az eljárás felfüggesztésének, az eljárás megszüntetésének, bizonyos eljárási 
cselekmények elvégzésének, kényszerintézkedésekrol való határozatnak, a vádtól eltéro minosítés 
megállapításának, illetve öttagú tanács elé utalásának. A törvény nagy terjedelmu ügyek esetében lehetoséget 
biztosít arra, hogy a tanács elnöke a 264-271. §-ban foglalt rendelkezéseket, amennyiben azok szükségesek 
harminc napon belül hozza meg. 
A tanács elnökének rendkívül nagy fontosságú és a büntetoeljárás további menetét is meghatározó bonyolult 
feladata gyakorlatilag a tárgyalás elokészítését jelenti, vagyis azt, hogy a tárgyalásra valamennyi bizonyíték 
rendelkezésre álljon és a tárgyalás megtartásának valamennyi feltétele adva legyen. Ehhez azonban 
feltétlenül meg kell vizsgálni az ügyet abból a szempontból, hogy kituzheto-e a tárgyalás vagy sem, illetoleg a 
tárgyalásra csak bizonyos feladatok elvégzése, bizonyos hiányok pótlása után kerülhet sor. 
A törvény e-teendok ellátására tizenöt napos határidot állapít meg, amelyet a bírósághoz érkezés napjától kell 
számolni és ez gyakorlatilag megegyezik a bünteto ügy érkeztetésének a napjával. E határido betartásánál 
rendkívül lényeges szempont, hogy figyelembe kell venni az esetleges elokészíto ülés szukre szabott határidejét 
is. 
Az (1) bekezdés rendelkezése szerint a tanács elnöke vizsgálja meg az ügy iratait, amely azonban távolról sem 
azt jelenti, hogy a tanács elnöke is hozná meg azokat a döntéseket, vagy intézkedéseket, amelyeket a Be. 264-
271. §-a sorol fel. A bíróság, illetve a tanács elnökének jogkörét a Be. 273. § határozza meg és differenciál 
aszerint, hogy az elokészítés során bíróság, avagy a tanács elnöke jár el. A bíróság tanácsa határoz az eljárás 
megszüntetésérol, a személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedésekrol, míg 
egyebekben a tanács elnöke határoz. 
A tárgyalás elokészítése során különös tekintettel kell lenni a tárgyalás megváltozott új rendjére és az ügyfél 
egyenloségre figyelemmel a tárgyalás elokészítése során mindvégig érvényesíteni kell a felek rendelkezési 
jogainak biztosítását. 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint a tanács elnöke a tizenöt napos határido letelte után a vádiratot 
haladéktalanul kézbesíti a vádlottnak és a védonek és ezzel egyidejuleg felhívja arra is, hogy tizenöt napos 
határidon belül jelöljék meg bizonyítási eszközeiket. E határidon belül lehetosége van a vádlottnak és a 
védonek, hogy a bizonyítási indítványaikat eloterjesszék. Ezen túlmenoen e határido alatt mind a vádlottnak, 
mind a védonek lehetosége van arra, hogy a Be. 111. § (5) bekezdése szerint más szakérto kirendelését 
indítványozza a bíróságnak. 
E határido elmulasztása a más szakérto kirendelése vonatkozásában jogveszto, ugyanakkor viszont az egyéb 
bizonyítási eszközök megjelölése tekintetében nem, hiszen értelemszeruen azt a tárgyalás során bármikor 
eloterjeszthetik. 



Amennyiben szükséges, a tanács elnöke az így eloterjesztett, illetve megjelölt bizonyítási indítványok felol a 
tárgyalás kituzése elott dönthet és szükség szerint intézkedik a megjelölt bizonyítási eszközök beszerzése iránt. 
3. A vádirat kézbesítésével egyidejuleg a tanács elnöke köteles a vádlottat és a védot tájékoztatni, hogy az 
ügyben különösen védett tanú vallomása szerepel bizonyítási eszközként. A vádlott és védo ekkor értesül 
eloször arról, hogy az ügyben különösen védett tanú is szerepel, ezért figyelmeztetni kell oket arra, hogy tanú 
vallomását tartalmazó jegyzokönyvi kivonatot megtekinthetik és a tanúhoz írásban kérdés feltételét 
indítványozhatják. A figyelmeztetés kézhezvétele után a vádlottnak és a védonek korlátozás nélkül joga van az 
iratok megtekintéséhez. Az iratmegtekintési jog természetesen nem korlátozható kizárólag a különösen védett 
tanú vallomására, hiszen ez esetben kérdés feltevés csak a vallomás egyéb bizonyítékokkal történo összevetése 
után döntheto el. Ilyen körülmények között viszont az idoigényességre figyelemmel célszeru, ha a tanács 
elnöke határidot állapít meg. A határido elmulasztása természetszeruleg nem jogveszto, ugyanis az iratok 
megtekintésére és a kérdések feltevésének indítványozására a határozathozatal céljából tartandó tanácsülésig 
bármikor sor kerülhet mind a vádlott, mind a védo részérol. 
Mind az iratmegtekintés, mind a kérdés feltevés a vádlottat és védot egymástól függetlenül is megilleti. 
Figyelemmel arra, hogy az eljárás során bármikor sor kerülhet - tehát tárgyalási szakban is - különösen 
védett tanú igénybe vételére, ilyen esetben a vádlott és védo tájékoztatását meg kell ismételni. Ugyanez 
vonatkozik a megismételt eljárásra is, amikor ugyancsak nem kerül sor a vádirat kézbesítésére. 
A tájékoztatás és figyelmeztetés ugyan nincs alakszeruséghez kötve, viszont a vádirat kézbesítésével 
egyidejuleg ez rendszerint írásban történik. A törvényhez fuzött miniszteri indokolás szerint a vádlottnak és a 
védonek ekkor nyílik meg a lehetosége arra, hogy a különösen védett tanúhoz kérdés feltevését 
indítványozzák. Az indokolás szerint az indítvány nem köti a bíróságot, a többi bizonyítási indítványhoz 
hasonlóan ennek elrendelésérol is szabadon dönt. 
Vitatható az indokolás ezen megállapítása, ugyanis a vádlottnak és a védonek a büntetoeljárás rendes 
szabályai szerint joga van mindenkor a kihallgatott tanúhoz kérdéseket feltenni. A különösen védetté 
nyilvánított tanú minosége nem azt jelenti, hogy a kihallgatás szempontjából megkülönböztetett jogosítványok 
fuzodnének hozzá, hanem pusztán azt, hogy a Be. 280. § (2) bekezdése szerint, illetve a 296. § (2) bekezdése 
szerint a különösen védett tanú a tárgyalásra nem idézheto, illetve a tárgyaláson nem hallgatható ki. Ez 
viszont nem járhat annak az eljárásjogi szabálynak a sérelmével, miszerint a vádlott és védo ne tehetne fel 
kérdést a tanúhoz. A különösen védett tanú ugyanolyan tanú, mint a büntetoeljárásban szereplo más tanú, aki 
ilyen védettséget, illetve eljárásjogi oltalmat nem élvez. 
Ebbol következoen a tanács elnökének a vádlott és védo által eloterjesztett kérdés feltevésnek helyt kell adnia 
és a kérdéseket továbbítania kell a nyomozási bíróhoz. 
A különösen védett tanú esetében a vádlott és védo által írásban benyújtott kérdések feltételét kizárólag abban 
az esetben utasíthatja el, amennyiben az a Be. 290. § (3) és (4) bekezdése szerint a tárgyaláson is megtiltható 
lenne akár a kérdés feltevése, akár a tanú részérol válasz megadása. Tehát abban az esetben, ha a különösen 
védett tanúhoz feltett kérdések érdektelenek, nem az ügyre tartoznak, alaptalanok, illetve az emberi 
méltóságot sértik, a tárgyalás tekintélyét veszélyeztetik, a kérdés a választ is magában foglalja, a tanács 
elnöke az indítványt elutasíthatja. Egyéb esetben viszont érvényesülnie kell a vádlottnak és a védonek a Be. 
294. § (2) bekezdésben írt jogainak. 
Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának R 97 (13.) sz. ajánlásával összefüggésben szükséges annak 
biztosítása, hogy a vádlott és védo lehetoséget kapjon ne csak arra, hogy a különösen védett tanúhoz kérdések 
feltevését indítványozzák, de arra is, hogy a különösen védett tanút azonosíthassák. 
Ennek megfeleloen rendelkezik a törvény úgy, hogy a vádirat kézbesítésével egyidejuleg a tanács elnöke arról 
is tájékoztatja a vádlottat és a védot, hogy a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését is 
indítványozhatják. 
A törvény a 272. § (7) bekezdésében rendelkezik a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetésérol 
és a megszüntetés végett eloterjesztett indítvány elbírálásáról. A tanú különösen védetté nyilvánításának 
kérdésében a nyomozási bíró dönt az arra külön megállapított eljárási szabályoknak megfeleloen, míg a 
különösen védetté nyilvánított tanú védelmét a perben eljáró bíró szüntetheti meg. 
Mivel az eljáró tanácselnök sem a különösen védetté nyilvánított tanú személyérol, sem a különösen védetté 
nyilvánítás indokairól, feltételeirol és körülményeirol semmiféle információval nem rendelkezik, így a vádlott 
vagy a védo által eloterjesztett indítványt sem tudná érdemben elbírálni. Ezért rendelkezik úgy a törvény, 
hogy a tanács elnöke az eredeti jegyzokönyvet és a védetté nyilvánító határozatot elozetesen beszerzi a 
nyomozási bírótól. 
A törvény eloírja, hogy a különösen védett tanúhoz feltett kérdések közvetlenül nem irányulhatnak a különösen 
védett tanú személyének és tartózkodási helyének felfedésére. 



A törvény megfogalmazásával ellentétben a kérdések még közvetett formában sem irányulhatnak olyan 
adatokra, amelyek a tanú beazonosítását lehetové tennék. Ebbol következoen, amennyiben a vádlott vagy a 
védo által feltett kérdés akár közvetve, akár közvetlenül arra irányul, hogy a védett tanú személyét, 
tartózkodási helyét megismerhessék, a tanács elnöke a kérdéseket elutasítja és nem küldi tovább a nyomozási 
bírónak a tanú kihallgatása végett. 
A tanács elnökének feladata, hogy döntsön abban a kérdésben, melyek azok a megalapozott kérdések, amelyek 
a tanú anonimitását nem veszélyeztetik és a nyomozási bírónak továbbítva a tanú részérol megválaszolhatók. 
Abban az esetben, ha a kérdések nem felelnek meg e-feltételeknek, a tanács elnöke azokat nem továbbítja a 
kihallgatást végzo nyomozási bírónak. 

Áttétel 

264. § Ha a bíróságnak az ügy elbírálására nincs hatásköre vagy illetékessége, az ügyet átteszi a hatáskörrel, 
illetoleg illetékességgel rendelkezo bírósághoz. 

A tanács elnökének a tárgyalás elokészítése keretében meg kell vizsgálnia, hogy a bíróság rendelkezik-e 
hatáskörrel vagy illetékességgel. Ennek során figyelembe kell venni azt a garanciális szabályt, miszerint senki 
nem vonható el a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkezo bíróságától. 
A hatásköri és illetékességi szabályokat a Be. taxatíve határozza meg. A Be. 19. § szerint a hatáskört, illetve 
az illetékességet a bíróság egyébként hivatalból és folyamatosan vizsgálja. 
Az áttétel szempontjából a hatáskör vizsgálata során nem a vádirati minosítés az irányadó, hanem a vád 
tárgyává tett tényállás helyes minosítése. E szerint kell eldönteni a hatásköri kérdéseket. Amennyiben a helyi 
bíróságon eljáró tanács elnökének a megítélése szerint a vád tárgyává tett tények megyei bíróság hatáskörébe 
tartozó buncselekmény törvényi tényállását látszanak kimeríteni, a magasabb hatásköru bírósághoz teszi át az 
ügyet, a vádirati minosítéstol függetlenül. Amennyiben a bíróság az elokészítés során a hatáskör vagy 
illetékesség hiányát megállapította, úgy abban az esetben soron kívül kell intézkednie az ügynek a hatáskörrel 
vagy illetékességgel rendelkezo bírósághoz történo áttétele felol. Amennyiben a bíróság az ügyet a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bírósághoz, illetve hatósághoz áttette, úgy a maga részérol az ügyet 
áttétellel befejezte, ezáltal hatáskörének vagy illetékességének hiányát is egyúttal megállapította. 
Az a bíróság, amelyikhez az ügyet áttették ugyancsak köteles saját hatáskörét és illetékességét vizsgálni. 
Amennyiben arra az álláspontra jut, hogy az ügyben hatáskörrel vagy illetékességgel nem rendelkezik, 
haladéktalanul intézkednie kell az eljáró bíróságnak a Be. 20. §-a szerinti kijelölése felol. Az a bíróság, ahová 
az ügyet áttették köteles az iratokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo ügyészhez a váddal 
kapcsolatos állásfoglalás kialakítása végett megküldeni, egyben egyidejuleg feltétlenül határoznia kell 
ismételten az elozetes letartóztatásról, ideiglenes kényszergyógykezelésrol vagy lakhelyelhagyási tilalomról. 
Feltétlen eljárási szabálysértés valósul meg, ha a városi bíróság a többvádlottas büntetoügyben nem észleli, 
hogy az egyik megvádolt elköveto fiatalkorú, és a megyei bíróság székhelyén kívüli városi bíróság a fiatalkorú 
ügyében érdemi ügydönto határozatot hoz. (BH1998. 579.) 
A tárgyalás elokészítésének szakában nem mellozheto az iratoknak a magasabb hatáskörrel rendelkezo 
bírósághoz való áttétele, ha a vádiratban foglalt tényállás alapján felmerül a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozó, súlyosabban minosülo buncselekmény megállapításának lehetosége. (BH1999. 58.) 

Egyesítés és elkülönítés 

265. § (1) A bíróság hivatalból vagy indítványra határoz az ügyek egyesítésérol vagy elkülönítésérol (72. §). A 
különbözo bíróságok elott folyamatban lévo ügyek egyesítése, vagy annak mellozése kérdésében az együttes 
elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság dönt, ha több ilyen bíróság van, a megelozés [17. § (2) 
bek.] az irányadó. A bíróság az elotte folyamatban lévo ügyet az egyesítés kérdésében határozathozatalra jogosult 
bíróságnak az egyesítés megfontolása végett megküldi. 

(2) Ha a próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt a próbára bocsátott ellen újabb eljárás indul, vagy ha a 
próbára bocsátott ellen a próbaido elott elkövetett buncselekmény miatt a próbaido alatt indult eljárás, az ügyeket 
egyesíteni kell, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság jár el. Ha a vádlottat 
katonai büntetoeljárásban bocsátották próbára, az ügyeket az a bíróság egyesíti, amely a katonai büntetoeljárást 
lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetoeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 

(3) Az egyesítésnek nem akadálya, hogy a vádlottat korábban magánvádas ügyben bocsátották próbára, az újabb 
büntetoügyben azonban az ügyész, pótmagánvádló vagy másik magánvádló képviseli a vádat. Ha a vádlottat 



közvádas ügyben bocsátották próbára, és az újabb büntetoeljárás 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 bunösségét 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 értelemszeruen kell alkalmazni abban az esetben is, ha a bíróság a 

gyanúsítottal szemben korábban indult büntetoeljárást a 266. § (6) bekezdése alapján felfüggesztette, azonban az 
ügyész a vádlott ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be [266. § (7) bek.]. 

1. A törvény rendelkezése szerint a bíróság hivatalból vagy indítványra határoz az ügyek egyesítésérol vagy 
elkülönítésérol. A tanács elnöke már a tárgyalás elokészítése során észlelheti, hogy szükség lehet az ügyek 
egyesítésére, illetve az elkülönítésre, vagy az egyesítés mellozésére. 
Az ügyek egyesítésének és elkülönítésének részletes szabályait a Be. 72. §-a szabályozza. 
A 72. § (2) bekezdése szerint egyesíteni lehet azokat az ügyeket, amelyek együttes elbírálása az eljárás 
tárgyára vagy eljárásban résztvevo személyekre tekintettel, illetve egyéb okból célszeru. 
Ennek megfeleloen az egyesítésre személyi vagy tárgyi összefüggésben kerülhet sor, azonban az egyesítés 
csupán lehetoség, 
amelyet egyedül és kizárólag a célszeruségi szempontok határoznak meg. 
Az egyesítés már önmagában feltételezi, hogy több ügy van folyamatban, amelyek vagy a terheltek személye 
vagy az eljárás tárgya következtében valamilyen módon összefüggnek és azok együttes elbírálása indokolt 
lehet. 
Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy a különbözo ügyek nem feltétlenül azonos hatásköru és illetékességu 
bíróság elott vannak folyamatban, hanem különbözo bíróságok elott, amelyeknek eltéro lehet a hatáskörük és 
illetékességük. 
Az (1) bekezdés erre az esetre ír elo rendelkezést, amelynek következtében eligazítást ad a tekintetben, hogy 
melyik bíróságnak kell döntenie az egyesítés kérdésében. A különbözo bíróságok elott folyamatban lévo ügyek 
egyesítése vagy annak mellozése kérdésében az együttes elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo 
bíróság jogosult dönteni. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az egyesítés érdemi eldöntését megelozoen az 
ügyeket úgy kell tekinteni, mint ha egyesítésre kerültek volna és ennek függvényében kell megvizsgálni a 
hatáskör és illetékesség szabályait. 
Ha ugyanazt a személyt több buncselekmény terheli és az eljárásra különbözo bíróságok lennének illetékesek, 
valamennyi buncselekmény miatt az a bíróság jár el, amelyiknek hatásköre a legsúlyosabb buncselekményre 
is kiterjed. 
Több azonos hatásköru bíróság között a megelozés dönt. (BJD 1768.) 
A törvény tehát kizárja annak lehetoségét, hogy az alacsonyabb hatásköru bíróság a magasabb hatásköru 
bírósághoz egyesítsen bünteto ügyet és kizárja annak lehetoségét is, hogy azonos hatásköru bíróságok közül a 
bíróság a kizárólagos illetékességu bírósághoz egyesítse az ügyet. 
Összességében tehát a törvény rendelkezésének praktikus oka, hogy mindig az a bíróság döntsön az egyesítés 
kérdésében, amely egyébként is az egyesítést követoen is hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik az adott 
bünteto ügy tárgyalására. 
Ennek megfeleloen rendelkezik úgy a törvény, hogy a bíróság az elotte folyamatban lévo ügyet az egyesítés 
kérdésében határozat hozatalra jogosult bíróságnak küldi meg azzal, hogy az egyesítés tárgyában döntsön. 
Ennek megfeleloen a törvény kizárja azt a lehetoséget, hogy a bíróság a magasabb hatásköru vagy 
kizárólagos illetékességgel rendelkezo bírósághoz áttegye az ügyet egyesítés végett és ezáltal kész helyzet elé 
állítva a bíróságot érdemi döntés meghozatalára késztesse. 
A bíróság tehát csupán egyesítés megfontolása végett küldi meg az ügyet, amely nem jár semmiféle 
kötelezettséggel. Ebbol következoen a magasabb hatásköru vagy kizárólagos illetékességu bíróság csupán 
akkor hoz érdemi határozatot, amennyiben úgy dönt, hogy az ügyeket egyesíti. 
Abban az esetben, ha az ügyek egyesítését valamilyen oknál fogva nem tartja célszerunek, úgy alakszeru 
határozatot hoz az egyesítés mellozésérol. 
Mind az egyesítést elrendelo, mind az egyesítést mellozo határozat ellen fellebbezésnek van helye, ugyanis az 
ügyben érintett vádlottnak alapveto érdeke lehet, hogy ügyeit együttesen bírálják el, vagy pedig többvádlottas 
ügy esetében érdeke fuzodhet ahhoz, hogy bünteto ügyét ne egyesítsék adott esetben egy lényegesen nagyobb 
terjedelmu, idoigényes ügyhöz. 



Abban az esetben, ha az egyesítésre vagy az egyesítés mellozésére, illetve elkülönítésre a tárgyalás 
elokészítése után, tárgyalási szakban kerül sor, már nincs helye a jogorvoslatnak, ugyanis e tekintetben már 
az egyesítés tárgyában hozott határozat pervezeto végzésnek számít. 
Ha ugyanazon vádlottal szemben a tettazonosság körébe tartozó buncselekmény miatt különbözo bíróság elott 
van folyamatban büntetoeljárás és ezért kétséges, hogy a buncselekményt a vádlott tettesként, orgazdaként 
vagy bunpártolóként valósította meg; a tárgyalási szakban lévo két büntetoeljárás egyesítésének az 
elrendelése szükséges. (BH1999. 216.) 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint az egyesítés kötelezo, ha egyrészt a próbaido alatt elkövetett újabb 
buncselekmény elkövetése miatt a próbára bocsátott ellen újabb büntetoeljárás indul, másrészt, ha a próbára 
bocsátást kimondó határozat jogerore emelkedése elott elkövetett buncselekmény miatt a próbaido tartama 
alatt indul meg a büntetoeljárás. 
Ilyen esetekben az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság határoz az 
egyesítés kérdésében, ha pedig az újabb eljárás során nem kerül sor a vádlott bunösségének az elbírálására 
az ügyeket utólag el kell különíteni. 
A törvény rendelkezése szerint ha vádlottat a katonai büntetoeljárásban bocsátották próbára az ügyeket az a 
bíróság egyesíti, amely a katonai büntetoeljárást lefolytatta kivéve, ha a katonai büntetoeljárás hatályát a 
470. § (3) bekezdése alapozta meg. 
Ha a próbára bocsátott a próbaido alatt buncselekményt követ el, az emiatt indult bünteto ügyet, valamint a 
korábbi ügyet feltétlenül egyesíteni kell, mint hogy az újabb buncselekmény miatti eljárás eredménye és a 
próbára bocsátás megszüntetése kérdésében való állásfoglalás elválaszthatatlan. (BH1981. 495.) 
Ha a próbára bocsátott ellen a próbaido alatt akár e határozat meghozatal elott, akár ezt követoen elkövetett 
buncselekmény miatt büntetoeljárás indul, a korábbi és az újabb bünteto ügy egyesítésének elmulasztása 
törvénysérto határozat meghozatalát eredményezi. (BH1981. 401.) 
A törvény tehát nem vette át a Be. által eredetileg tartalmazott azon rendelkezést, amely a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárásban próbára bocsátott vádlott ügyében tartalmazott hasonló rendelkezést, a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárás lefolytatására vonatkozó szabályok ugyanis csak a bíróság illetékességét és nem a hatáskörét 
érintik. 
3. Elofordulhat, hogy a vádlottat magánvádas ügyben bocsátotta a bíróság próbára, majd a vádlott ellen 
indult újabb bünteto ügyben közvádas ügyként az ügyész, az ügyész helyébe lépo pótmagánvádló, vagy 
magánvádas eljárás keretében a magánvádló képviseli a vádat. 
Ezekben az esetekben az egyesítésnek semmiféle akadálya nincs, ugyanis vagy két magánvádas eljárás kerül 
egyesítésre, vagy pedig az ügyész (pótmagánvádló) által képviselt közvádas ügyhöz egyesítik a magánvádas 
ügyet. 
Abban az esetben, ha a vádlottat közvádas ügyben bocsátották próbára és az újabb büntetoeljárás során a 
magánvádló képviseli a vádat, csak akkor lehet az ügyeket egyesíteni, ha az ügyész a vád képviseletét a 
magánvádlótól átvette. 
Ilyen esetekben az iratokat meg kell küldeni a vádképviseletet ellátó ügyésznek az átvétel megfontolása végett. 
Abban az esetben, ha az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól átveszi, az ügyeket egyesíteni kell, - ha 
viszont az ügyész a vádképviseletet nem veszi át az ügyek egyesítésére sem kerülhet sor. 
Más a helyzet viszont akkor, amikor az újabb ügyben a vádat nem magánvádló hanem a pótmagánvádló 
képviseli. 
A pótmagánvádló ugyanis a 236. § rendelkezése szerint az ügyész jogait gyakorolja és eljárására a Be. 229-
230. §-a vonatkozik. Ebben az esetben tehát az ügyészhez nem az iratokat, hanem a pótmagánvádló 
vádindítványát kell megküldeni. Ebbol következoen tehát ha közvádas ügyben bocsátották próbára a vádlottat 
és az újabb büntetoeljárásban a vádat a pótmagánvádló képviseli, úgy az iratokat nem kell az ügyésznek 
megküldeni, hanem ennek hiányában is a vádindítvány megérkezésével az ügyeket egyesíteni kell, ha annak 
egyéb törvényi feltételei adottak. 
4. Az egyesített ügyekben elozetesen nem lehet tudni, hogy az újabb bünteto ügy milyen eredménnyel zárul. 
Abban az esetben, ha a vádlott bunösségét az újabb bünteto ügyben a bíróság megállapítja, úgy 
értelemszeruen immár az egyesített két ügyben halmazati büntetést fog kiszabni vagy egységesen intézkedést 
fog alkalmazni a vádlottal szemben. 
Ugyanakkor nem zárható ki, hogy a bíróság az újabb ügyben a vádlott bunösségét nem állapítja meg, amely 
viszont csupán az ítélet meghozatalkor derül ki. Ebben az esetben a bíróságnak rendelkeznie kell a bünteto 
ügyek elkülönítésérol. Az elkülönítés után az elkülönített iratokat vissza kell küldeni az alapügyben eljárt 
bírósághoz. 



5. A bünteto ügyek eredményesebb felderítése érdekében a nyomozó hatósággal együttmuködo személy, illetve 
fedett nyomozó is együtt muködhet, amelynek következtében úgy az együttmuködo, mint a fedett nyomozó 
bizonyos körülmények között a dolog természetébol adódóan buncselekményt követhet el. Ebben az esetben a 
Be. 175. § (7) bekezdése szerint a fedett nyomozó és az együttmuködo személy által elkövetett buncselekmény 
miatt indított eljárás anyagát el kell különíteni attól az ügytol, amelynek felderítésében az együttmuködo 
személy, illetve a fedett nyomozó részt vett. Ilyen körülmények között van lehetoség arra, hogy a fedett 
nyomozó által feltárt bizonyítékokat az adott ügyben felhasználják. 
6. A Be. 266. § (6) bekezdése alapján a bíróság a Btk. 283. §-ban meghatározott büntethetoséget megszünteto 
okból az eljárást felfüggesztheti abban az esetben, ha a az ügyész a vádemelést nem halasztotta el, mégpedig 
egy évi idotartamra azzal, hogy a kábítószer élvezo vádlott vállalja a kábítószer-függoséget gyógyító 
kezelésen, illetve kábítószer-használatot kezelo más ellátáson vagy megelozo, felvilágosító szolgálaton való 
részvételt. A (7) bekezdése szerint az eljárást folytatni kell abban az esetben, ha az ügyész a vádlott ellen 
kábítószerrel visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be. 
A 265. § (6) bekezdése ehhez képest technikai módosítást jelent arra az esetre, ha az ügyész a terhelttel 
szemben kábítószerrel visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be. Ebben az esetben a 265. § (1) és (4) 
bekezdését értelemszeruen alkalmazni kell, vagyis az újabb vádemelés következtében az egyesítést a 
bíróságnak el kell rendelnie. 
Ugyanakkor viszont megállapítható az is, hogy a törvény nem differenciált aszerint, hogy az újabb vádemelés 
mikori elkövetéssel kapcsolatos. Elofordulhat ugyanis, hogy az újabb vádemelésre az eljárás felfüggesztése 
elotti idoben elkövetett kábítószerrel visszaélés miatt került sor, de az is elofordulhat, hogy a felfüggesztés 
idotartama alatt elkövetett buncselekmény miatt emelt vádat az ügyész. 
Ezen túlmenoen figyelembe kell venni azt is, hogy adott esetben a bíróság a 266. § (7) bekezdésére 
figyelemmel egy évi próbaidore függesztheti fel az eljárást azzal, hogy 6 hónapos gyógykezelésnek kell 
alávetnie magát a terheltnek. Kérdésként merül fel, hogy ez esetben a 6 hónapos folyamatos gyógykezelés 
igazolása után elkövetett újabb kábítószerrel visszaélés buncselekménye miatt történo újabb vádemelés 
következtében az egyesítésre vagy az egyesítés megtagadására kerülhet sor. 

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. 

(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 jogeros befejezéséig tart. 

(3) A bíróság az eljárást felfüggesztheti, ha 
a) a vádlott huzamosabb ideig külföldön tartózkodik, 
b) az ügyészt bizonyítási eszköz felkutatására, vagy a vádirat hiányosságainak pótlására kereste meg [268. § (1) 

bek.]. 
(4) Ha a bíróság a (3) bekezdés a) pontjában meghatározott intézkedést nem tartja indokoltnak, és a vádlott 

külföldi tartózkodási helye ismert, a bíróság elfogató parancsot bocsáthat ki, és a vádlott kiadatása iránti eljárást 
kezdeményezhet. Ha a vádlott kiadatását megtagadták, vagy a kiadatására nincs lehetoség, a bíróság - amennyiben a 
feltételek fennállnak - a büntetoeljárás átadását kezdeményezheti. 

(5) Ha az eljárás felfüggesztésének oka megszunt, illetve a 188. § (1) bekezdésének g) pontja alapján történt 
felfüggesztés esetén, ha a nemzetközi bünteto bíróság alapokmányát kihirdeto, illetve alapokmányából fakadó 
kötelezettségek végrehajtásáról szóló törvény azt eloírja, a bíróság az eljárást folytatja. 

(6) Ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetoséget megszünteto okból az eljárás megszüntetésének lehet 
helye, és az ügyész a vádemelést a 222. § (2) bekezdése alapján nem halasztotta el, a bíróság az eljárást egyévi 
idotartamra felfüggeszti, feltéve, hogy a kábítószer-élvezo vádlott vállalja a kábítószer-függoséget gyógyító 
kezelésen, kábítószer-használatot kezelo más ellátáson vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. 

(7) Az eljárást folytatni kell, ha a vádlott nem igazolja, hogy a felfüggesztéstol számított egy éven belül legalább 
hat hónapig tartó folyamatos, kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelo más 
ellátásban részesült vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetoleg 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 ettol az elmulasztott 
kötelezettség teljesítése várható. Az eljárást a határido lejárta elott 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. 

1. A tárgyalás elokészítésének egyik legfontosabb célja az, hogy a tanács elnöke mindent megtegyen annak 
érdekében, hogy a bizonyítási eljárás lehetoség szerint zökkenomentesen, folyamatosan és egy eljárás 
keretében lefolytatható legyen. Ennek elsodleges feltétele az, hogy azok a személyek, akiknek a jelenléte a 
tárgyaláson szükséges jelen is legyenek. Abban az esetben, ha megállapítható, hogy a terhelt ismeretlen 
helyen tartózkodik és a felkutatására tett intézkedések eredményre nem vezettek, úgy a bíróság az eljárást 
felfüggeszti abban az esetben, ha az eljárás a távollétében nem folytatható le. Önmagában ugyanis a terhelt 
ismeretlen helyen való tartózkodása nem feltétlen akadálya a bünteto eljárás lefolytatásának és a bünteto 
felelosségre vonásnak, ugyanis amennyiben az ügyész a Be. 528. §-ban szabályozott eljárás keretében 
indítványt tesz a bíróságnak az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szembeni eljárásra, úgy azt a bíróság 
az eljárás felfüggesztése nélkül lefolytatja. 
Ugyancsak felfüggeszti a bíróság az eljárást a terhelt tartós vagy súlyos betegsége esetén, illetve abban az 
esetben, ha az elmebetegség a buncselekmény elkövetése után következett be és ezen állapotában vele 
szemben a bünteto eljárás nem folytatható le. 
Felfüggeszti a bíróság az eljárást abban az esetben, ha elozetes kérdésben kell dönteni, ha jogsegély iránti 
megkeresés külföldi hatóság általi teljesítése szükséges, továbbá Magyarországon elvégzendo nyomozási 
cselekmény már nincs, ha nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett buncselekmény miatt a bünteto 
eljárás megindításához szükséges döntést be kell szerezni és végül abban az esetben, ha a Nemzetközi 
Büntetobíróság joghatóságába tartozó ügyben a magyar hatóságot a bünteto eljárás átadása végett 
megkeresték. 
A bünteto eljárás felfüggesztésére ezekben az esetekben az elokészítés keretében, az iratok tartalma alapján 
kerülhet sor. Ugyanakkor nem zárható ki az, hogy a tanács elnöke a felfüggesztés okainak érdemi vizsgálata 
érdekében bizonyos intézkedéseket megtegyen, hatóságokat megkeressen, illetve a vádlott tartózkodási 
helyének felkutatása iránt lépéseket tegyen. 
E körbe tartozik a terhelt betegségét illetoen igazságügyi orvos szakérto kirendelése vagy külföldi hatóságok 
megkeresése. 
Amennyiben a bíróság az elokészítés során a Be. 188. § (1) bekezdés a), b), d)-g) pontjaiban írt okokat 
megállapítja, úgy a bünteto eljárást fel kell függeszteni. 
Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 38. § (1) bekezdése szerint a bíró a bírósági eljárás 
felfüggesztése mellett az Alkotmánybíróság eljárását kezdeményezi, ha az elotte folyamatban lévo ügy 
elbírálása során olyan jogszabályt vagy állami irányítás egyéb jogi eszközét kellene alkalmaznia amelyet 
alkotmányellenesnek tart. 
Az Abtv. hatálybalépése óta egyetlen, a hatályos eljárási törvényt módosító törvény, de maga a Be. és 
Novellája sem vezetett be a bünteto eljárási törvénybe a bírósági eljárás felfüggesztésére vonatkozó 
rendelkezések közé olyan szabályt, amely az Abtv. és a Be. közötti összhangot megteremtette volna. 
Ezt a joghézagot töltötte ki a 2003. évi II. tv. 64. § (1) bekezdése, amikor lehetoséget biztosított arra, hogy az 
alkotmánysérto jogszabály észlelése esetén, amennyiben az Alkotmánybírósághoz fordul, úgy a bünteto 
eljárást erre, immár törvényes okra hivatkozással felfüggessze. 
2. Az eljárást felfüggeszti a bíróság abban az esetben is, ha a bünteto eljárás megindításához szükséges 
feljelentés hiányzik [Btk. 236. § (1) bekezdés; 240. §]. 
A Btk. szabályozza azokat az eseteket, amikor az adott buncselekmény elkövetése miatt a hatóság feljelentése 
szükséges. Ilyen a Btk. 236. § (1) bekezdése, amely szerint, ha a hamis vád folytán eljárás indul, ennek 
befejezéséig a hamis vád miatt bünteto eljárás csak az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján 
indítható, illetve a Btk. 240. §-a szerinti hamis tanúzás, amely esetében ugyancsak az alapügy befejezése után, 
az alapügyben eljáró hatóság feljelentése alapján indítható bünteto eljárás. 
Amennyiben a Btk.-ban írt feljelentés hiányzik, a bünteto eljárás sem folytatható le, mivel a törvény a bünteto 
eljárás megindítását, illetve lefolytatását a feljelentés megtételéhez kötötte. 
A bünteto eljárás felfüggesztése azonban nem határido nélküli, ugyanis a törvény rendelkezése szerint a 
felfüggesztés legfeljebb az alapügy jogeros befejezéséig tarthat. Az alapügy jogeros befejezése után az 
alapügyben eljárt hatóság feljelentése a bünteto eljárás lefolytatásának már nem feltétele. 



3. Amennyiben a bíróság az elokészítés során észleli, hogy a terhelt hosszabb idore külföldre távozott, akár 
tartós munkavégzés, gyógykezelés, üdülés vagy bármely célból, úgy a 266. § (3) bekezdése alapján lehetosége 
van a bünteto eljárás felfüggesztésére. A törvény nem határozza meg sem a külföldön tartózkodás idejét, sem 
azt, hogy melyik az a késobbi idopont, amely alatt még ésszeru keretek között a tárgyalás lefolytatható. 
Nyilvánvaló, hogy ezekben az esetekben a terhelt már a vádemelést megelozoen külföldre távozott és az 
iratokból megállapítható ennek hozzávetoleges idotartama. Ilyen esetben a bíróságnak mérlegelnie kell, hogy 
a bünteto eljárást felfüggeszti vagy adott esetben a külföldön tartózkodás idejét nem tartja olyan 
terjedelmesnek, hogy az eljárás felfüggesztésére sor kerüljön, így ebben az esetben tárgyalást tuz az adott 
ügyben. 
A Be. 268. § (1) bekezdése szerint a bíróság abban az esetben, ha bizonyítási eszközök felkutatására vagy a 
vádirat hiányosságainak pótlására lenne szükség, úgy az ügyészt megkeresi ennek elvégzése érdekében. 
Ezekben az esetekben a bíróságnak lehetosége van a bünteto eljárás felfüggesztésére, ugyanis már az iratok 
tartalma alapján is megállapítható, hogy az ügyész részére eloírt feladatok teljesítése lényegesen hosszabb 
idot vesz igénybe. 
4. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló iratokból megállapítható a terhelt lakóhelye és a bíróság nem 
tartja indokoltnak a bünteto eljárás felfüggesztését, úgy a bíróság elfogató parancsot bocsát ki, egyúttal az 
1996. évi XXXVIII. tv. 31. §-a szerinti kiadatás iránti eljárást kezdeményez. Ebben az esetben a bíróság az 
elfogató parancs kibocsátásával egyidejuleg az iratokat megküldi az igazságügyi miniszternek, ugyanis a 
kiadatási kérelem eloterjesztésérol az igazságügyi miniszter dönt. Abban az esetben, ha a kiadatást 
megtagadták vagy egyéb ok miatt annak teljesítésére nincs lehetoség, a bíróság a büntetoeljárás átadását 
kezdeményezi, ugyanis célszerunek tunik, hogy a büntetoeljárást a megkeresett állam hatósága folytassa le. A 
bünteto eljárás átadását a bíróság ugyancsak az igazságügyi miniszternél kezdeményezi és o dönt az átadás 
kezdeményezése tárgyában. 
Abban az esetben, ha a terhelt tartózkodási helye szerinti külföldi állam a bünteto eljárást átvette, a bíróság a 
bünteto eljárást megszünteti. 
5. Ha a büntetoeljárás felfüggesztésének az oka megszunt, a bíróságnak az eljárást folytatnia kell. 
Természetszeruleg ebben az esetben a bíróságnak meg kell gyozodnie arról, hogy a felfüggesztés oka valóban 
megszunt-e és objektív lehetoség van a tárgyalás kituzésére és megtartására. 
A fentiekrol történo meggyozodés lehet hatóságok megkeresése, igazságügyi orvos szakérto igénybevétele 
révén egyaránt. 
Ugyanakkor viszont ha a Be. 188. § (1) bekezdés g) pontjára hivatkozással függesztette fel az eljárást a 
bíróság a Nemzetközi Büntetobíróság Alapokmányát kihirdeto, illetve az Alapokmányából fakadó 
kötelezettségek végrehajtásáról szóló törvény eloírásainak megfeleloen folytatja az eljárást. 
A Nemzetközi Büntetobíróság Alapokmányából fakadó kötelezettségek végrehajtásáról szóló törvények 
részletesen tartalmazzák az eljárás folytatásának okait, ezért ezen okok külön felsorolását a törvény 
szükségtelennek tartja. 
6. A 2003. évi II. tv. 21. §-ával megállapított Btk. 283. § -a büntethetoséget kizáró okot fogalmazott meg azzal 
a feltétellel, hogy az ott meghatározott cselekményekkel, illetve azokkal összefüggésben két évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendo buncselekményt elköveto személy, ha az elso fokú ítélet 
meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább 6 hónapig folyamatos kábítószer-függoséget gyógyító 
kezelésben, kábítószer-használatot kezelo más ellátásban részesült, vagy megelozo-felvilágosító 
szolgáltatáson vett részt, akkor nem büntetheto. Ennek érdekében az ügyész a Be. 222. § (2) bekezdése szerint 
a vádemelést egy évre elhalaszthatja, mivel adott esetben annak eredményes eltelte után az eljárás 
megszüntetésének is helye lehet. 
Abban az esetben azonban, ha az ügyész nem halasztotta el a vádemelést és vádat emelt a bíróságnak 
lehetosége van arra, hogy az eljárást egy ízben, kizárólag egy évre felfüggessze. Ennek feltételét maga az 
anyagi bünteto jogszabály határozza meg, tehát szükséges, hogy a vádlott vállalja a 283. § (1) bekezdés f) 
pontjában írt feltételeket, tehát, hogy valamilyen gyógyító-megelozo kezelésnek veti magát alá. 
Nyilvánvaló, hogy ez okból az eljárás felfüggesztésére csak akkor kerülhet sor, ha a bíróság meggyozodik 
ezeknek a feltételeknek a fennálltáról, erre viszont kizárólag elokészíto ülés keretében van lehetosége, amikor 
nyilatkoztatja a vádlottat a tekintetben, hogy hajlandó-e vállalni a törvényben írt feltételeket. 
7. A bünteto eljárás felfüggesztése esetében általában bizonytalan, hogy a bíróság mikor tudja az eljárást 
folytatni, hiszen nem lehet tudni elore, hogy az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott mikor, hogyan, milyen 
állapotban kerül elo, a vádlott egészségi állapotában mikor következik be olyan változás, amelynek 
következtében vele szemben a bünteto eljárást folytatni lehet. 



Szigorú szabály, amely szerint a vádlottnak egy éven belül igazolnia kell, hogy 6 hónapig tartó folyamatos 
kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelo más ellátásban részesült vagy 
megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, mivel ellenkezo esetben a bíróság a felfüggesztett bünteto 
eljárást folytatni fogja. 
Ugyancsak folytatja a bíróság az eljárást ha az ügyész a vádlott ellen kábítószerrel visszaélés miatt újabb 
vádiratot nyújtott be. 
Ezekben az esetekben a terheltnek a kötelezettsége, hogy a gyógyító kezelésen való részvételt igazolja. Ebben 
az esetben a bíróság az eljárás folytatása elott szükség esetén igazságügyi orvos szakértot is igénybe vehet 
annak tisztázása végett, hogy a terhelt milyen eljárás keretében, milyen gyógyító-megelozo kezelésben vett 
részt. 
8. A Btk. 196. § (4) bekezdése szerint az (1) és (2) bekezdés alapján az elköveto tartás elmulasztása miatt nem 
büntetheto, a (3) bekezdés esetén pedig büntetése korlátlanul enyhítheto, ha fizetési kötelezettségének az elso 
fokú ítélet meghozataláig eleget tesz. 
Ebben az esetben az ügyész a Be. 222. § (3) bekezdése alapján a vádemelést egy évre elhalaszthatja, de 
amennyiben az ügyész ezt nem tette meg, úgy a bíróságnak is lehetosége van arra, hogy legfeljebb egy évre 
felfüggessze a bünteto eljárást, ha ettol a kötelezettség teljesítése várható. 
E rendelkezésbol következik, hogy amennyiben a terhelt az esedékes tartási kötelezettségének továbbra sem 
tesz eleget, az eljárás folytatását kell elrendelni. Ennek megfeleloen a felfüggesztésnek kettos oka van, 
egyrészt az, hogy a terhelt az általa korábban elmulasztott fizetési kötelezettségeinek is eleget tegyen, 
másrészt a tartási kötelezettségeit azt követoen is folyamatosan teljesítse. Ha bármelyiket elmulasztja, abban 
az esetben az egy éves határido lejárta elott is hivatalból vagy indítványra a felfüggesztés mellozése mellett a 
büntetoeljárást folytatni kell. 
9. A törvény az 1999. évi CX. törvénnyel történt módosításával összhangban, annak rendelkezéseit átvéve 
lehetoséget biztosít arra, hogy a bünteto eljárás felfüggesztése tárgyában - amennyiben arra a 266. § (1) 
bekezdés a) pontja, valamint a (2) bekezdés alapján került sor - a határozatot a bírósági titkár is 
meghozhatja. 

Az eljárás megszüntetése 

267. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, 
a) ha a vád tárgyává tett cselekmény nem buncselekmény, 
b) ha a vádlott gyermekkorú, 
c) a vádlott halála, elévülés, kegyelem, vagy a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget megszünteto ok 

miatt, 
d) ha a vád tárgyává tett cselekményt már jogerosen elbírálták, ideértve a Btk. 6. § esetét is, 
e) ha a magánindítvány, a kívánat, illetoleg feljelentés hiányzik, és az nem pótolható, 
f) ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye, 
g) az olyan buncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a 

felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége, 
h) és a vádlottat megrovásban (Btk. 71. §) részesíti, ha a buncselekmény már nem veszélyes, vagy oly csekély 

fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés 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-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelo más ellátásban 
részesült vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve, ha a tartás elmulasztása vétségének vádlottja a 
tartási kötelezettségét teljesítette. 

(2) Az eljárás megszüntetésérol 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. Ha a sértett harminc napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként, az 
eljárást a bíróság megszünteti. E határido elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Ha a sértett 
pótmagánvádlóként kíván fellépni, a vádindítványt a bírósághoz nyújtja be. 

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

(5) Pótmagánvádló fellépése esetén a 229. § (2) bekezdése, a 230. §, a 231. § és a 233. § rendelkezéseit kell 
értelemszeruen alkalmazni. 



1. Elofordulnak olyan esetek, amikor már a tárgyalás elokészítése során észlelheto, hogy az eljárás 
megszüntetésének lehet helye. Ebben az esetben a bíróság tanácsa tizenöt, illetve bonyolultabb, nagyobb 
terjedelmu ügyekben harminc napon belül dönt az eljárás megszüntetésérol, amelynek okait a 267. § (1) 
bekezdés a)-i) pontjaiban sorolta fel a törvény. 
Amennyiben a tárgyalás elokészítése keretében kerül sor az eljárás megszüntetésére, úgy a bíróság kizárólag 
a rendelkezésre álló iratok alapján dönthet ebben a kérdésben, ugyanis bizonyítást nem vehet fel, viszont nem 
zárható ki, hogy bizonyos hatóságokat - rendorséget vagy ügyészséget - megkereshet hiányzó iratok vagy 
tárgyi bizonyítási eszközök pótlása végett, amelyek a továbbiakban az iratok részét képezik. 
Ennek megfeleloen az eljárás megszüntetése során a bíróság a bizonyítékok mérlegeléséhez nem folyamodhat, 
ugyanis a vád tárgyává tett buncselekmény büntetojogi megítélésérol lehet szó kizárólag. 
a) Abban az esetben, ha a vád tárgyává tett buncselekmény nem buncselekmény, a bíróság az eljárást 
megszünteti. Ennek megfeleloen a bíróságnak kizárólag a vádirati tényállás alapján kell eldöntenie azt, hogy 
az adott magatartás, amely a vádirati tényállásban szerepel, buncselekmény-e vagy sem. Amennyiben 
kizárólag az iratok alapján ez eldöntheto, úgy a bünteto eljárást megszünteti. Abban az esetben viszont, ha a 
vádirati tényállás eltér a bünteto ügy irataiban lévo egyéb bizonyítási eszközöktol, úgy a bíróság az ügyet 
tárgyalásra tuzi, mivel ebben az esetben feltétlenül szükségessé válik a bizonyítási eljárás lefolytatása, a 
bizonyítékok egyenkénti és összességében történo gondos és elemzo mérlegelése és csak ezután dönthet abban 
a kérdésben, hogy az adott magatartás buncselekmény-e vagy sem. 
Abban az esetben viszont, ha a vádiratban írt tényállás adekvát a bünteto ügy irataiban szereplo bizonyítási 
eljárás eredményeivel, úgy értelemszeruen az iratok alapján is megszüntetheto az eljárás. 
A tárgyalás elokészíto szakaszában hozott eljárást megszünteto végzés törvénysérto, ha az a rendelkezésre 
álló bizonyítékok mérlegelésén alapszik. (BH1992. 518) 
A tárgyalás elokészíto szakaszában bizonyítás nem veheto fel és annak eredményeként az eljárás nem 
szüntetheto meg. (BH1977. 226) 
b) Amennyiben a rendelkezésre álló iratokból a tárgyalás elokészítése során megállapítható, hogy a vádlott a 
buncselekmény elkövetésekor még a 14. életévét nem töltötte be, úgy a bíróság az eljárást minden további 
vizsgálódás nélkül a Btk. 22. §-ra figyelemmel nyomban megszünteti. 
c) Elofordulhat, hogy a vádemelés elott a vádlott meghal vagy eljárási kegyelemben részesül, illetve nem túl 
gyakori, de elofordulhat, hogy a büntethetosége elévül. Ilyen esetekben, amennyiben az iratokból mindez 
megállapítható, a bíróság az eljárást ugyancsak megszünteti. Nyilvánvaló, hogy a vádlott halála az iratokból 
nem állapítható meg, hiszen ennek ismeretében az ügyész sem emelt volna vádat, ebbol következoen a 
tárgyalás elokészítése keretében szükséges lehet a halál tényét közokirattal bizonyítani és a halotti anyakönyvi 
kivonatot beszerezni. 
Az elévülés nagyobb körültekintést igényel, ugyanis ebben az esetben különös tekintettel kell lenni arra, hogy 
az elévülési határidot a vádemelés már önmagában megszakítja. Ebbol következoen különös gonddal kell 
vizsgálni azt, hogy a buncselekmény elkövetése és a vádemelés között volt-e olyan egybefüggo, folyamatos 
szakasz, amikor a büntetoeljárást elobbre vivo, a terhelt büntetojogi felelosségre vonása érdekében tett 
intézkedés nem történt. 
Ha a vádemelés után, még az elokészíto szakban a vádlottat egyéni eljárási kegyelemben részesítették, úgy a 
bíróság a vonatkozó iratok beszerzése után az eljárást erre hivatkozással megszünteti. 
A törvény szerint meg kell szüntetni az eljárást, ha a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget 
megszünteto okok valamelyike fennáll. Kétségtelen, hogy a büntethetoséget megszünteto okokat a törvény a 
Btk. 32. § a)-e) pontjaiban sorolta fel. A Btk. 32. § e) pontja büntethetoséget megszünteto okként szabályozza 
a törvényben meghatározott egyéb okot. Ebbol következoen a bíróságnak vizsgálnia kell nem csupán az 
általános részben írt büntethetoséget megszünteto okokat, hanem az egyes törvényi tényállásoknál létesített 
büntethetoséget megszünteto okokat is. 
E körbe tartozik a Btk. 147. § (4) bekezdésében írt kémkedés esetére, a 255/A. § (1) és (2) bekezdése a 
vesztegetés esetére, a 263/C. § (2) bekezdése szerint a bunszervezetben való részvétel esetére, a 283/A. § (2) 
bekezdése szerinti kábítószerrel visszaélés, kábítószer eloállításához használt anyaggal történo elkövetés 
esetére, a Btk. 300/E. § (3) bekezdése esetében a számítástechnikai rendszer védelmét biztosító technikai 
intézkedés kijátszásának buncselekménye esetére, a 303. § (4) bekezdése a pénzmosás esetére és végül a 
329/B. § (4) bekezdése szerinti szerzoi vagy szerzoi joghoz kapcsolódó jogok védelmét biztosító muszaki 
intézkedés kijátszása esetére létesített büntethetoséget megszünteto okok. 
d) A bíróság az eljárást megszünteti akkor is, ha a vád tárgyává tett cselekményt már jogerosen elbírálták. A 
jogeros elbírálás gyakorlatilag a vádlottnak a vád tárgyává tett cselekményének jogeros ítélettel, érdemi vagy 
ügydönto végzéssel történo korábbi elbírálását jelenti. Ebbol a szempontból tehát nem jelent res iudicatat a 



nyomozó hatóság nyomozást megtagadó vagy megszünteto határozata vagy szabálysértési hatóság érdemi 
határozata. 
Abban az esetben viszont, ha a szabálysértést a bíróság akár önállóan, akár buncselekmény mellett bírálta el, 
úgy a bíróság határozatához olyan jogero hatás fuzodik, amely ítélt dolog címén a bünteto eljárás kötelezo 
megszüntetését eredményezi. 
A miniszteri indokolás szerint a Nemzetközi Büntetobíróságok Alapító okmányai részletesen rendelkeznek a 
bünteto eljárás megszüntetésérol is, ezért a törvény rendelkezését ki kell terjeszteni a külföldi bíróságok 
jogeros ítéleteire is, amelyek meghatározását a Btk. 6. §-a tartalmazza. 
Ennek megfeleloen a külföldi bíróság ítélete a magyar bíróság ítéletével azonos érvényu, ha az megfelel a 6. § 
(1) bekezdés a b) pontjaiban írt feltételeknek. A külföldi bíróság ítéletén törvénnyel kihirdetett nemzetközi 
szerzodéssel, továbbá az ENSZ Biztonsági Tanácsa kötelezo határozatával létrehozott Nemzetközi 
Büntetobíróság jogeros ítéletét is érteni kell. 
e) A bíróság a bünteto eljárást akkor is megszünteti, ha a magánindítvány, a kívánat, illetve a feljelentés 
hiányzik, de kizárólag abban az esetben, ha az valamilyen oknál fogva nem pótolható. 
A Be. 173. § (1) bekezdése szerint a magánindítványra üldözendo buncselekmény miatt csak a jogosult 
feljelentése alapján indítható bünteto eljárás. A magánindítvány, kívánat vagy feljelentés hiánya már a 
nyomozás során a 174. § (1) bekezdés e/ pontja szerint a feljelentés elutasítását vonja maga után. Abban az 
esetben, ha az elokészítés keretében megállapítható, hogy a vádemelést megelozoen a magánindítványt, 
kívánatot, illetve feljelentést nem szerezték be és az eljárás további szakaszában sem várható, úgy a bünteto 
eljárást meg kell szüntetni. 
Megállapítható tehát, hogy a 267. § (1) bekezdés b)-c) és e) pontjaiban írt okok részben a büntethetoséget 
kizáró, részben a büntethetoséget megszünteto okok körébe tartoznak. 
Abban az esetben, ha a büntethetoséget kizáró okot megalapozó tényre nézve az eljárás során eltéro 
bizonyítékok merülnek fel a tárgyalás elokészítése során a büntethetoséget kizáró okra alapított megszünteto 
végzés meghozatalának nincs helye, ilyen esetben a bíróság csak a tárgyaláson megvizsgált bizonyítékok 
értékelése alapján határozhat (BH1997. 271). 
f) Abban az esetben, ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak sincs helye, a bíróság az (1) bekezdés 
f) pontja alapján a büntetoeljárást megszünteti. A Be. 2. § (1) bekezdése szerint a bíróság az ítélkezés során 
törvényes vád alapján jár el. A Be. 311. § (1) bekezdése szerint az ügyész a vádat a 321. § (1) bekezdése 
szerinti tanácsülésig bármikor elejtheti. 
Ha az ügyész a vádat a vádirat benyújtása után, még a tárgyalás megkezdése elott, pontosabban a tárgyalás 
kituzése elott elejti, úgy a bíróságnak az eljárást kötelezoen meg kell szüntetnie, ugyanis törvényes vád 
hiányában nem járhat el. Az eljárás megszüntetése során a vádelejtés indokoltsága vagy törvényessége nem 
vizsgálható. A bíróság azonban az eljárást csak akkor szüntetheti meg, ha pótmagánvádnak nincs helye. A Be. 
53. §-a szerint a sértett a törvényben meghatározott esetben pótmagánvádlóként léphet fel abban az esetben, 
ha az ügyész a vádat elejtette. A 199. § (2) bekezdése szerint a panasz elutasítását követoen a sértett 
pótmagánvádat emelhet, ha a) a feljelentést a 174. § (1) bekezdés a)-b) pontja alapján utasították el vagy b) a 
nyomozást a 190. § (1) bekezdésének a)-b) vagy f) pontja alapján szüntették meg. Ezekben az esetekben a 
vádelejtés ellenére sincs helye az eljárás megszüntetésének ha a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni. 
g) A tárgyalás elokészítése keretében a törvény lehetoséget biztosít a bíróságnak arra is, hogy jelentosebb 
súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából jelentéktelen buncselekmények miatti eljárást 
megszüntesse. 
Ennek következtében a bünteto eljárás egyrészt egyszerusödik, másrészt gyorsabbá és hatékonyabbá is válik, 
mivel már az elokészítés keretében a hatóságok egyrészt a bíróság a határozat meghozatalával, másrészt az 
ügyész esetleges tudomásul vétellel kifejezésre juttatta, hogy melyek azok a cselekmények, amelyek tárgyában 
a továbbiakban nem kíván bizonyítást felvenni, illetve felajánlani. Ennek következtében az eljárásban részt 
vevok, így különösen a terhelt számára is világossá válik az a kérdés, hogy melyek azok a vádpontok, 
amelyekkel kapcsolatosan érdemi védekezést kell elkészítenie, érdemi védekezésre kell felkészülnie, s melyek 
azok a vádpontok, amelyek az eljárás részbeni megszüntetése következtében már nem képezik a büntetoeljárás 
tárgyát. 
A kérdés eldöntésénél feltétlenül meghatározó jelentosége van annak, hogy a tárgyalás elokészítése során 
rendelkezésre álló bünteto iratok alapján melyek azok a cselekmények, amelyeknek a bizonyítása 
egyértelmunek tunik. Abban az esetben ugyanis, amennyiben kétes bizonyítási eszközök állnak rendelkezésre a 
súlyosabb buncselekményt illetoen és a bíróság a kevésbé súlyosnak ítélt buncselekmények miatti eljárást 
megszünteti, úgy elofordulhat az a helyzet, hogy a súlyosabbnak ítélt buncselekmény bizonyításának 
ellehetetlenülése esetén elotérbe kerülhetett volna a megszüntetéssel érintett vádirati tényállás. 



A bíróságnak körültekintoen kell eljárni, hogy az általa jelentéktelenebb súlyú buncselekménynek nyilvánított 
cselekmény vagy cselekmények egyenként vagy összességükben nincs jelentosége a vád tárgyává tett 
súlyosabb buncselekmény mellett. Ebbol a szempontból irányadó kizárólag az lehet, hogy a bíróság el tudja 
dönteni azt, hogy a megszüntetésre kerülo buncselekmények esetleges tárgyalása esetén a büntetés kiszabása 
szempontjából egyébként sem képviselnének súlyt. 
h) A törvény lehetoséget biztosít a bíróság számára, hogy az elokészítés során megszüntesse az eljárást az 
olyan buncselekmény miatt, amely már nem veszélyes vagy csekély fokban veszélyes a társadalomra, így a 
vádlottal szemben alkalmazható legkisebb büntetés vagy intézkedés alkalmazása is szükségtelen. Ennek 
feltétele az, hogy ez már a nyomozati iratok alapján eldöntheto legyen és az, hogy ez esetben a bíróság a 
vádlottat megrovásban részesítse. 
i) Az eljárás megszüntetésének ezen esete szoros összefüggésben áll a büntetoeljárás felfüggesztésével, amely 
a 266. § (6) bekezdésében és a (8) bekezdésben került megfogalmazásra. 
A kábítószerrel visszaélés és a tartás elmulasztásának vétsége miatt a bíróság elozetesen az eljárást 
felfüggesztheti annak érdekében, hogy lehetoséget biztosítson a terhelt számára, hogy vagy a törvényben 
eloírt gyógykezelésnek vesse magát alá vagy pedig a tartási kötelezettségét próbálja meg teljesíteni. 
E türelmi intézkedés következménye lehet az, hogy amennyiben a terhelt a bünteto eljárás felfüggesztése alatt 
igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos kábítószer-függoséget gyógyító kezelésben, kábítószer-
használatot kezelo más ellátásban részesült vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson vett részt, illetve ha a 
tartási kötelezettségét teljesítette a bíróság a büntetoeljárást megszünteti. 
A korábbi eljárási törvény lehetoséget adott a büntetoeljárás ezen okokból történo felfüggesztésére, azonban 
nem rendelkezett arra az esetre, ha a törvényben írt feltételek teljesedésbe mennek. Ezáltal a törvény 
világossá tette, hogy ha az eljárást a bíróság azért függesztette fel, mert az eljárás megszüntetésének lehet 
helye, a Btk. 283. §-ban, illetve a Btk. 196. § (3) bekezdésében foglalt büntethetoséget megszünteto ok miatt, 
de a vádemelést az ügyész nem halasztotta el és a vádlott ezt követoen igazolja az ott írt feltételek teljesítését a 
bíróság az eljárást megszünteti. 
2. Amennyiben a bíróság az eljárást megszünteti a magánfelet értesíti azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
nyomozás során bejelentett polgári jogi igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. A (2) bekezdés 
értelemszeruen kizárólag arra az esetre vonatkozik, amikor a bíróság megállapította, hogy pótmagánvádnak 
nincs helye, illetve ha az eljárást az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban irt okokból szüntette meg. Vádelejtés esetén 
ugyanis helye lehet pótmagánvádnak és mivel a pótmagánvádló a sértett, adott esetben lehetosége van a 
polgári jogi igényét a pótmagánvádra lefolytatott büntetoeljárásban érvényesíteni. 
A Be. 159. § (3) bekezdése szerint a magánfél által érvényesített polgári jogi igény biztosítására zár alá 
vételnek csak a magánfél indítványára van helye. A nyomozás során azonban zár alá vételnek helye van a 
sértett indítványára. Ebbol következoen az eljárás megszüntetése esetén rendelkezni kell a magánfél 
indítványára elrendelt zár alá vételrol, ugyanis a (4) bekezdés szerint a zár alá vétel feloldásáról kell 
rendelkezni, ha az elrendelésének az oka megszunt. A zár alá vétel tipikusan a büntetoeljárás során 
érvényesülo kényszerintézkedés, amely kizárólag addig tartható fenn, amíg annak okai fennállnak. Abban az 
esetben, ha nincs büntetoeljárás, illetve a büntetoeljárást meg kell szüntetni, a büntetoeljárás során 
alkalmazott kényszerintézkedés sem tartható fenn. Ugyanakkor viszont a büntetoeljárás megszüntetése során 
a magánfél jogos érdekei súlyos sérelmet szenvednek azáltal, hogy a polgári jogi igény egyéb törvényes úton 
történo érvényesítése során a követelése már fedezet, illetve biztosíték nélkül marad. 
3. A (3) bekezdés szabályozása szerint ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság tizenöt 
napon belül kézbesíti a sértettnek az ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát. A vádelejtést tartalmazó 
nyilatkozat kézbesítése önmagában azonban nem elégséges, a bíróságnak a sértettet tájékoztatnia kell, hogy 
figyelemmel arra, hogy az ügyész a vádat elejtette, a bíróság az eljárást tárgyalás kituzése nélkül meg fogja 
szüntetni amennyiben harminc napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként. A sértettet figyelmeztetni kell arra 
is, hogy a határido elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye. Ezen túlmenoen arra is ki kell oktatni, hogy a 
Be. 56. § (2) bekezdése szerint az ügyvédi képviselet kötelezo és a vádindítványt a bírósághoz kell benyújtani. 
Amennyiben a sértett a vádelejtést tartalmazó nyilatkozat és a bíróság kioktatását tartalmazó irat átvételét 
követo harminc napon belül nem nyújtja be a bírósághoz a vádindítványt, a bíróság az eljárást megszünteti. 
4. A (4) bekezdés szabályozása szerint a büntetoeljárás megszüntetésének nem akadálya, ha a sértett 
ismeretlen helyen tartózkodik, s ezért a bíróság az ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát nem tudta 
részére kézbesíteni. Az eljárás megszüntetésére azonban kizárólag akkor kerülhet sor, amennyiben a sértett 
valóban ismeretlen helyen tartózkodik. Ezért a bíróságnak meg kell kísérelnie a sértett tartózkodási helyének 
felkutatását. Ennek eredménytelensége folytán lehet az eljárást megszüntetni. 



5. A törvény rendelkezése szerint a pótmagánvádló fellépése esetén a Be. 229. § (2) bekezdése szerint a 
pótmagánvádlónak lehetoséget kell biztosítani, hogy a vádindítvány benyújtása elott a buncselekményre 
vonatkozó iratokat megismerhesse. A bíróság a vádindítványt a Be. 231. § (2) bekezdése szerint elutasítja, ha 
a pótmagánvádló a vádindítványt a harminc napos határido eltelte után nyújtotta be. Elutasítja akkor is, ha a 
pótmagánvádlót nem ügyvéd képviseli és akkor is, ha a vádindítványt nem az arra jogosult nyújtotta be, 
továbbá ha a vádindítvány ténybeli vagy jogi alapja nyilvánvalóan hiányzik. 
A pótmagánvádló az iratoktól elkülönítve zártan kezelt iratokat értelemszeruen nem tekintheti meg, a 
vádindítványt elutasító végzés ellen pedig fellebbezésnek sincs helye. 

Intézkedés eljárási cselekmény elvégzése iránt 

268. § (1) A bíróság hivatalból vagy az eljárásban részt vevo személyek indítványára intézkedik aziránt, hogy a 
bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Ennek érdekében - határido tuzésével, szükség esetén az 
eljárás felfüggesztése mellett - megkeresheti az ügyészt, továbbá pártfogó felügyeloi vélemény beszerzését rendelheti 
el. Az ügyész megkeresése bizonyítási eszköz felkutatására és a vádirat hiányosságainak pótlására is irányulhat. 

(2) 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 jegyzokönyvet és a 207. § (2) bekezdésének 
d) pontja szerinti határozatot. A jegyzokönyvet és a 207. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti határozatot csak a 
bíróság tagjai tekinthetik meg, és azokról másolat nem adható. 

(3) Ha a vádlott, a védoje vagy az ügyész a különösen védett tanúhoz kérdés feltevését indítványozta [263. § (3) 
bek.], illetoleg a különösen védett tanúhoz a tanács elnöke tesz fel kérdést, a bíróság a különösen védett tanú 
vallomásáról készült jegyzokönyv és a 207. § (2) bekezdésének d) pontja szerinti határozat egyideju visszaküldésével 
elrendeli, hogy a nyomozási bíró a vádlott, a védoje vagy az ügyész által feltett kérdésekre ismételten kihallgassa a 
különösen védett tanút. A kihallgatásra a 213. § (2) és (4) bekezdését kell alkalmazni. 

1. A hatályos törvény megszüntette az 1973. évi I. törvény pótnyomozásra vonatkozó rendelkezéseit. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a bíróság számára ne lenne valamilyen lehetoség a nyomozati anyag 
kiegészítésére vagy a vádirat pontosítására, illetve a bizonyítási eszközök beszerzésére. 
A tárgyalás elokészítése során az eljáró tanács elnöke a vádiratból indul ki és veszi számba, hogy melyek azok 
a bizonyítási eszközök, amelyeket az ügyészség az eljárás során a vád bizonyítása érdekében felajánlott vagy 
vannak-e esetleg olyan bizonyítási eszközök, amelyek a vádiratban ugyan nem szerepelnek, de a bizonyítási 
eljárás során feltétlenül szükségesek lehetnek. 
Az ügyész általában a vádiratban megjelöli azokat a bizonyítási eszközöket, amelyeket a vádirati tényállás 
bizonyítására alkalmasnak talál és indítványt is tesz azoknak a tárgyaláson történo felhasználására is. A 
bíróságnak viszont az a feladata, hogy az elokészítés keretében feltétlenül gyozodjön meg arról, hogy 
valamennyi bizonyítási eszköz hiánytalanul rendelkezésre áll-e vagy sem, hogy ez okból a kituzött tárgyalást 
lehetoleg ne kelljen elnapolni a bizonyítás kiegészítése végett. 
A tanács elnöke az iratok áttanulmányozása során észlelheti, hogy a vádiratban megjelölt bizonyítási 
eszközökön túlmenoen további bizonyítási eszközökre is szükség lehet. Ezekben az esetekben a bíróság 
hivatalból határozhat afelol, hogy további bizonyítási eszközök beszerzésére, illetve felkutatására van 
szükség. 
Feltétlenül szükséges kiemelni, hogy a törvény megfogalmazása szerint az ügyész kizárólag akkor keresheto 
meg, ha a bizonyítási eszközök felkutatása válik szükségessé, mert abban az esetben, ha a bünteto ügy 
irataiból megállapíthatóak a további bizonyítási eszközök, úgy erre irányuló ügyészi indítvány hiányában is a 
bíróság hivatalból intézkedhet a tárgyalás elokészítése során ezeknek a beszerzése felol. 
Ebbol következoen az ügyész megkeresésére a bizonyítási eszközök felkutatása végett kerülhet sor, ugyanis a 
bíróság ilyen nyomozati jellegu tevékenységet a tárgyalás elokészítése során sem végezhet. 
Az eljárásban részt vevok - elso sorban a vádlott és védoje - már az ügy érkezésekor vagy ezt követoen rövid 
idon belül bizonyítási eszközök beszerzése iránti indítványt, illetve kérelmet is eloterjeszthetnek. Figyelemmel 
arra, hogy a bíróság ekkor még csupán a tárgyalás elokészítésének a szakaszában jár, az ügyészt keresi meg 
az indítványozott bizonyítási eszközök beszerzése, illetve felkutatása és az iratokhoz csatolása végett. 
A Be. 263. § (2) bekezdése szerint a tanács elnöke a vádiratot tizenöt, illetve harminc nap eltelte után 
haladéktalanul kézbesíti a vádlottnak és a védonek. A vádlott és a védo e perjogi aktus következtében értesül 
eloször arról, hogy a vádlott ellen vádat emeltek és eloször szereznek konkrét értesülést azokról a bizonyítási 
eszközökrol, amelyekkel az ügyész a vádat bizonyítani kívánja. 



A törvény rendelkezése szerint a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejuleg a vádlottat és a védot is 
felhívja, hogy tizenöt napon belül jelöljék meg bizonyítási eszközeiket és e tekintetben tegyék meg 
indítványaikat. 
A határido letelte után a bíróság a rendelkezésre álló indítványok alapján tekinti át a bizonyítási eszközöket 
és amennyiben azokat elégtelennek ítéli, úgy hivatalból intézkedik a további bizonyítási eszközök felkutatása 
és rendelkezésre bocsátása felol mégpedig oly módon, hogy ez ügyben a vádat emelo ügyészt keresi meg. 
Természetesen a vádlott és a védo a tizenöt napos határidon túl is terjeszthet elo bizonyítási indítványt, 
azonban ezek elbírálása már kívül esik a tárgyalás elokészítésének szakaszán. 
A törvény rendelkezésébol kitunoen nem csupán a már meglévo de az iratokhoz nem csatolt bizonyítási 
eszközökrol lehet szó, hanem olyan bizonyítási eszközök felkutatása végett is megkeresheti a bíróság az 
ügyészt, amelyek a vádirati indítványban eredendoen nem szerepeltek, tehát az ügyésznek fel kell kutatnia a 
bíróság által megjelölt bizonyítékokat. Ennek megfeleloen a törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a bíróság 
határido tuzésével - szükség esetén az eljárás felfüggesztése mellett - keresse meg az ügyészt. Ebben az 
esetben ugyanis a bizonyítási eszközök felkutatásának ideje nem a bírósági pertartamot fogja növelni, mivel 
az eredményes eljárás esetén a bíróság a bünteto ügy iratait ismételten új számra fogja iktatni. 
Abban az esetben, ha a bíróság pártfogó felügyeloi vélemény beszerzését rendeli el vagy határidot biztosít a 
pártfogó felügyelonek vagy a bünteto eljárást felfüggeszti. 
Ezen túlmenoen a gyakorlatban elofordulhat, hogy a vádirat olyan fogyatékosságokban is szenvedhet, 
amelynek következtében a tanács elnöke úgy ítéli meg, hogy a vádirat abban a formájában alkalmatlan a 
tárgyalásra. 
Ezekben az esetekben már nem a bizonyítási eszközök hiányáról vagy fogyatékosságáról, hanem a vádirat 
tartalmi hiányosságairól van szó, amelyekbol már a tárgyalás elokészítése során látható, hogy amennyiben az 
ügyész a tárgyalás elott nem korrigálja ezeket a hiányosságokat, úgy a bünteto eljárás ez okból sikertelen 
lesz. Ebben az esetben a nyomozó hatóság feltárta mindazokat a lényeges tényeket és körülményeket, amelyek 
az eredményes vádemeléshez és a bünteto eljárás folytatásához szükségesek, ugyanakkor az ügyész nem 
megfeleloen használta ki ezeket a lehetoségeket, így olyan vádiratot terjesztett be a bírósághoz, amely súlyos 
fogyatékosságai miatt alkalmatlan a tárgyalás lefolytatására. 
A törvény ezért rendelkezett úgy, hogy amennyiben a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádirat olyan tartalmi 
fogyatékosságokban szenved, amelyek a bünteto eljárás eredményességét veszélyeztetik, úgy ezen hiányok 
pótlása végett az ügyészt megkeresheti. 
A pótnyomozás jogintézményével ellentétben ezen esetekben az ügy nem kerül vissza nyomozati szakba, 
hanem bírósági szakaszban marad. 
2. A tanács elnöke a vádiratból értesül eloször arról, hogy az ügyész különösen védett tanú vallomásával 
kívánja bizonyítani a vád tárgyává tett buncselekményt. Ebben az esetben a tanács elnöke a nyomozási bírótól 
beszerzi a különösen védett tanú vallomásáról készült jegyzokönyvet és a 207. § (2) bekezdésének b/ pontja 
szerinti határozatot, amely a nyomozási bíró határozata a tanú különösen védetté nyilvánításáról. 
A 263. § (3) bekezdése szerint a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejuleg közli a vádlottal és a 
védovel, hogy az ügyész különösen védett tanú vallomását kívánja az eljárás során bizonyítási eszközként 
felhasználni és figyelmezteti oket arra is, hogy a különösen védett tanú vallomását tartalmazó jegyzokönyvi 
kivonatot megtekinthetik. 
A 213. § (2) bekezdése szerint a különösen védett tanú kihallgatásáról készült, illetve készített jegyzokönyvi 
kivonatot az ügyész részére át kell adni. A jegyzokönyvi kivonatnak a vádirat benyújtásáig történo 
elkülönített, zárt kezelésérol az ügyész gondoskodik. Felhasználására akkor kerül sor, ha az ügyész vádat 
emel és a vád tárgyává tett buncselekményt a különösen védetté nyilvánított tanú vallomásával kívánja 
bizonyítani, ezért e jegyzokönyvi kivonatot a vádemelés alapjául szolgáló bünteto ügy irataihoz csatolja. 
A (2) bekezdés rendelkezése szerint a tanács elnöke a nyomozási bírótól beszerzi a különösen védett tanú 
vallomásáról készült eredeti jegyzokönyvet és a különösen védetté nyilvánításról szóló határozat eredeti 
példányát. Ennek azért van jelentosége, mert a tanács elnöke egyrészt az eredeti jegyzokönyv és a kivonat 
egybevetésébol meggyozodhet arról, hogy a jegyzokönyvi kivonatban rögzített vallomás valóban megegyezik 
az eredeti jegyzokönyvben tett vallomással, másrészt pedig a különösen védetté nyilvánító határozatból 
meggyozodhet arról is, hogy a különösen védetté nyilvánítás feltételei valóban fennálltak-e vagy sem és e 
téren jut jelentoséghez az a rendelkezés, amely szerint a vádlott és a védo a vádirat kézbesítését követoen 
indítványozhatja a különösen védetté nyilvánítás megszüntetését. 
Ennek megfeleloen a különösen védetté nyilvánítás megszüntetésére akkor van lehetoség, ha a vádlott vagy a 
védo a különösen védetté nyilvánított tanút név szerint megjelöli vagy olyan módon azonosítja, amelybol 
egyértelmuen kitunik, hogy a vádlott és a védo elott a különösen védetté nyilvánított személy ismert. Ebbol 



következik az is, hogy a bíróság, illetve a tanács elnöke csak az eredeti dokumentumok birtokában kerülhet 
abba a helyzetbe, hogy meg tud gyozodni arról, hogy valóban fennáll-e a különösen védetté nyilvánítás 
megszüntetésének törvényi feltétele. 
A (2) bekezdés rendelkezése szerint a különösen védetté nyilvánított tanú vallomásáról készült jegyzokönyv és 
a különösen védetté nyilvánító határozat zártan kezelendo. Ebbol következoen kizárólag a bíróság tagjai 
tekinthetik meg, míg más személyek ettol el vannak zárva. Ennek megfeleloen az irat-megtekintési, illetve irat-
betekintési jog e körben nem érvényesül és ezen iratokról sem a vádlott, sem a védo nem kaphat másolatot. 
3. A nyomozási bíró még az eljárás olyan szakaszában nyilvánítja különösen védetté a tanút, majd hallgatja 
meg, amikor nem feltétlenül áll minden releváns adat a rendelkezésére, így elképzelheto, hogy a nyomozás 
lezárásakor, majd a vádemelést követoen még további kérdések is felmerülhetnek, amelyek a tanú különösen 
védetté nyilvánításakor még ismeretlenek voltak. 
A (3) bekezdés erre az esetre tartalmaz rendelkezést, ha a vádirat benyújtását követoen a törvényes határidon 
belül a vádlott kérdést kívánna feltenni a különösen védett tanúhoz. 
Elofordulhat azonban olyan eset is, amikor a tanács elnökének hivatalból, indítvány nélkül merülnének fel 
olyan kérdései, amelyeket tisztázni kellene a különösen védett tanúval. 
Ebben az esetben a tanács elnöke rendeli el a különösen védett tanú ismételt kihallgatását és ennek során 
összefoglalja azokat a kérdéseket, amelyeket a különösen védett tanúnak az ismételt kihallgatás során a 
nyomozási bírónak fel kell tennie. 
Ebben az esetben a tanács elnöke a (2) bekezdés szerint beszerzett eredeti jegyzokönyvet és a védetté 
nyilvánító határozatot visszaküldi a nyomozási bírónak. A nyomozási bíró nem vizsgálhatja felül érdemben a 
tanács elnöke által feltett, illetve továbbított kérdéseket, azokra nézve a különösen védett tanút meg kell 
hallgatnia. Ezt követoen a nyomozási bíró már csupán az újabb kihallgatásról készített jegyzokönyvet, illetve 
értelemszeruen az arról készített kivonatot küldi meg a bíróságnak. 
A vallomásról készített kivonat hangsúlyozása azért lényeges, mert az ismételt meghallgatás során is 
elofordulhat, hogy a kérdések kapcsán a különösen védett tanú olyan nyilatkozatot tesz, amelybol személyére, 
tartózkodási helyére következtetni lehetne. Ezért ismételten szükséges lehet a jegyzokönyvi kivonat elkészítése. 
Az ismételt kihallgatás során a Be. 213. § (2) és (4) bekezdését értelemszeruen alkalmazni kell, amely egyrészt 
szabályozza, hogy a kihallgatáson kik lehetnek jelen, másrészt lehetoséget ad, hogy az ismételt kihallgatás 
alkalmával is technikai eszközökkel a kihallgatás rögzítheto legyen. 

Határozat kényszerintézkedésekrol 

269. § (1) A bíróság az ügyész indítványára [218. § (1) bek.] vagy hivatalból határoz a személyi szabadság 
elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés fenntartásáról, elrendelésérol vagy megszüntetésérol. 

 (2) Az ügy áttételét elrendelo bíróság által fenntartott vagy elrendelt kényszerintézkedés annak a bíróságnak a 
tárgyalás elokészítése során hozott határozatáig tart, amelyhez az ügyet áttették. 

1. A tárgyalás elokészítése keretében a tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezése után tizenöt 
napon belül köteles dönteni a személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedések 
fenntartásáról, elrendelésérol vagy megszüntetésérol. A bíróság vagy az ügyész indítványára vagy hivatalból 
határoz ezekben a kérdésekben. Az ügyész indítványára dönt a bíróság a Be. 218. § (1) bekezdése szerint, ha a 
vádlott a vádirat benyújtásakor már személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó 
kényszerintézkedés hatálya alatt áll és az ügyész ennek fenntartására tesz indítványt. 
Ebben az esetben a bíróság vagy a kényszerintézkedés fenntartásáról vagy annak megszüntetésérol határoz. 
Hivatalból határoz a bíróság, ha a vádirat benyújtásakor a vádlott nem áll a személyi szabadság elvonásával 
vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés hatálya alatt, azonban a bíróság megítélése szerint szükség van a 
kényszerintézkedés elrendelésére. 
Ezekben a kérdésekben a bíróság tanácsa jár el a Be. 273. § (2) bekezdése értelmében. 
A személyi szabadság elvonásával járó kényszerintézkedés az elozetes letartóztatás és az ideiglenes 
kényszergyógykezelés. 
A személyi szabadság korlátozásával járó kényszerintézkedés a lakhelyelhagyási tilalom és az útlevél elvétele. 
A nyomozás során elrendelt vagy meghosszabbított elozetes letartóztatás vagy ideiglenes 
kényszergyógykezelés az elsofokú bíróságnak a tárgyalás elokészítése során hozott határozatáig tart, ezért a 
bíróságnak alakszeru határozattal kell döntenie arról, hogy azt megszünteti-e, vagy az ügydönto 
határozatának kihirdetéséig fenntartja. 



A lakhelyelhagyási tilalom a vádirat benyújtását követoen a bíróság ellenkezo tartalmú döntéséig, illetve az 
eljárás jogeros befejezéséig tart. Ebbol következoen ez esetben alakszeru határozattal a fenntartásról nem, 
csak az esetleges megszüntetés tárgyában kell dönteni. 
Az elozetes letartóztatás, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelés kérdésében a bíróságnak akkor is az ügy 
érkezésétol számított tizenöt napon belül kell döntenie, ha a vádirat benyújtását megelozo határozatban a 
hosszabbítás határideje a tizenöt napos határidot követo idore esik. 
2. Abban az esetben, ha a bíróság a tárgyalás elokészítése keretében a Be. 264. §-a szerint az ügy áttételét 
rendelte el, döntenie kell az elozetes letartóztatásról, illetve az ideiglenes kényszergyógykezelésrol is. Ebben 
az esetben az elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás és ideiglenes kényszergyógykezelés annak a 
bíróságnak a tárgyalás elokészítése során hozott határozatáig tart, amelyhez az ügyet áttették. 

A vádtól eltéro minosítés lehetosége 

270. § (1) A bíróság megállapíthatja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény a vádirati minosítéstol eltéroen hogyan 
minosülhet. Ekkor a bíróság az áttételrol, az egyesítésrol, az elkülönítésrol, az eljárás felfüggesztésérol és az eljárás 
megszüntetésérol is határozhat. 

(2) Ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett cselekmény magánvádra üldözendo buncselekmény, az 
ügyésznek a vád átvételére vonatkozó nyilatkozatát nem kell beszerezni. 

1. A tárgyalás elokészítése keretében a bíróság köteles megvizsgálni a vádirati tényállást és annak jogi 
minosítését is. 
A bíróságot azonban nem az ügyész jogi álláspontja, hanem a vádiratban leírt tények, illetve cselekmények 
kötik, amelyek alapján köteles a cselekmény jogi minosítésében is elozetesen állást foglalni. Ennek során 
elofordulhat, hogy a bíróság arra az álláspontra helyezkedik, hogy a vádirati tényállásban leírt cselekmény 
vagy cselekmények az ügyészi állásponttól eltéroen is minosülhetnek. Ebben az esetben a bíróság köteles 
alakszeru határozatot hozni és végzésének rendelkezo részében megállapítani, hogy az iratok tartalma 
alapján a vád tárgyává tett cselekmény - álláspontja szerint - a Btk. melyik rendelkezésébe ütközik. Ez az 
elozetes állásfoglalás korántsem azt jelenti, hogy a bíróság prejudikálna, ugyanis ennek a minosítésnek csak a 
lehetoségét állapítja meg. 
A bíróságnak nem csak abban az esetben kell megállapítania, ha cselekmény az ügyészi állásponttól eltéroen 
súlyosabban minosülhet, hanem akkor is, ha az eredeti minosítéshez képest másként, enyhébben minosülhet a 
vádlott cselekménye. 
Az adott esetben e rendelkezésnek azért van kiemelkedo jelentosége, mert kétségtelen, hogy a bíróság a 
vádirati tényállásban leírt tényekhez van kötve és azt köteles kimeríteni, azonban a vádlott és védo végül is a 
jogi minosítésbol szerez elso kézbol információt arról, hogy milyen buncselekmény elkövetésével szemben kell 
a védekezésre felkészülni. Ennek megfeleloen, amennyiben a bíróság az elokészítés keretében már felhívja a 
figyelmet arra, hogy a vádirati minosítés nem mindenben állja meg a helyét, így a bizonyítási eljárás során 
segítséget nyújt a vádlott és védoje felkészüléséhez is. 
E végzést éppen a megfelelo felkészülés érdekében ki kell kézbesíteni az ügyésznek, a vádlottnak, a védonek és 
az eljárásban részt vevo más személyeknek, ugyanis a bíróság az eljárás folytatása során ezt a megállapítást 
is figyelembe veszi. 
Kétségtelen, hogy a bíróságot nem köti saját végzése a tekintetben, hogy a cselekményt végso soron hogyan 
fogja minosíteni, azonban ezen elhatározása kihatással lehet az elokészítés keretében hozott további 
döntésekre is. Így abban az esetben, amikor a bíróság dönt és megállapítja, hogy a vádtól eltéroen hogyan 
minosül a cselekmény, ezzel egyidejuleg döntenie kell ennek függvényében az áttételrol, az egyesítésrol, az 
elkülönítésrol, vagy adott esetben az eljárás felfüggesztésérol, illetve megszüntetésérol. 
2. Abban az esetben, ha a bíróság azt állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett cselekmény magánvádra 
üldözendo buncselekmény, az ügyésznek a vád átvételére vonatkozó nyilatkozatát nem szükséges beszereznie, 
ugyanis az ügyész a tényállás ismeretében döntött a vádemelés kérdésében. 

Öttagú tanács elé utalás 

271. § A megyei bíróság elrendelheti, hogy az ügyet két hivatásos bíróból és három ülnökbol álló tanács tárgyalja, 
ha 

a) ezt a vádlottak nagy száma vagy az ügy különösen nagy terjedelme indokolja, 
b) a buncselekményre a törvény életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetové teszi. 



Az öttagú tanács elé utalásra kizárólag elsofokon és megyei bíróság elott kerülhet sor. 
Meghatározott esetekben elsosorban kiemelkedoen nagy jelentoségu, vagy nagy terjedelmu, illetve az átlagost 
meghaladóan bonyolult ténybeli és jogi megítélésu ügyeknél a tanács elnöke az elokészítés keretében 
elrendelheti, hogy az ügyet öttagú tanács tárgyalja. Az öttagú tanács elé utalásra egyébként az ügyész a 
vádiratban, valamint a vádlott és védo is tehet indítványt. További feltétele az öttagú tanács elé utalásnak, 
hogy a buncselekményre a törvény életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetové tegye. 
A feltételeket illetoen a törvény megfogalmazása némi magyarázatra szorul. Az a) és b) pontban írt feltételek, 
vagyis az, hogy a vádlottak nagy száma, vagy az ügy különösen nagy terjedelme indokolja, illetve a 
buncselekményre a törvény életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetové teszi, vagylagos 
feltételek, ugyanis az ügy terjedelme vagy bonyolultsága, illetve a vádlottak nagyobb száma nem feltétlenül 
azonos az életfogytig tartó szabadságvesztéssel fenyegetett rendkívül súlyos buncselekményekkel. Ebben az 
esetben a bíróság két hivatásos bíróból és három ülnökbol álló tanácsa jár el. Az öttagú tanács azonban 
kizárólag a tárgyaláson járhat el. A tárgyalás elokészítése során és egyéb intézkedések megtételekor a 
bíróság rendes elsofokú tanácsa intézkedik. 
Ennek megfeleloen az öttagú tanács elé utalás tárgyában is a bíróság háromtagú tanácsban jár el. Az öttagú 
tanács elé utalásnak a bírósági iratokból ki kell tunnie, tehát a bíróság alakszeru határozatban dönt az öttagú 
tanács elé utalásról. El lehet rendelni az öttagú tanács elé utalást a tárgyalás elokészítése során hozott 
bármely határozatban, praktikusan és a gyakorlatban legtöbbször a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos 
határozatban. 
Az öttagú tanács elé utalásra azonban nem csupán kizárólag a tárgyalás elokészítése során van lehetoség, 
hanem a tanács elnöke a tárgyalás megkezdéséig bármikor rendelkezhet így. A tárgyalás megkezdése után 
azonban ilyen döntés már nem hozható. 
A Be. 276. § (1) bekezdés e) pontja szerint az öttagú tanács elé utalás, illetve ennek megtagadása tárgyában 
hozott határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 

Az elokészíto ülés 

272. § (1) Ha a tárgyalás elokészítése során vizsgált kérdésekben a határozat meghozatala elott az ügyész vagy a 
vádlott meghallgatása látszik szükségesnek, a bíróság a 263. § (1) bekezdésében meghatározott határido letelte után 
harminc napon belül ülést tart. 

(2) Az elokészíto ülés kötelezo, ha a bíróság elozetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet vagy 
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésérol határoz, illetoleg ha a vádlott vagy a védoje a tanú különösen védetté 
nyilvánításának megszüntetését indítványozta. 

(3) A tanács elnöke az elokészíto ülés határnapjáról az ügyészt, a vádlottat és a védot értesíti; a (2) bekezdés 
esetén, valamint ha a vádlott meghallgatása más okból szükséges, a vádlottat és - kötelezo védelem esetén - a védot 
megidézi. 

(4) Az elokészíto ülés nem tartható meg az ügyész, valamint a megidézett vádlott és védo távollétében, kivéve, ha 
az elokészíto ülés tárgya elozetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet vagy ideiglenes 
kényszergyógykezelés elrendelése. 

(5) Az elokészíto ülésen a tanács elnöke ismerteti az ügyet, a tanács tagjai, az ügyész, a vádlott és a védo további 
iratok ismertetését indítványozhatják. 

(6) A tanács elnöke és tagjai az ügyészhez és a vádlotthoz kérdést intézhetnek. A vádlotthoz az ügyész és a védo is 
intézhet kérdést, az ügyészhez intézendo kérdésre a vádlott és a védo indítványt tehet. 

(7) Ha a vádlott vagy a védo 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. 

1. A tárgyalás elokészítése során felmerülhetnek olyan kérdések, amelyeknek a tisztázása még a tárgyalás 
elokészítése során meghozandó határozat elott feltétlenül szükségesek. Ezeknek a kérdéseknek a tisztázása az 
esetek többségében az iratokból lehetséges, azonban elofordulhat, hogy a felmerült kérdések csak a vádlott, 
vagy az ügyész meghallgatása révén tisztázhatók. Ebben az esetben a tanács elnöke a Be. 263. § (1) 
bekezdésében meghatározott ido, vagyis a tizenöt napos határido letelte után harminc napon belül ülést tart. 
Ülést akkor kell tartani, ha az áttétel, az egyesítés, elkülönítés, az eljárás felfüggesztése, az eljárás 
megszüntetése, a vádtól eltéro minosítés lehetosége, öttagú tanács elé utalás illetve bizonyos eljárási 
cselekmények elvégzése tárgyában kizárólag a vádlott vagy az ügyész meghallgatása után lehet 



megalapozottan dönteni. Ebbol következik, hogy az ülés nem az ítélkezést helyettesíti, illetve pótolja, hanem 
csak a vád megalapozottságáról határozhat, illetve a tárgyalás alapos elokészítését szolgálja. 
A törvény kizáró rendelkezése hiányában lehetoség van elokészíto ülés megtartására akkor is, ha bizonyos 
célszeruségi szempontok szerint ettol az ügy gyorsabb és hatékonyabb elintézése várható. Ilyen eset lehet 
például, ha az elokészítés keretében a tanács elnöke észleli, hogy a vád kiterjesztésének lehet helye, vagy az 
ügy tárgyalás mellozésével is befejezheto lenne. 
Összességében tehát megállapítható, hogy az elokészíto ülés megtartására bármilyen olyan kérdésben sor 
kerülhet, amelyet a tanács elnöke a tárgyalás elokészítése során megvizsgálhat. 
Az elokészíto ülés tartása ezekben az esetekben nem kötelezo, mindössze lehetoség, amely az ügy alapos 
elokészítését szolgálja. 
2. A (2) bekezdés azokat az eseteket sorolja fel, amikor az elokészíto ülés tartása kötelezo. 
Ilyen eset az, amikor a bíróságnak az elozetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet vagy az 
ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésérol kell határoznia. 
A törvény megfogalmazásából következik, hogy az elokészíto ülés megtartásának a célja ezekben az esetekben 
az, hogy a bíróság meggyozodhessen az elozetes letartóztatás, a lakhelyelhagyási tilalom, illetve a házi orizet 
vagy ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésének szükségességérol, illetve indokoltságáról. 
A bíróság ezekben az esetekben kizárólag a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos kérdésekben vizsgálódhat és 
ilyen esetben az ügyésznek arra is lehetosége van, hogy az elokészíto ülés keretében szóban fejtse ki 
álláspontját a kényszerintézkedés elrendelése tárgyában, míg a vádlott és védoje az ezzel kapcsolatosan 
eloterjesztett indítványra ugyancsak indítványokat, illetve észrevételeket tehet, netán valószínusítheti a 
kényszerintézkedés elrendelésének szükségtelenségét. 
A törvény nem hagy kétséget afelol, hogy a kötelezo elokészíto ülés arra az esetre vonatkozik, amikor a 
szabadlábon lévo terhelt elozetes letartóztatásának elrendelésérol, az elozetes letartóztatásban lévo személy 
lakhelyelhagyási tilalmának, házi orizetének vagy ideiglenes kényszergyógykezelésének elrendelésérol kell 
határozni. 
Abban az esetben, ha a szabadlábon lévo vádlott esetében az ügyész elozetes letartóztatás, lakhelyelhagyási 
tilalom, házi orizet vagy ideiglenes kényszergyógykezelésének elrendelését indítványozza, a bíróságnak 
kötelezo elokészíto ülést tartani, ugyanis csak ennek keretében dönthet a kényszerintézkedések elrendelése 
vagy az indítvány elutasítása felol. 
Ugyancsak kötelezo elokészíto ülést tartani abban az esetben, ha a vádlott vagy védoje a tanú különösen 
védetté nyilvánításának megszüntetését indítványozta. Ebben az esetben ugyanis az elokészíto ülés keretében 
lehet csupán meggyozodni arról, hogy az eloterjesztett indítvány mennyiben megalapozott, adott esetben az 
ügyész is az elokészíto ülés keretében fejtheti ki ezzel kapcsolatos észrevételeit. 
3. A tanács elnöke az elokészíto ülés idopontjáról az ügyészt, a vádlottat és a védot értesíti. Az értesített felek 
megjelenése nem kötelezo, távolmaradásuk az elokészíto ülés megtartását tehát nem akadályozza. 
A törvény rendelkezése szerint a (2) bekezdésben írt okok esetében a bíróság a vádlottat, a védot már idézi, 
ugyanis olyan kényszerintézkedések elrendelése tárgyában kell dönteni, amelyekhez szükséges lehet a vádlott 
és a védo személyes meghallgatása a kényszerintézkedések elrendelése iránt eloterjesztett indítványokkal 
kapcsolatosan. 
Ezen túlmenoen a bíróság a vádlottat és a védot akkor is megidézheti, ha a vádlott meghallgatását bármely 
okból szükségesnek tartja. 
Kötelezo védelem esetében a védo megidézése nem mellozheto. 
4. A (4) bekezdés szerint az elokészíto ülés nem tartható meg az ügyész, valamint a megidézett vádlott és védo 
távollétében. Különösebb indokolást nem igényel, hogy az ügyész vagy a vádlott távollétében megtartott 
elokészíto ülés ellentétben állna a Be. 272. § (1) bekezdésben írt céljával. 
Amennyiben a megidézett vádlott vagy a védo az elokészíto ülésen nem jelent meg, úgy a (4) bekezdés szerint 
az ülés nem tartható meg, amely egyben azt is jelenti, hogy a bíróság újabb elokészíto ülésre tuz idopontot, 
amelyre a meg nem jelenteket ismételten idézi, illetve a mulasztás körülményeire figyelemmel a Be. 69. §-ban 
szabályozott eloírásoknak megfeleloen a terhelt elovezetése, a tanú bírságolása rendelheto el. Ebben az 
esetben értelemszeruen az elokészíto ülés a Be. 263. § (1) bekezdésében meghatározott harminc napon túli 
idopontra is kituzheto, annál is inkább, mert e határido elmulasztása nem jogveszto. 
Abban az esetben viszont, ha az elokészíto ülés tárgya az ügyész által indítványozott kényszerintézkedések 
valamelyikének elrendelése, úgy a vádlott és védo távolmaradása nem akadálya az elokészíto ülés 
megtartásának és a határozat meghozatalának. 



Ennek magyarázata az, hogy nyilvánvaló, a szabályszeruen megidézett vádlott távolmaradása a 
kényszerintézkedés alóli kibúvás szándékával magyarázható. Ennek megfeleloen tehát az elokészíto ülés 
ezekben az esetekben a vádlott, a védo távollétében is megtartható és a szükséges határozat meghozható. 
5. Az elokészíto ülésen a tanács elnöke az elokészíto ülés megnyitása után röviden ismerteti az ügy lényegét, 
és ennek keretében ismerteti, hogy ki ellen, milyen tényállás alapján, milyen buncselekmény elkövetése miatt 
emeltek vádat. Ugyancsak ismerteti a rendelkezésre álló bizonyítási eszközöket és azokat az iratokat, amelyek 
az elokészíto ülés keretében eldöntendo kérdéssel kapcsolatosak. Az ügy iratainak rövid ismertetése után a 
tanács tagjai is kérhetik további iratok ismertetését. Ennek magyarázata abban van, hogy az elokészíto ülésen 
résztvevo tagok az ügy irataival és az üggyel az elokészíto ülés során találkoznak eloször. Ennek megfeleloen 
álláspontjuk kialakításához további információkra lehet szükségük. 
Ugyancsak kérheti az ügyész, a vádlott és a védo további iratok ismertetését. Az ezzel kapcsolatos indítványok 
azonban a bíróságot nem kötik, a tanács elnöke a rendelkezésre álló iratokból saját belátása szerint dönt az 
ismertetésre kerülo iratok tekintetében. 
6. A tanács elnöke és a tanács tagjai az ügyészhez és a vádlotthoz is kérdéseket intézhetnek. A vádlottat az 
elokészíto ülés keretében is megilleti a vallomás megtagadásának a joga, amibol következik, hogy az 
elokészíto ülés keretében is figyelmeztetni kell a vádlottat, hogy a Be. 117. § (2) bekezdése szerint nem köteles 
vallomást tenni, vagyis a tanács elnöke, a tanács tagjai, az ügyész vagy a védo által feltett kérdésekre nem 
köteles válaszolni. 
Az elokészíto ülés jellegébol következik, hogy a bíróság elnöke és tagjai kérdéseket tehetnek fel az ügyésznek 
is, amely egyrészt a kényszerintézkedésekkel, másrészt a bizonyítással, illetve a vád megalapozottságával 
lehet kapcsolatos, amely a büntetoeljárás kimenetele szempontjából lényeges. 
Alapveto eljárási érdek fuzodik ahhoz, hogy az ügyész az elokészíto ülés keretében kifejtse az álláspontját a 
vádról, a bizonyítási eljárás további menetérol és az általa eloterjesztett kényszerintézkedésekkel kapcsolatos 
indítványokról. Ennek következtében a vádlottnak és a védonek is fontos érdeke fuzodhet ahhoz, hogy 
bizonyos kérdéseket feltegyenek az ügyésznek. A vádlott és a védo az ügyészhez kérdésekre csupán indítványt 
tehet a bíróságnak, amely azonban ugyancsak nem köti a tanács elnökét. 
Rendkívül lényeges, hogy a bíróság az elokészíto ülés keretében nem ítélkezik és nem a késobbi érdemi 
határozat meghozatalát készíti elo, hanem kizárólag a vád megalapozottságáról és a tárgyalás körültekinto 
elokészítésérol, valamint az eljárási törvényben meghatározott kényszerintézkedésekrol, illetve az elokészítés 
keretében a Be. 264-271. §-ban írtakról határoz. 
Az elokészíto ülésen a vádlottnak a vád tárgyává tett cselekménnyel kapcsolatos részletes kihallgatására, a 
bizonyítékok mérlegelésére, elozetes perbeszédek megtartására nem kerülhet sor. Ugyanakkor viszont az 
ügyész, a vádlott és a védo bizonyítási indítványokat terjeszthetnek elo, amelyek elsodlegesen a tárgyalásra 
tartozó bizonyítási eljárást érinthetik. Figyelemmel az elokészíto ülés jellegére, kiemelkedo jelentoségére és 
súlyára, részletesen kell a jegyzokönyvben rögzíteni az ott történteket. A hozott határozatokat vagy 
jegyzokönyvbe kell foglalni, vagy külön íven kell megszerkeszteni. A jegyzokönyvet a tanács elnöke és a 
jegyzokönyvvezeto írja alá, míg a határozatban foglalt és esetleg az eljárást befejezo, illetve érdemben lezáró 
döntést a bíróság tagjai is aláírják. 
7. A 263 § (2) bekezdése szerint a tanács elnöke a vádiratot egyszerubb megítélésu ügyek esetében az ügy 
érkezését követo tizenöt nap, bonyolultabb ügyek esetében harminc nap letelte után kézbesíti a vádlottnak és a 
védonek. 
A vádlott és a védo ez alkalommal értesül eloször arról, hogy az ügyészség különösen védett tanúval kívánja 
bizonyítani a vád tárgyává tett tényeket. 
A 272. § (1) bekezdése szerint amennyiben a törvényi feltételek adottak, úgy a bíróság a 263. § (1) 
bekezdésében meghatározott határido letelte után további harminc napon belül ülést tart. Ez azt jelenti, hogy 
az egyszerubb megítélésu ügyekben az ügy érkezésétol számított negyvenöt, bonyolultabb ügyek esetében 
hatvan napon belül az elokészíto ülést meg kell tartani. 
A (2) bekezdés szerint tehát a negyvenöt (hatvan) napon belül elokészíto ülés tartása kötelezo, ha a vádlott 
vagy a védoje a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését indítványozza. 
A (7) bekezdés ennek tartalmi feltételeit fogalmazza meg, amikor leszögezi, hogy abban az esetben, ha a 
vádlott vagy a védo a különösen védetté nyilvánított tanút megnevezi, vagy személyét más kétséget kizáró 
módon azonosítja, a bíróság a tanú különösen védetté nyilvánítását megszünteti. E rendelkezésbol kitunoen a 
különösen védetté nyilvánítás megszüntetésének feltétele az, hogy a vádlott vagy védo a különösen védetté 
nyilvánított személyt azonosítsa. Így ez az indítvány az ügy érkezését követo negyvenöt, illetve bonyolultabb 
ügyek esetében hatvan napon belül még olyan idoben beérkezzen, hogy a bíróság a már említett határidon 
belül az elokészíto ülést meg tudja tartani. 



A tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor az elokészíto 
ülés keretében, ha a bíróság meggyozodik arról, hogy a vádlott vagy a védo valóban megnevezte, illetve 
kétséget kizáró módon beazonosította a tanút. Erre pedig csak abban az esetben van lehetosége a bíróságnak, 
ha a 268. § (2) bekezdése szerint már a vádirat beérkezésekor beszerzi a nyomozási bírótól a különösen védett 
tanú vallomásáról készült eredeti jegyzokönyveket és a különösen védetté nyilvánító határozatot. 
Amennyiben a vádlott vagy a védo az elokészítés keretében már indítványozza a védetté nyilvánítás 
megszüntetését, nyilvánvaló, hogy nem él a kérdés feltevés lehetoségével, hiszen eredményes megszüntetés 
esetén a különösen védetté nyilvánított tanút a rendes eljárási szabályok szerint fogja a bíróság idézni és 
kihallgatni, amelynek során lehetoség nyílik a kérdések feltevésére. 
Ebben az esetben tehát amennyiben ilyen irányú indítvány érkezik a vádlott, vagy a védo részérol, a bíróság 
mellozi a jegyzokönyv és a védetté nyilvánító határozat visszaküldését a nyomozási bírónak. 
Erre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a bíróság a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetése iránti 
kérelmet elutasítja és felhívja a vádlottat és a védot, hogy a rendes eljárási szabályok szerint tehetnek fel 
kérdéseket a különösen védett tanúhoz, majd ennek megtörténte után az elutasító határozattal egyidejuleg a 
feltett és a tanács elnöke által összeállított kérdéseket a jegyzokönyv eredeti példányával és a védetté 
nyilvánító határozattal küldi vissza a nyomozási bírónak. 
Abban az esetben viszont, amennyiben a bíróság indokoltnak látja a tanú védetté nyilvánításának 
megszüntetését nevezetesen azért, mert a Be. 97. § c) pontjában írt törvényi feltételek már nem állnak fenn, a 
bíróság a tanút a továbbiakban az általános szabályok szerinti tanúnak tekinti és így idézi meg a tárgyalásra 
és hallgatja ki, szükség esetén pedig hivatalból vagy a tanú, illetve az ügyész indítványára a védelem más 
formájának elrendelése felol intézkedik, adott esetben a személyi védelem elrendelésérol vagy a tanúvédelmi 
programba történo bevonásról. 
Ezt követoen a bíróság a tanú meghallgatása során nem a nyomozási bíró elott tett vallomásáról készített 
kivonatot, hanem az eredeti vallomásról készült jegyzokönyvet fogja bizonyítási eszközként felhasználni. 

A bíróság jogköre 

273. § (1) A tárgyalás elokészítése során a bíróság tanácsa vagy a tanács elnöke jár el. 
(2) A bíróság a tárgyalás elokészítése során vizsgált kérdésekben a 263. § (1) bekezdése szerinti határido letelte 

elott határoz, feltéve, hogy a 272. § szerinti meghallgatás nem látszik szükségesnek. 
(3) A bíróság tanácsa határoz az eljárás megszüntetésérol, valamint a személyi szabadság elvonásával vagy 

korlátozásával járó kényszerintézkedésekrol. 
(4) A bíróság tanácsa minden olyan kérdésben határozhat, amely egyébként a tanács elnökének jogkörébe tartozik. 

1. A Be. 263. § (1) bekezdése szerint a tanács elnöke az ügy érkezését követoen köteles az ügy iratait 
megvizsgálni a tekintetben, hogy milyen kérdésekben kell a tárgyalás elokészítésének során határozni. Ez az 
általános szabály azonban korántsem azt jelenti, hogy a Be. 264-271. §-aiban felsorolt kérdésekben a tanács 
elnöke lenne kizárólagosan jogosult dönteni. A törvény szabályozása szerint vannak bizonyos kérdések, 
amelyekben a tanács elnöke egy személyben járhat el és vannak olyan esetek, amikor a bíróság tanácsban 
köteles eljárni. A tanács elnöke dönt általában az egyszerubb megítélésu és tanácskozást nem igénylo, 
elsodlegesen jogi kérdéseket tartalmazó kérdésekben, míg bizonyos garanciális szempontok alapján az ügy 
érdemét, vagy a személyi szabadságot korlátozó döntésére vonatkozó kérdésekben a bíróság tanácsa jár el. 
2. A 263. § (1) bekezdésének rendelkezése szerint a tanács elnöke az ügy iratainak a bírósághoz érkezése után 
tizenöt napon belül megvizsgálja, hogy van-e helye a 264-271. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásának. 
E-szabályozást egészíti ki, illetve pontosítja a 273. § (2) bekezdése, amikor világosan és félreérthetetlenül 
rögzíti, hogy a bíróság a tárgyalás elokészítése során az ott említett kérdésekben, az ott említett határido 
letelte elott határoz. Ebbol következik, hogy a 263. § (1) bekezdésében írt tizenöt napos határido nem csupán 
az eldöntendo kérdések megvizsgálásának határidejét jelenti, hanem ez alatt a tizenöt napos határido alatt a 
döntéseket, illetve határozatokat is meg kell hozni. Ebbol következoen a két paragrafus egybevetésébol 
következoen az ügy érkezésétol számított tizenöt napon belül a tanács elnöke megvizsgálja, hogy van-e helye a 
264-271. §-ban foglalt rendelkezések alkalmazásának és a 273. § (2) bekezdése szerint ugyanezen határido 
alatt dönt is ezekben a kérdésekben és határozatot hoz kivéve a 272. §-ban szabályozott esetet, amikor a 
vádlott, az ügyész meghallgatása végett a tanács elnöke elokészíto ülés megtartását rendeli el. Ebben az 
esetben a már említett kérdésekben történo döntés is, illetve a határozat meghozatala a tizenöt napos határido 
letelte után harminc napon belül kötelezo. 
3. A (3) bekezdés szerint a bíróság tanácsa határoz az eljárás megszüntetésérol, valamint a személyi 
szabadság elvonásával, vagy korlátozásával járó kényszerintézkedésekrol, tehát az elozetes letartóztatás 



fenntartásáról, elrendelésérol, lakhelyelhagyási tilalomról, ideiglenes kényszergyógykezelésrol, illetve az 
útlevél bevonásáról. Ebbol következik, hogy e felsoroláson kívül eso kérdésekben a tanács elnöke jogosult 
dönteni. Ezek közé tartozik az ügy áttétele, az egyesítés, elkülönítés, az eljárás felfüggesztése, bizonyos 
eljárási cselekmények elvégzése iránti intézkedés, a vádtól eltéro minosítés és öttagú tanács elé utalás. 
4. A bíróság tanácsának hatáskörébe utalt kérdésekben a tanács elnöke egy személyben nem dönthet, viszont 
fordítva, a törvény rendelkezése szerint a bíróság tanácsa minden olyan kérdésben határozhat, amely 
egyébként a tanács elnökének a jogkörébe tartozik. Az esetek többségében ez nem önálló döntési kört jelent, 
hanem általában azokra az esetekre vonatkozik, amikor a bíróság tanácsa dönt az elozetes letartóztatásról, 
vagy ideiglenes kényszergyógykezelésrol és ezzel egyidejuleg ugyanazon határozatban dönthet a vádtól eltéro 
minosítés lehetoségérol, az ügy öttagú tanács elé utalásáról, illetve egyesítésrol vagy elkülönítésrol. 

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, illetoleg amelyrol a 273. § (4) bekezdése alapján nem a bíróság tanácsa határozott. 

(2) Ha a bíróság a vádlottat távollétében részesítette megrovásban (Btk. 71. §), ennek foganatosításáról a tanács 
elnöke gondoskodik. 

1. A törvény a bíróság tanácsa és a tanács elnökének jogkörét oly módon szabályozza, hogy minden olyan 
kérdést, amely nem tartozik a bírósági tanács jogkörébe a tanács elnökére hárít. 
Az (1) bekezdés megfogalmazása szerint a tanács elnöke határoz azokban a kérdésekben, amelyek a 273. § (3) 
bekezdése alapján nem tartoznak a bíróság tanácsának jogkörébe. A 273. § (3) bekezdése alapján a bíróság 
tanácsa határoz az eljárás megszüntetésérol (267. §), valamint a személyi szabadság elvonásával vagy 
korlátozásával járó kényszerintézkedésekrol (elozetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet, 
ideiglenes kényszergyógykezelés). 
Ebbol következoen minden más kérdésben a tanács elnöke határoz. Ezek szerint az ügy áttételérol (264. §), az 
egyesítésrol, elkülönítésrol (265. §), az eljárás felfüggesztésérol (266. §), az ügyész megkeresésérol eljárási 
cselekmények elvégzése iránt (268. §), a vádtól eltéro minosítés (270. §) és az ügy öttagú tanács elé 
utalásának kérdésében (271. §). 
2. Abban az esetben, ha a bíróság a vádlottal szemben az eljárást a 267. § h) pontja alapján az eljárás 
keretében megszüntette és a vádlottat megrovásban (Btk. 71. §) részesítette, úgy a (2) bekezdés értelmében a 
megrovás foganatosításáról a tanács elnöke köteles gondoskodni. 
Ennek során a tanács elnöke a megrovásban részesített vádlottat megidézi, majd a megjelent vádlottal 
szemben foganatosítja a megrovást oly módon, hogy a bíróság rosszallását fejezi ki a buncselekmény 
elkövetése miatt és felhívja az elköveto figyelmét, hogy a jövoben tartózkodjon a buncselekmények 
elkövetésétol. 

Határozat a tárgyalás elokészítése után 

275. § (1) A tárgyalás elokészítésének befejezése, illetoleg a tárgyalás kituzése után - ha szükséges - a 267. és a 
269. §-ban szabályozott kérdésekben a bíróság tanácsülésen, a 264., 265., 266., 268., 270. és 271. §-ban szabályozott 
kérdésekben a tanács elnöke határoz. 

(2) A tanács elnöke a kituzött tárgyalást fontos okból elhalaszthatja. A védo akadályoztatása miatt a tárgyalás 
akkor halasztható el, ha a vádlott más védot nem hatalmaz meg, illetoleg más védo kirendelése már nem lehetséges, 
vagy ha az új védo a tárgyalásig - ido hiányában - nem tud a védelemre felkészülni. 

1. A tárgyalás elokészítésének befejezése és a kituzött tárgyalás megkezdése között viszonylag hosszabb ido is 
eltelhet. 
Ez alatt az ido alatt is felmerülhetnek olyan új tények és körülmények, amelyek a Be. 264-271. §-aiban 
felsorolt intézkedések megtételét tehetik szükségessé. Nyilvánvaló, hogy ebben lehetoséget kell biztosítani a 
bíróságnak, hogy a már említett intézkedéseket meghozhassa és lehetoség szerint ne bocsátkozzon olyan 
tárgyalásba, amely eloreláthatóan vagy nem tartható meg, vagy mindenképpen csak formális lenne. 
Ennek elkerülése érdekében a Be. 275. §-a lehetoséget biztosít arra, hogy a tárgyalás kituzése után is 
rendelkezhessen a bíróság az áttételrol, az egyesítésrol vagy elkülönítésrol, az eljárás felfüggesztésérol, 
bizonyos eljárási cselekmények elvégzése iránti intézkedésrol, a vádtól eltéro minosítés lehetoségének 
megállapításáról, illetve öttagú tanács elé utalásról. Ezen túlmenoen a bíróság tanácsülésen dönthet az 



eljárás megszüntetésérol és amennyiben a tárgyalás elokészítése után merül fel a szükségessége, bizonyos 
kényszerintézkedések elrendelése, illetve megszüntetése felol. 
Az ügyész a tárgyalás elokészítése, illetve a tárgyalás kituzése után is elejtheti a vádat, hiszen ot mint a 
vádmonopólium birtokosát a vádelejtés jogintézménye a büntetoeljárás során mindvégig megilleti. Ebben az 
esetben azonban a vádelejtést már indokolni köteles. 
2. Az, hogy a tárgyalás a gondos elokészítés és a körültekinto kituzés ellenére ténylegesen megtartható-e, 
vagy sem, sok esetben csak késobb derül ki, még a tárgyalás elott. 
A leggyakrabban eloforduló ok, hogy a védo vagy a vádlott nem tud majd megjelenni a tárgyaláson, ezért 
távollétükben a tárgyalás megkezdésére sem kerülhet sor. 
A tárgyalás elhalasztása gyakorlatilag tehát azt jelenti, hogy a bíróság meg sem kezdi a tárgyalást. (Ettol 
különbözik a tárgyalás félbeszakítása, amikor a már megkezdett tárgyalást fontos okból a tanács elnöke 
legfeljebb nyolc napra félbeszakíthatja. A tárgyalás elnapolására kerül sor akkor, ha bizonyítás kiegészítése 
céljából, vagy egyéb fontos okból a bíróság a tárgyalást csak nyolc napon túl tudja folytatni.) 
A védo jelenlétéhez a büntetoeljárás során igen fontos garanciális érdekek fuzodnek. Éppen ezért a törvény 
kiemelten szabályozza a védo akadályoztatásának esetét. Amennyiben a védo a tárgyaláson való részvételben 
akadályoztatva van, úgy saját maga gondoskodhat helyettesítésérol. Amennyiben erre nem kerül sor, úgy a 
bíróság más védo kirendelésével gondoskodik a pótlásáról vagy pedig a vádlott hatalmazhat meg új védot. 
Bármely eset is fordul elo felmerülhet, hogy az új védo ido hiányában nem tudott kello mértékben felkészülni a 
védelem ellátására, ebbol következoen tárgyaláson való részvétele és a védelemhez való jog pusztán 
formálisan érvényesülhetne, ezért erre való hivatkozás esetén helyt kell adni és a tárgyalást el kell halasztani. 
Gyakran elofordul, hogy már a tárgyalás elott nyilvánvalóvá válik, hogy azt nem lehet megtartani, mivel a 
vádlott részére az idézést nem lehetett kézbesíteni, mert ismeretlen helyen tartózkodott. 
Ebben az esetben a tárgyalást el kell halasztani és amennyiben a vádlott tartózkodási helyének felkutatására 
tett intézkedések eredményre nem vezettek, úgy az eljárást fel kell függeszteni. Az eljárás felfüggesztésérol 
rendelkezo végzés a tárgyalás megkezdése után sem tekintheto pervezeto végzésnek, ezért az ellen 
fellebbezésnek van helye. (BH1992. 85.) 

Jogorvoslat kizárása a tárgyalás elokészítése során 

276. § (1) Nincs helye fellebbezésnek 
a) a tárgyalás kituzése és elhalasztása, 
b) az elokészíto ülésre és a tárgyalásra idézés és tárgyalásról szóló értesítés, 
c) az eljárásnak a 188. § (1) bekezdésének a) pontja vagy a 266. § (3) bekezdése alapján történt felfüggesztése, 
d) a vádtól eltéro minosítés lehetoségének megállapítása, 
e) az öttagú tanács elé utalás vagy ennek megtagadása, 
f) az eljárásnak a 267. § (1) bekezdésének f) pontja alapján történt megszüntetése, 
g) a határozat tudomásul vételét követoen tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása, 
h) a bíróságnak a 268. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott intézkedése 

ellen. 
(2) Az (1) bekezdésben írt határozatok elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság 

mellozheti. 
(3) A jogeros határozat elleni jogorvoslat iránti indítvány elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság 

mellozheti. 
(4) Ha a bíróság a vádlottat megrovásban (Btk. 71. §) részesíti, ez ellen fellebbezésnek nincs helye, de az ügyész 

és a vádlott, valamint védoje a végzés közlésétol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. A kérelem 
alapján a bíróság tárgyalást tart. A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni. 

1. A tárgyalás elokészítése során akár a tanács elnöke, akár a bíróság tanácsa jár el, határozatait alakszeru 
végzés formájában hozza meg abban az esetben is, ha azok ellen nincs helye fellebbezésnek. 
A Be. 347. § (1) bekezdése szerint az elso fokú bíróság nem ügydönto végzése ellen fellebbezésnek van helye, 
ha ezt a törvény nem zárja ki. 
A 276. § (1) bekezdés azokat az eseteket sorolja fel, amikor a törvény kategorikusan kizárja a bíróság 
határozatával szemben a fellebbezés lehetoségét. 
Kétségtelen, hogy a jogorvoslati jogosultság a büntetoeljárás egyik legsarkalatosabb és legfontosabb tétele, 
ezért az eljárási törvény a hatóságok határozatai ellen általában biztosítja ezt a lehetoséget, így a nyomozás 
során a panaszt, a tárgyalás elokészítése és a tárgyalás során hozott határozatok ellen a fellebbezést. 



Ugyanakkor az általános szabályok alól a törvény kivételt is tesz olyan jellegu határozatok esetében, amelyek 
gyakorlatilag a büntetoeljárás hatékonyságára, gördülékeny menetére, annak elobbre vitelére vonatkoznak. 
A fellebbezési jogosultság biztosításának és a fellebbezési jog kizárásának elhatárolása körében az az elv 
érvényesül, miszerint az ügy érdemére vonatkozó határozatok korlátozás nélkül fellebbezéssel 
megtámadhatóak, míg a pervezeto döntések ellen a törvény a fellebbezést kizárja. Ellenkezo esetben a 
büntetoeljárás nem csupán lelassulna, hanem bizonyos körülmények között el is lehetetlenülne. Ilyen 
pervezeto végzések a tárgyalás kituzése és elhalasztása, az elokészíto ülésre és a tárgyalásra szóló idézés és a 
tárgyalásról szóló értesítés. 
Nincs helye fellebbezésnek, ha a bíróság a Be. 188. § (1) bekezdés a) pontja alapján azért függesztette fel az 
eljárást, mert a gyanúsított ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik és az eljárás a távollétében nem 
folytatható le, továbbá akkor sincs, ha a bíróság a 266. § (3) bekezdése alapján az eljárást azért függesztette 
fel, mert a vádlott huzamosabb ideig külföldön tartózkodik és ésszeru határidon belül a tárgyalás nem tuzheto 
ki. 
Nincs helye fellebbezésnek a vádtól eltéro minosítés lehetoségének megállapítása, az ügynek öttagú tanács elé 
utalása vagy erre irányuló indítvány elutasítása ellen, az eljárásnak a 267. § (1) bekezdés f) pontja alapján 
történo megszüntetése, továbbá a határozat tudomásul vételét követoen tett jogorvoslati nyilatkozat 
elutasításáról szóló végzés ellen. 
Nincs helye fellebbezésnek, ha a bíróság bizonyítási eszközök felkutatása vagy a vádirati hiányosságok 
pótlása végett az ügyészt megkeresi, valamint ha a bíróság a nyomozási bírótól a védett tanú vallomásáról 
készült eredeti jegyzokönyvet és a védetté nyilvánító határozatot bekéri, továbbá ha a bíró elrendeli a 
különösen védett tanú ismételt kihallgatását a nyomozási bíró részérol [Be. 268. § (1)-(3)]. 
2. A (2) bekezdés rendelkezése szerint az (1) bekezdésben írt határozatok elleni fellebbezés elbírálására 
vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mellozheti. Ezzel a szabályozással elejét lehet venni annak, hogy 
törvényben kizárt fellebbezések elutasítása ellen további fellebbezésnek legyen helye. Ilyen körülmények 
között a bíróság a bejelentett fellebbezés elutasításával kapcsolatosan alakszeru határozatot sem hoz. 
3. Ugyancsak mellozheto a határozat hozatala, ha a jogeros határozat ellen jelentenek be jogorvoslat iránti 
indítványt. 
4. A bíróság az elokészítés keretében a 267. § (1) bekezdés h) pontja alapján a vádlottat megrovásban (Btk. 
71. §) részesíti, ha a buncselekmény már nem vagy olyan csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a 
törvény szerint alkalmazható legkisebb büntetés vagy más intézkedés alkalmazása is szükségtelen. 
A bíróság döntése nem biztos, hogy egyezik az ügyész vagy a vádlott, illetve a védo elképzelésével, ugyanis 
adott esetben az ügyész büntetés kiszabását tartaná indokoltnak, míg a vádlott és védoje buncselekmény 
hiányában történo felmento ítélet meghozatalát tartaná indokoltnak. 
Ebben az esetben a bíróság megrovást kimondó végzésével szemben fellebbezésnek nincs helye ugyan, de az 
ügyész, a vádlott, valamint a védo a végzés közlésétol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását kérheti. A 
törvény rendelkezése szerint a kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart. A vádlottnak az idézést legalább öt 
nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni. 
A (4) bekezdés ugyan nem szól róla, de a vádlottnak, védonek a vádiratot is kézbesíteni szükséges, ugyanis 
miután a bíróság az elokészíto eljárás keretében szüntette meg az eljárást, a vádirat kézbesítésére nem került 
sor. 
Azért, mert a 263 § (1) bekezdése alapján a tanács elnöke az ügy érkezésétol számított tizenöt (nagyobb, 
bonyolultabb ügyben harminc) napon belül vizsgálja meg az ügyet abból a szempontból, hogy helye lehet 
többek között az eljárás megszüntetésének a társadalomra veszélyesség csekély foka vagy csekéllyé válása 
miatt. Ebben az esetben tehát a bíróság a 263. § (1) bekezdésében meghatározott idon belül dönt az eljárás 
megszüntetésérol, míg a (2) bekezdés szerint e határido letelte után intézkedik a tanács elnöke a vádirat 
kézbesítésérol. 
Ha tehát a bíróság az (1) bekezdés szerinti határidon belül az eljárás megszüntetésérol dönt, úgy abban az 
esetben a vádirat kézbesítésére már nem kerül sor. Ilyen körülmények között, amennyiben a vádlott vagy a 
védo tárgyalás tartását kéri, úgy a vádirat elozetes kézbesítése sem maradhat el. 
Ugyanakkor - bár a törvény errol nem tesz említést - célszerunek mutatkozik az az eljárás, ha a bíróság a 
megrovást kimondó határozattal együtt kézbesíti a vádiratot a vádlottnak és a védonek. Emellett szól, hogy ez 
esetben konkrét tudomásuk is lesz magáról a vádról, így megalapozottabban tudnak dönteni a tárgyalás 
tartására irányuló kérelemrol. 

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 Be. 14. § (1) bekezdés b) pontjának értelmében a helyi bíróság általános szabályként ülnökök 
közremuködése nélkül, egyesbíróként jár el. Ennek megfeleloen a tárgyalás elokészítése keretében mindazt, 
amit a bíróság tanácsa, illetve a bíróság tanácsának elnöke a tárgyalás elokészítése során megtehet, azt 
értelemszeruen a helyi bíróságon az egyesbíró is megteheti. 

A tárgyalás kituzése 

278. § (1) A tanács elnöke a vádirat közlése után megállapítja a tárgyalás határnapját, gondoskodik a tárgyalás 
megtartásának elokészítésérol, az idézésekrol és értesítésekrol. 

 (2) A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helyiségében kell tartani. Ha a bíróság indokoltnak tartja, ettol 
eltéroen rendelkezhet. 

(3) A tárgyalás határnapját az ügyek érkezési sorrendjének figyelembevételével és az ügy soronkívüliségére 
vonatkozó rendelkezés szem elott tartásával a leheto legközelebbi napra úgy kell kituzni, hogy a bíróság lehetoleg 
elnapolás nélkül be tudja fejezni az ügyet. 

1. A tárgyalás elokészítése keretében a tanács elnökének egyik legfontosabb feladata a tárgyalás 
határnapjának kituzése. A törvény rendelkezése szerint a tanács elnöke a vádirat közlése után megállapítja a 
tárgyalás határnapját és gondoskodik a tárgyalás megtartásának az elokészítésérol, az idézésekrol és 
értesítésekrol. 
Mindezeket egybevetve a tanács elnöke köteles gondoskodni a tárgyalás megtartásának feltételeirol. Ennek 
keretében a tárgyalás kituzésekor - figyelembe véve az ügy terjedelmét, bonyolultságát, a vádlottak és a tanúk 
számát - meghatározza a tárgyalási napok számát és ennek megfeleloen gondoskodik arról, hogy ezekre a 
napokra a szükséges személyek megidézése megtörténjék. 
Több vádlottas, bonyolultabb, munkaigényesebb ügyekben be kell osztani az egyes tárgyalási napokra 
lehetoség szerint megfeleloen ütemezve a vádlottak és a tanúk kihallgatását. 
A tárgyalás ütemezésénél figyelemmel kell lenni arra is, hogy megfelelo ido álljon rendelkezésre az 
eljárásban résztvevo személyek és a felek törvényben biztosított jogainak a gyakorlásához. Fogva levo vádlott 
esetében az idézésen túlmenoen gondoskodni kell a büntetés-végrehajtási intézet útján történo eloállításról is. 
A tanács elnöke intézkedik, hogy az ügy elbírálásához nélkülözhetetlenül szükséges bizonyítási eszközök a 
tárgyaláson maradéktalanul rendelkezésre álljanak. Ennek keretében elozetesen gondoskodik a vádlott 
eloéletével kapcsolatos bünteto iratok beszerzésérol, a tárgyi bizonyítási eszközök tárgyalásra történo 
beszállításáról. 
Amennyiben szükséges, a tanács elnöke már a tárgyalás kituzése elott megkeresheti az ügyészt, további 
bizonyítási eszközök felkutatása végett. 
2. A tárgyalást rendszerint a bíróság hivatalos helységében kell megtartani. Fontos okból azonban más 
helyen is megtartható, így különösen a bizonyítási kísérlet esetén helyszíni tárgyaláson, illetve a 
buncselekmény helyszínén. 
Elofordulhat azonban helyszíni tárgyalás megtartása pergazdaságossági szempontokra figyelemmel is. 
3. A törvény rendelkezése szerint a tárgyalást a leheto legközelebbi napra kell kituzni. A kituzés sorrendjét 
azonban sok minden befolyásolhatja, bizonyos szempontok egyes ügyeknél soronkívüliséget 
eredményezhetnek. A foszabály az, hogy az ügyeket érkezésük sorrendjének figyelembe vételével kell kituzni. E 
foszabály alól kivételt jelenthet adott esetben, ha az ügy soronkívüliséget élvez azért, mert a terhelt elozetes 
fogva tartásban van, vagy az országban ideiglenesen tartózkodik, aminek a költségeit a terhelt nehezen viseli. 
Ezen túlmenoen más szempontok figyelembe vételével a bíróság elnöke is írásban elrendelheti a soron kívüli 
eljárást. [123/1973. IK. (1974. 1.) IM utasítás 83. §] 
A bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontja szerint 
az OIT "kivételesen - bármely tagjának javaslatára - elrendelheti a társadalom széles körét érinto vagy a 
közérdek szempontjából kiemelkedo jelentoségu ügyek soron kívüli intézését". 
A törvény meghatározza, hogy a lehetoségekhez képest a tárgyalást úgy kell kituzni, hogy azt a bíróság 
lehetoleg elnapolás nélkül tudja befejezni. A tárgyalás kituzésekor figyelembe kell venni, hogy a vádlott vagy 
a védo jelentett-e be bizonyítási indítványt, illetve milyen bizonyítási eszközöket jelölt meg. Figyelembe kell 
venni továbbá azt is, hogy a vádlott és a védo terjesztett-e elo indítványt a különösen védett tanúhoz történo 
kérdés felvetése tárgyában. Végül figyelembe kell venni azt is, hogy részükrol történt-e bejelentés, hogy más 
szakérto kirendelését kérik, illetve hogy szakértot kívánnak megbízni. A bíróság ezen indítványok alapos és 



gondos mérlegelése révén kerülhet abba a helyzetbe, hogy dönteni tudjon, hogy melyek azok a bizonyítási 
eszközök, amelyek az ügy érdemi elbírálásához feltétlenül szükségesek. 

Az idézés és az értesítés 

279. § (1) A kituzött határnapra idézni kell a vádlottat, kötelezo védelem esetén a védot és mindazokat, akiknek a 
megjelenése a tárgyaláson kötelezo. Értesíteni kell az ügyészt, továbbá - ha e törvény kivételt nem tesz - a szakértot, 
illetoleg azokat a büntetoeljárásban részt vevo személyeket, akiknek a jelenlétét a tárgyaláson e törvény lehetové 
teszi. Ha az ügyész a vádlott szüloi felügyeleti jogának megszüntetését indítványozza, a tárgyalásról értesíteni kell a 
másik szülot és a gyámhivatalt. 

(2) Az idézésben vagy az értesítésben a büntetoeljárásban részt vevo személyeket fel kell hívni arra, hogy a 
bizonyítási indítványaikat késedelem nélkül, a tárgyalás elott tegyék meg. A tanács elnöke intézkedik, hogy az ügy 
elbírálásához a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. 

(3) A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni. 
1. A tanács elnöke a kituzött határnapra megidézi a vádlottat és fogva levo vádlott esetében gondoskodik az 
eloállításáról is. Ezen túlmenoen a tanács elnöke megidézi kötelezo védelem esetén a védot is és mindazokat, 
akiknek a jelenléte a tárgyaláson kötelezo. 
A meghatalmazott védonek a tárgyalásról való távolmaradása miatt nincs helye rendbírság kiszabásának, ha 
a védo a tárgyalási határnapra szabályszeruen nem volt megidézve, vagy arról nem kapott értesítést. 
(BH1999. 249.) 
A megidézettek kötelesek a tárgyaláson megjelenni, távolmaradásuk esetén a tárgyalás nem tartható meg. 
Ettol különbözik az értesítés, ugyanis a tanács elnöke azokat a személyeket értesíti a tárgyalásról, akiknek a 
jelenléte a tárgyaláson nem kötelezo, a törvény azt lehetové teszi. 
Ilyen a szakérto abban az esetben, hogy ha a tárgyalási megjelenése nem kötelezo. Ellenkezo esetben a 
szakértot idézni kell. Az idézendo, illetve értesítendo személyek névsorát egyébként a vádirat a 217. § (3) 
bekezdés h) pontja szerint tartalmazza, azonban a bíróság sem a sorrendhez, sem az ott írt személyekkel 
kapcsolatos indítványhoz nincs kötve. Annál kevesebb, illetve annál több személyt is megidézhet saját belátása 
szerint. Mindazonáltal célszeru a vádiratban írtak megidézése, ugyanis az indítványból következoen az 
ügyészt azt egyrészt szükségesnek tartotta, másrészt a vádirati tényállás bizonyítására, bizonyítási eszközként 
kívánja felhasználni. 
Ha az ügyész a vádlott szüloi felügyeleti jogának megszüntetését indítványozta, a tárgyalásról értesíteni kell a 
másik szülot és a gyámhatóságot is. 
2. A tárgyalásra szóló idézésben, illetve értesítésben fel kell hívni a címzetteket, hogy bizonyítási 
indítványukat késedelem nélkül, a tárgyalás elott tegyék meg. A bizonyítási indítványok idobeni eloterjesztése 
ugyanis lehetoséget biztosít arra, hogy ez okból ne kerüljön sor a tárgyalás elnapolására. Az értesített sértett, 
magánfél, érdekelt akkor is eloterjesztheti a bizonyítási indítványát, ha egyébként a tárgyaláson nem kíván 
megjelenni. Az ilymódon eloterjesztett bizonyítási indítványok tárgyában a bíróságnak legkésobb a 
tárgyaláson alakszeru határozatban kell döntenie. 
A tanács elnöke intézkedik, hogy az ügy elbírálásához nélkülözhetetlenül szükséges bizonyítási eszközök a 
tárgyaláson rendelkezésre álljanak. 
3. A törvény rendelkezése szerint a vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni. 
E garanciális szabály jelentosége abban van, hogy a vádlottnak megfelelo ido álljon rendelkezésre a 
tárgyalásra történo felkészülésre. A törvényben eloírt öt napos idoköz betartása rendkívül fontos eljárásjogi 
követelmény, ugyanis ha a terhelt részére a vádirat kézbesítése már korábban, a Be. 263. § (2) bekezdése 
szerint már megtörtént, de az idézés és a határnap közötti öt napos tárgyalási idoköz nincs meg, az ítélet 
hatályon kívül helyezése indokolt. (BH1992. 87.) 

280. § (1) Ha a tanú a tizennegyedik életévét nem töltötte be, és a nyomozás során a bíróság kihallgatta [207. § (4) 
bek.], a tárgyalásra nem idézheto. Ha az ilyen tanú a tárgyalás idopontjában a tizennegyedik életévét betöltötte, a 
tárgyalásra különösen indokolt esetben idézheto. 

(2) A különösen védett tanú (97. §) a tárgyalásra nem idézheto. 
1. A tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatásával kapcsolatosan az eljárásjogi törvény speciális 
szabályokat tartalmaz. E szabályozás lényege, hogy a törvény a lehetoségekhez képest igyekszik kerülni a 
tizennégy év alatti gyermekkorú tanú kihallgatását. Kétségtelen azonban, hogy vannak olyan körülmények, 
amikor nem lehet eltekinteni a tizennégy év alatti személy tanúkénti kihallgatásától. Errol rendelkezik a Be. 
86. § (1) bekezdése, amelyik rögzíti, hogy a tizennegyedik életévét meg nem haladott személyt csak akkor lehet 
tanúként kihallgatni, ha a vallomásától várható bizonyíték mással nem pótolható. 



Ugyancsak a tanú kihallgatásával kapcsolatosan tartalmaz garanciális szabályt a Be. 124. § (3) bekezdése, 
amelyik rögzíti, hogy a tizennegyedik életévét be nem töltött személyt csak akkor lehet szembesíteni, ha a 
szembesítés a kiskorúban nem kelt félelmet. 
E két szabályozásból egybevetve tehát megállapítható, hogy ha és amennyiben elkerülhetetlen, a 
tizennegyedik életévét be nem töltött személyt is tanúként kell kihallgatni. 
A törvény azonban a gyermekkorú kímélete érdekében lehetové teszi, hogy a kihallgatására ne a tárgyalás 
nagy nyilvánossága elott kerüljön sor, hanem azt megelozoen a nyomozási bíró külön eljárási szabályok 
szerint hallgassa meg. Ennek érdekében rendelkezik úgy a Be. 2o7. (4) bekezdése, hogy amennyiben az ügyész 
indítványozza, a nyomozási bíró a vádirat benyújtása elott a tizennegyedik életévét be nem töltött személyt 
tanúként hallgatja ki ha megalapozottan felteheto, hogy a tárgyaláson történo kihallgatása esetleg a 
fejlodését károsan befolyásolhatná. 
Abban az esetben tehát, ha a vádemelést megelozoen a nyomozási bíró a gyermekkorút tanúként kihallgatta, 
úgy a 280. § (1) bekezdése alapján e-gyermekkorú a tárgyalásra már nem idézheto meg. 
Ha viszont a kihallgatás és a tárgyalás között eltelt idoben a gyermekkorú a tizennegyedik életévét már 
betöltötte, a tanács elnöke gondos és alapos mérlegelése alapján különösen indokolt esetben a már így 
kihallgatott tanút is megidézheti a tárgyalásra és kihallgatható. Ezzel megegyezo rendelkezést tartalmaz a Be. 
296. § (2) bekezdése, amikor rögzíti, hogy ha a tanú kihallgatására a 207. § (4) bekezdése alapján került sor, 
a tanú csak akkor hallgatható ki,, ha a tárgyalás idopontjában a tizennegyedik életévét betöltötte és a 
kihallgatása különösen indokolt. 
2. A különösen védett tanú személyi adatait csak a kihallgatást indítványozó ügyész és a nyomozási bíró 
ismerheti meg. 
A jogintézmény lényegébol adódik, hogy az ilyen tanút a tárgyalásra nem lehet megidézni. A Be. 296. § (2) 
bekezdése szerint a különösen védett tanú a tárgyaláson nem hallgatható ki. A két szabályozás szorosan 
összefügg, ugyanis az a tanú, aki a tárgyaláson nem hallgatható meg a tárgyalásra sem idézheto. 
A különösen védett tanú ilyen minoségében történo megidézésére gyakorlatilag nincs is lehetoség, mivel a 
személyazonosságát az ítélkezo bíróság sem ismerheti meg az eljárás során. 
Ebbol következoen viszont elofordulhat, hogy akár indítványra, akár hivatalból a bíróság olyan tanút idéz 
meg a tárgyalásra, akit korábban már különösen védetté nyilvánítottak, sot ki is hallgattak, esetleg a 
vallomását a tárgyaláson már fel is használták, ám errol a bíróságnak a különösen védett tanú személyi 
adatai ismeretének hiányában nincs tudomása. A tanú annak ellenére, hogy tisztában van vele, hogy 
különösen védett, köteles az idézésre a tárgyaláson megjelenni és vallomást tenni, mivel megkülönböztetett 
eljárásjogi helyzetére hivatkozással a vallomás tételt ez okból nem tagadhatja meg. Ebben az esetben viszont 
olyan szükségszeru és vétlen eljárási szabálysértés jön létre, amelynek következtében a tanú különösen védett 
státusza automatikusan megszunik, így védelme esetlegesen a Be. 98. § szerinti személyes védelemmel oldható 
meg. 
Ezzel ellentétes álláspontot foglalt el a törvényhez fuzött miniszteri indokolás, amikor kifejtette, hogy 
elofordulhat azonban, hogy a tanú személye ismertté válik, de ez sem jelenti azt, hogy a bíróság számára 
megnyílik a lehetoség a tanú kihallgatására. 
Ebbol következoen amennyiben a különösen védett tanú a tárgyaláson ismertté válik, úgy a különösen védetté 
nyilvánításának jogkövetkezményei változatlanul tovább élnek. 
Ez egyben azt is jelentené, hogy akár a vádlott, akár a védo, akár a bíróság részérol kérdések merülnének fel 
a különösen védett tanúval kapcsolatosan, úgy ebben az esetben annak ellenére, hogy a különösen védetté 
nyilvánításnak a Be. 97. §-ban írt feltételei már nem állnak fenn, a bíróság rendelkezése alapján a nyomozási 
bíró hallgatná meg ismételten a különösen védett tanút és vallomása a tárgyaláson mindössze felolvasás útján 
teheto tárgyalás anyagává. 

XIII. Fejezet 

AZ ELSOFOKÚ 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 jegyzokönyvvezeto, 
az ügyész és a védo nevét. Számba veszi a megjelenteket és megállapítja, hogy az idézettek és értesítettek jelen 
vannak-e, ettol függoen megvizsgálja, hogy a tárgyalást meg lehet-e tartani. 

(2) A tanács elnöke a lehetoséghez képest intézkedik, hogy a szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent vádlottat 
vagy tanút azonnal vezessék elo, a távol maradt ügyészt vagy szakértot pedig a tárgyaláson való megjelenésre hívja 
fel, az ügyész felhívása az ügyészség vezetoje útján történik. 

(3) Ha a megidézett védo nem jelent meg, helyette a vádlott más védot hatalmazhat meg, illetoleg - ha a védo 
tárgyalási részvétele kötelezo - a meg nem jelent védo helyett más védot kell kirendelni. Az új védonek megfelelo 
idot kell biztosítani ahhoz, hogy a védelemre felkészüljön. Ha ez nyomban nem lehetséges, a tárgyalást a meg nem 
jelent védo költségére el kell halasztani. 

(4) A tárgyalás a vádlott távollétében megtartható, ha az eljárás tárgya a vádlott kényszergyógykezelésének 
elrendelése, és az állapota miatt a tárgyaláson nem jelenhet meg, illetoleg a jogainak gyakorlására képtelen. 

(5) Ha a tanács elnökének a (2) bekezdésben megjelölt intézkedése nem lehetséges, vagy az nem vezetett 
eredményre, a tárgyalást a szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent, szabadlábon lévo 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, 
illetoleg meghallgatását követoen a tárgyalást el kell napolni, és a meg nem jelent vádlottnak a következo tárgyalási 
határnapra történo elovezetését kell elrendelni. Ha a bírósági eljárás során a meg nem jelent vádlott elovezetését már 
elrendelték, szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény esetén elfogatóparancsot kell kibocsátani, vagy az 
elozetes letartóztatását lehet elrendelni. Ha a vádlottnak nincs védoje, számára védot kell kirendelni. 

(7) Ha a kituzött új tárgyalási határnapra a vádlottat azért nem lehetett elovezetni, mert a lakóhelyérol ismeretlen 
helyre távozott, illetoleg 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 XXIV. 
Fejezet szerint jár el. 

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

(9) A bíróság a vádlottat távollétében felmentheti vagy vele szemben a büntetoeljárást megszüntetheti; az errol 
szóló határozatot - a fellebbezési jogára (324-325. §) vonatkozó rendelkezo részi záradék feltüntetése mellett - 
kézbesítés útján közli a vádlottal és a védovel. 

A bíróság az igazságszolgáltatási funkcióit elsodlegesen a tárgyaláson valósítja meg. A vádlott bunösségének 
megállapítására és a büntetojogi szankciók alkalmazására foszabályként csak a tárgyaláson kerülhet sor. 
Kivételként említheto a tárgyalásról való lemondás, (Be. XXV. fejezet) és a büntetoparancs [Be. XXVI. 
Fejezet]. 
A tárgyalás az eljárás során a nyomozást követi, ugyanakkor értelemszeruen megelozi a jogorvoslati 
eljárásokat. A tárgyalásra az ügyészi vád alapján kerül sor, lényegében a nyomozás során beszerzett 
bizonyítékokra támaszkodva. Sokszor felvetodik az az elgondolás, hogy a tárgyalás lényegileg csak a 
nyomozás speciális körülmények között történo megismétlése. Ez a tétel nem helytálló. 
A két eljárási szakasz a célját illetoen is eltéro. A nyomozás során a tényállást oly mértékben tárja fel a 
nyomozó hatóság, hogy az ügyész a vádemelés kérdésében döntési helyzetbe kerülhessen. A bírósági 
tárgyaláson viszont a vádlott büntetojogi felelossége kérdésében kell a bíróságnak döntenie. 
A két eljárási szak között számos eltérés van magát az eljárás menetét és az eljárási szabályokat illetoen is. A 
bírósági tárgyalás során az eljárási jogok kiteljesednek, a résztvevok jogai csak kivételesen és szuk körben 
korlátozottak. A nyomozás során a bizonyítékok beszerzésének kezdeti szakában a nyilvánosság az eljárás 
sikerét veszélyeztetheti, ezzel szemben a tárgyalás során a nyilvánosság alapelvként érvényesül. Az eljárási 
jogok kiteljesedéséhez kapcsolódik, hogy az elsofokú tárgyaláson a eljárási résztvevok együtt vannak jelen, az 
egyes eljárási cselekményeknél - vádlott, tanú kihallgatása, szakérto meghallgatása - aktívan közremuködnek, 
közvetlenül, idobeli eltolódás nélkül szereznek tudomást az eljárás során történtekrol. A tárgyalás 
kontradiktórius voltából adódóan az ott feltárt, összegyujtött bizonyítékok sokoldalú és szerteágazó vizsgálata 
nyújt megfelelo alapot az elmélyült döntéshez. 
A Be. - a korábbi eljárási törvénnyel szemben - elsosorban a felek rendelkezési jogának érvényesítésére 
összpontosít, miközben meghagyja a bíróságnak azt a lehetoséget, hogy a tényállás megnyugtató tisztázása 



érdekében az ügyész és a védo kérdéseit követoen saját maga is kérdéseket tegyen fel a vádlottnak, illetve más 
a tárgyalás során kihallgatott, meghallgatott személyeknek. 
Az elsofokú tárgyalás további jellemzoje a koncentráltság. Ez megnyilvánul abban, hogy az eljárási 
cselekmények foganatosítására egy helyen, a tárgyalóteremben és abban is, hogy valamennyi eljárásban 
érdekelt jelenlétében kerül sor. Az idobeli koncentráltsághoz tartozik, hogy az eljárási törvény szerint a 
bíróság a megkezdett tárgyalást az ügy befejezéséig lehetoleg ne szakítsa meg [Be. 286. § (1)]. 
A bírósági tárgyalás fókuszában a vádlott áll és az ügyészi vád. A bíróság csak a megvádolt személlyel 
szemben és vele szemben is csak a vád tárgyává tett cselekmény miatt járhat el. A bevezeto összefoglalásban 
elmondottak konkrét normabeli megfogalmazásával, annak értelmezésével kapcsolatban az egyes 
rendelkezéseknél kívánunk a továbbiakban kitérni. 
1. A tárgyalás elso aktusa annak megnyitása, amely a vád tárgyának a megjelölésével történik. Ezt követoen a 
tanács elnöke a tárgyalás zavartalan lefolytathatóságának érdekében felhívja a hallgatóság figyelmét arra, 
hogy a tárgyalás menetét sem a csend, sem a rend megzavarásával ne befolyásolják, egyben - mintegy 
megalapozva a tárgyalás méltóságának zavartalanságának megorzése érdekében alkalmazandó 
intézkedéseket - tájékoztatja a jelenlévoket a rend fenntartása, helyreállítása érdekében a bíróság által 
alkalmazható intézkedésekrol. 
A tanács elnöke ezt követoen számba veszi a megjelenteket. A bíróság csupán ezt követoen kerül abba a 
helyzetbe, hogy dönthessen a tárgyalás megkezdésérol, vagy elhalasztásáról. A tárgyalás megnyitásakor a 
tanács elnöke megállapítja, hogy a távolmaradottak idézése szabályszeru volt-e, a szabályszeru idézés 
ellenére meg nem jelent személyek közül valamelyik elozetesen kimentette-e magát. A tanács elnöke azt is 
megvizsgálja, hogy amennyiben az idézés kézbesítés nélkül visszaérkezett a bíróságra, akkor annak oka mi 
volt, az idézett ismeretlen helyen tartózkodása, vagy az, hogy a részére kézbesítendo idézést a kézbesíto 
értesítése ellenére nem kereste. 
A Be. 281. § (2) bekezdése lehetoséget biztosít a tanács elnökének arra, hogy a szabályszeru idézés ellenére 
meg nem jelent vádlottat, vagy tanút azonnal elovezettesse. Ezzel kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy 
ezen rendelkezés gyakorlati alkalmazása az ország számos bíróságának illetékességi területén számos 
gyakorlati nehézségbe ütközik. Ehelyütt kell utalnunk arra, hogy amennyiben a vádlott többször nem jelenik 
meg szabályszeru idézés ellenére a tárgyaláson - ugyanakkor az elovezetésére tett esetleges kísérleteke sem 
vezettek eredményre - akkor a körülmények gondos vizsgálata mellett helye lehet a vádlott elozetes 
letartóztatása elrendelésének a Be. 129. § (2) bekezdés b) pont második fordulata alapján. Ez az eset 
tipikusan arra példa, amikor a vádlott ugyan nem szökik meg a hatóság elol, hiszen idézéseit rendre átveszi, 
azonban a tárgyaláson már ennek ellenére nem jelenik meg és távolmaradását alapos okkal sem menti ki, 
azaz a tárgyaláson való jelenléte más módon, mint letartóztatásával, nem biztosítható. Ezzel szemben a 
tárgyalásról szabályszeru értesítés, idézés ellenére távolmaradt ügyész, szakérto tárgyaláson való 
megjelenésre való felhívása - akár telefon útján - a gyakorlatban is eredményre vezeto intézkedés. Különösen 
így van ez a távolmaradt ügyész esetében, hiszen az eljárási törvény nem szabja meg, hogy az eljárás során 
mindvégig ugyanannak az ügyésznek kell a tárgyaláson jelen lennie. Ebbol eredoen a tanács elnökének az 
ügyészség vezetojéhez intézett felhívása nyomán nyilván azonnali megoldás érheto el. 
Az eljárás során mindvégig, de a tárgyaláson kiemelkedo jelentosége van a védelemhez való jog 
érvényesülésének. A védelem ellátása felkészült szakmai tudáson túl egy bizalmi viszonyt feltételez a vádlott és 
a védo között. Ebbol fakadóan a védo személyének megválasztásáról elsosorban a vádlott jogosult dönteni. 
Amennyiben a tárgyaláson a védo szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg, a vádlott jogosult más védot 
meghatalmazni. Azokban az eljárásokban, amelyekben nem kötelezo a védo jelenléte - és a vádlott is 
beleegyezik a védoje távollétében való tárgyalásba - ott a védo távolmaradása a tárgyalás megtartásának 
nem akadálya. A vádlott nyilatkozatát mind a másik védo meghatalmazása, mind a távollét melletti tárgyalás 
megtartása kérdésében jegyzokönyvben kell rögzíteni. 
A kötelezo védelem esetén - ha a vádlott nem kíván másik védot meghatalmazni - a bíróság hivatalból rendel 
ki védot a vádlott számára. A védelemhez való jog magában foglalja azt is, hogy a védelmet ellátó ügyvédnek 
megfelelo idot kell biztosítani a peranyag megismerésére, hiszen enélkül a védelem csupán formális lenne. A 
gyakorlatban számtalan esetben elofordul, hogy az eljárás tárgyát képezo cselekmények felderítése során oly 
nagy mennyiségu, több ezer oldalas nyomozati iratok keletkeznek, amelyek áttanulmányozására a tárgyalást 
megelozoen, még a tárgyalás napján biztosított ido semmiképpen nem elegendo, ahhoz több nap szükséges. 
Ilyen esetben a bíróság a tárgyalást a szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent védo költségére 
elhalasztja. 
2. A Be. 281. § (4) bekezdése az ismert helyen tartózkodó vádlott ellen folyamatban lévo büntetoügyben - 
fenntartva a korábbi szabályozást - abban az esetben teszi lehetové a bíróság számára a vádlott távollétében 



a tárgyalás megtartását, ha a kényszergyógykezelés felol kell dönteni. A tárgyalás megtartásának feltétele, 
hogy a vádlott a tárgyaláson azért nem tud megjelenni, mert azt az állapota nem teszi lehetové, illetoleg a 
jogainak a gyakorlására képtelen. Az elobbiekben említett rendelkezés szerint az elmebeteg vádlott 
távollétében a tárgyalás kizárólag abban az esetben tartható meg, ha állapota annyira súlyos, hogy az 
ténylegesen gátolja a tárgyaláson való megjelenését. Külön értelmezést igényel a vádlott jogainak 
gyakorlására való képtelenség. Ez abban nyilvánul meg, hogy a vádlott betegségénél fogva tudati állapotának 
kóros volta miatt nem fogja fel az eljárási cselekmények lényegét, nem lehet vele kapcsolatot teremteni, 
együttmuködni, illetve képtelen a nyilatkozatok megtételére. Ha ilyen körülmények nem állnak fenn, az 
elmebeteg vádlott részvétele a tárgyaláson kötelezo, nélküle a tárgyalás nem tartható meg, és nem lehet 
megfosztani ot a törvényben biztosított eljárási jogainak a gyakorlásától. (BH1992. 748., BH1989. 437., 
BH1977. 537.) 
Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy a bíróságok minden erofeszítése, az eljárási törvényben 
biztosított szankciók szélesköru alkalmazása ellenére, megengedhetetlen méreteket öltött az állampolgári 
engedetlenség, az idézéssel szembeni ellenszegülés. 
Ezen magatartások következményeként az eljárások a szükségképpeni idoszükségletet messze meghaladó ideig 
elhúzódnak. A jogalkotó felismerve a helyzet tarthatatlanságát, olyan rendelkezéseket épített be az eljárási 
törvénybe, amelyek a garanciális jogok messzemeno érvényesülése mellett lehetoséget nyújtanak arra, hogy a 
bíróság a vádlotti magatartástól bizonyos mértékben függetlenedve idoszeru és hatékony ítélkezést folytasson. 
Az (5) bekezdés értelmében, amennyiben a szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent vádlott azonnali 
elovezetése nem lehetséges, vagy nem vezetett eredményre, úgy a tárgyalás megtartásának ez nem képezi 
akadályát. Ez a rendelkezés azonban kizárólag a szabadlábon lévo vádlott esetében alkalmazható. 
Amennyiben a vádlott akár az adott ügyben, akár más ügyben van elozetes letartóztatásban, illetve más 
ügyben jogeros szabadságvesztését tölti, akkor nem o dönt arról, hogy megjelenik-e a tárgyaláson, vagy nem, 
hanem eloállítják. Ebbol következoen, ha a vádlott az idézésre egyébként megjelenne a bíróság elott, de nem 
állítják elo, akkor akarata ellenére nem képes jogait gyakorolni. 
A szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent vádlott távolétében a bíróság lefolytathatja a bizonyítási 
eljárást, azonban a (9) bekezdésben foglaltak kivételével (vádlott felmentése, eljárás megszüntetése) az 
eljárást nem fejezheti be. 
A szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent vádlott távollétében megtartott tárgyaláson, amennyiben a 
bizonyítás felvételét követoen, annak eredményeként a bíróság arra a következtetésre jut, hogy nincs helye a 
vádlott felmentésének, vagy a büntetoeljárás megszüntetésének, a tárgyalást el kell napolni, egyben a kituzött 
újabb határnapra a vádlott rendori elovezetését kell elrendelni. 
A törvény bizonyos fokozatosságot is érvényesít, amikor kimondja, hogy amennyiben az adott eljárásban 
korábban már elrendelte a bíróság a vádlott elovezetését, akkor - szabadságvesztéssel fenyegetett 
buncselekmény esetén - vagy elfogatóparancsot kell kibocsátani, vagy a vádlott elozetes letartóztatását kell 
elrendelni. A bírói gyakorlatra vár annak kialakítása, hogy melyik esetben, milyen intézkedés kerülhet 
alkalmazásra. A norma szövege nem teljesen egyértelmu e tekintetben. Úgy tunik, hogy a jogalkotó az ismételt 
mulasztást szankcionálta az alkalmazható kényszerintézkedésekkel. Ugyanakkor elfogatóparancs 
kibocsátására tipikusan abban az esetben kerül sor, amikor a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, míg az 
elozetes letartóztatás tipikusan, ismert tartózkodási helyu vádlottakkal szemben kerül alkalmazásra. 
A törvény ilyen esetben védo kirendelését teszi kötelezové. Az erre vonatkozó utolsó mondat nem tartalmaz 
utalást arra, hogy a védo kirendelése mindkét kényszerintézkedés - tehát az elfogatóparancs és az elozetes 
letartóztatás - esetén kötelezo, vagy az általános szabályok szerint csak akkor, ha a vádlott elozetes 
letartóztatásának elrendelésére került sor. Álláspontom szerint a védo kirendelése csak ez utóbbi esetben 
kötelezo, mert mint látni fogjuk, amennyiben az elfogatóparancs nem vezetett eredményre, a bíróság áttér a 
XXIV. fejezetben szabályozott eljárásra, amelyben a védo részvétele kötelezo. 
A 2002. évi I. törvény a (7)-(9) bekezdéssel egészítette ki a szabályozást. 
A (7) bekezdés értelmében, ha a bíróság fentebb részletezett intézkedései nem vezettek eredményre, a bíróság 
megállapítja, hogy a vádlott ismeretlen helyen tartózkodik és a további eljárást a XXIV. Fejezet rendelkezései 
szerint folytatja le. A rendori elovezetés eredménytelensége esetén csak abban az esetben van helye az 
áttérésnek, ha az eredménytelenség oka az volt, hogy a vádlott lakhelyérol ismeretlen helyre távozott. 
A vádlottnak jogában áll a távollétében felvett bizonyítás anyagának megismerése, ezért a (8) bekezdés 
értelmében, ha a vádlott a (6) bekezdésben foglalt intézkedések hatására megjelenik a tárgyaláson, akkor 
kihallgatását követoen ismertetni kell vele a korábbi tárgyalás jegyzokönyvét. Amennyiben a bíróság 
szükségesnek tartja a tanúnak, szakértonek a vádlott jelenlétében való meghallgatását, úgy elrendelheti 



ismételt kihallgatásukat, illetve meghallgatásukat. A törvény ugyanakkor lehetoséget ad a bíróságnak arra, 
hogy a tanút írásban történo vallomástételre hívja fel. 
A (9) bekezdés kivételes szabályt fogalmaz meg. Abban az esetben, ha a bíróság a bizonyítás anyaga alapján 
úgy ítéli meg, hogy a vádlott felmentésének, az eljárás megszüntetésének van helye, akkor a távollévo 
vádlottal szemben erre vonatkozó ügydönto határozatot hoz. A bíróság ezt a határozatot köteles a fellebbezési 
jogra történo kioktatással együtt kézbesíteni mind a vádlott, mind a védo részére. 
A fentebb részletezetteken túl foszabály alóli kivételként a - ugyancsak ismert helyen, de külföldön élo - 
vádlott távollétében meg kell tartani a tárgyalást, ha biztosíték letétbe helyezése mellett folytatja a bíróság az 
eljárást [Be. 586. § (4)]. 

282. § (1) A bíróság az ügyész, a vádlott, illetoleg a védo meghallgatása után dönt a tárgyalás megkezdésérol, 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 oket az igazolatlan eltávozás következményeire. A szakértot csak akkor 
kell távozásra felhívni, ha ezt a bíróság szükségesnek tartja; egyébként a szakérto a tárgyaláson annak kezdetétol 
fogva jelen lehet. 

(3) A tárgyalási idoköz [279. § (3) bek.] be nem tartása miatt a tárgyalást nem kell elhalasztani, ha a vádlott és a 
védo egybehangzóan kéri a tárgyalás megtartását. Ha a védelem nem kötelezo, és a meghatalmazott védo 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. 
1. A megjelentek számbavételekor észlelheti a bíróság, hogy egy vagy több olyan megidézett személy maradt 
távol, akiknek a jelenléte az eljárási törvény rendelkezései nem elengedhetetlen, ugyanakkor a büntetojogi 
fokérdés eldöntése szempontjából igen. Foszabályként érvényesül, hogy az ilyen személy távollétében a 
tárgyalás megtartásának nincs akadálya, ide kapcsolódik az az eljárási érdek is, hogy a megjelent tanúkat 
lehetoleg ki kell hallgatni. Ez azonban csupán azt jelenti, hogy a tárgyalás megtartásának perjogi 
szempontból nincs akadálya, ellenben a bizonyítás felvételének sorrendjét, taktikáját illetoen akár az adott 
konkrét ügyben kiemelkedo jelentoséggel bírhat. Ezt a gyakorlati szempontot juttatja érvényre a törvény azon 
rendelkezése, mely szerint a bíróság ilyen esetben a tárgyalás megkezdése elott meghallgatja az ügyészt, a 
vádlottat, valamint a védot és csak ezt követoen dönt a tárgyalás megtartásáról. 
2. A Be. 282. § (2) bekezdése a tanács elnökének a tanúkkal kapcsolatos teendoit határozza meg a tárgyalás 
megtartása esetén. 
A büntetoeljárásban a tényállás megállapítása során a bíróság a bizonyítékok jelentos részét természetes 
személyek: a vádlottak és a tanúk vallomásai útján szerzi be. A bírósági tárgyalásra - a nyomozás során 
történt kihallgatásokhoz képest - rendszerint meglehetosen hosszú ido elteltével kerül sor. Viszont a nyomozás 
során a kihallgatott személyek rendszerint röviddel a cselekmény megvalósulása után nyilatkoznak az 
eseményekrol, általában mind nagy vonalakban, mind a részleteket illetoen - természetesen az általuk 
észleltekrol - érdemben tudnak nyilatkozni. Az emberi emlékezet azonban az ido múlásával - elsosorban a 
részleteket illetoen - halványulhat. 
A gyakorlatban tapasztalható, hogy a kihallgatott személyek igyekeznek a hatóság elvárásainak mindinkább 
"megfelelni". Ennek egyik módja az, hogy a kihallgatott személy a nyomozás során tett vallomását - annak 
tényleges, verbális megismétlése nélkül - változatlan tartalommal fenntartja. Ilyenkor a tanú egyrészt maga is 
érzi az emlékezet halványulását, másrészt nem vállalja fel, hogy a korábban tett vallomásával ellentmondásba 
keveredjen, és ebbol következoen a hatóság megkérdojelezhesse a szavahihetoségét. 
A másik - egyben az eljárás szempontjából kardinális jelentoségu - magatartásforma, amikor a kihallgatott 
személy az emlékezet halványulását megpróbálja más módon elfedni, "megakadályozni". Ennek egyik módja, 
hogy az esemény megtörténtét követoen látott, olvasott, hallott információkat a tudatában beépíti a történtek 
során saját maga által észleltek közé. Ehhez hasonló, amikor a vallomást tevo - hallván az ügyrol nyilatkozó 
más, esetleg hasonló nyilatkozatokat tevo személyeket - halványuló, hiányos emlékezetét az ily módon hallott 
információkhoz igazítja, holott egyáltalán nem kizárt, hogy az adott kérdésben a többiekkel szemben az o 
emlékezete tartotta meg a valós történéseknek megfelelo információkat. Ilyen esetben a tanú az ily módon 
szerzett információkat beépíti a tudatának meglévo emlékképei közé, és ettol az idoponttól kezdodoen már, 
mint saját maga által észlelteket fogja eloadni. Feltétlenül hangsúlyozni kell, hogy ezek a vallomás 
módosulását eredményezo tényezok általában a vallomást tevo tudatától függetlenül, sot akarata ellenére 
érvényesülhetnek, ugyanakkor a "megfelelési kényszer" törvényszeru következményei. 
3. A bírósági tárgyalások során nem zárható ki az sem, hogy valaki, akinek a kihallgatására késobb fog sor 
kerülni szándékosan kívánja megismerni a többi kihallgatott személy vallomását annak érdekében, hogy a 



megismert információk birtokában - megismerve az azok között fennálló esetleges ellentmondásokat - a 
vádlottat mento vallomást tegyen. 
A fenti ismert jelenség kiküszöbölését célozza a törvény azon rendelkezése, hogy a tanács elnöke felhívja a 
tanúkat a tárgyalóterem elhagyására, így a mások által elmondottak nem befolyásolják eleve a késobb 
vallomást tevot. A törvény a sértett tekintetében kivételt tesz, figyelemmel arra, hogy ez az intézkedés a sértett 
egyéb eljárási jogainak korlátozásával járna. A sértett jelen lehet, amikor az ügyész ismerteti a vádat, majd 
ezt követoen nyilatkozik a polgári jogi igény érvényesítése tárgyában és csupán ez után hagyja el a 
tárgyalótermet, a többi tanúhoz hasonlóan. Ehelyütt jegyezzük meg, hogy a sértetti jogok gyakorlásának teljes 
köru biztosítása indokolja, hogy a bíróság a vádlottak kihallgatása után a tanúkihallgatások sorát a sértettel 
kezdje. 
Az eljárási törvény norma szövege szerint a tanács elnöke felhívja a tanúkat a tárgyaló terem elhagyására. Ez 
nem zárja ki, sot egyenesen kívánatos, hogy a tanács elnöke ne csupán a vádiratban megjelölt tanúkat kérje 
fel távozásra, hanem igyekezzék meggyozodni arról, hogy nem tartózkodik-e a tárgyaló teremben olyan 
személy, aki ugyan nem szerepel a vádiratban feltüntetett tanúk sorában, de a késobbiekben akár a vádlott, 
akár a védo tanúként kívánja meghallgattatni. Bár ebben az esetben sem kizárt, hogy olyan személy marad 
bent a tárgyalóteremben, akinek késobb tanúkénti kihallgatására kerül sor. Ebben az esetben azonban 
fokozottan kell a bíróságnak vizsgálnia a tanú befolyásoltságtól való mentességét. 
A tárgyaló teremelhagyása nem tévesztendo össze a tárgyalásról való eltávozással. A tárgyalótermet elhagyó 
személyeknek olyan helyen kell tartózkodniok, ahol a meghallják a tárgyalóterembe szólítást és annak 
haladéktalanul eleget tudnak tenni. A tárgyalásról való engedély nélküli, igazolatlan eltávozás eljárás jogi 
következményei megegyeznek a szabályszeru idézés ellenére való igazolatlan távolmaradás 
jogkövetkezményeivel, azaz rendbírság kiszabásának, rendori elovezetés elrendelésének van helye. Mindezek 
a jogkövetkezmények azonban - hasonlóan másokhoz - csak akkor alkalmazhatók, ha az érintett személy 
tudomással bír róluk. Ennek megfeleloen a törvény eloírja, hogy a tanács elnöke oktassa ki a tárgyalótermet 
elhagyó személyeket az igazolatlan eltávozás jogkövetkezményeire. 
A tárgyaláson értesítésre, vagy idézésre megjelent szakérto mindvégig jelen lehet. Ettol csak kivételes esetben 
lehet eltérni. 
A bíróság mindazon esetekben, amikor megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának akadálya van, 
elhalasztja a tárgyalást. 
4. A 2002. évi I. törvény 171. §-a a korszeru eljárási törvénnyel szembeni elvárásoknak megfelelo 
rendelkezést iktatott be. A gyakorlatban több alkalommal merült fel problémaként, hogy a kézbesítési 
nehézségek miatt az idézés kézbesítése és a tárgyalási határnap között nem volt meg a 279. § (3) 
bekezdésében meghatározott öt nap kézbesítési idoköz. Ilyen esetben a tárgyalás megtartása relatív eljárási 
szabálysértéssel járt akkor is, ha a vádlott és védoje sem kérte ez okból a tárgyalás elhalasztását, sot 
kifejezetten kérte a tárgyalás megtartását. A módosult (3) bekezdés ezt a problémát megoldva lehetové teszi a 
tárgyalás megtartását ilyen estben, feltéve, hogy azt a vádlott és védoje egybehangzóan kéri. 
A védo távolmaradása okán sem szükségszeru a tárgyalás elhalasztása. Ha nem kötelezo a védelem, és a 
meghatalmazott védo nem jelent meg, akkor nem kell elhalasztani a tárgyalást, amennyiben azt a vádlott nem 
kéri. 
A (4) bekezdés rendelkezése értelmében a bíróság mindazon esetekben, amikor megállapítja, hogy a tárgyalás 
megtartásának akadálya van, elhalasztja a tárgyalást. 

283. § (1) Az ügyész, a vádlott, a védo és a sértett a tárgyalás megkezdése elott 
a) az ügy áttételét, egyesítését vagy elkülönítését, 
b) a tanács elnöke, tagja, illetve a jegyzokönyvvezeto kizárását indítványozhatja, 
c) más olyan körülményt jelölhet meg, amely a tárgyalás megtartását akadályozhatja, illetoleg, amelyet a tárgyalás 

megkezdése elott figyelembe kell venni. 
(2) A vádlott, a védo és a sértett a tárgyalás megkezdése elott az ügyész kizárását indítványozhatja. 

A törvény nem zárja ki annak a lehetoségét, hogy a tanács elnöke a tárgyalás megnyitását követoen döntsön 
többek között például az ügy áttételérol (Be. 264. §), az ügyek egyesítésérol, vagy elkülönítésérol (Be. 265. 
§),az eljárás felfüggesztésérol (Be. 266. §). Ezek a döntések adott esetben a tárgyalás megtartásának 
akadályát képezhetik és egyben a tárgyalás elmaradását eredményezhetik. A Be. 283. § lehetoséget biztosít az 
ügyész, a vádlott és védoje, valamint a sértett számára, hogy még a tárgyalás megkezdése elott maga 
hivatkozhasson olyan körülményre, amely a tárgyalás megtartását akadályozza, és amelyeket a bíróságnak 
még a tárgyalás megkezdése elott mérlegelnie kell. Így a elobb meghatározott eljárási résztvevok maguk 
indítványozhatják az ügy áttételét, egyesítését vagy elkülönítését, illetve a hasonló következményekkel járó - a 
tanács elnöke, tagjai, a jegyzokönyvvezeto ellen bejelentett - kizárási indítványt terjeszthetnek elo. 



Lehetoséget biztosít a törvény arra is, hogy az ügyész a vádlott, védo és a sértett más olyan okot jelöljön meg, 
amely a tárgyalás megtartását akadályozhatja illetve a tárgyalás megkezdése elott figyelembe kel venni mint 
például a vádlott pillanatnyi egészségi állapota. A Be. 283. § (3) bekezdése jogtechnikai megfontolásból külön 
fogalmazza meg a vádlottnak, védonek, és a sértettnek az ügyész kizárására vonatkozó indítvány eloterjesztési 
jogát. 

A tárgyalás megkezdése 

284. § (1) Ha a tanács elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, és a tanú, illetoleg a 
szakérto 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 lévo sértett, illetoleg képviseloje nyilatkozik arról, hogy érvényesít-e polgári jogi igényt; ha a sértett 

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

c) a tanúként kihallgatandó sértett a tárgyalótermet elhagyja. 
A tárgyalás megnyitását követoen, ha a tanács elnöke a tárgyalás megkezdésének nem látja akadályát és a 
tanúk, valamint szükség esetén a szakérto elhagyta a tárgyalótermet, akkor a bíróság ténylegesen megkezdi az 
ügy érdemi tárgyalását. Ettol a ponttól kezdodoen az eljárási jogok kiteljesednek, a nyomozás során 
érvényesülo bizonyos korlátozások megszunnek, az ügyészt, vádlottat és védot azonos jogok illetik meg. A 
tárgyalás megkezdése a bírósági eljárás olyan pontja, amelyhez az eljárási törvény számos következményt fuz. 
A tárgyalás megkezdése után ugyanis 
- áttételnek csak akkor van helye, ha az ügy elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, vagy katonai 
büntetoeljárás hatálya alá tartozik, illetoleg a 17. § (5)-(6) bekezdése szerint az ügy elbírálására más bíróság 
illetékes [Be. 308. § (1)]; 
- az ügyet nem lehet öttagú tanács elé utalni (Be. 271. §) [Be. 308. § (3)]. 
A tárgyalás megkezdését követoen a tanács elnöke felkéri az ügyészt a vád ismertetésére. Az érdemi tárgyalás 
lényegében ezzel az eljárási cselekménnyel kezdodik. Az ügyészi vád meghatározza az egész eljárás menetét, 
hiszen az eljárás célja a vádlott büntetojogi felelosségének tisztázása az ügyész által emelt váddal 
kapcsolatban. A vádnak az ügyész által való ismertetése annak következetes kifejezése, hogy a büntetojogi 
igény érvényesítése, a vád funkcióinak ellátása kizárólag az ügyész feladata. A vád "ismertetése" nem jelenti a 
vádirat vagy a pótmagánvádló vádindítványának a szó szerinti felolvasását. Az ügyész az ismertetés során 
pontosan megjelöli, hogy kivel szemben emelt vádat. Ezt követoen ismerteti a vád tárgyává tett cselekményt. 
Az ügyész feladata a vádat megalapozó bizonyítékok megjelölése, valamint a vád tárgyává tett cselekmény 
jogi minosítése. Az ügyész feladata továbbá a vád ismertetése során a váddal összefüggo egyéb indítványok 
megtétele is. 
A tanács elnökének felhívására a tárgyaláson megjelent sértett, illetve annak jogi képviseloje nyilatkozik 
arról, hogy kíván-e polgári jogi igényt érvényesíteni vagy nem. Amennyiben a sértett érvényesíteni kívánja 
polgári jogi igényét, akkor a tanács elnöke felhívja ot az igénye ismertetésére is. Ezen túlmenoen amennyiben 
a sértettnek nincs jogi képviseloje, a tanács elnöke figyelmezteti a sértettet arra, hogy a polgári jogi igény 
érvényesítése során a polgári eljárás szabályait kell alkalmazni, kivéve, ha azok a büntetoeljárási törvény 
rendelkezéseivel, vagy büntetoeljárás jelegével ellentétesek. A tanács elnökének tájékoztatási kötelezettsége 
kiterjed arra, is, hogy közölje a sértettel, hogy a magánféllel szemben a vádlott követelést nem érvényesíthet, 
továbbá beszámítási kifogással sem élhet [54. § (7)]. A polgári perrendtartásról szóló törvény ebben a 
szakaszában a jóhiszemu joggyakorlás alapelvét fogalmazza meg. Ezzel kapcsolatban - a részletekbe meno 
elemzést kerülve - rögzíteni szükséges a következoket. A törvény a jóhiszemu joggyakorlás alapelvének 
tartalmát az alapelv megsértését megvalósító cselekményektol, mulasztásoktól való tartózkodásban jelöli meg. 
Pozitív értelemben azt a követelményt támasztja, hogy az eljárás résztvevoi, a felek, az eljárás során 
kötelezettségeiket maradéktalanul teljesítsék, jogaikat pedig akkor és úgy gyakorolják, ahogyan azt a törvény 
eloírja. További elvárás, hogy cselekményeik az objektív igazság kiderítését szolgálják. 
A késobbiekben tanúként kihallgatandó sértett ezt követoen hasonlóan a többi tanúhoz elhagyja a 
tárgyalótermet. 

A bizonyítás felvételének sorrendje 



285. § (1) A bizonyítási eljárás során az ügyész, a vádlott, a védo, a sértett, a magánfél, illetoleg az ot érinto 
körben az egyéb érdekelt indítványokat és észrevételeket tehet. 

(2) Az ügyész, illetve a vádlott és a védo által indítványozott bizonyítási cselekményekrol és azok sorrendjérol a 
tanács elnöke az ügyész, illetve a vádlott és a védo indítványainak a figyelembevételével határoz. 

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

(4) Az ügyész által indítványozott bizonyítás rendszerint megelozi a vádlott és a védo által indítványozott 
bizonyítás felvételét. 

A törvény a kontradiktórius eljárás alapelemeinek figyelembe vételével határozza meg a bizonyítás felvételére 
vonatkozó szabályokat. A bizonyítás felvételének sorrendjét illetoen egyetlen kategorikus szabályt fogalmaz 
meg, amikor kimondja, hogy a bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdodik [Be. 286. § (1)]. 
A védekezés jogával is összefüggoen az ügyész által indítványozott bizonyítás foszabályként megelozi a vádlott 
és védoje által indítványozottat. Miután azonban a törvény a "rendszerint" kifejezést használja, el lehet térni 
adott esetben az ügyész által indítványozott bizonyítási rendtol. A vádlott kihallgatását követoen a tanács 
elnöke a felek indítványait figyelembe véve állapítja meg a bizonyítás további menetét. A tárgyaláson a felek 
aktívan közremuködnek, azaz a bizonyítási eljárás keretében az ügyész, a vádlott, a védo továbbá a sértett, 
illetve a magánfél indítványokat, észrevételeket tehet. Ez a jog az egyéb érdekelteket is megilleti, azonban 
kizárólag az oket érinto körben. 
A bíróságnak lehetosége van arra, hogy amennyiben például a vád tárgyává tett cselekmények száma, jellege 
indokolja, akkor - természetesen a vádlottak kihallgatását követoen - a bizonyítást tényállási pontonként vagy 
egy-egy vádlotthoz kapcsolódó cselekményenként vegye fel. 
Általában nem bír jelentoséggel, hogy mikor hallgatják meg a szakértot, ugyanakkor komoly pertaktikai 
jelentoséggel bírhat bizonyos esetekben annak megválasztása, hogy az igazságügyi szakérto meghallgatására 
mely idopontban kerül sor. Egyes ügyekben célszeru közvetlenül a vádlott, más esetekben az ügyben szereplo 
valamennyi személy kihallgatását követoen meghallgatni a szakértot. Amennyiben az elsok között hallgatják 
meg a szakértot, akkor az a tárgyalás további menetére is kihatással lehet. A szakérto szóban eloterjesztett 
szakvéleménye új kérdések feltevését indukálhatja. Amennyiben a szakérto mindvégig jelen volt a tárgyaláson, 
úgy az összes vallomás meghallgatását követoen, az addig lefolytatott bizonyítás adatainak ismeretében adott 
esetben részletesebb szakvéleményt tud eloterjeszteni, ezáltal elkerülhetové válhat a szakérto ismételt 
meghallgatása is. 
A bíróság dönt az egyes bizonyítási indítványokról. Elutasítás esetén nincs önálló fellebbezésnek helye, 
ellenben az ügydönto határozat elleni fellebbezésben lehet sérelmezni a bizonyítási indítvány elutasítását is. 

286. § (1) A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdodik. 
(2) A tanúk közül rendszerint a sértettet kell elsoként kihallgatni. 
(3) A vádlott és a tanú kihallgatását, illetoleg a szakérto meghallgatását követoen hozzájuk a bíróság tagjain kívül 

az ügyész, a vádlott, a védo, a sértett, a magánfél, valamint az ot érinto körben az egyéb érdekelt és a szakérto 
kérdést tehet fel. 

A törvény ehelyütt rögzíti a bizonyítás felvételének egyetlen kötött elemét, miszerint a bizonyítási eljárás a 
vádlott kihallgatásával kezdodik. 
A tanúkat illetoen, a törvény a sértett, mint tanú kihallgatását helyezi elotérbe, bár megfogalmazásából 
következon eltérést is megenged. A tanúk sorában a sértett az, aki általában a legtöbb információval 
rendelkezik a cselekményrol. A vádlott és az o vallomása az, amely kiemelkedo jelentoséggel bírhat a 
tényállás megállapításakor, a törvény ezért is helyezi elore a tanúk sorában a kihallgatáskor. A sértett a 
büntetoeljárásban, ezen belül a tárgyaláson is számos jogosítvánnyal bír, amelynek gyakorlásához a sértett 
jelenléte szükséges. A sértett a tárgyaláson kérdések feltevését indítványozhatja. Könnyen belátható, hogy 
ezen jogának gyakorlása legteljesebb körben akkor valósulhat meg, ha a sértett kihallgatására a leheto 
legkorábbi idopontban - a vádlott kihallgatását követoen - kerül sor. 
A Be. 286. § (3) bekezdése a vádlott, a tanú kihallgatását, illetve a szakérto meghallgatását követo 
kérdezéssel kapcsolatos jogokat szabályozza. A bíróság tagjain kívül az ügyész, a vádlott és védo, a magánfél, 
a sértett, a szakérto, valamint az egyéb érdekelt az ot érinto körben közvetlenül, a bíróság közbeiktatása 
nélkül tehet fel kérdéseket. Gyakorlati tapasztalatok miatt rögzítjük, hogy e bekezdésben a kérdés feltevésére 
jogosítottak felsorolása egyben sorrendet is jelent. Így helytelen, ha a tanú kihallgatását követoen nem a jelen 
lévo ügyésznek biztosítja a tanács elnöke elsoként a kérdés feltevésének lehetoségét, a bíróság tagjai után. 
A közvetlen kérdésfeltevés tagadhatatlan elonye, hogy torzulások nélkül, eredeti megfogalmazásban jut el a 
kérdezett személyhez. A kérdés lényege, egyben árnyaltsága is közvetlenül érvényesül. A közvetlen 
kérdésfeltevés ugyanakkor magában hordozza annak a veszélyét, hogy a kérdés feltevoje olyan kérdést tesz 



fel, amely magában foglalja a hallani kívánt választ, vagy akár csak sugallja azt. Figyelmet érdemel a 
kérdésfeltevés azon módja is, amikor a kérdezo még nem bizonyított tényeket valósként beállítva teszi fel a 
kérdését, ily módon befolyásolva a kihallgatott személyt. Az eljárás céljával ellentétes az ilyen kérdésfeltevés, 
hiszen a kapott válaszok valóságtartalma erosen megkérdojelezheto, az anyagi igazság kiderítését nem 
szolgálja. Ennek okán a tanács elnöke felügyel arra, hogy ilyen kérdések feltevésére ne kerülhessen sor. 
Amennyiben ilyen kérdés mégis elhangoznék, úgy a tanács elnöke a válaszadást megtiltja. E körben 
ugyancsak a tanács elnöke ügyel arra, hogy a kérdések a bizonyítás tárgyához kapcsolódjanak, azzal 
összefüggésben nem álló tényekre ne terjedjenek ki. Ezt természetesen nem jelenti az ügy szélesköru 
felderítését célzó kérdések elvetését. 

A tárgyalás folytonossága 

287. § (1) A bíróság a megkezdett tárgyalást az ügy befejezéséig lehetoleg 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 vagy más fontos okból - a tárgyalást elnapolhatja. 

(2) Az (1) bekezdés esetében a tárgyalás folytatásának napját ki kell tuzni, 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 elölrol kell kezdeni. 

(4) A tárgyalás hat hónapon belül a tárgyalás anyagának ismertetésével is megismételheto, ha a tanács 
összetételében a hivatásos bíró személye nem változott. A tárgyalás anyagának ismertetése után figyelmeztetni kell 
az ügyészt, a vádlottat és a védot arra, hogy az ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A 
figyelmeztetést és az észrevételt jegyzokönyvbe kell foglalni. 

(5) Az elnapolt tárgyalást a tárgyalás legutóbbi részérol készült jegyzokönyv ismertetésével kell folytatni, ha a 
megszakítása óta nyolc napnál hosszabb ido telt el, és az ismertetést az ügyész, a vádlott, illetve a védo 
indítványozza. A jegyzokönyv ismertetése után figyelmeztetni kell az ügyészt, a vádlottat és a védot arra, hogy az 
ismertetésre észrevételt tehet, és az ismertetés kiegészítését kérheti. A figyelmeztetést és az észrevételt 
jegyzokönyvbe kell foglalni. 

1. A bírósági tárgyalás egységes még abban az esetben is, amikor a bíróság a tárgyalást több napra tuzi ki. 
Az idoszeruség és a közvetlenség elve is a megkezdett tárgyalás megszakítás nélküli lefolytatását indokolja. Az 
eljárási törvény eloírása szerint a bíróság a tárgyalást lehetoleg az ügy befejezéséig nem szakítsa meg. 
Jelentos azoknak az ügyeknek az elofordulása, amelyekben bonyolultságuknál, terjedelmüknél, a vádlottak 
számánál fogva nem lehetséges az eljárásnak egy tárgyaláson való befejezése. Erre figyelemmel az eljárási 
törvény két lehetoséget biztosít a bíróság számára. Az egyik a tárgyalás félbeszakítása, a másik pedig a 
tárgyalás elnapolása. 
A tárgyalás félbeszakításakor a tárgyalás folytonossága nem szakad meg. Erre általában olyan esetekben 
kerül sor, amikor a bíróság szünetet tart, vagy például idohiány miatt nem kerülhet sor az eljárás 
befejezésére, vagy valamely személy az adott idopontban nem tud a tárgyaláson megjelenni - mert például az 
általa használt közlekedési eszköz késett -, de már a tárgyalás másnapján rendelkezésre tud állni. A tárgyalás 
félbeszakítása csupán nyolc napra lehetséges. 
A bírósági eljárás során elofordulhat, hogy további bizonyítás, szakérto kirendelése válik szükségessé, vagy 
olyan személy nem jelent meg a tárgyaláson, akinek a jelenléte elengedhetetlen, de megjelenésének biztosítása 
nyolc napon belül nem biztosítható. Ilyen esetben a bíróság a tárgyalást elnapolja. Az elnapolással a 
tárgyalás folyamatossága megszakad, tehát a következo tárgyalást a bíróság a tárgyalás megnyitásával kezdi. 
Ellentétben a félbeszakítással, ahol a folyamatosság miatt erre nem kerülhet sor, hiszen egy egységet képezo 
tárgyalást csak egyszer lehet megnyitni. 
A tárgyalás elhalasztása, elnapolása a tárgyaláson jelenlévok tekintetében megváltozott helyzetet jelent, 
amennyiben nem a tervezett idon belül kerül az ügy lezárásra. Az eljárásban résztvevo személyek - elsosorban 
a vádlott, védo és a sértett - érdekét szolgálja, hogy ne legyenek bizonytalanságban az eljárás folytatását 
illetoen. Éppen ezért a tárgyalás elhalasztása, elnapolása esetén a bíróságnak meg kell jelölnie, ki kell tuznie 
a folytatás napját. Az említetteken túl nem elhanyagolható jelentoségu, hogy ezzel a bíróság kiküszöbölheti a 
postai kézbesítéssel kapcsolatban felmerülheto anomáliákat, továbbá jelentos költséget takaríthat meg. Ezt 
azonban nem minden esetben lehet megvalósítani. A gyakorlatban nem lenne semmi értelme olyan esetben az 
új tárgyalási határnap kituzésének, amikor elore látható, hogy a tárgyalás hat hónapon belül nem folytatható, 
mert például az ügyben több, bonyolult kérdésekre választ adó szakvéleményt kell elkészíteni, a vádlott 
súlyosan megbetegedett, és nem indokolt az eljárás felfüggesztése, esetleg az ügy eldöntése szempontjából 



elengedhetetlen fontosságú tanú külföldön tartózkodik, és eloreláthatólag nem tér vissza a fenti idon belül. 
Ilyen esetben a bíróság a tárgyalás elnapolásával egyidejuleg közli, hogy az ügyben hivatalból tuz ki új 
határnapot, amelyre írásbeli idézéseket bocsát ki. 
Meg kívánjuk jegyezni, hogy a törvény csak a tárgyalás elnapolása esetén teszi foszabályként kötelezové az új 
határnap kituzését, a tárgyalás elhalasztásánál nem. A tárgyalás elhalasztásának tipikus esete, amikor a 
vádlott nem jelenik meg a tárgyaláson. Szabályszeru idézés esetén lehetoség nyílik az azonnali, vagy az új 
határnapra történo elovezetésére, ellenben, ha az idézése "ismeretlen", "ismeretlen helyre költözött" jelzéssel 
érkezik vissza a bírósághoz, akkor teljességgel bizonytalanná válik, hogy a bíróság mikor tud érdemben 
tárgyalni, éppen ezért értelmetlen lenne új tárgyalási határnap azonnali kituzése. 
A tárgyalás folytatásának foszabálya, hogy az eljárás hat hónapon belül folytatható, amennyiben a tanács 
összetételében nem történt változás, egyébként meg kell ismételni azt. Ilyen esetben is az (5) bekezdés folytán 
a korábbi tárgyalás jegyzokönyvét ismertetni kell, amennyiben a két tárgyalás között nyolc napnál hosszabb 
ido telt el. 
2. Az eljárási törvény nem csupán az idobeli folytonosságot követeli meg, hanem a tanács összetételének az 
azonosságát is. 
A gyakorlatban, különösen a hosszabb pertartamú eljárások során fordulhat elo, hogy a két ülnök közül 
valamelyik tartósan megbetegszik, esetleg elhalálozik. A korábbi szabályozás ilyen esetben az eljárás 
megismétlését tette kötelezové. Ez a megoldás azonban amellett, hogy bizonyos tartalom nélküli garanciális 
szabályokat óvott, a gyakorlatban csupán az eljárások indokolatlan elhúzódását eredményezte, sértve ezzel az 
ésszeru határidon belüli eljárás követelményét. Az eljárások megismétlése azzal a következménnyel is jár, 
hogy a már kihallgatott tanúkat, szakértoket ismételten meg kell idézni, ez pedig nemcsak az idoszeruség ellen 
hat, hanem jelentos költségnövekedéssel jár, és ami az ügy további elhúzódását eredményezheti, az 
állampolgári fegyelem lazulása, amelyet az vált ki, hogy a tanúk úgy értékelik, hogy a hatóságok 
indokolatlanul idézik oket újra és újra. Az eljárásjogban járatlan állampolgárok számára az is elég nehezen 
értelmezheto, hogy az esetleg többszöri rendorségi kihallgatást követoen miért kell a bíróság elott ugyanazt 
megismételni, azt pedig már teljességgel érthetetlennek tartják, hogy ha már a bíróság elott is elmondták a 
vallomásukat, akkor miért kell azt megismételni. Ez oda vezet, hogy az állampolgárok - "felülbírálva" a 
bíróság idézését - nem jelennek meg az ismételt idézésre a tárgyaláson. 
Ezeket a tapasztalatokat összegezve került sor eloször az 1973. évi I. törvény ide vonatkozó rendelkezéseinek 
az 1995. évi LXI. törvénnyel való módosítására, amelyet a Be. is átvett. A Be. 286. § (4) bekezdése a 
mindennapi élet tapasztalatait felhasználva elsosorban az idoszeruség és pergazdasági szempontokat 
érvényesítve - a garanciális szabályok sérelme nélkül - lehetové teszi az eljárás folytatását hat hónapon belül 
abban az esetben is, amikor az ülnökök személyében történt ugyan változás, de a hivatásos bíró személye 
változatlan maradt. 
3. A tárgyalás ismétlés nélküli folytatásának feltétele a korábbi tárgyalás anyagának ismertetése. Az 
ismertetés során a bíróság "új" tagja megismeri az addig lefolytatott bizonyítás anyagát. A törvény nem 
fogalmazza meg egyértelmuen, hogy mit ért a tárgyalás "anyagának" ismertetésén, de a törvény 
koncepciójából adódóan ez kiterjed a jegyzokönyveken túl a szakértoi véleményekre, a tárgyalás során 
becsatolt okiratokra is. Ezt az álláspontot támasztja alá Legfelsobb Bíróság egyik eseti döntésében kifejtett 
jogi álláspontja. A felülvizsgálati eljárásban elvi éllel rögzítette, hogy "a tanács hivatásos bíró tagját csupán 
ismertetési - vagyis az ügy szempontjából releváns adatok eloadásának és nem a korábbi jegyzokönyvek 
felolvasásának - kötelezettsége terhelte; önmagában az ismertetés viszonylag rövidebb tartalmából annak 
nem megfelelo mivoltára nem lehet megalapozott következtetést vonni". (BH1999. 59.) 
A korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével kapcsolatban megjegyezzük, hogy az ismertetés elmulasztása 
úgynevezett relatív eljárási szabálysértés, ami nem vezet törvényszeruen a határozat hatályon kívül 
helyezéséhez, csak abban az esetben, ha ez a körülmény az érdemi döntést lényegesen befolyásolta. (BH1999. 
59., BH1994. 656.) 
A tárgyalás folyamatosságát nem az egyes vádlottakra lebontva kell érvényre juttatni, hanem az ügyet 
illetoen. Ebbol következoen a hat hónapos tárgyalási idoköz azt jelenti, hogy a bíróságnak az adott ügyet kell 
hat hónapon belül változatlan összetételben tárgyalnia. (BH1994. 656.) 
Garanciális jogként rögzíti a (4) bekezdés, hogy az ismertetést követoen az ügyészt, a vádlottat, valamint a 
védot figyelmeztetni kell az észrevételezési jogára, valamint arra, hogy az ismertetés kiegészítését kérhetik. A 
kioktatás tényét, valamint az azzal kapcsolatos nyilatkozatokat a jegyzokönyvben rögzíteni kell. 
A gyakorlatban felmerülo probléma, hogy mikortól kell számítani a hat hónapos határidot. A törvény 
értelmezésével erre a kérdésre az a válasz adható, hogy a két érdemi tárgyalás között eltelt idot kell 
figyelembe venni. Érdeminek azt a tárgyalást lehet csupán értékelni, amelyen a bíróság az ügy elbírálása 



szempontjából elobbre vivo tevékenységet folytat, bizonyítást vesz fel. A bíróság feladata a történeti 
tényálláson túl a vádlott személyi körülményeinek feltárása is. Nem közömbös hogy a vádlott új munkahelyre 
ment dolgozni, vagyoni viszonyaiban jelentos változás állt be, vagy más személyi körülményeiben következett 
be változás, hiszen ezek a körülmények a büntetés kiszabása körében kerülhetnek értékelésre. (BH1994. 656.) 
Tehát az ezekre nézve felvett bizonyítás ezért érdeminek minosül. Nem tartozik azonban ebbe a körbe az olyan 
"bizonyítás", amely csupán a már ismert részletek mechanikus "újra kérdezésébol" áll, ami az eljárás elobbre 
vitelét nem szolgálja. 
Amennyiben a két tárgyalás között nyolc, vagy annál rövidebb ido telik el, a törvény nem teszi kötelezové a 
korábbi tárgyalási jegyzokönyv ismertetését. A nyolc nap olyan rövid idoköz, amely alatt az emberi emlékezet 
megtartó képessége folytán érdemben nem változik a memóriában rögzült információ .Az általános 
tapasztalat azt mutatja, hogy a hat hónapos tárgyalási idoköz alatt sem halványul el oly mértékben, hogy 
bizonyos adatok felelevenítésével ne lehetne azt naprakésszé felfrissíteni. Az eljárás során a fo résztvevok az 
iratokat egyébként is tanulmányozhatják, tehát saját maguk is az általuk szükségesnek tartott mértékben 
feleleveníthetik a korábbi tárgyalásokon történteket. 
A jegyzokönyv ismertetését követon a tanács elnökének ugyancsak figyelmeztetnie kell az ügyészt, vádlottat és 
védot arra, hogy észrevételeket tehetnek az ismertetésre, továbbá amennyiben szükségét látják az ismertetés 
kiegészítését is kérhetik. Természetszeruleg mind a figyelmeztetést, mind az azzal kapcsolatos nyilatkozatokat 
jegyzokönyvileg kell rögzíteni. 

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 védo indítványára, illetoleg hivatalból a vádlott kihallgatásának 

tartamára a tárgyalóterembol 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 
követoen a vádlottnak lehetoséget kell adni arra, hogy röviden összefoglalva kifejtse a váddal kapcsolatos 
álláspontját. A vádlott, illetoleg védoje - ha ezt szükségesnek tartja - kitérhet arra is, hogy a védelem érdekében 
milyen bizonyítás lefolytatását indítványozza. 

(4) Ha a vádlott a (3) bekezdésben meghatározott lehetoségével nem él, illetoleg a nyilatkozatából ez nem derül ki, 
a tanács elnöke kérdést intéz a vádlotthoz, hogy a büntetojogi felelosségét elismeri-e. 

1. Több vádlott esetén a vádlottat - foszabályként - a még ki nem hallgatott vádlottak távollétében kell 
kihallgatni. A vádlottat azonban a vallomása megtételében a már kihallgatott vádlott-társ is zavarhatja, akár 
a jelenlétével, akár fenyegeto közbeszólásaival, hisz így a vádlottban félelmet kelthet. Ezt a körülményt a 
bíróság már az iratok ismeretében elore láthatja, de a tárgyalás közvetlensége folytán feltétlenül észlelheto, 
és nem utolsó sorban maga a kihallgatandó vádlott is jelezheti. A törvény lehetové teszi ezért, hogy a tanács 
elnöke akár hivatalból, akár pedig az ügyész, a vádlott, illetve védoje indítványára eltávolítsa azt a már 
kihallgatott vádlott-társat, akinek jelenléte a vádlottat kihallgatása során zavarná. Értelemszeruen ilyen 
esetben a Be. 247. § rendelkezéseit kell alkalmazni, azaz az eltávolított vádlottat a bíróság legkésobb a 
bizonyítási eljárás befejezése elott ismét a bíróság elé szólítja és megismerteti ot a távollétében lefolytatott 
bizonyítás anyagával. Amennyiben pedig a vádlott nem hagy fel rendzavaró magatartásával, úgy a tárgyalás 
a távollétében, védo részvételével folytatható. 
A vádlott kihallgatásának kezdetekor tisztázni kell a vádlott személyazonosságát. A bíróság ennek során 
rögzíti a vádlott nevét, születési helyét, ideje, anyja nevét, lakhelyét, tartózkodási helyét, személyazonosságát 
igazoló okmánya számát, valamint az állampolgárságát. A vádlott ezekre a kérdésekre akkor is köteles 
válaszolni, he egyébként a vallomástételt megtagadja [Be. 117. § (1)]. 
A vádlottat a védekezéshez való joga gyakorlásában jelentos mértékben befolyásolja, hogy érdemben 
megértette-e a vádat. Kétségtelen tény, hogy a terhelt az eljárás során folyamatosan kap tájékoztatást a vele 
szemben folyó büntetoeljárásról - alapos gyanú közlése, iratismertetés, a vádirat kézbesítése, a tárgyaláson a 
vád ismertetése -, ugyanakkor a tanács elnökének kötelessége, hogy a vádlottat segítse a vád tényleges 
megértésében. Amennyiben a vádlott a vádirat ismertetését követoen úgy nyilatkozik, hogy a vádat nem, vagy 
nem teljes egészében értette meg, akkor a tanács elnöke köteles a vádlott felkészültségének, iskolázottságának, 
felfogóképességének megfelelo módon elmagyarázni a vád lényegét. 
A 2003. évi II. 67. §-a módosította a Be. 288. § (3) bekezdését, lehetoséget adva a vádlottnak arra, hogy a 
kihallgatása megkezdése elott röviden összefoglalva kifejtse véleményét az ismertetett váddal kapcsolatban. 



Ez a nyilatkozata nem tévesztendo össze a részletes érdemi kihallgatásával, sot meg van annak a jogi 
lehetosége is, hogy a vádlott a fenti nyilatkozat megtételét követoen érdemben ne nyilatkozzon, ne tegyen 
vallomást. 
Felmerül a kérdés, hogy a vádlottnak ezen "vélemény kifejtése" során elhangzottak a késobbi eljárás során 
bizonyítékként értékelhetoek-e. Álláspontom szerint nem. A Be. a vádlott kihallgatásával kapcsolatban a Be. 
117. § (2)-(5) bekezdésben rögzített figyelmeztetéseket a vádlott érdemi kihallgatásához köti. A Be. 290. § (1) 
bekezdése értelmében "A Be. 289. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetést követoen, ha a vádlott vallomást 
kíván tenni, a vádra vonatkozó védekezését is magában foglaló vallomását összefüggoen adhatja elo". Ebbol 
a megfogalmazásból is következik, hogy a vádlottnak a váddal kapcsolatos álláspontját követoen kerül csupán 
sor a kioktatásra, így az esetlegesen az ügy érdemét is érinto nyilatkozata bizonyítékként nem értékelheto. Ez 
alól egy kivétel lehetséges, amennyiben a vádlott az érdemi kihallgatásakor úgy nyilatkozik, hogy a váddal 
kapcsolatban elmondottakat változatlan tartalommal, mint vallomást fenntartja. 
Részben a jogok kiszélesedését jelenti, részben az eljárás gyorsítását is célozza a módosítás azon része, amely 
lehetoséget biztosít mind a vádlott, mind a védoje számára, hogy már a tárgyalás kezdetén közöljék, hogy a 
védelem érdekében milyen bizonyítás lefolytatását látják szükségesnek. 
A 288. § (3) bekezdésében rögzített jog csupán lehetoség a vádlott számára, azzal nem köteles élni. A 
bíróságnak a lehetoségekhez mérten tisztában kell lennie azzal, hogy a vádlott a váddal kapcsolatban 
bunösnek érzi-e magát, vagy sem. Amennyiben a vádlottnak a váddal kapcsolatban kifejtett álláspontjából 
erre nem derülne fény, vagy a vádlott eleve nem élne ezzel a lehetoséggel, akkor a tanács elnökének kell 
megkérdeznie a vádlottat, hogy a váddal kapcsolatban elismeri-e a büntetojogi felelosségét. Ezzel 
kapcsolatban kiemelést érdemel, hogy a vádlottnak a bunösség kérdésében adott ezen nyilatkozata a 
bizonyítás szempontjából annyiban nem bír jelentoséggel, hogy önmagában nem bizonyítja sem a vádlott 
bunösségét, sem az ártatlanságát. A vádlottnak a tárgyalás megkezdésekor a bunössége kérdésében adott 
nyilatkozata nem azonosítható a büntetojogi bunösség fogalmával. A büntetojogi bunösség fogalma a vádlott 
és a buncselekmény pszichikai viszonyát tükrözi, az eljárásjogi bunösség fogalom ezzel szemben magában 
foglalja azt is, hogy o követte el a cselekményt, illetve a cselekmény és az eredmény közötti okozati 
összefüggés meglétét. A gyakorlatban rendszeresen elofordul, hogy a vádlott úgy nyilatkozik, hogy a vádat 
megértette, a cselekmény elkövetését is elismeri, azonban a büntetojogi bunösségét tagadja, vagy azért, mert 
álláspontja szerint az adott cselekmény nem valósított meg buncselekményt, vagy azért, mert cselekményét 
morálisan menthetonek, igazolhatónak látja, illetve büntethetoséget kizáró okra hivatkozik. 

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 felolvasható. 

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

1. A vádlott vallomásával kapcsolatban a Be. 117. § (2)-(5) és a 118. § rendelkezéseinek alkalmazását írja elo 
a törvény, meghatározott eltérésekkel. Az öncélú ismétlés szándéka nélkül röviden tekintsük át e 
rendelkezéseket. 
A Be. 117. § (2) bekezdésének rendelkezései maradéktalanul érvényesülnek Az önvádra kötelezés tilalmából 
fakadóan a vádlott nem kötelezheto vallomástételre. A vádlott joga, hogy a vallomástételt bármikor 
megtagadja az eljárás során. Nem kizárt, hogy a nyomozás során részletes gyanúsítotti vallomást tevo vádlott 
késobb a tárgyaláson valamilyen okból nem kíván vallomást tenni, ugyanakkor annak lehetosége sem kizárt, 
hogy a nyomozás során hallgató terhelt a tárgyalási szakban vádlottként már hajlandó vallomást tenni. 
A tanács elnöke köteles a vádlottat figyelmeztetni a vallomás megtagadásának a jogára. A vallomás 
megtagadásának a jogával kapcsolatban a Be. 117. § (2) bekezdése ezt a kört a korábbi szabályozáshoz 
képest annyiban egészíti ki, hogy a vádlott nem csupán egységesen élhet a vallomás-megtagadás jogával, 
hanem egyes kérdéseket illetoen is. A figyelmeztetésnek arra is ki kell terjednie, hogy az eljárás során 
mindazok a tények, amelyeket a vádlott a figyelmeztetés ellenére elmondott, feltárt, a késobbi eljárás során 
felhasználhatók, illetve, hogy a vallomástétel megtagadása esetén a bíróság felolvassa a korábban tett 
vallomásait. Bár az eljárási törvény ezt normaszövegében nem rögzíti, de álláspontunk szerint a 
figyelmeztetésnek ki kell terjednie arra is, hogy a vádlott a vallomástétel megtagadásával csupán a védekezés 
egyik formájáról mond le, ezen túlmenoen azonban semmilyen hátrány nem érheti és nem éri ot. Ugyancsak 
ide tartozik annak közlése, hogy ebben az esetben a bíróság a tényállást más, az eljárás során beszerzett 
egyéb bizonyítékok alapján fogja megállapítani. Természetesen a kioktatásnak ki kell terjednie arra is, hogy a 



vallomás megtagadása tárgyában közölt vádlotti álláspont nem megváltoztathatatlan, a vádlott bármikor 
dönthet úgy, hogy mégis vallomást kíván tenni, ez esetben a kihallgatása foganatosítható. 
Önmagában az a körülmény, hogy a vádlott nem kíván a tárgyaláson vallomást tenni, nem jelenti azt, hogy a 
védekezés egyéb formáiról is lemondott volna, vagy azok ne illetnék meg ot. Ebbol következoen a vádlott a 
tárgyalás során kihallgatottakhoz kérdést intézhet, észrevételeket, valamint indítványokat tehet, ezen jogát 
illetoen a bíróságot ugyancsak kioktatási kötelezettség terheli. 
A vádlottat a nyomozó hatóság a nyomozás során megejtett gyanúsítotti kihallgatásakor figyelmezteti arra, 
hogy amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, az a késobbiekben felhasználható vele szemben. Ennek a 
rendelkezésnek gyakorlati megvalósulását rögzíti a törvény, amikor kimondja, hogy a vádlottat figyelmeztetni 
kell arra, hogy amennyiben megtagadja a vallomástételt, akkor a bíróság a nyomozás során felvett 
gyanúsítotti vallomását fogja felolvasni. 
2. A védekezés jogának gyakorlásához tartozik, hogy a vádlott a védojével az eljárás során érintkezhet. A 
tárgyaláson erre - amennyiben azt nem zavarja - a tanács elnökének külön engedélye nélkül is sor kerülhet. 
Kivételt képez az az idoszak, amikor a vádlott kihallgatása zajlik. Ilyenkor a tanács elnökének engedélye 
szükséges a védovel való megbeszéléshez. Ez az engedély nyilvánvalóan nem tagadható meg, amikor a 
vádlottnak az elhangzott indítványokra kell nyilatkoznia, észrevételt tennie. Ezzel ellentétben fel sem merülhet 
a megbeszélés engedélyezése a vádlottnak az ügy érdemével kapcsolatos kihallgatásakor feltett egyes 
kérdéseket illetoen. Ilyen esetben azonban a vádlottnak jogában áll az adott kérdésre megtagadni a választ. 
3. A kioktatások megtörténtét, valamint a vádlott ezzel kapcsolatos nyilatkozatait a jegyzokönyvben rögzíteni 
kell. Amennyiben a kioktatás elmarad, úgy a vádlott vallomása a továbbiakban bizonyítékként nem 
értékelheto. Ez nem vonatkozik természetesen azokra a vallomásokra, amelyet a kioktatás ismertében tett. 
Töretlen a bírói gyakorlat abban a kérdésben, hogy a terheltet eljárási szakaszonként csupán egy alkalommal 
kell eljárási jogaira kioktatni. Ebbol következoen a tárgyalás során is csak a vádlotti kihallgatás 
megkezdésekor kell figyelmeztetni erre a vádlottat, a késobbiekben ez szükségtelen. 

290. § (1) A 289. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetést követoen, ha a vádlott vallomást kíván tenni, a vádra 
vonatkozó, a védekezését is magába foglaló vallomását összefüggoen adhatja elo. Ezt követoen 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, illetoleg 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. 

1. A törvény a 289. § (2) bekezdésében megfogalmazott figyelmeztetések közlését követoen lehetoséget biztosít 
a vádlottnak arra, hogy a váddal kapcsolatban összefüggoen, védekezését is magába foglalóan nyilatkozzon. 
Amennyiben a vádlott vallomását befejezte, a tanács elnökét és a bíróság tagjait követoen az ügyész, a védo, a 
sértett, a magánfél, továbbá az ot érinto körben az eljárásban résztvevo egyéb érdekelt, illetve a szakérto tehet 
fel kérdéseket. A törvény szerkesztésébol, a visszautaló rendelkezésbol fakad, hogy a törvény ezáltal több 
vádlottas ügyben a védot megelozoen biztosít kérdezési jogot a már kihallgatott vádlott- társnak, holott 
kevéssé valószínu, hogy ez lett volna a szándéka, egyébiránt dogmatikai indoka sincs. 
A bizonyítás felvételével kapcsolatosan már kifejtettük álláspontunkat a tárgyalás során felteheto kérdésekrol. 
A törvény ehelyütt a tanács elnökének kötelezettségévé teszi annak biztosítását, hogy a kérdezés módja, stílusa 
a vádlott emberi méltóságát ne sértse. 
2. A Be. 290. § (3) bekezdése a tanács elnökének a kérdésekkel összefüggo jogosítványait foglalja össze. 
Nyilvánvalóan a kérdés tartalmát nem lehet általánosságban megfogalmazni és nem lehet különbséget tenni 
aszerint sem, hogy a kérdést ki tette fel, ugyanakkor meg kell akadályozni, hogy az eljárást tévútra vivo 
kérdésekre adott válaszok hangozzanak el a tárgyaláson. A tanács elnöke éppen ezért megtiltja a válaszadást 
azokra a kérdésekre, amelyek a választ magukban foglalják, nem tartoznak a tárgyalt ügyhöz, vagy 
valamilyen módon a tárgyalás tekintélyét sértik. A gyakorlatban megtörténik, hogy a feltett kérdésre a vádlott 
nem olyan választ ad, amilyet a kérdezo "szeretett volna hallani". Ilyenkor azt a megoldást próbálják 
választani, hogy többször felteszik ugyanazt a kérdést a vádlottnak, megpróbálva elbizonytalanítani az 
álláspontját illetoen. Ez igen gyakran együtt jár azzal, amikor a kérdésbe a választ is belefogalmazza a 
kérdezo. Az ilyen ismételt kérdezés esetén a tanács elnöke elsodlegesen figyelmezteti a kérdés feltevojét, 
azonban amennyiben ez nem érte el a kello eredményt, akkor a tanács elnöke megtilthatja a kérdés ily módon 
való feltevését. 

A vádlott korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése 



291. § (1) Ha a vádlott a tárgyaláson nem kíván vallomást tenni, illetoleg a 281. § (5) bekezdése esetén, valamint 
ha a vádlott ismeretlen helyen tartózkodik, a nyomozás során tett vallomását az ügyész, a vádlott vagy a védo 
indítványára, illetve hivatalból a tanács elnöke felolvassa, vagy a jegyzokönyvvezetovel felolvastatja. 

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

(3) A vádlottnak más büntetoeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomása akkor olvasható fel, ha a 
vallomásról készült jegyzokönyvbol a 117. § (2) bekezdésében meghatározott figyelmeztetés és az erre adott válasz 
egyértelmuen kitunik. 

(4) A tanács elnöke az ügyész vagy a védo indítványára, illetoleg 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 mértéku legyen. 

A terhelt, adott esetben a vádlott joga, hogy a vallomás megtagadására vonatkozó jogát az eljárás során 
bármikor gyakorolja. Az eljárási törvény valamennyi eljárási szakasszal kapcsolatban eloírja mind a 
vallomás megtagadás jogára, mind annak eljárásjogi következményeire való kioktatási kötelezettséget. A 
kioktatás azonban arra is kiterjed, hogy a terhelt által közölt adatok, a vallomás a további eljárás során 
felhasználható. A tárgyalás során a vallomás megtagadásnak joga ugyanúgy megilleti a vádlottat, mint a 
nyomozás során. A törvény azonban a kezdetektol fogva bizonyítékként értékeli a terhelti vallomást, éppen 
ebbol eredoen a Be. 291. § (1) bekezdése lehetové teszi, hogy a bíróság akár hivatalból, akár indítványra 
felolvassa a korábbi vallomást. Ezzel kapcsolatban a Legfelsobb Bíróság számos korábbi eseti döntése 
tartalmaz eloremutató állásfoglalást (BH1992. 380.; BH1992. 379.; BH1992. 575.; BH1990. 251.). 
A 2002. évi I. törvény módosította az idevonatkozó rendelkezéseket annyiban, hogy lehetové tette a vádlott 
nyomozás során tett vallomásának felolvasását a 281. § (5) bekezdésében meghatározott esetben, valamint, 
ha a vádlott ismeretlen helyen tartózkodik. 
A vallomás felolvasásának feltétele, hogy azt az eljárási törvényben meghatározott körülmények között vegyék 
fel. Azaz, amennyiben a nyomozás során nem figyelmeztették a terheltet arra, hogy a vallomástételt 
megtagadhatja, illetve arra, hogy amit mond, az a késobbiekben az eljárás során felhasználható vele 
szemben, akkor a bíróság az ily módon beszerzett bizonyítékot nem teheti a tárgyalás anyagává, nem 
olvashatja fel. 
Az eljárások során gyakran elofordul, hogy a kezdeti idoszakban az üggyel kapcsolatba kerülo személyeket 
tanúként hallgatja ki a hatóság. Ilyen esetben a kioktatások mellett a tanút igazmondási kötelezettség terheli, 
a nem a valóságnak megfelelo vallomástétel esetén hamis tanúzásért felelosségre vonató. Az eljárás során 
beszerzett információk, bizonyítékok gyakran oda konkludálnak, hogy a nyomozás tárgyát képezo cselekmény 
elkövetésével egy olyan személy gyanúsítható, akit a nyomozó hatóság már tanúként kihallgatott. Ezt követoen 
természetesen az adott személyt az alapos gyanú közlését követoen a nyomozó hatóság gyanúsítottként is 
kihallgatja. Kérdés, hogy az eljárás során tanúként tett vallomása felhasználható-e a vádlottal szemben. A 
törvény az alapelvek szem elott tartásával akként rendelkezik, hogy - figyelemmel arra is, hogy a terhelt 
tanúként az igazmondási kötelezettség terhe mellett tett vallomást - a tanúként tett vallomás csak akkor 
olvasható fel, amennyiben azt maga a vádlott indítványozza, illetve ha a tanúvallomásról készült 
jegyzokönyvbol a 85. § (3) bekezdésében megfogalmazott figyelmeztetés - tanúzási akadályok - és az erre 
adott válasz egyértelmuen kitunik. Ebben a tekintetben tehát a törvény nem ad lehetoséget - még a védonek 
sem - az indítványtételre. 
Külön problémaként merülhet fel, hogy a vádlottnak más büntetoügyben tett vallomásával kapcsolatban 
milyen lehetosége van a bíróságnak. A törvény e tekintetben is egyértelmuen végigviszi azt az elvet, amely 
szerint, ha az adott üggyel kapcsolatban a törvényi eloírások betartásával beszerzett bizonyítékokról van szó - 
tehát a 117. § (2) bekezdésében írt figyelmeztetés megtörtént és a vádlott erre adott válasza is egyértelmuen 
kiderül a jegyzokönyvbol -, úgy azok az adott eljárásban is felhasználhatók. Természetesen a bíróságnak 
vizsgálnia kell, hogy a terhelt megfelelo kioktatásban részesült-e. Az ténylegesen nem bír jelentoséggel, hogy 
a terhelt melyik eljárásban nyilatkozott az adott ügyrol, ellenben annak, hogy az eljárási szabályok 
maximálisan betartásra kerültek-e, dönto jelentosége van. 
Az eljárás egyes szakaszaiban, akár az emlékezet halványulása, akár a védekezési taktika alakulása miatt is a 
terhelt eltéro vallomásokat tehet. A bíróság feladata az eljárás során beszerzett valamennyi bizonyíték 
alapján az ítéleti tényállás megállapítása. A bíróság hivatalból észleli a vádlott vallomása módosítását, ezért 



akár hivatalból, de az arra jogosultak indítványára is ismertetheti a vádlott korábbi vallomásainak azon 
részeit, amelyek eltérnek a tárgyaláson tett vallomásától. Ez két okból kifolyólag sem azonos a vádlott korábbi 
vallomásának felolvasásával. Egyrészt nem felolvasás, hanem ismertetés, ami csak a lényegi részeket foglalja 
magában, másrészt csak az adott, ellentmondást tartalmazó részekre terjedhet ki. 
Az eljárási törvény azonban az ellentmondás megléte esetén is csak abban az esetben teszi lehetové a korábbi 
vallomás ismertetését, amennyiben az adott témával kapcsolatban a kérdezo kérdést intézett, vagy 
amennyiben ezekre a tényekre a vádlott nyilatkozott. Ezzel összefüggésben a törvény a tanács elnökének 
kötelezettségévé teszi az ismertetés szükséges mértékének megállapítását, amennyiben kimondja, hogy "a 
tanács elnöke gondoskodik arról, hogy az ismertetés a tényállás megállapításához szükséges mértéku legyen". 
Az eljárási törvény ezen rendelkezése kizárja annak a lehetoségét, hogy a bizonyítékok egységes szövetébol 
kiragadva, szemantikailag esetleg azzal szembefordítva, olyan bizonyíték kerüljön értékelésre, amelyik helyes 
értelmezéssel más következtetések levonására biztosítana lehetoséget. 

A tanú kihallgatása 

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

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

Az eljárási törvény a 292-297. §-ban szabályozza a tanú tárgyaláson történo kihallgatásának fobb szabályait. 
A 292. § kifejezetten a tanú kihallgatásánál való jelenlét szabályait rögzíti. A szabályozás, elveit tekintve 
azonos a vádlottra vonatkozó szabályokkal. A törvény egyértelmuen kizárja, hogy a még ki nem hallgatott 
tanú jelen legyen a tanúk kihallgatásánál. Ezzel a korábban kihallgatott tanú esetleges befolyásoló hatását 
kívánta a törvény kiiktatni. 
A törvény nyelvtani értelmezése alapján a tanú kihallgatásakor jelen volt másik tanú kihallgatása során 
keletkezett adatok nem lennének bizonyítékként figyelembe vehetok. A gyakorlatban azonban nem egyszer 
elofordul - mint arra már korábban is utaltunk -, hogy az eljárás során olyan személy kihallgatása válik 
szükségessé, akinek a kihallgatását korábban sem az ügyész, sem a védelem, illetve a vádlott nem 
indítványozta, ugyanakkor az illeto az eljárás során a tárgyaláson mindvégig jelen volt. Ilyen esetben a 
jegyzokönyvben rögzíteni kell - amennyiben ez utólag lehetséges -, hogy a tanú a tárgyalás során mikortól 
volt jelen, majd ezt követoen kerülhet sor - értelemszeruen a törvényes figyelmeztetések, kioktatások 
megtörténtét követoen - a kihallgatására. A törvény a sértett speciális eljárásjogi pozíciójából kiindulva 
eltérési lehetoséget biztosít a bíróságnak a jelenléttel kapcsolatos szabályok alkalmazása alól. Ide vonatkozó 
szabályt tartalmaz a bizonyítás felvételének sorrendjét meghatározó Be. 286. §-ának (2) bekezdése, amely 
szerint a tanúk közül rendszerint a sértettet kell elsoként kihallgatni. 
A tanú kihallgatása során a vádlott kihallgatására vonatkozó szabályok érvényesülnek. Ebbol következon a 
tanács elnöke akár hivatalból, akár az ügyész, a vádlott, illetve a védo indítványára a tanú kihallgatásának 
idotartamára eltávolíthatja azt a vádlottat, aki a tanút a vallomása megtételében befolyásolja, vagy 
befolyásolhatja. A tanú és egyes vádlottak között korábban kialakult függoségi viszony, esetleg vádlottaktól 
való indokolt félelem alapozhatja meg a bíróság e tárgyban hozott döntését. Kétségtelen tény, hogy az eljárási 
törvény a hivatalbóli döntés lehetoségét rögzíti, és e körben a tanács elnöke értékelheti a tanú ezzel 
kapcsolatos nyilatkozatát, de érdekes módon külön nem nevesíti, hogy maga az érdekelt tanú is tehetne e 
tárgyban indítványt, hiszen éppen o az, aki a legjobban tudja, hogy egy adott vádlott jelenléte zavarja-e a 
vallomástételben, vagy sem. Kiemelendo, hogy a döntés meghozatalakor a bíróságnak különös gonddal kell 
vizsgálnia, hogy a zavarás tényleges veszélye ténylegesen fennáll-e, ugyanis ellenkezo esetben a vádlott 
védekezéshez fuzodo jogának indokolatlan korlátozása valósulna meg. 
A vádlott tárgyalóterembol való eltávolítása azt a célt szolgálja, hogy a tanú befolyásolásmentesen tegyen 
vallomást, ugyanakkor ez nem jelentheti a vádlott védekezéshez való jogának korlátozását. Éppen ezért a tanú 
kihallgatása után a tárgyalóterembol eltávolított vádlott visszatérhet a terembe, és ismertetni kell vele a tanú 
vallomását, amelyre természetesen észrevételeket tehet. 

293. § (1) A tanú kihallgatásának kezdetén a tanács elnöke a 85. § (2) és (3) bekezdése szerint jár el, majd ezt 
követoen, 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 errol nem nyilatkozott, a 284. § (2) 
bekezdésének b) pontja szerinti nyilatkozatot is megteheti. 

(2) A tanú kihallgatására a 290. § (2) és (3) bekezdését megfeleloen alkalmazni kell. 



A tanú vallomásával kapcsolatban ki kell emelni, hogy ez az egyik legfontosabb közvetlen bizonyítási eszköz, 
amely a tárgyaláson különös jelentoséget kap. Itt is elvi éllel kell rámutatni arra, hogy az általános 
rendelkezések az eljárás menetében mindvégig folyamatosan érvényesülnek, a tárgyalás során pedig a 
garanciális szabályok a maguk teljességében nyilvánulnak meg. 
A kihallgatás megkezdésével kapcsolatban a törvény utaló rendelkezést tartalmaz: "a tanács elnöke a 85. § 
(2) és (3) bekezdése szerint jár el". Ennek megfeleloen a tanács elnökének tisztáznia kell, hogy a tanúzásnak 
van-e valamilyen akadálya. A tanú ezekre a személyazonosságát és esetleges érdekeltségét tisztázó kérdésekre 
akkor köteles válaszolni, ha egyébként mentességi jog illeti meg. Ha a rendelkezésre álló adatokból 
megállapítható, hogy a tanút mentességi jog illeti meg, akkor erre figyelmeztetni kell ot. A figyelmeztetés 
elmaradása a Be. 82. § (2) bekezdésének rendelkezése értelmében azzal a következménnyel jár, hogy a tanú 
vallomása bizonyítékként nem értékelheto. Természetesen nem zárható ki, hogy csupán a tanú érdemi 
kihallgatása során derül ki, hogy mentességi jog illeti meg. Ebben az esetben a mentességi jogot megalapozó 
tény megismerését követoen azonnal figyelmeztetni kell mentességi jogára a tanút. 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a tanú a mentességi jogával az eljárás során bármikor élhet. Ez azzal a 
jogkövetkezménnyel jár, hogy az eljárás során tett korábbi vallomásait nem lehet bizonyítékként értékelni, 
felhasználni, ezt a 296. § (3) bekezdése kivételt nem ismeroen kimondja. 
Visszatérve a mentességi jog gyakorlásával összefüggo problémák taglalásához, álláspontunk szerint 
egyébként is kötelessége a hatóságoknak, hogy az adott személlyel szemben lényegre töroen, egyben minden 
szükséges tényre kiterjedoen járjanak el. Ez különösen fontos a mentességi joggal rendelkezo tanú esetében. 
Amennyiben a tanú vallomástételének nincs akadálya, úgy a tanács elnöke figyelmezteti a tanút a hamis 
tanúzás törvényi következményeire, továbbá, hogy vallomását a legjobb tudásának és lelkiismeretének 
megfeleloen tegye meg. Mind a figyelmeztetéseket, mind a tanú ezekre adott válaszát jegyzokönyvezni kell. 
Ezt követoen kerülhet sor a tanú érdemi kihallgatására, amelyre nézve a törvény - ugyancsak utaló 
rendelkezést alkalmazva - a 88. § rendelkezéseinek alkalmazását írja elo (lásd részletesen a 88. §-hoz fuzött 
kommentárt). 
Abban az esetben, ha a sértett a tárgyalás megkezdésekor nem nyilatkozott a polgári jogi igény 
eloterjesztésérol, akkor a kihallgatása megkezdésekor ezt megteheti. 
A kérdések feltevésével kapcsolatban az általános szabályok [Be. 290. § (2)-(3)] érvényesek, azaz az emberi 
méltóságot sérto kérdések feltevését a tanács elnökének kötelessége megakadályoznia, a kérdésfeltevésnek 
minden olyan módja, amely alkalmas a tanút vallomásának megtételében befolyásolni, tilos. Ennek a 
szabálynak megtartása az önkorlátozáson túl a tanács elnökének feladata, hiszen a kihallgatás ténye a tanú 
számára önmagában is jelentos feszültséget okoz és ezt a feszültséget tovább fokozza, hogy a tanút nem 
csupán egy személy hallgatja ki, hanem több személy tesz fel kérdéseket egymást követoen. 

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 idopontjában tizennegyedik életévét betöltötte, és a 
tárgyaláson történo kihallgatása különösen indokolt. 

A Be. 296. § (2) bekezdése a különösen védett tanúval kapcsolatos rendelkezést tartalmaz. Az eljárási törvény 
koncepciója töretlen abban a tekintetben, hogy a különösen védett tanú kiléte csak igen zárt körben ismerheto 
meg, a kihallgatására speciális szabályok érvényesek. A felek nem tehetnek fel kérdést a különösen védett 
tanúnak, csupán kérdés feltevését indítványozhatják, amely kérdéseket nyomozási bíró - az ügyet tárgyaló 
bíróság határozata alapján - ismételt kihallgatás keretében tesz fel a különösen védett tanúnak. A felvett 
jegyzokönyv-kivonatból sem a különösen védett tanú személyére, sem a személyi körülményeire vonatkozó 
adatok nem derülhetnek ki. A különösen védett tanú a tárgyalásra nem idézheto. Ennek egyenes eljárásjogi 
következménye, hogy a törvény kizárja annak lehetoségét, hogy a bíróság tárgyaláson hallgassa ki a 
különösen védett tanút. 
A tizennegyedik életévét be nem töltött személy fejlodésének védelme, a gyermekkorú kímélete érdekében a Be. 
207. § (4) bekezdése a vádirat benyújtása elott a nyomozási bíró hatáskörébe utalja a kihallgatást. A 
tárgyalási szakban az ily módon kihallgatott személy kihallgatását két feltétel együttes megvalósulásához köti: 
a tanú a tárgyalás idopontjában tizennegyedik életévét betöltötte és a kihallgatása különösen indokolt. 
Álláspontunk szerint feltétlenül ilyennek tekintheto, ha a tanú kifejezetten az ügy eldöntéséhez 
elengedhetetlenül szükséges olyan adatok birtokában van, amely más tanú kihallgatásával, vagy egyéb módon 
nem szerezheto be. 

A tanú kihallgatása az ügyész, a vádlott vagy a védo által 



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

a) ha a tanú kihallgatását az ügyész indítványozta, a tanút elobb az ügyész hallgatja ki, ezt követoen a tanúhoz a 
vádlott és a védo kérdéseket intézhet, majd a sértett kérdések feltevését indítványozhatja, 

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

c) ezt követoen újabb kérdéseket az jogosult intézni a tanúhoz, aki a tanú kihallgatását indítványozta, de csak 
olyan új tényekre és körülményekre nézve, melyek a másik kérdezo 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 kérdezo részérol - ismételten 
elofordul, a tanács elnöke a kérdezotol a kérdezés jogát megvonja. 

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

Az 1998. évi XIX. törvény szabályozása megalkotásakor teljes mértékben szakított az 1973. évi I. törvény 
tanúkihallgatásra vonatkozó elméletével és a tanú kihallgatásának megkezdését annak jogává tette, aki a 
kihallgatását indítványozta. A 2002. évi I. törvény foszabályként a tanács elnökének biztosítja ezt a jogot, 
egyben azonban biztosítja annak a lehetoségét, hogy az ügyész, a vádlott, vagy a védo indítványára a tanács 
elnöke ezt a jogot átengedje az ügyésznek, vagy a védonek. Foszabályként ekkor is a 293. § rendelkezései 
érvényesülnek, de a törvény eltéréseket is megfogalmaz. 
A kérdezés joga eloször azt illeti meg, aki a tanú kihallgatását indítványozta, ezt követoen mindig a másik fél 
jogosult a kérdések feltevésére. Kiemelést érdemel, hogy a módosítás megfordította a kérdezés jogát, amikor 
azt elobb a vádlottnak, majd ezt követoen a védonek biztosította. 
A kihallgatás során számos olyan adat merülhet fel, ami újabb kérdések feltevését indukálja. A törvény éppen 
ezért megengedi, hogy a "másik" fél kérdéseit követoen a tanú kihallgatását indítványozó újabb kérdéseket 
tegyen fel. Ez a jog azonban csak és kizárólag abban a körben illeti meg, amelyben a másik kérdezo kérdése 
kapcsán az újabb tények, körülmények felmerültek. A jogalkotó ezáltal kívánta megakadályozni, hogy a tanút 
felesleges faggatásnak tegyék ki, kiforgassák, feleslegesen összezavarják. 
A sértett mindkét esetben a felek által már befejezett kérdezést követoen jogosult kérdés feltevését 
indítványozni. 
Az eljárási törvény változatlanul a bíróság kötelezettségévé teszi a tényállás megállapítását. Ebbol fakadóan 
a tanács elnökének - és a bíróság tagjainak - biztosítja a kérdezés jogát, mégpedig nem csupán akkor, amikor 
az arra jogosult a kérdezést befejezte, hanem bármely kérdésre adott választ követoen. 
A 295. § (2) bekezdése az eljárási szabályok betartásának biztosítása érdekében a tanács elnökét feljogosítja 
a kérdezés jogának megvonására, amennyiben ugyanazon kérdezo ismételten olyan kérdést tesz fel a tanúnak, 
amely alkalmas a befolyásolásra, a választ magában foglalja, az ügytol független, sérti a tárgyalás 
tekintélyét, vagy ugyanarra a tényre irányul. 
Az (1) bekezdés a tanács elnökének engedélyéhez köti a tanúnak az ügyész, illetve a védo általi kihallgatását. 
A törvény eredeti formájában nem tartalmazott rendelkezést a jogorvoslatot illetoen. A 2003. évi II. törvény 
68. §-a ezt a hiányt pótolva a 285. § (3) bekezdésével egyezoen kizárja az önálló fellebbezést a bíróság 
határozata ellen, de lehetové teszi azt az ügydönto határozattal szemben bejelentett jogorvoslatban való 
sérelmezését. 

A tanú korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése 

296. § (1) A tanács elnöke a tanúnak az eljárás korábbi szakaszában tett vallomását az ügyész, a vádlott vagy a 
védo indítványára vagy hivatalból felolvashatja vagy a jegyzokönyvvezetovel 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 elölrol kell kezdeni, 
d) a tanú a 85. § (5) és (6) bekezdése alapján írásban tett vallomást, és a tanú tárgyaláson történo kihallgatását a 

bíróság nem tartja szükségesnek, 
e) a bíróság a tanút a 281. § (8) bekezdése alapján írásban történo vallomástételre hívta fel. 
(2) Ha a tanú a tárgyaláson a mentességi jogával él, a korábban tett vallomása nem olvasható fel. 



(3) 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 olvasható 
fel, amelyre nem vonatkozik a 82. § (1) bekezdésében biztosított mentességi joga. 

1. Az eljárás során számos olyan körülmény merülhet fel, amely megakadályozza a tanú tárgyaláson való 
kihallgatását, illetve bizonyos körülmények között a tanú ismételt kihallgatása válhat szükségtelenné. A 
jogalkotó úgy ítélte meg, hogy jelentosebb a tanúvallomás felhasználhatóságához, a benne foglalt adatok 
megismeréséhez, a tényállás megállapításához fuzodo érdek, mint a közvetlenség elvének maradéktalan 
érvényesüléséhez fuzodo érdek. Erre figyelemmel a törvény meghatározott feltételek mellett lehetové teszi a 
tanú vallomásának felolvasását, ismertetését. 
Az eljárási törvény a tanú esetében is különbséget tesz a vallomás felolvasása és ismertetése között. A 
felolvasásra mind hivatalból, mind az ügyész, a vádlott, a védo indítványára sor kerülhet. A vádlott 
vallomásának felolvasásához hasonlóan a felolvasást mind a tanács elnöke, mind a jegyzokönyvvezeto 
megejtheti. 
Amint azt fentebb jeleztük, a vallomások felolvasása végso soron mindig bizonyos mértékig a közvetlenség 
elvének sérelmével jár, ebbol fakadóan a felolvasás eljárásjogi alapjait a törvény kimerítoen sorolja fel. 
A Be. 296. § (1) bekezdés a) pontja szerint a tanú vallomása felolvasható, amennyiben a "tárgyaláson nem 
hallgatható ki, vagy a tárgyaláson való megjelenése egészségi állapotára tekintettel aránytalan nehézséggel 
járna". 
Áttekintve ezeket a feltételeket, megállapítható, hogy a "nem hallgatható ki" kitétel felöleli mindazt az esetet, 
amikor a tanú ismeretlen helyre távozott és fellelhetosége hiányában nem hallgatható ki, mind pedig azt, 
amikor a tanú állapota zárja ki a kihallgatását. Az egészségi állapot a jelen esetben olyan szintet jelent, amely 
egyértelmuen kizárja a kihallgathatóságot, azaz a tanú olyan állapotba kerül, amely az emlékezet, a 
beszédkészség elvesztésével jár, illetve kómába kerül, eszméletlen állapotban van. Ettol eltér a második 
fordulatban megfogalmazott állapot. Ez ténylegesen olyan állapotot jelent, amelyben a tanú ténylegesen nem 
vesztette el tanúzási képességét, azonban kihallgatása aránytalanul nagy erofeszítéseket igényelne. Ilyen 
például a súlyos betegségben szenvedo, eros, a reagálási képességet jelentosen befolyásoló gyógyszerek 
szedése. Amennyiben a tanú lakhelyén tartózkodik és betegsége csupán mozgásában korlátozott, úgy a tanács 
elnökének meg kell vizsgálnia annak lehetoségét, hogy nincs-e helye a Be. 304. §-ban írtak alkalmazásának, 
azaz a bizonyítás tárgyaláson kívül, kiküldött, vagy megkeresett bíró útján történo felvételének. A tanács 
elnökének mindezen körülményeket mérlegelnie kell, hogy dönteni tudjon abban a kérdésben, hogy indokolt-e 
a vallomás felolvasása, vagy nem. 
Az (1) bekezdés harmadik fordulatában megjelölt okot a 2002. évi I. törvény 173. §-a iktatta be az eljárási 
törvénybe. A nemzetközi kapcsolatok fejlodésével, multinacionális cégek magyarországi terjedésével, külföldi 
tanulmányok okán az állampolgárok egyre gyakrabban és hosszabb idore utaznak külföldre. Ez a 
kihallgathatóságukat tartósan lehetetlenné teheti. 
2. A Be. 296. § (1) bekezdés b) pontja nem vet fel különösebb értelmezési problémát. A vallomás felolvasása 
ebben az esetben álláspontom szerint csak utolsó lehetoségként alkalmazható eljárási lehetoség. A tanács 
elnökének ezt megelozoen minden eljárásjogi eszközt fel kell használnia - figyelmeztetés, rendbírság - arra, 
hogy a tanút vallomástételre bírja. Arra azonban utalni kell, hogy a jegyzokönyvben egyértelmuen rögzíteni 
kell, hogy a tanú mire hivatkozott a vallomástétel megtagadásakor, hiszen csak ennek ismeretében döntheto el 
az esetleges jogorvoslati eljárásban, hogy eljárásjogilag helyes volt-e a tanú vallomásának felolvasása. 
3. 296. § (1) bekezdés c) pontja ugyancsak új rendelkezésként került az eljárási törvénybe, a 2002. évi I. 
törvénnyel történt módosítás során. A normaszöveg ehelyütt is utalást tartalmaz, a 287. § (3) bekezdésére utal 
vissza, amely a tárgyalás tanácsváltozás okán történo megismétlését írja elo. 
4. d) pont értelmében annak a tanúnak a vallomása is felolvasható, akinek az ügyész, a nyomozó hatóság, 
illetve a bíróság a 85. § (5) és (6) bekezdése alapján engedélyezte, hogy a szóban megtett vallomását 
követoen, vagy ahelyett írásban tegyen vallomást. Önmagában azonban ez feltétel nem elegendo, további 
elengedhetetlen feltétel, hogy a bíróság úgy ítélje meg, hogy nincs feltétlen szükség a tanú kihallgatására. 
5. A törvény a fenti esettol elkülönítve szabályozza azt az esetet, amikor az elsofokú tárgyalás során 
engedélyezi a bíróság a tanúnak az írásbeli vallomástételt. 
6. Igen lényeges szabályt fogalmaz meg a Be. 296. § (2) bekezdése, amely a mentességi jogával élo tanú 
vallomásának felolvashatóságáról rendelkezik. Foszabályként rögzíti, hogy amennyiben a tanú a tárgyaláson 
él a mentességi jogával, akkor a korábban tett vallomása nem olvasható fel. A tanú tárgyaláson történo 
kihallgatásával kapcsolatos törvényi rendelkezés magyarázatánál már utaltunk rá, hogy rendkívül fontos a 
tanú elso alkalommal történo részletes, az eljárás szempontjából valamennyi érdemleges adatra kiterjedo 
kihallgatása. A tanú mentességi joga idobelileg korlátlan. Ezen azt kell érteni, hogy a tanú a mentességi joga 



ismeretében az eljárás során bármelyik meghallgatásakor dönthet úgy, hogy él a mentességi jogával. Ennek 
egyenes következménye, hogy az addig tett vallomásai elvesznek az eljárás szempontjából. Kiemelést érdemel, 
hogy bírósági szakban a mentességi jog gyakorlására kizárólag a tárgyaláson kerülhet sor. Az egyébként 
mentességi joggal rendelkezo tanúnak nem áll jogában a meghallgatását követon a tárgyalás után, az eljárás 
egy késobbi szakaszában írásban kérni a mentességi jog megadását. 
A kifejtettekbol látható, hogy a bíróságnak lehetoleg el kell kerülnie, hogy a tanút több alkalommal hallgassa 
ki, kockáztatva azt, hogy a tanú már csak a bíróság további "zaklatását" elkerülendo is bejelentse, hogy él a 
mentességi jogával. 
7. A Be. 296. § (3) bekezdése a korábban gyanúsítottként, vádlottként kihallgatott tanú vallomásának 
felolvasásával kapcsolatos szabályozást tartalmaz. Ezen vallomásokat illetoen a törvény lehetoséget biztosít a 
tanúnak arra, hog o maga döntsön arról, hogy ezeket a bíróság bizonyítékként értékelje vagy sem. A tanúnak 
az eljárás során korábban akár gyanúsítottként, akár vádlottként tett vallomása - hozzájárulása hiányában - 
csak akkor olvasható fel a tárgyalás során, ha a vallomásra nézve a tanúnak nem áll fenn a 81. § a-c) 
pontjában biztosított mentességi joga. A törvény szövegébol adódóan a tanú hozzájárulása nélkül 
vallomásrészek is felolvashatók, tehát amennyiben az adott vallomásnak vannak olyan részei, amelyre nézve a 
fenti mentességi ok nem terjed ki, azok felhasználhatóak lesznek bizonyítékként. 

297. § (1) A tanács elnöke az ügyész, a vádlott vagy a védo indítványára, illetoleg 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 mértéku legyen. 

A bunözés intenzitásának, szerkezetének megváltozásával nem csupán a bünetoügyek számában következtek 
be változások, de az egyes ügyek bonyolultsága, összetettsége is egyre no, ami szinte törvényszeruen vonja 
maga után az eljárások elhúzódását. Ehhez még hozzá kell tennünk azokat az idomúlást negatívan befolyásoló 
állampolgári mulasztásokat, amelyekkel szemben igen nehéz a hathatós fellépés. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy - mint arra már a tanú kihallgatásánál is utaltunk - idovel az emberi emlékezett halványul, egyes külso 
hatások eredményeként az emlékképek torzulhatnak. Ebbol fakadóan a tanúk a tárgyalás során vallomásukat 
egyes részleteket illetoen a nyomozati vallomásukhoz képest hiányosan, vagy eltéroen adják elo. Nem ritkán 
érezheto az is, hogy a tanú valamilyen külso ráhatásra mondja el másként a vallomását. A bíróság feladata 
ilyen esetben, hogy akár hivatalból, akár az ügyész, a vádlott, vagy a védo indítványára ismertesse a tanú 
korábbi vallomásának azon részeit, amelyek az aktuális vallomásában nem vagy nem úgy szerepelnek. A 
törvény itt is lehetové teszi a tanú korábban bármilyen minoségben - gyanúsított, vádlott, tanú - tett 
vallomásának, vallomás részletének ismertetését de erre csak a 296. § (3) bekezdésében rögzített keretek 
között kerülhet sor. 
A Be. 297. § (2) bekezdése az ismertetéssel kapcsolatos korlátot állít. Az ismertetésre csak akkor kerülhet sor, 
amennyiben a tanút kihallgató az ismertetésben foglalt tényekre nézve kérdést intézett a tanúhoz, illetve 
amelyekkel kapcsolatban a tanú nyilatkozott. Természetesen, amennyiben az adott kérdéssel kapcsolatban 
több kihallgatáson, több alkalommal nyilatkozott, úgy valamennyi ezzel kapcsolatos részlet ismertetheto. Az 
ismertetés terjedelmét a törvény ugyancsak korlátozza. A tanács elnökének feladatává teszi, hogy az 
ismertetés ne terjedjen túl azon a szükséges mértéken, amely a tényállás tisztázásához elengedhetetlen. 

A szakérto meghallgatása 

298. § (1) A 110. § (1) bekezdésében foglalt figyelmeztetést követoen a szakértot a tanú kihallgatására vonatkozó 
szabályok értelemszeru alkalmazásával kell meghallgatni. 

(2) A szakérto a meghallgatása során az írásban eloterjesztett szakvéleményét vagy feljegyzéseit igénybe veheti, és 
szemlélteto eszközöket alkalmazhat. 

1. A büntetoeljárás során készült írásbeli szakvélemények általában nem teszik lehetové a szakérto személyes 
meghallgatásának mellozését. A tárgyaláson a szakérto szóban, esetleg külön kérdés nélkül is ki tudja 
egészíteni olyan momentumokkal a szakvéleményét, amelyek a bizonyítási eljárás szempontjából jelentoséggel 
bírhatnak. 
A törvény a szakérto kihallgatásával kapcsolatban kettos utalással él. Egyrészt visszautal a Be. 110. § (1) 
bekezdésére - pontosabban az abban foglalt figyelmeztetésre -, másrészt akként rendelkezik, hogy a szakértot 



a tanú kihallgatására vonatkozó szabályok értelemszeru alkalmazásával kell meghallgatni. Álláspontunk 
szerint természetesen nem csupán a Be. 110. § (1) bekezdésében írt - a hamis szakvélemény adás 
következményeire vonatkozó - figyelmeztetés elengedhetetlen, hanem a szakérto személyazonosságának 
megállapítása is elengedhetetlen, amelyet szintén ez a jogszabályhely ír elo. A tárgyaláson a szakérto 
meghallgatását megelozoen tisztázni kell, hogy az ügyben nem érdekelt, elfogult-e. Ez azért is 
elengedhetetlen, mert - csakúgy, mint a tanúnál - a nyomozás során elkészített szakvélemény óta a szakérto is 
kerülhetett olyan helyzetbe, vagy a tárgyaláson a többi vádlottat megismerve kerül olyan helyzetbe, hogy 
felmerül az érdekeltség, elfogultság problémája. A bíróság viszont éppen ezen adatok birtokában tud döntetni 
abban a kérdésben, hogy a szakvélemény ilyen tekintetben aggálytalan-e. 
2. A szakérto tárgyaláson történo meghallgatása az ügyek jelentos részében a szakérto elso megszólalási 
lehetosége az ügyben. Kétségtelenül pertaktikai okokból is jelentos elorehaladást jelenthetne, ha a nyomozó 
hatóság már a nyomozás során meghallgatná a szakértot, és szóban próbálnák az ügy neuralgikus pontjait 
képezo kérdésekben a szakérto ez irányú segítségét igénybe venni. A gyakorlat azt mutatja, hogy erre ma még 
csak a kiemelkedo jelentoségu ügyekben kerül sor. 
Egyes eljárásokban az írásban eloterjesztett szakvélemény minden szempontból aggálytalan, kérdések nem 
merülnek fel. Ilyenkor a bíróság a tárgyalás kituzésekor csupán értesíti a szakértot a tárgyalás idopontjáról, 
lehetoséget biztosítva számára a megjelenésre. 
Mindazon esetekben azonban, amikor akár már a tárgyalás kituzésekor, akár a tárgyaláson kérdések 
merülnek fel a szakvéleménnyel kapcsolatban, nem mellozheto a szakérto meghallgatása. Különösen ebbe a 
körbe tartoznak a vádlott elmeállapotával kapcsolatos kérdések, amelyek a büntethetoséggel függenek össze. 
Amennyiben a vádlott elmeállapotát illetoen jelentos ellentmondások merülnek fel a szakvéleményben - a 
cselekmény elkövetésekor, illetve az elbíráláskor fennálló beszámítási képesség tekintetében -, a bíróságnak 
az elmeorvosszakértoi véleményben foglalt ellentmondásokat a szakérto tárgyaláson történo meghallgatása 
útján kell megkísérelni feloldani. Ennek elmulasztása hatályon kívül helyezést eredményezhet. (BH1992. 747.) 
Mindazon esetekben, amelyekben a szakvélemény homályos, nem egyértelmu, esetleg ellentmondásokat 
tartalmaz, a szakérto tárgyalási meghallgatása nem mellozheto. (BH1979. 13/II.) Ennek elmulasztása 
ugyancsak az elsofokú határozat hatályon kívül helyezését eredményezheti. 
A szakérto a tárgyaláson a saját írásban elkészített szakvéleményén kívül feljegyzéseit is felhasználhatja, az 
egyszerubb megértést segítve szemlélteto eszközöket is használhat. 

A szakvélemény felolvasása 

299. § (1) Ha a szakérto a tárgyaláson az értesítés ellenére nem jelent meg, vagy a szakérto értesítését a bíróság a 
108. § (6) bekezdése alapján mellozte, az írásban eloterjesztett szakvéleményt a tanács elnöke felolvassa, vagy a 
jegyzokönyvvezetovel felolvastatja. Ha a szakvélemény felolvasása után a 109. § alapján a szakérto meghallgatása 
szükséges, a tárgyalást el kell napolni, és a szakértot a kituzött tárgyalásra meg kell idézni. 

(2) Ha a szakérto az idézés ellenére a tárgyaláson nem jelenik meg, a bíróság hivatalból vagy indítványra 
engedélyezheti az írásban eloterjesztett szakvélemény felolvasását. Ha a szakértoi vélemény felolvasása után az 
ügyész, a vádlott, a védo, a sértett vagy a magánfél kérdéseket kíván feltenni, a tárgyalást el kell napolni, és a 
szakértot a kituzött tárgyalásra ismételten meg kell idézni. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon kívül fel lehet olvasni a szakvéleményt, ha a szakértot a 
tárgyaláson már meghallgatták, de a tárgyalást a 287. § (3) bekezdése alapján elölrol kell kezdeni. 

Az eljárási törvény eredeti formájában a szakértoi vélemény felolvasásával kapcsolatban úgy rendelkezett, 
hogy, ha a szakérto a szabályszeru értesítés ellenére nem jelenik meg a tárgyaláson, a tanács elnöke maga, 
vagy utasítására a jegyzokönyvvezeto felolvassa az írásbeli szakvéleményt, így téve azt a tárgyalás anyagává. 
A 2002. évi I. törvény 174. §-a tovább bovítette a lehetoségeket. Az eljárási törvény 108. § (6) bekezdése 
szerint amennyiben megidézése egyébként nem szükséges, csak abban az esetben kell a tárgyalás idopontjáról 
értesíteni, ha ezt a szakérto az írásbeli szakvéleményének eloterjesztésével egyidejuleg kéri. A szakértoi 
vélemény felolvasásáról rendelkezo normaszöveg azon része, hogy ilyen esetben is felolvasható az írásban 
eloterjesztett szakvélemény, ennek a szabálynak a gyakorlati megvalósulását jelenti. 
Amennyiben az írásban eloterjesztett és felolvasott szakvéleménnyel szemben senki nem támaszt kétséget, 
akkor a szakérto meghallgatása a késobbiekben sem szükséges. Ha azonban a felolvasást követoen 
megállapítást nyer, hogy a szakvélemény hiányos, homályos, önmagával ellentmondó, vagy egyéb okból (109. 
§) szükségessé válik a szakérto meghallgatása, úgy a bíróság a tárgyalás elnapolása, és új határnap tuzése 
mellett a szakértot megidézi. 



Amennyiben a szakérto szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg a tárgyaláson, akkor nem szükséges 
emiatt a tárgyalás elnapolása, lehetosége van a bíróságnak arra, hogy akár hivatalból, akár indítványra 
engedélyezze az írásban beadott szakvélemény felolvasását. A törvény ellentétben a korábbi normaszöveggel, 
nem határozza meg ehelyütt az indítványtételre jogosultak körét, tehát lehet az az ügyész, a vádlott, a védo, de 
akár a sértett jogi képviseloje is. A felolvasást követoen az ügyész, a vádlott és a védo, továbbá a sértett, 
illetve a magánfél indítványára el kell a tárgyalást napolni, és a szakértot a kituzött új határnapra meg kell 
idézni, amennyiben a megjelölt felek a szakértohöz kérdéseket kívánnak intézni. 
A (3) bekezdés eljárást gyorsító intézkedésként lehetové teszi a szakértoi vélemény felolvasását akkor is, ha a 
ugyan már meghallgatta ot a bíróság, de a tárgyalást a 287. § (3) bekezdése alapján - hat hónapnál hosszabb 
tárgyalási idoköz telt el a két tárgyalás között - meg kell ismételni. 

Szakérto kirendelése a tárgyaláson 

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

A tárgyalás során is felmerülhet olyan kérdés, amelynek megítélése szakértoi kérdés. Ebben az esetben a 
bíróság nyomban idézheti a szakértot. A gyakorlatban természetesen ennek a lehetosége rendkívül csekély. 
Egyrészt a szakértok elérhetosége a fokozott munkaterhükre is figyelemmel igen nehéz. Másrészt azokban a 
kérdésekben, melyekben szakérto kirendelésére kell sort keríteni, általában nem olyan egyszeru megítélésu 
szakkérdések merülnek fel problémaként, amelyeket a szakérto mindenféle elozetes vizsgálódás, az eljárás 
során keletkezett iratok áttanulmányozása nélkül meg tudna válaszolni. Ebbol eredoen a bíróság ilyen 
alkalommal rendszerint a szakérto kirendelése mellett a tárgyalást elnapolja, egyben a szakértonek határidot 
ad a szakvéleménye elkészítésére. 
A tárgyaláson történo szakérto kirendelésének speciális esete, amikor az ügyben eljárt szakérto helyett más 
szakérto kirendelése válik szükségessé. Anélkül, hogy a szakértokre vonatkozó szabályokat kívánnák ismételni, 
röviden utalunk rá, hogy erre általában akkor kerülhet sor, ha a tárgyaláson is meghallgatott szakérto 
véleménye a kérdésekre adott válaszokat követoen is tartalmaz olyan hiányosságokat, ellentmondásokat, 
amelyeket nem sikerült feloldani. 
Egyes szakkérdések eldöntéséhez jelentos muszaki háttér szükséges. Amennyiben a tárgyaláson felmerült 
kérdésekre az eljárt szakérto ilyen speciális berendezések hiányában nem tud aggálytalan választ adni, úgy 
ugyancsak helye lehet új szakérto kirendelésének. 
Természetesen sor kerülhet más szakérto kirendelésére a szakvélemény milyenségétol függetlenül is például, 
ha a szakértovel szemben kizárási ok merül fel, esetleg tartós betegsége miatt a tárgyaláson nem tud 
megjelenni, a felek nem tudnak hozzá a szakvéleménnyel kapcsolatban kérdéseket intézni. 

Az okiratok és más iratok felolvasása 

301. § (1) A tanács elnöke rendelkezik az okiratok és a bizonyítás eszközéül szolgáló iratok felolvasásáról a 
tárgyaláson. 

(2) A nyomozó hatóság jelentése okiratként felolvasható. 
(3) Az ügyész, a védo és a vádlott egybehangzó indítványára a tanács elnöke engedélyezheti, hogy az okirat 

felolvasása helyett lényegének ismertetésére vagy megjelölésére kerüljön sor. 
(4) A tárgyaláson csatolt, valamint benyújtott iratokat a tanács elnöke a tárgyalási jegyzokönyvhöz mellékeli. 

1. A büntetoeljárás során az egyik leggyakoribb bizonyítási eszköz az okirat. Nincs jelentosége annak, hogy az 
adott okirat magánokirat vagy közokirat, vagyis annak, hogy az milyen formában, milyen kiállítási eljárás 
során keletkezett. 
A bizonyítási eljárás szempontjából az okiratok tartalmi és funkcionális felosztásának van jelentosége. Az 
eljárásjogi szabályozásból kitunoen az okirat megjelenhet, mint tárgyi bizonyítási eszköz. E körben a Be. 115. 
§ ad eligazítást, amikor is az okirat azért tekintheto tárgyi bizonyítási eszköznek, mert nem valamely tény 
igazolására szánt tartalmukkal, hanem az általuk hordozott egyéb információval járulhatnak hozzá a tények 
megállapításához. Ebbol következoen a törvény is ahol iratról rendelkezik, ott adatot rögzíto tárgyat is érteni 
kell. 
Ettol megkülönböztetendo a Be. 116. § (1) bekezdésében adott okirat meghatározás, amely szerint valamely 
tény vagy adat valóságának, esemény megtörténtének, vagy nyilatkozat megtételének bizonyítására készített 



bizonyítási eszközt tekint okiratnak feltéve, ha az alkalmas a benne foglaltak bizonyítására. Mindebbol 
egyértelmuvé válik, hogy a büntetoeljárás során nincs különbség a közokirat és magánokirat között, tehát 
egyaránt lehetnek tárgyi bizonyítási eszközök és szolgálhatnak valamilyen tény, körülmény megtörténtének, 
nyilatkozat megtételének a bizonyítására. Mindazonáltal megállapítható, hogy a Be. 301. § (1) bekezdésében 
írtak szerint mind a kétféle irat okirat vagyis a büntetoeljárás során bizonyítási eszközként szolgálhatnak. 
A bizonyítási eszköz alkalmazásának feltétele a bizonyítási eljárás során történo felolvasás. Az okirat, illetve 
az irat felolvasásáról a tanács elnöke rendelkezik. Az okiratok felolvasására kizárólag a tárgyaláson kerülhet 
sor. A tárgyi bizonyítási eszközként szolgáló irat, okirat pl. hamis pénz, meghamisított köz, illetve 
magánokirat, rágalmazó levél stb., mint tárgyi bizonyítási eszköz a tárgyaláson bemutatással, felmutatással is 
a tárgyalás anyagává teheto. 
Ettol eltér az okiratok felolvasása, mint a bizonyítási eljárás egyik módja. Ebbol a szempontból tekintve a 
felolvasásra kerülo okiratok is két nagy csoportba sorolhatók. 
Összességében megállapítható, hogy minden olyan okiratot kötelezo a tárgyaláson felolvasás útján a 
tárgyalás anyagává tenni, amelyet a bíróság a bünteto ügyben hozott döntésénél bizonyítékként kíván 
értékelni. Ennek elmaradása iratellenessé teszi az ügydönto határozatot. A felolvasás keretében a bünteto 
ügyben fel kell olvasni azokat az okiratokat, amelyek a bünteto ügy iratainak részét képezik és amelyek a 
bünteto határozat meghozatala szempontjából jelentoséggel bírhatnak. Ilyen okiratnak minosül a feljelentés, a 
költségjegyzék, az erkölcsi bizonyítvány, a munkahelyi jellemzés, munkaköri leírás, rendori jelentések, 
helyszíni jegyzokönyvek, különbözo hivatalos feljegyzések, iratismertetési jegyzokönyvek, a különbözo 
hatóságok megkeresésére érkezett válaszok, kiküldött vagy megkeresett bíró eljárásáról készült 
jegyzokönyvek. 
Ettol különböznek azok az okiratok, amelyek vagy a terhelt, vagy a tanú, vagy a szakérto eljárásához 
kötodnek. A büntetoeljárás során a terhelt mind a nyomozás során, mind a tárgyaláson is saját vallomását 
kézzel leírhatja. Ilyen esetekben a kézzel írt önvallomás vagy vallomás kiegészítés a tárgyalás keretében 
felolvasás útján okiratok módjára teheto tárgyalás anyagává. 
Gyakorta elofordul, hogy bizonyos élet elleni buncselekmények esetében a terheltnek a büntetoeljárás 
megindulása elott vagy közben, vagy az alatt írt búcsúlevele olyan információkat tartalmaz, amelyek 
bizonyítási eszközként való felhasználását szükségessé tehetik. 
Ugyancsak elofordulhat, hogy a terhelt terhelt társainak vagy az ügyben szereplo tanúknak az ügyre 
vonatkozóan bizonyos leveleket juttat el. Ezeknek a terhelt által saját kezuleg írt okiratoknak a felhasználása 
a büntetoeljárás során - amennyiben azok a cselekménnyel összefüggésben vannak - elkerülhetetlen. 
Ezen túlmenoen a törvény bizonyos esetekben kötelezoen eloírja az okiratok felolvasását. Ezek az okiratok 
vagy a terhelt, vagy a szakérto, vagy a tanú vallomásához kötodnek. E körben elso helyen kell megemlíteni a 
terhelt vallomását. Abban az esetben, ha a terhelt a tárgyaláson mentességi jogával élve megtagadja a 
vallomást, úgy a korábban készült nyomozati vallomását a 301. § (1) bekezdése alapján okirati bizonyítási 
eszközként kell felhasználni. A bíróság számára ez nem csupán lehetoség, hanem kötelezettség is, mert ennek 
elmulasztása esetén az ítélet megalapozatlanná, a tényállás felderítetlenné válhat. 
Az elsofokú ítélet tényállását megalapozatlanná teszi, ha a tárgyaláson a vallomás megtagadásának jogával 
élo terhelt elott a bíróság nem olvassa fel a nyomozás során tett vallomását; ilyen esetben a másodfokú 
bíróságnak módja van a tényállás megalapozatlanságának bizonyítás felvétellel való kiküszöbölésére. 
(BH1992. 575/I.) 
A tárgyaláson a vallomástételt megtagadó vádlott nyomozás során tett vallomását fel kell olvasni. (BH1992. 
380; BH1992. 379.) 
Ezzel kapcsolatos kötelezo rendelkezést tartalmaz a Be. 291. § (1) bekezdés, amikor határozottan leszögezi, 
hogy a tárgyaláson a vallomást megtagadó vádlott korábbi vallomását akár indítványra, akár hivatalból fel 
kell olvasni, illetve fel lehet olvastatni. 
A 291. § (1) bekezdés ezen túlmenoen lehetoséget ad arra is, hogy ha a vádlottat a nyomozás során a 
büntetoeljárás megindulásakor tanúként hallgatták ki, úgy e tanúvallomást is fel lehet olvasni, de kizárólag 
akkor, ha ehhez a vádlott hozzájárul, illetve ezt a vádlott indítványozta. 
A 291. § (2) bekezdése szerint a vádlottnak a más büntetoeljárásban gyanúsítottként vagy vádlottként tett 
vallomása is felolvasható. 
A szakértoi bizonyítás a büntetoeljárás során meglehetosen gyakori, ugyanakkor viszont a szakérto szóbeli 
meghallgatásának nem feltétlenül kell minden esetben sorra kerülnie. A Be. 299. § (1) bekezdése szerint 
amennyiben a szakérto a tárgyaláson nincs jelen, a tanács elnöke az írásban eloterjesztett szakvéleményt 
felolvassa vagy felolvastatja. A szakvélemény felolvasásának azonban két szigorú feltétele is van. Az egyik az, 



hogy a szakértot a tárgyalásra feltétlenül idézni, vagy értesíteni kell a másik pedig az, hogy a szakérto 
személyes meghallgatása ne legyen indokolt. 
Eljárási szabály szabálysértés és az ítélet megalapozatlanságát eredményezheti, ha a bíróság olyan 
szakértonek a tárgyaláson felolvasott szakvéleményére alapítja a tényállást, akit a tárgyalásra nem idézett 
meg és a tárgyalásról nem is értesített. (BH1993/l8., l989/438., l984/142., 1979/13.I.) 
A szakértoi bizonyítás körébe tartozik az az eset, amikor a bíróság a Be. 112. § (3) bekezdése szerint a terhelt 
vagy a védo által szakértoi vélemény elkészítésére felkért személy bevonását megtagadja. Ilyen esetben 
ugyanis az elkészített véleményt az okiratra vonatkozó szabályok szerint kell felhasználni, vagyis a 
tárgyaláson felolvasás útján kell tárgyalás anyagává tenni. 
A Be. 296. § eloírja, hogy a tanú korábbi vallomása felolvasható a tárgyaláson, ha a tárgyaláson nem 
hallgatható ki, vagy a tárgyaláson való megjelenése az egészségi állapota miatt aránytalan nehézséggel 
járna; a vallomástételt jogosulatlanul megtagadja; a különösen védett tanút a nyomozási bíró kihallgatta, 
illetve, ha a tanú tizennégy év alatti és a Be. 207. § (4) bekezdése alapján a nyomozási bíró kihallgatta. 
Ezekben az esetekben e tanúvallomásokat a tárgyaláson kötelezo felolvasni. 
A tanú nyomozás során tett vallomása a tárgyaláson akkor is felolvasható és a bizonyítékok körébe vonható, 
ha a tanú a tárgyaláson jogosulatlanul tagadja meg a vallomástételt. (BH1994. 15/I.) 
A vallomás megtételét jogosulatlanul megtagadó tanút úgy kell tekinteni, mint aki nem hallgatható ki és ezért 
a tárgyaláson fel kell olvasni a nyomozati vallomását. (FBK. 1993/15.) 
A megismételt eljárás során bizonyítékként értékelheto az elhalt tanú korábban jegyzokönyvbe vett vallomása, 
ha a korábbi kihallgatásai során nem élt az ot megilleto mentesség jogával. (BH1979. 355.) 
Végül e körben kell megemlíteni a Be. 304. § (2) bekezdése szerint a kiküldött és a megkeresett bíróság 
eljárásáról felvett jegyzokönyv felolvasását. 
2. Sajátos helyet foglal el az okiratok felolvasása körében a nyomozó hatóság által készített jelentés, amely 
ugyancsak okiratként felolvasható a tárgyaláson. A rendori, illetve a hatósági jelentés fogalmát a Be. 168. § 
(1) és (2) bekezdése határozza meg, amelynek lényege szerint a nyomozó hatóság tagja az általa elvégzett 
nyomozási cselekményrol nem jegyzokönyvet, hanem jelentést készít. A jelentés gyakorlatilag tartalmazza a 
Be. 166. § (2) bekezdése szerint az eljáró hatóság megnevezését, az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény 
megnevezését és a gyanúsított nevét, a nyomozási cselekmény helyét és idejét, valamint a kihallgatott terhelt 
és tanú, a meghallgatott szakérto nevét, valamint az e-törvényben meghatározott más személyi adatokat is. 
Ezen túlmenoen a jelentés tartalmazza a gyanúsított és a tanú kihallgatásának lényegét. 
Ebbol következoen a nyomozó hatóság által készített jelentésnek azért van kiemelkedo jelentosége, mivel a 
nyomozó hatóság tagja a büntetoeljárás megindulása során a buncselekmény elkövetése után közvetlenül a 
legelso információkat rögzíti. A nyomozó hatóság tagja az esetek többségében a helyszínen, az esetleges 
gyanúsítottat vagy a helyszínen levo tanúkat a cselekményrol, illetve a cselekmény körülményeirol 
meghallgatja. E nyilatkozatok lényegét a nyomozó hatóság tagja saját szavaival megfogalmazva rögzíti a 
jelentésben. Rendkívül lényeges ebbol a szempontból, hogy e meghallgatás alkalmával a nyomozó hatóság 
tagja sem a gyanúsítottat, sem a tanút nem figyelmezteti az oket megilleto jogokra, illetve kötelezettségekre. 
Ebbol következik az is, hogy a rendori jelentésben rögzített gyanúsítotti, illetve tanú nyilatkozatok eljárásjogi 
értelemben vallomásnak nem tekinthetok. 
Ezért rendelkezik a Be. 301. § (2) bekezdése a szerint, hogy a jelentés okiratként csupán felolvasható. Ebbol 
következoen a vallomásrészletek, illetve a vallomás összefoglalt lényege sem a terhelt elé, de különösen a tanú 
elé nem tárható, illetve e vallomásokkal szembe nem állítható. 
3. Bizonyos esetekben az okiratok, illetve iratok felolvasása rendkívüli munkaterhet róhat a bíróságra és igen 
komoly idoveszteséget is okozhatna a bizonyítási eljárás során. Adott esetben több száz, több ezer, nem ritkán 
többtízezer oldal felolvasása a tárgyaláson a bünteto igazságszolgáltatást rendkívüli módon idoigényessé 
tenné. Ilyen esetben a törvény lehetoséget ad arra, hogy a tanács elnöke engedélyezheti, hogy az iratok 
felolvasása helyett azok lényegét ismertessék. Ennek azonban alapveto feltétele, hogy az ügyész a vádlott és a 
védo ebben egyetértsen és ilyen jellegu indítványt közösen terjesszen a bíróság elé. Ebben az esetben sem köti 
a bíróságot a közösen elhangzó indítvány, ugyanis a tanács elnökének mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy 
szükségesnek tartja-e a vonatkozó okiratokat, illetve iratokat szó szerint felolvasni, vagy elegendonek tartja a 
lényeg összefoglalását. 
Abban az esetben, ha a tanács elnöke engedélyezi az okiratok felolvasása helyett azok lényegének ismertetését 
vagy megjelölését, önmagában ez a körülmény sem zárja ki, hogy ezen okiratok, illetve iratok közül 
meghatározott iratokat szó szerint felolvasson és ennek megtörténtét jegyzokönyvbe vegye. 
A hat hónapon belül folytatott (elso fokú) eljárásban az ülnök személyének megváltozása miatt történt 
iratismertetés esetén a felülvizsgálati eljárásban kizárt az arra való hivatkozás, hogy a tanács tagjai nem 



voltak mindvégig jelen a tárgyaláson. AZ iratismertetés elmaradása - mint úgynevezett relatív eljárási 
szabálysértés - a felülvizsgálati eljárásban eredményesen nem kifogásolható. A tárgyalás korábbi anyagának 
a tanács elnöke által történt ismertetése nem a korábbi tárgyalási jegyzokönyvek felolvasását, hanem a 
korábbi tárgyalási anyag lényeges adatainak az ismertté tételét jelenti, amelyre vonatkozóan a vádlottat 
észrevételezési jog illeti meg. (BH1999. 59.) 
A (3) bekezdés egyszerusíto rendelkezése különösen fontos a megismételt eljárás során, amikor adott esetben 
nem csupán a nyomozati, hanem az alapeljárás során felmerült valamennyi bírósági iratot, jegyzokönyvet 
kellene felolvasni. Ebben az esetben a Be. 405. § (3) bekezdése alapján a vádlott, a 406. § (1) és (3) bekezdése 
szerint pedig a tanú és a szakérto vallomása is felolvasható. Ezekben az esetekben az okiratok illetve iratok 
felolvasása az ügyész, védo és a vádlott egybehangzó indítványa esetén ugyancsak mellozheto. 
4 .A bizonyítási eljárás során gyakorta elofordul, hogy a vádlott, a védo, a sértett, a magánfél, a magánvádló, 
a pótmagánvádló, az egyéb érdekeltek vagy azok jogi képviseloi különbözo okiratokat csatolnak be azzal a 
céllal, hogy azokat a bíróság a döntésénél vegye figyelembe. 
Ilyen lehet, amikor a terhelt a vallomását, észrevételeit vagy az utolsó szó jogán elmondani kívánt tényeket 
írásban rögzíti, majd a tanács elnökének a tárgyaláson átadja. 
Ugyancsak rendszeresen elofordul, hogy a tanú, a sértett, a magánfél állításainak igazolásául bizonyos 
okiratokat csatol be, amelyek felhasználása ugyan csak szükséges lehet a bizonyítási eljárás során. 
A törvény rendelkezése szerint a tárgyaláson csatolt vagy benyújtott iratokat a tanács elnöke köteles a 
jegyzokönyvhöz csatolni, amibol egyértelmuen következik, hogy nem elegendo a benyújtott vagy csatolt iratok 
tárgyaláson történo tartalmi ismertetése, hanem azokat a tárgyalási jegyzokönyv mellékleteként kell kezelni. 
Figyelemmel arra, hogy egy ügyben azonos tárgyalási napon többen is csatolhatnak be bizonyos iratokat, 
ezért célszerunek mutatkozik a becsatolt iratoknak a jelölése oly módon, hogy abból kiderüljön, hogy azt 
vádlott, tanú, sértett vagy védo csatolta és kiderüljön az is, hogy az aznap csatolt iratok sorában milyen 
sorszámot jelent és esetleg melyik vádponttal kapcsolatos. 

Az eljárási cselekményrol készített felvétel felhasználása 

302. § (1) A tanács elnöke az eljárási cselekményrol kép- vagy hangfelvevovel, illetve egyéb berendezéssel 
rögzített felvételt a tárgyaláson hivatalból vagy az ügyész, a vádlott, illetve a védo 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. 

1. A kriminalisztika és a technika fejlodésével egyre gyakoribbá válik, hogy különösen fontos vagy súlyos 
kiemelt buncselekmények nyomozása során az egyes eljárási cselekményekrol hang-, illetve képfelvételeket 
készítenek. A felvételek az esetek többségében eljárási cselekményekrol, szemlérol, bizonyítási kísérletrol, 
felismerésre bemutatásról, vagy szembesítésrol készülnek. Ugyanakkor viszont egyre gyakoribb különösen a 
kiemelt, élet elleni buncselekmények esetében, hogy a terhelt vallomásait magnetofon- vagy videofelvételen 
rögzítik. Egyre gyakrabban fordul elo bizonyos esetekben a törvényi lehetoségek kihasználásával, hogy a 
nyomozás során a tanú kihallgatását is videó- vagy megnetofon felvételen rögzítik. Ezeket a felvételeket a 
nyomozás lezárását követoen rendszerint a vádemelés után a bírósági iratokhoz csatolják. Amennyiben erre 
nem kerül sor, a bíróság a nyomozó hatóságtól bármikor beszerezheti ezeket a felvételeket, amennyiben úgy 
ítéli meg, hogy a bizonyítási eljárás során bizonyítási eszközként kívánja felhasználni. Az egyes eljárási 
cselekményekrol készített hang- és képfelvételeket a tanács elnöke hivatalból, vagy az ügyész, vádlott illetve 
védo indítványára bemutathatja. Ennek gyakorlati lebonyolítása kizárólag a tárgyaláson történhet, amikor a 
szükséges technikai eszközök igénybe vételével a tárgyaláson a hang- illetve a képfelvételt lejátsszák. Ebben 
az esetben a lejátszott hang-, illetve képfelvétel után a vádlott, a védo, illetve az ügyész észrevételeket tehet a 
tárgyaláson. Ezeket a körülményeket, vagyis a felvételek bemutatását és az arra tett észrevételeket 
jegyzokönyvbe kell rögzíteni, ugyanis ez az eljárásjogi elofeltétele annak, hogy a bíróság a bemutatott, illetve 
lejátszott felvételekre, mint bizonyítékokra a büntetoeljárás során hivatkozhasson. 
2. Amint arra már utalás történt, nem csupán bizonyos eljárási cselekményekrol, hanem a terhelt illetve a 
tanú kihallgatásáról is készítheto hang- és képfelvétel. Ezek a felvételek a tárgyaláson ugyanúgy lejátszhatók, 
illetve bemutathatók, mint az (1) bekezdésben írt bizonyítási eljárásokról készült felvételek. Ugyanakkor 
viszont a tanú, illetve a terhelt vallomására figyelemmel bizonyos megszorítások, illetve kiegészítések is 
szükségesek. Erre utal a (2) bekezdés, amikor rögzíti, hogy a hang-, illetve képfelvételek bemutatása 
alkalmával a Be. 291. és 292., valamint a 296. és 297. § rendelkezéseit kell alkalmazni. Ennek megfeleloen, 
ha a vádlott a tárgyaláson nem tett vallomást, vagy más ügyben hallgatták ki vádlottként, illetve 
gyanúsítottként, illetve nem emlékszik a korábban tett vallomásaira, vagy a tárgyalási és nyomozati vallomása 



között eltérés van, ezekben az esetekben az errol készített hang-, illetve képfelvétel lejátszható. A 291. § (1) 
bekezdésében írtak szerint, ha a vádlottat a nyomozás során tanúként hallgatták ki és e tanúkihallgatásról 
készült hang-, illetve képfelvétel, ez kizárólag akkor mutatható be a tárgyaláson, amennyiben ezt a vádlott 
indítványozza, illetve ezzel egyetért. 
A tanú esetében a Be. 296. §-a szabályozza azokat az eseteket, amikor a tanú korábbi vallomásainak 
felolvasására lehetoség van. A 302. § (2) bekezdésére figyelemmel tehát azokban az esetekben, amikor a tanú 
korábbi vallomása a 296. § (1) és (2) bekezdése szerint egyébként felolvasható lenne, vagy felolvasható, úgy 
az ezekrol készített hang-, illetve képfelvételek is lejátszhatók 
A 296. §. (2) bekezdésében szerepel a különösen védett tanú esete, amikor a tanú a tárgyaláson nem 
hallgatható ki, hanem kizárólag a nyomozási bíró elott tett vallomása kerül felolvasásra. A Be. 213. § (4) 
bekezdése szerint a nyomozási bíró indítványra elrendelheti, hogy a különösen védett tanú kihallgatásáról 
hangfelvétel, illetve egyéb berendezéssel történo felvétel készüljön. A felvételrol készült másolaton a tanú 
személyazonosságának megállapítására alkalmas egyedi tulajdonságai pl. arckép, hang technikai úton 
torzíthatók. 
Ebbol következoen amennyiben a tanács elnöke a különösen védett tanú kihallgatásáról készített videofelvételt 
kívánja a tárgyaláson bemutatni, úgy ezen technikai megoldásokra különös tekintettel kell lenni, ellenkezo 
esetben a különösen védett tanú speciális helyzetére figyelemmel a kihallgatásáról készített kép-, videofelvétel 
a tárgyaláson nem mutatható be. 

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. 

1. A szemle általános fogalmát a Be. 119. § (1) bekezdése határozza meg akkor, amikor rögzíti, hogy a 
bíróság, az ügyész szemlét rendelhet el és tarthat, ha a bizonyítandó tény felderítéséhez vagy 
megállapításához személy, tárgy vagy helyszín megtekintése, illetoleg tárgy vagy helyszín megfigyelése 
szükséges. 
A szemle megtartására nem csupán a nyomozás során, hanem a tárgyaláson is sor kerülhet. Ebben az esetben 
a tanács elnöke a tárgyaláson mutatja fel a tárgyi bizonyítási eszközt. A törvény ezen megfogalmazásából 
következoen a bírói szemle értelemszeruen kizárólag a tárgyi bizonyítási eszközökre vonatkozhat. A tárgyi 
bizonyítási eszköz fogalmát, illetve tartalmát a Be. 115. § (1)-(2) bekezdése határozza meg, amikor rögzíti, 
hogy tárgyi bizonyítási eszköz lehet minden olyan tárgy vagy dolog, amely a bizonyítandó tény bizonyítására 
alkalmas. 
A tárgyi bizonyítási eszközök taxatív felsorolása ebbol kifolyóan nem lehetséges, hiszen bármilyen olyan 
tárgy, amely a buncselekmény elkövetésének a nyomait hordozza, a buncselekmény elkövetése útján jött létre, 
amit a buncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak vagy amelyre nézve a buncselekményt elkövették, 
mind a tárgyi bizonyítási eszközök körébe tartozik, kiegészítve a (2) bekezdésben foglaltak szerint azzal, hogy 
tárgyi bizonyítási eszköz az irat, rajz és minden olyan tárgy amely muszaki, vegyi, vagy más eljárással 
adatokat rögzít. 
A bírói szemle sajátossága, hogy azt kizárólag a tanács elnöke és kizárólag a tárgyaláson folytathatja le, 
vagyis a szemletárgyat, mint bizonyítási eszközt a tárgyaláson kell felmutatni, illetve bemutatni. Elofordulhat 
azonban, hogy a szemle tárgya már nincs meg, elveszett, megsemmisült, vagy más olyan objektív, 
elháríthatatlan akadály merül fel, amelynek következtében a bizonyítási eszköz a maga valóságában már nem 
mutatható be. Ilyen esetben a bizonyítási eszközrol készített fényképet, rajzot vagy egyéb más ábrát kell 
bemutatni és ismertetni kell annak leírását, ugyanis a Be. 119. § (3) bekezdése szerint a szemle tárgyáról 
képfelvételt, rajzot, vagy vázlatot kell készíteni és azt a jegyzokönyvhöz kell csatolni, vagyis e-rendelkezésnek 
megfeleloen valamilyen formában feltétlenül rögzíteni kell eredeti formájában. Ilyen esetben, amikor a 
szemletárgy már nincs meg, az így készített felvétel, rajz, vázlat megfeleloen pótolja a szemle tárgyát. Adott 
esetben - amennyiben szükséges - szakértoi közremuködéssel az eredeti szemletárgy is rekonstruálható. 
2. A bíróság hivatalból vagy indítványra szemlét tart a tárgyalás keretében. Ez gyakorlatilag nem más, mint a 
tárgyalás hivatalos helyiségén kívül a helyszínen megtartott tárgyalás, amelynek a keretében a bíróság a 
szemle tárgyát megtekinti. A helyszínen tartott szemlére a tárgyalásra vonatkozó szabályokat értelemszeruen 
kell alkalmazni. (Pl. jegyzokönyv készítése, felek részvétele stb.) 



3. A bírói szemlét a bíróság, vagy annak kiküldött tagja tartja meg. Az esetek többségében célszerunek 
mutatkozik a bíróság tanácsának hivatásos bíró tagjának a kiküldése. Ebben az esetben is a kiküldött bíró 
által lefolytatott bírói szemlérol részletes jegyzokönyvet kell felvenni. 

Bizonyítás felvétele kiküldött vagy megkeresett bíró útján 

304. § (1) Ha a bizonyítás tárgyaláson nem végezheto 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 felvételérol az ügyészt, a vádlottat és védojét, valamint a sértettet értesíteni kell. 

(2) A megkeresett bírósággal közölni kell a vádlott, a védo és a sértett nevét és lakcímét, a bizonyítás során 
tisztázandó tényállást, a kihallgatandó személyek nevét és lakcímét, valamint azt, hogy milyen körülményekre kell 
oket 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 megkereso 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 errol a megkereso bíróságot értesíti. 

(4) A kiküldött és a megkeresett bíróság eljárásáról felvett jegyzokönyvet a tárgyaláson fel kell olvasni. 
(5) A vádlott, a védo és a sértett értesítését mellozni kell, ha a megjelenésük következtében a tanúnak a 96. § 

alapján zártan kezelt adatai a felsoroltak elott ismertté válnának. A vádlott és a védo értesítését mellozni lehet a 
tizennegyedik életévét be nem töltött tanú kihallgatására vonatkozó bizonyítás felvételérol [280. § (1) bek.]. 

1. A bizonyítási eljárást a törvény rendelkezése szerint a tárgyaláson kell lefolytatni és a bíróság bizonyítást 
foszabályként a tárgyaláson vehet fel, amely azt jelenti, hogy az egyes bizonyítási eszközöket a tárgyalás 
közvetlensége mellett kell megvizsgálni. Ebbol következoen a tárgyaláson kell kihallgatni a vádlottat, a 
tanúkat, szakértoket és a tárgyaláson kell felmutatni a tárgyi bizonyítási eszközöket, felolvasni azokat az 
iratokat, okiratokat, amelyeket a bíróság tárgyalás anyagává kíván tenni, illetve bizonyítékként kíván 
felhasználni. 
Elofordulhat azonban, hogy a bizonyítás a tárgyaláson nem veheto fel, vagy annak lefolytatása rendkívüli 
nehézségekbe ütközne és nem is lenne célszeru, illetve gazdaságos. 
Ilyen esetben a bíróság kiküldött, vagy megkeresett bíróság útján teljesítheti a bizonyítási kötelezettségét. 
A kiküldött bíró intézménye azt jelenti, hogy az ügyben eljáró bíróság hivatalos bíró tagját küldi ki a 
bizonyítás felvételének foganatosítására, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy az elso fokú bíróság tanács 
elnöke egy személyben jár el és folytatja le a bizonyítást. Ilyen esetre kerülhet sor, amikor adott esetben 
mozgásképtelen tanú kihallgatása lenne szükséges, aki a tárgyalás helyszínétol adott esetben messze és olyan 
körülmények között lakik vagy tartózkodik, hogy a helyszíni tárgyalás megtartása nem lehetséges. 
Ebben az esetben a kiküldött bíró jegyzokönyvvezetovel foganatosítja a bizonyítás felvételét, ugyanis a 
kiküldött bíró eljárását a tárgyalás anyagává kell tenni. 
Abban az esetben, amikor a kiküldött bíró eljárása sem vezethet eredményre, a bíróság más bíróságot keres 
meg a bizonyítási cselekmény lefolytatására. Ekkor a megkeresett bíróság a megkereso bíróság 
iránymutatásának megfeleloen a bizonyítási eljárást lefolytatja és annak iratait, jegyzokönyveit a megkereso 
bíróságnak megküldi. A késobbiek folyamán ez a jegyzokönyv képezi a tárgyalás anyagát. 
A törvény rendelkezése szerint, a nem tárgyaláson felvett bizonyítási eljárás helyérol, idejérol az ügyészt, a 
vádlottat és a védot, valamint a sértettet értesíteni kell. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a bizonyítási eljárás 
során ezek a személyek jelen lehetnek. Jelenlétük azonban nem kötelezo, így az értesítés ellenére meg nem 
jelent ügyész, vádlott, védo vagy sértett távollétében a bizonyítási cselekmény foganatosítható. Ugyanakkor 
viszont a jelenlétük a törvényben meghatározott kivételektol eltekintve nem korlátozható. 
Mind a kiküldött bíró, mind a megkeresett bíróság az általános szabályhoz képest kivételes rendelkezésnek 
minosül, mivel alapvetoen csorbát szenved a tárgyalás közvetlenségének alapelve. 
Ennek elkerülése érdekében rendelkezik úgy a törvény, hogy amennyiben nem a tárgyaláson történik a 
bizonyítási eljárás, a bíróság akár a kiküldött bíró, akár a megkeresett bíróság esetében köteles az ügyészt, a 
vádlottat és a védot, valamint a sértettet értesíteni az elrendelt bizonyítás felvételérol, annak idopontjáról és 
helyszínérol. Ez azonban nem azt jelenti, hogy bármelyikük is a bizonyítás felvételének a módját, mikéntjét, 
idopontját kifogásolhatná az eljárás során 
2. Amennyiben a bíróság megkeresett bíróság útján kívánja elvégeztetni a bizonyítás felvételét, úgy 
alapvetoen abból kell kiindulni, hogy a megkeresett bíróság magáról az ügyrol érdemben semmit nem tud. 
Ebbol következoen azért, hogy a bizonyítási eljárás eredményes legyen és a megkeresett bíróság tisztában 



legyen feladatával, közölni kell azokat a legfontosabb adatokat, amelyek a bizonyítás felvétele szempontjából 
lényegesek. 
A törvény szerint ilyen a vádlott, a védo, a sértett neve, lakcíme és a bizonyítás során tisztázandó tényállás. A 
legkritikusabb része a megkeresett bíróság útján történo bizonyítás felvételnek a tisztázandó tényállás 
megfogalmazása. Rendkívüli körültekintést igényel egyrészt azért, hogy a megkeresett bíróság korrekt 
tájékoztatást kapjon a tisztázandó tényekrol, másrészt azért, hogy a tisztázandó tények közlésével az eljáró 
bíróság ne vezesse félre a megkeresett bíróságot, de ne is prejudikáljon az ügy érdemében. 
Összességében tehát a megkereso bíróságnak igen körültekintoen azt kell megfogalmaznia a megkeresett 
bíróság számára, hogy milyen körülményekre kell a kihallgatást foganatosítani. 
Ez az utóbbi követelmény nem azt jelenti, hogy a megkereso bíróság fogalmazza meg a kérdéseket, hanem azt, 
hogy vázolja azokat a körülményeket, amelyeket kérdés formájában a kihallgatandó személyeknek feltétlenül 
fel kell tenni. 
Ebbol következoen a megkereso bíróság azon túlmenoen, hogy közli a tisztázandó tényállást és azokat a 
körülményeket, amelyekkel kapcsolatban a kérdéseket fel kell tenni, megfelelo önállóságot biztosít a 
megkeresett bíróság számára. 
A megkeresett bíróság részére meg kell küldeni azokat az iratokat vagy az iratok másolatát, amelyek a 
megkeresés teljesítéséhez feltétlenül szükségesek. 
Ilyen lehet adott esetben az ügyben benyújtott vádirat, az addig felvett bizonyítás eredménye, a 
meghallgatandó személyek korábbi nyilatkozatai, illetve a vallomásokról készült jegyzokönyvek. 
A megkereso bíróság szabad mérlegelés keretében dönti el, hogy melyek azok az iratok, amelyeket a 
megkeresett bíróság rendelkezésére bocsát azért, hogy olyan helyzetbe hozza a megkeresett bíróságot, hogy 
megfelelo szakértelemmel eligazodjon feladatának teljesítése körébe tartozó kérdésekben. 
Amennyiben a megkeresett bíróság további iratokra tart igényt, úgy azt a megkereso bíróság továbbítja a 
részére. 
Adott esetben indokolt lehet a teljes iratanyag megküldése a megkeresett bíróságnak azért, hogy kelloen 
tájékozódjon az ügyben. 
3. A törvény megfelelo határidot tuz a megkeresett bíróság számára a megkeresésben foglaltak teljesítésére. 
(3) bekezdés szerint a megkeresett bíróság harminc napon belül köteles a megkeresésben foglaltakat 
teljesíteni. A határidot értelemszeruen a megkeresés megérkezésétol kell számítani, így gyakorlatilag ha 
figyelembe vesszük a felkészülést, az értesítés, illetve az idézés idejét, úgy meglehetosen szoros határidoben 
kell a megkeresést teljesíteni, hiszen nem zárható ki, hogy az iratokban meglévo, vagy a megkereso bíróság 
által közölt lakcímek, tartózkodási helyek idoközben megváltoztak, ezért a megkeresett bíróságnak kell 
intézkednie a kihallgatandó személyek lakcímének, tartózkodási helyének felkutatásáról. Ugyanakkor az sem 
zárható ki, hogy a meghallgatandó személy szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg, így ebben az 
esetben a megkeresett bíróságnak kell gondoskodnia azokról a kényszeríto eszközökrol (rendbírságról, 
rendori elovezetésrol), amelyek alkalmazásával biztosítani tudja a bizonyítás felvételét. 
Abban az esetben tehát, hogy ha harminc napon belül a megkeresett bíróság nem teljesíti vagy elore 
láthatóan nem fogja teljesíteni a megkeresésben foglaltakat, úgy az akadályokat a megkereso bírósággal közli 
és tájékoztatja, hogy a megkeresésben foglaltak teljesítésére elore láthatólag mikor kerül sor. 
Elofordulhat, hogy a megkeresésben foglaltak teljesítésére azért nem kerülhet sor, mert a megkeresett bíróság 
nem illetékes a bizonyítás felvételére. Elofordulhat, hogy a megkeresés megérkezéséig a kihallgatandó 
személy más bíróság illetékességi területére költözött, lakó- vagy tartózkodási helye megváltozott, a 
megtekintendo tárgy vagy eszköz feltalálási helye idoközben átkerült egy másik bíróság illetékességi 
területére. 
Ezekben az esetekben a megkeresett bíróság a megkereso bíróság egyideju tájékoztatása mellett az iratokat az 
illetékes bíróságnak küldi meg azzal, hogy a megkeresésben foglaltakat teljesítse, így ezt követoen a 
megkereso bíróság már az újabb bírósággal áll kapcsolatban. 
Abban az esetben, ha a megkeresett bíróság csupán részben illetékes, úgy a saját illetékességébe tartozó 
feladatokat elvégzi és ezt követoen továbbítja az iratokat az illetékes bírósághoz. Ebben az esetben az újabb 
bíróság számára nyitva álló határido ugyancsak a megkeresés megérkezésétol számított harminc nap, így 
ezen határidon belül köteles a megkeresésben foglaltak teljesítésére. 
4. A kiküldött és a megkeresett bíróság eljárásáról felvett jegyzokönyvet a tárgyaláson fel kell olvasni. Ebbol 
következik, hogy a bizonyítási eljárás lefolytatásáról, a bizonyítási cselekmények elvégzésérol a 
lehetoségekhez képest minél részletesebb jegyzokönyvet kell készíteni, adott esetben hangfelvétellel, vagy 
videó felvétellel is rögzítse. E garanciális szabály azért lényeges, mert az esetek többségében a tárgyaláson 
kívül felvett bizonyításon általában a felek az értesítés ellenére sem vesznek részt, így annak lefolyásáról, 



eredményességérol és - elso helyen - törvényességérol kizárólag az ügyben tartandó következo tárgyaláson 
gyozodhetnek meg az eljárásban résztvevok. 
Ennek megfeleloen a jegyzokönyvben minél részletesebben kell a történteket rögzíteni, hogy lehetoség szerint 
újabb kérdések vagy indítványok felmerülése esetén ne legyen szükséges a bizonyítás ismételt kiegészítése. 
A tárgyaláson az így elkészített jegyzokönyvet fel kell olvasni, majd a feleket nyilatkoztatni kell, hogy a 
bizonyítással kapcsolatos észrevételeiket, illetve további indítványukat tegyék meg. 
5. Az (5) bekezdés rendelkezése szerint a vádlott, a védo és a sértett értesítését mellozni kell, ha a 
megjelenésük következtében a tanúnak a 96. § alapján zártan kezelt adatai a felsoroltak elott ismertté 
válnának. Ez a rendelkezés tehát kivételt képez az (1) bekezdésben írt értesítési kötelezettség alól. 
A tanú védelme érdekében a törvény az értesítési kötelezettség alól két kivételt enged. Az egyik ha a tanú 
személyi adatait és nevét a Be. 96. § (1) bekezdése szerint zártan kezelték a nyomozás során és a tárgyaláson 
kívül történo bizonyítás felvétel során e tanú meghallgatására kerülne sor, netán esetleg a lakóhelyén vagy 
tartózkodási helyén lenne szükséges a bizonyítási eljárás lefolytatása. Ilyen esetben értelemszeruen a vádlott 
és a védo, valamint a sértett értesítését mellozni kell. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a vádlottat, védot és a 
sértettet még a bizonyítás felvételének tényérol sem kell értesíteni, ennek megtörténtérol és eredményérol 
csupán a tárgyalás keretei között fog értesülni. 
Nem vonatkozik ez a tilalom értelemszeruen az ügyészre, ugyanis az ügyész ugyanúgy jogosult a tanú személyi 
adatainak a megismerésére, mint a bíróság. 
A másik kivétel, amikor a vádlott és a védo értesítését mellozni lehet, ha a bíróság 14. életévét be nem töltött 
tanút kíván meghallgatni a bizonyítás kiegészítése keretében. A Be. 207. § (4) bekezdése szerint a nyomozási 
bíró a vádirat benyújtása elott az ügyész indítványára kihallgatja azt a 14.életévét be nem tölto tanút, akirol 
felteheto, hogy a tárgyaláson történo kihallgatása életkorára figyelemmel esetleg károsan befolyásolná. Az 
ilyen tanú a Be. 280. § (1) bekezdése szerint a tárgyalásra nem is idézheto meg, kizárólag abban az esetben, 
ha a kihallgatás és a tárgyalás közötti idoben idoközben a 14. életévét betöltötte. Abban az esetben, ha a 
bizonyítás felvétele során 14. életévét be nem töltött tanú kihallgatására kerülne sor, úgy a bíróság ugyancsak 
mellozheti a vádlott és védo értesítését. 
Ha a bizonyítás kiegészítése keretében olyan eljárási cselekményt kellene foganatosítani, amelyen különösen 
védett tanú jelenléte szükséges, úgy a bíróság a nyomozási bíró megkeresésével foganatosíthatja a bizonyítás 
kiegészítését. 
Ilyen esetben sem megkeresett bírósággal, sem kiküldött bíró révén nem folytatható le a bizonyítás felvétele. 

A bizonyítás kiegészítése 

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

(2) Ha a bizonyítás felvétele kiküldött bíró vagy megkeresett bíróság útján nem lehetséges (304. §), továbbá, ha a 
bizonyítás kiegészítése tárgyaláson nem végezheto el, a bíróság az ügyészt bizonyítási eszköz felkutatására hívja fel. 

(3) Az ügyész, a vádlott és a védo 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. § 
(2) és (3) bekezdése szerint kell eljárni. 

(4) Ha a vádlott vagy a védo a különösen védetté nyilvánított tanút akár a tárgyaláson, akár az (1) bekezdésben 
meghatározott intézkedéseket követoen - 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 törvény a bizonyítás kiegészítése címszó alatt arra az esetre tartalmaz rendelkezéseket, amikor a bíróságnak 
nem áll rendelkezésére minden, az ügy elbírálása szempontjából relevanciával bíró bizonyíték, ezért el kell 
döntenie, hogy van-e objektív lehetoség a bizonyítékok további kiegészítésére vagy sem. 
Ennek megfeleloen a bizonyítás kiegészítésekor a bíróság olyan bizonyítékok beszerzésérol rendelkezik, 
amelyek beszerzése a büntetoeljárás során még nem történt meg sem a nyomozás, sem a tárgyalás során. 
Alapvetoen különbözik tehát a helyzet a tárgyaláson kívül történo bizonyítás felvételétol, mivel a 304. § 
esetében a bíróságnak rendelkezésére állnak azok a bizonyítási eszközök, amelyeket az eljárás során 
tárgyalás anyagává kíván tenni, csupán nehézségekbe ütközik azok beszerzése és ezért kényszerül kiküldött 
vagy megkeresett bíróság útján foganatosítani. 



A bizonyítás kiegészítése keretében viszont a bíróságnak nem állnak rendelkezésére a tárgyi, személyi vagy 
okirati bizonyítási eszközök, viszont tudja, hogy az ügy elbírálása szempontjából melyek lehetnek azok, 
amelyek nélkül az ügy érdemi eldöntésére nem kerülhet sor. Ennek megfeleloen a bíróság a bizonyítás 
kiegészítése keretében újabb tanúk felkutatásáról és kihallgatásáról, illetve tárgyi bizonyítási eszközök 
felkutatásáról és lefoglalásáról hoz rendelkezést. 
A bíróság a bizonyítás kiegészítése tárgyában is végzéssel határoz, amely értelemszeruen pervezeto végzés és 
indokolni sem köteles, ellene perorvoslatnak helye nincs. 
A bíróság hivatalból rendeli el a bizonyítás kiegészítését, ugyanakkor viszont ilyen irányú indítványt a vádlott, 
a védo, illetve az ügyész is eloterjeszthet. Az így eloterjesztett indítványok nem kötik a bíróságot, annak vagy 
helyt ad és elrendeli a bizonyítás kiegészítését vagy azokat elutasítja, amely indokairól az érdemi ügydönto 
határozatban köteles számot adni. 
Mind a bizonyítás kiegészítésének elrendelését, mind a bizonyítás kiegészítésére vonatkozó indítványokat, 
illetve azok elutasításával kapcsolatos döntését tárgyalási jegyzokönyvbe kell foglalni. 
A bizonyítás kiegészítésére tett indítvány elutasítása ellen ugyancsak nincs helye perorvoslatnak, de az érdemi 
határozat ellen bejelentett fellebbezés keretein belül kifogásolható az indítvány elutasítása, amely adott 
esetben az ítélet megalapozatlanságát és a tényállás felderítetlenségét is eredményezheti, ha a döntés nem volt 
megalapozott. 
Amennyiben a bizonyítás kiegészítését a bíróság szükségesnek tartja, azt a tárgyaláson azonnal és nyomban 
foganatosíthatja, amennyiben erre lehetosége van (pl. tanút eloállítottak, okirati, tárgyi bizonyítási eszközöket 
a tárgyaláson rendelkezésre bocsátották). 
Ha viszont a tárgyaláson ezt nyomban nem lehet foganatosítani, a bíróság a tárgyalás elnapolásával 
egyidejuleg rendelkezik a bizonyítás kiegészítésérol, annak módjáról és határidejérol. 
Ha tehát olyan bizonyítási indítványok hangzanak el, illetve olyan bizonyítás válik szükségessé hivatalból, 
amely bizonyítási eszközök nem állnak rendelkezésre, a bíróságnak a tárgyalást el kell napolnia és 
lehetoséghez képest új határnapot kell tuznie a bizonyítás felvételének foganatosítására. Ebben az esetben az 
új tárgyalási határnapig a tanács elnökének kell gondoskodnia arról, hogy a szükségessé vált bizonyítási 
eszközök a soron következo tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Beszerzi a tárgyi bizonyítási eszközöket, 
felhívhatja a jelenlévoket a tanú nevének, címének, tartózkodási helyének bejelentésére, bizonyos tárgyi, 
okirati bizonyítási eszközöknek a bíróság rendelkezésére bocsátására. 
2. Elofordulhat, hogy a bizonyítás felvétele kiküldött bíró, illetve megkeresett bíróság útján sem lehetséges 
pusztán azért, mert akár a bíró, akár a bíróság nem rendelkezik azokkal a technikai eszközökkel, azzal a 
szakapparátussal és egyéb feltételekkel, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az adott bizonyítás 
felvételéhez. Elofordulhat az is, hogy a bizonyítás kiegészítése a tárgyaláson nem végezheto el, mert a bíróság 
nem rendelkezik azokkal az adatokkal és információkkal, amelyek feltétlenül szükségesek a tárgyalás során 
felmerült bizonyítási eszközök beszerzéséhez és ezeket az információkat, adatokat a tárgyaláson jelenlévoktol 
sem kapja meg. Ezekben az esetekben a bíróság az ügyészhez fordul a bizonyítási eszközök felkutatása, illetve 
a bizonyítás felvétele érdekében. 
Gyakorlatilag a tárgyalás során is felvetodhet olyan, az ügyben addig nem szereplo bizonyítási eszköz, amely 
a tényállás teljes és hiánytalan felderítéséhez szükséges. Ebben az esetben a bíróság, mivel nyomozati 
cselekményeket sem a tárgyaláson, sem tárgyaláson kívül nem végezhet, a tárgyaláson az ügyészt hívja fel 
ennek elvégzésére. Célszeru, ha az ügyész a bíróság felhívása alapján az abban szereplo bizonyítási eszközök 
felkutatását ésszeru határidon belül elvégzi és az eredményt a bíróság rendelkezésére bocsátja. 
Természetszeruleg miként pl. szakértoi vélemény elkészítésének várható idejére is, az ügyész részére a bíróság 
megfelelo határidot tuz. 
A bíróságot a bizonyítás kiegészítésének lehetosége és az ügyész megkeresése már a tárgyalás elokészítésének 
a szakaszában is megilleti, ugyanis a Be. 268. § (1) bekezdése alapján az elokészítés keretében felhívhatja az 
ügyészt, hogy az ügyben szereplo bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak, de megkeresheti 
az ügyészt annak érdekében is, hogy meghatározott bizonyítási eszközök felkutatásában muködjön közre. 
Ennek praktikus okai is vannak azon túlmenoen, hogy a bíróság nem nyomozhat, ugyanis az ügyész 
rendelkezik azzal az apparátussal, amely az eljárás során fel nem merült bizonyítási eszközök (tanú, tárgyi, 
okirati bizonyítékok) felkutatására megfelelo személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik. 
A törvényhez fuzött miniszteri indokolás szerint, mivel a törvény nem ismeri a pótnyomozás intézményét, 
további nyomozási cselekmény elrendelésére a tárgyalás megkezdése után már nem kerülhet sor. Ezért, ha a 
tárgyalás közben olyan helyzet áll elo, hogy szükségessé válik a vád kereteivel behatárolt bizonyítási 
eljárásban az ügy teljesebb felderítése és az kiküldött vagy megkeresett bíróság útján nem lehetséges, továbbá 



ha a bizonyítás kiegészítése a tárgyaláson nem végezheto el, a bíróság az ügyészt hívja fel a bizonyítási 
eszközök felkutatására. 
Ezzel kapcsolatosan szükséges pontosítani, hogy a kiküldött vagy megkeresett bíróság igénybe vételével 
kizárólag a Be. 304. §-ában írt bizonyítás felvétele rendelheto el. 
A Be. 305. §-ban írt bizonyítás kiegészítésére értelemszeruen kiküldött bíró vagy megkeresett bíróság nem 
veheto igénybe, ugyanis a bizonyítás kiegészítése, adott esetben a bizonyítékok felkutatása már egyértelmuen 
nyomozati feladat lenne és ez a feladat a megkeresett bíróságra sem hárítható, így ilyen esetben az 
ügyészséget kell ezen eljárási cselekmények foganatosítására felhívni. 
A bizonyítás kiegészítése ugyanis egyértelmuen azt jelenti, hogy a bíróság olyan bizonyítás felvételét rendeli 
el, amely az ügyben a tárgyalásig még fel sem merült, tehát a bizonyítási eszköz a bíróságnak nem áll 
rendelkezésére. Ebbol következoen figyelemmel arra, hogy a kiküldött bíró és megkeresett bíróság a már 
meglévo bizonyítás felvételében muködik közre, a bizonyítékok felkutatására sem a kiküldött bíró, sem a 
megkeresett bíróság nem utasítható és nem veheto igénybe. 
3. A Be. 263. § (3) bekezdésében szabályozza azt az esetet, amikor az ügyész különösen védett tanúval kívánja 
a vádlott bunösségét bizonyítani. Gyakorlatilag a vádlott és a védo a vádirat kézbesítésével egyidejuleg szerez 
eloször tudomást arról, hogy az ügyben különösen védett tanú szerepel, ezért a 263. § (3) bekezdése eloírja, 
hogy ebben az esetben a tanács elnöke a vádirat kézbesítésével egyidejuleg felhívja a vádlottat és védot, hogy 
a különösen védett tanú vallomását tartalmazó jegyzokönyvi kivonatot megtekinthetik és amennyiben a 
különösen védett tanúhoz kérdéseik lennének, úgy azt írásban feltehetik. 
Abban az esetben, ha a tárgyalás elokészítése keretében a vádlottnak vagy a védonek akár a jegyzokönyv 
megtekintése után, akár anélkül kérdése merülne fel a különösen védett tanú vallomásával kapcsolatosan, úgy 
a tanács elnöke a 268. § (3) bekezdése szerint elrendeli a különösen védett tanú ismételt kihallgatását a 
vádlott és a védo által feltett kérdésekkel kapcsolatosan. 
Ugyanakkor azonban elofordulhatnak olyan esetek, amikor a bizonyítási eljárás lefolytatása során, vagy a 
bizonyítási eljárás végén merülnek fel kérdések, amelyek tisztázásához a különösen védett tanú ismételt 
meghallgatása lenne szükséges. 
Erre biztosít lehetoséget a (3) bekezdés, amely gyakorlatilag idobeli korlátozás nélkül lehetoséget biztosít 
immár nem csupán a vádlott és a védo, hanem az ügyész részére is, hogy a különösen védetté nyilvánított 
tanúhoz újabb kérdések feltevését indítványozza. 
Ezen túlmenoen immár a bizonyítási anyag teljes vagy részleges ismeretében a bíróság tagjaiban is 
felmerülhetnek olyan kérdések, amelyek megválaszolása a különösen védetté nyilvánított tanú részérol 
elengedhetetlenül szükséges lenne. Ezekben az esetekben célszeru a különösen védett tanú által 
megválaszolandó kérdések összegyujtése, csoportosítása, majd a bizonyítási eljárás berekesztése elott a 
nyomozási bírónak megküldeni azzal, hogy ezekre a körülményekre, illetve kérdésekre a különösen védett 
tanút hallgassa meg. 
Ebben az esetben a 268. § (2) és (3) bekezdése értelemszeruen irányadó. 
A jelentosége a (3) bekezdésnek abban áll, hogy a különösen védett tanú a bizonyítási eljárás során 
mindvégig megorzi anonimitását, így tárgyalási jelenléte nélkül kell lefolytatni a bizonyítási eljárást és adott 
esetben értékelni az o vallomásával összefüggo egyéb bizonyítékokat is. Célszeru tehát, hogy ha a törvény 
minél tágabb keretek között biztosít lehetoséget a különösen védett tanú meghallgatására, illetve a kérdések 
feltételére. 
4. Elofordulhat, hogy a bizonyítási eljárás elore haladtával a vádlott és a védo olyan információk birtokába 
kerülhet, amelyek egyre közelebb viszik a különösen védett tanú idáig titkolt személyéhez és akár a 
tárgyaláson, akár a bizonyítás kiegészítése végett történo elnapolást követoen meg tudja nevezni a különösen 
védett tanú személyét, vagy egyéb más, kétséget kizáró módon tudja azonosítani. Nyilvánvaló, hogy az 
azonosításról a bíróságnak meg kell gyozodnie és ezt a célt szolgálja a 268. § (2) bekezdése szerint az eredeti 
kihallgatási jegyzokönyv és a védetté nyilvánító határozat beszerzése, amely alapján az azonosítást a bíróság 
egyértelmuen el tudja végezni. 
Abban az esetben, ha a különösen védett tanú megnevezése vagy beazonosítása megtörtént, a továbbiakban a 
különösen védetté nyilvánítás egyik alapkövetelménye megszunt, ezért a bíróság a tanú különösen védetté 
nyilvánítását megszünteti. 
Nyilvánvaló, hogy az erre irányuló törekvés mind a vádlottnak, mind a védonek érdekében áll, hiszen a tanú 
személyes tárgyalási jelenléte olyan lehetoséget teremt a tanú közvetlen kikérdezésére vagy adott esetben 
szavahihetoségének megkérdojelezésére, amelyre a különösen védetté nyilvánítás fennállása esetében nem 
lenne lehetosége. 



Ebben az esetben a bíróságnak a tanú védelmérol más módon kell gondoskodnia, ám a továbbiakban a tanú 
idézésére és kihallgatására az általános szabályok az irányadóak, vagyis a megfelelo védelem elrendelését 
követoen a tanú a tárgyalásra már idézheto, a tárgyaláson kihallgatható, hozzá kérdések intézhetok. Adott 
esetben a vallomások közötti eltérés esetén a nyomozási bíró elott tett jegyzokönyv a tanú elé tárható. 
A törvény nem határozza meg, hogy a vádlott és a védo a bizonyítás eredményéhez képest hány esetben 
próbálkozhat a különösen védett tanú személyének megnevezésével. Taktikai okokból ugyanis elképzelheto, 
hogy a vádlott és a védo többször is megpróbálkozik adott esetben több személyt is megnevezni akár 
vagylagosan a különösen védett tanú személyét illetoen. Ebben az esetben a bíróság a különösen védett tanú 
védetté nyilvánítását még akkor sem szüntetheti meg, ha a védelem által felsorolt lehetséges névsorban adott 
esetben szerepel, ugyanis ebben az esetben a kétségeket a különösen védett tanú javára kell értékelni, amely 
azt jelenti, hogy sem a vádlott, sem a védo nem biztos a különösen védett tanú személyében, hanem 
próbálkozásuk arra irányul, hogy hátha eltalálják vaktában a különösen védett tanú személyét. 
A gyakorlat fogja eldönteni, hogy a bíróság milyen formában és hány alkalommal ad lehetoséget a különösen 
védett tanú személyének beazonosítására. Az azonban nyilvánvaló, hogy a tanú különösen védetté 
nyilvánításának megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az eljárás során a vádlott vagy a védo, vagy 
mindketten teljes határozottsággal és egyértelmuen jelölik meg a tanút. Ellenkezo esetben a bizonytalanság 
fenntartása a különösen védetté nyilvánított tanú védelmét szolgálja. 

A bizonyítás mellozése 

306. § A bíróság a bizonyítást mellozheti az olyan buncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentosebb 
súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. 

Az eljárás gyors lefolytatásához, az ítélkezés idoszeruségéhez számos érdek fuzodik. A törvény éppen ezért 
lehetové teszi, hogy azokban az esetekben, amikor a vádlott ellen több buncselekmény miatt folyik eljárás, 
akkor a bíróság minden olyan, csekélyebb súlyú buncselekménnyel kapcsolatban mellozheti a bizonyítás 
felvételét, amelynek a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. Ellenkezo esetben a bizonyítás 
lefolytatása az eljárás felesleges elhúzódását eredményezné anélkül, hogy a csekélyebb súlyú 
buncselekményekkel kapcsolatos bizonyítási eljárás eredménye a felelosségre vonást érdemben bármiben is 
befolyásolná. Az idoszeruség mellett további érvként veheto figyelembe, hogy a bizonyítás mellozésével 
költség is megtakarítható, hiszen ez esetben több tanú felesleges kihallgatása, felesleges szakértoi vélemények 
elkészítése is kiküszöbölheto. 
A bizonyítás mellozésének jelentoségét bizonyítja, hogy a törvény már az elokészíto ülés keretében is 
lehetoséget biztosít a 267. § (1) bekezdés g) pontja szerint az olyan buncselekmény miatti eljárás 
megszüntetésére, amelynek a vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás 
szempontjából nincs jelentosége. Ilyen körülmények között a bíróság már a bizonyítás megkezdésekor nem 
számol ezekkel a kisebb súlyú cselekményekkel. 
Abban az esetben, ha az elokészítés során erre nem volt lehetosége a bíróságnak, a 306. § szerint ezt a 
késobbiekben is megteheti és a vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás 
szempontjából jelentoséggel nem bíró buncselekmény kapcsán a bizonyítást mellozi. 
A törvény idobeli korlátot nem állít fel, hogy a bíróság mikor hozhat ez irányú döntést, de nyilvánvaló, hogy a 
dolog természetébol következoen az eljárás során bármikor, de legalább az adott cselekményekkel 
kapcsolatos bizonyítási eljárás megkezdéséig dönthet alakszeru határozattal a bizonyítás mellozése mellett. 
Természetszeruleg a tárgyalás elokészítése során a 267. § g) pontja szerinti eljárás megszüntetése jelentos 
kockázatot is rejthet magában, hiszen adott esetben ekkor még a tárgyalás elokészíto szakaszában nem 
tudható, hogy az un. jelentosebb súlyú buncselekmény sorsa a továbbiakban hogyan alakul, mennyire lesz 
egyáltalán bizonyítható és mennyire lesz önmagában jelentosebb súlyú. 
Abban az esetben, ha a jelentosebb súlyú buncselekmény a késobbiek során nem bizonyítható, vagy súlyából 
jelentosen veszít, úgy adott esetben az ido elott megszüntetett cselekmények jelentosége elotérbe kerülhetett 
volna és a csekélyebb súlyú cselekmény a büntetojogi felelosségre vonás szempontjából jelentosen késobb, az 
elokészítést követoen felértékelodött volna. 
Ezért is biztosít lehetoséget a törvény a bíróság számára, hogy adott esetben a bizonyítás eredményétol 
függoen is dönthessen abban a kérdésben, hogy mellozi-e egyéb vád tárgyává tett cselekményekkel 
kapcsolatosan a bizonyítást vagy sem. 
A bizonyítás mellozése tárgyában hozott határozat pervezeto jellegu, ezért ellene fellebbezésnek nincs helye. 
Figyelemmel arra, hogy a bíróság azzal a cselekménnyel kapcsolatosan, amelyre nézve a bizonyítást mellozte, 
tényállást sem állapít meg, körültekintoen kell eljárni. Hiszen a látszólag a felelosségre vonás szempontjából 



jelentoséget nem képviselo cselekmény adott esetben a jelentosebb súlyú buncselekménnyel olyan szoros 
személyi vagy tárgyi összefüggésben lehet, vagy a súlyosabb buncselekmény elkövetésének körülményeit, 
indítékait nézve, hogy nem lenne indokolt a bizonyítást mellozni. 
Ugyancsak nem célszeru a bizonyítást mellozni vagy akár emiatt a büntetoeljárást a tárgyalás elokészítése 
keretében megszüntetni, ha az adott cselekmények cél-eszköz viszonylatában állnak egymással. 
Abban az esetben tehát, ha a bíróság a bizonyítás mellozésérol dönt, az azzal érintett cselekmény miatti 
eljárást a 332. § (2) bekezdése szerint szünteti meg, de kizárólag az ügyben hozott érdemi határozattal. 
Kétségtelen tény, hogy a 306. § kizárólag a kisebb súlyú buncselekmény miatti bizonyítás mellozésének 
lehetoségérol rendelkezik és a szabálysértésrol nem tesz említést. Ugyanakkor nyilvánvaló az is, hogy ha a 
bíróság a bizonyítási eljárás során úgy látja, hogy a Be. 337. § (3) bekezdése esetében valamely 
buncselekmény szabálysértésnek minosül, úgy a bíróság ebben az esetben is megállapíthatja, hogy e 
cselekménnyel kapcsolatosan a bizonyítást mellozi, ugyanis a 337. § (3) bekezdése szerint a szabálysértés 
miatti eljárást is megszünteti, ha a vád tárgyává tett más buncselekmény mellett e cselekménynek a 
felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. 

Az eljárás felfüggesztése 

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

A tárgyalás megkezdése után is felmerülhetnek olyan körülmények, illetve bekövetkezhetnek olyan események, 
amelyek akár átmenetileg, akár véglegesen a tárgyalás folytatásának akadályát eredményezhetik. Ezen 
túlmenoen a bíróság is megállapíthatja utóbb azt, hogy az eljárást már a tárgyalás elokészítési szakaszában, 
illetve a nyomozás során fel lehetett volna vagy fel kellett volna függeszteni. 
Ennek megfeleloen a Be. 307. § rendelkezése szerint az eljárás a tárgyalás megkezdése után is 
felfüggesztheto. Itt a törvény szóhasználatának feltételes módja nem azt jelenti, hogy az egyébként kötelezo 
felfüggesztési esetek a bíróság mérlegelésétol függové váltak volna, hanem azt, hogy a jogszabály lehetoséget 
teremt az eljárás felfüggesztésére tárgyalási szakban is. 
Így a tárgyalás megkezdése után az eljárás felfüggesztésének van helye, ha a gyanúsított ismeretlen helyen 
vagy külföldön tartózkodik és a távollétében az eljárás nem folytatható le [Be. 188. § (1) bekezdés a)], ha a 
vádlott tartós súlyos betegsége, vagy a buncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt az 
eljárásban nem vehet részt [Be. 188. § (1) bekezdés b)] és ez a tárgyalás megkezdése után derül ki, ha az 
eljárás lefolytatásához elozetes kérdésben hozott döntést kell beszerezni [Be. 188. § (1) bekezdés e)], illetve 
jogsegély iránti megkeresés külföldi hatóság általi teljesítése szükséges és további Magyarországon 
elvégzendo nyomozati cselekmény már nincs [Be. 188. § (1) bekezdés e)], továbbá nem magyar állampolgár 
által külföldön elkövetett buncselekmény miatt a büntetoeljárás megindításához szükséges döntést kell 
beszerezni [Be. 188. § (1) bekezdés f)]. 
Ezen túlmenoen fel kell függeszteni az eljárást, ha az eljárás megindításához szükséges feljelentés hiányzik 
[Be. 266. § (2)], továbbá ha a vádlott huzamosabb ideig külföldön tartózkodik és a tanács elnöke az eset 
összes körülményére figyelemmel az eljárást felfüggeszti [Be. 266. § (3)]. 
2. Abban azt esetben, ha a bíróság az eljárást a vádlottnak a buncselekmény elkövetése után bekövetkezett 
elmebetegsége miatt vagy azért függesztette fel, mert ismeretlen helyen tartózkodik [Be. 188. § (1) bekezdés a) 
és b)], elkobzást és vagyonelkobzást rendelhet el az eljárást felfüggeszto végzésében. Az elkobzás, illetve 
vagyonelkobzás elrendelésének feltétele azonban az, hogy a bíróság a tárgyalási szakban eljusson odáig, 
hogy tényállást tudjon megállapítani és a bizonyítási eljárás során tisztázódtak azok a tények és körülmények 
is, amelyek alapul szolgálhatnak az elkobzás vagy vagyonelkobzás kimondására. 
Figyelemmel arra, hogy nem minden esetben jut el a tárgyaláson a bizonyítás arra a szintre, hogy ezekben a 
kérdésekben a bíróság megalapozottan tudjon dönteni, a bíróság mérlegelésére bízza, hogy él-e a törvény 
adta lehetoséggel, amely az elkobzás, illetve vagyonelkobzás elrendelésére vonatkozik. 
Mindig az adott konkrét ügyben döntheto el ugyanis, hogy az elkobzás, illetve a vagyonelkobzás feltételei 
megállapíthatóak-e vagy sem. 
A végzés ellen akár a felfüggesztés, akár az elkobzás, illetve vagyonelkobzás kimondására vonatkozó 
rendelkezése ellen is fellebbezésnek van helye. 
Amennyiben az eljárást felfüggeszto végzés jogerore emelkedik, úgy az elkobzás, illetve a vagyonelkobzás 
végrehajtásának nincs akadálya, ugyanis a Btk. 77. § (7)bekezdése szerint, illetve a 77/C. § (3) bekezdése 
szerint az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll a határozat jogerore emelkedésének a napján. 



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 büntetoeljárás hatálya alá tartozik, illetoleg 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. §). 

1. A törvény rendelkezése szerint a tárgyalás megkezdése után áttételnek csak akkor lehet helye, ha az ügy 
elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, vagy katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozik, illetve a 17. § 
(5)-(6) bekezdése szerint az ügy elbírálására más bíróság illetékes. A törvény ezen rendelkezésébol 
megállapítható, hogy foszabályként a tárgyalás megkezdése után az ügy áttételére már - a kivételektol 
eltekintve - nem kerülhet sor. Ebbol következoen a tárgyalás megkezdése fogalmának megkülönböztetett 
jelentosége van, mert az áttételen túlmenoen egyéb olyan eljárásjogi konzekvenciák is fuzodnek a 
megkezdéshez, amelyek adott esetben lényeges eljárási szabálysértést valósíthatnak meg. 
A Be. 281. §-a szabályozza a tárgyalás megnyitását, amelynek lényege, hogy a tanács elnöke az ügy rövid 
megjelölésével a tárgyalást megnyitásának a tényét közli Figyelmezteti a hallgatóságot a tárgyalás menetében 
tanúsítandó magatartásra, majd megállapítja, hogy a megidézettek, illetve az értesítettek megjelentek-e és, 
hogy a tárgyalás megtartásának megvannak-e az adminisztratív feltételei. 
A tárgyalás megnyitása után a tanács elnöke nyilatkoztatja az ügyészt, a vádlottat és a védot, hogy a 
tárgyalás megkezdésének van-e akadálya, látnak-e valamilyen kizáró körülményt. Ilyen lehet pl., hogy a 
vádlott a vádiratot nem kapta meg, illetve az idézés és a tárgyalás között kevesebb, mint öt nap telt el. Kifogás 
nem lévén, a tanács elnöke dönt a tárgyalás megkezdésérol. 
A tárgyalás megkezdésével kapcsolatos szabályt a Be. 281. § (1) bekezdése tartalmazza, miszerint ha a tanács 
elnöke megállapította, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya és a tanú, illetoleg a szakérto elhagyta 
a tárgyalótermet a bíróság a tárgyalást megkezdi. 
A megkezdéssel kapcsolatosan különbözo álláspontok alakultak ki, hogy a tárgyalás mely szakasza az, amikor 
a tárgyalás megkezdodik. 
Többé-kevésbé egységesnek mondható volt az a korábbi felfogás, amely szerint a tárgyalás akkor kezdodik el, 
amikor a tanács elnöke megkezdi a vádlott érdemi kihallgatását. Ezen álláspont szerint tehát még nem 
tartozott a tárgyalás körébe a vádirat ismertetése, a vádlott személyazonosságának megállapítása, a Be. 117. 
§ (2) bekezdése szerinti figyelmeztetése és gyakorlatilag a tárgyalás megkezdésének az idopontja azonos volt 
a terhelt kihallgatásával, a foglalkozására, munkahelyére, iskolai végzettségére stb., tehát minden olyan 
nyilatkozatával, amely a Be. 117. § (2) bekezdése szerinti figyelmeztetés utáni idore esne. E megközelítésbol 
vizsgálva a tárgyalás megkezdését az a paradox helyzet állna elo, hogy a terhelt vallomás megtagadási 
jogával kapcsolatos nyilatkozata nem képezné a tárgyalás részét, a tárgyalás megkezdésén kívülre esne. 
A hatályos törvény 281. § (1) bekezdés és (2) bekezdésének egymáshoz vetített viszonyából megállapítható, 
hogy a tárgyalás megkezdése a bíróság azon aktusa, amelyben felhívja az ügyészt a vádirat ismertetésére. 
Ebbol következoen a tárgyalás akkor kezdodik meg, amikor az ügyészt a bíróság felhívja a vádirat 
ismertetésére. 
A törvény ezen szabályozásából, illetve ezen értelmezésébol egzakt módon megállapítható a tárgyalás 
megkezdésének pontos idopontja, ugyanis a tárgyalás megkezdése egy olyan rendkívül fontos perjogi aktus, 
amelyhez igen komoly eljárásjogi konzekvenciák fuzodnek. Ebbol következoen a tárgyalás megkezdése utáni 
idore esik a sértett nyilatkozata a polgári jogi igénnyel kapcsolatosan, a vádlott nyilatkozata a 
személyazonosságát és érdemi nyilatkozata a vádat illetoen. 
A Be. 19. § szerint a bíróság a hatáskörét és az illetékességét hivatalból és folyamatosan vizsgálja. Ennek 
megfeleloen a hatáskör, illetve illetékességi szabályok megtartásához rendkívül nyomós eljárásjogi érdekek 
fuzodnek, ugyanis a hatásköri vagy illetékességi szabályok megsértése az elso fokú ítélet hatályon kívül 
helyezését eredményezi. [Be. 373. § II. c)] Ennek elkerülése érdekében ad lehetoséget a törvény arra, hogy a 
tárgyalás megkezdése után is helye van áttételnek a hatáskör, illetve az illetékességi szabályok figyelembe 
vételével. 
A hatásköri szabályokat a Be. 15. §-a szabályozza, amely általános érvénnyel megállapítja, hogy elso fokon a 
helyi bíróság hatáskörébe tartoznak azok a buncselekmények, amelyeknek az elbírálását a törvény nem utalja 
a megyei bíróság hatáskörébe. 
A 16. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban felsorolja azokat a buncselekményeket, amelyeknek az elbírálása 
kizárólagosan megyei bíróság hatáskörébe tartozik. 



Ebbol következoen, amennyiben a tárgyalás megnyitása után a bíróság azt állapítja meg, hogy a vád szerinti 
buncselekmény a 16. § szerint megyei bíróság hatáskörébe tartozik, úgy a tárgyalás megkezdése után is 
köteles azt a hatáskörrel rendelkezo bírósághoz áttenni. Ennek elengedhetetlen feltétele azonban, hogy a 
bíróság a büntetoeljárás során, így a tárgyaláson is és a tárgyalás megkezdése után is rendkívül 
körültekintoen és alaposan vizsgálja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény a vádirati tények alapján a törvény 
szerint helyesen és hogyan minosülhet, ugyanis csak a minosítés kérdésében való helyes állásfoglalás vezethet 
arra az eredményre, hogy a bíróság megalapozottan tudja eldönteni, hogy a cselekmény elbírálására melyik 
bíróság rendelkezik hatáskörrel. 
Ezen túlmenoen a tárgyalás folyamán is a felvett bizonyítás eredményéhez képest alapvetoen változhat a 
tényállás és a megváltozott tényállásnak megfeleloen változhat az adott cselekmény minosítése. Amennyiben 
ennek következtében állt elo az a helyzet, hogy a helyi bíróság megállapítja, hogy hatáskörrel nem rendelkezik 
mert adott esetben a lefolytatott bizonyítási eljárás eredményéhez képest az adott cselekmény a Be. 16. §-ban 
felsoroltak szerint minosülhet, úgy az áttétel nem mellozheto. Katonai büntetoeljárás hatályára vonatkozó 
rendelkezés (Be. 470. §) figyelmen kívül hagyása szintén eljárási szabálysértés és mint ilyen ez is hatályon 
kívül helyezési ok, miután a tanács akkor van törvényesen megalakítva, ha abban elso fokon hivatásos 
bíróként katonai bíró [1997. LXVII. tv. 3. § (4)], ülnökként pedig katonai ülnök jár el (Be. 472. §). 
Az illetékességi szabályokat a Be. 17. § (5)-(6) bekezdése szabályozza. Erre figyelemmel a közlekedési 
buncselekmények (Btk. XIII. Fejezet), kivéve az ittas jármuvezetést [Btk. 188. § (1)] és a jármuvezetés tiltott 
átengedését [Btk. 189. § (1)] - valamint a közlekedés körében elkövetett, de nem a Btk. XIII. fejezetében 
meghatározott buncselekmény esetén a megyei bíróság székhelyén levo helyi bíróság, a Fovárosi Bíróság 
területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. E bíróságok illetékessége a megye, illetoleg a 
fováros területére terjed ki. 
A fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörébe tartozó ügyében a megyei bíróság székhelyén lévo bíróság, a 
Fovárosi Bíróság területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. 
E bíróságok illetékessége a megye, illetoleg a fováros területére terjed ki. 
2. A (2) bekezdés lehetoséget ad arra az esetre, hogy meghatározott ügyeket - ha annak a Be. 72. §-ban írt 
feltételei fennállnak - a tárgyalás megkezdése után is egyesíteni lehet, illetve el lehet különíteni. A Be. 283. § 
(1) bekezdés a) pontja szerint az ügyész, a vádlott, a védo és a sértett a tárgyalás megnyitása után, de még a 
tárgyalás megkezdése elott indítványt tehet az ügy áttételére, egyesítésére, vagy elkülönítésére. Ez a lehetoség 
a már említett törvényi szabályozásból kitunoen a tárgyalás megkezdése után is biztosított a már említett felek 
számára akkor, ha arra a 265. §-a szerint a tárgyalás elokészítése keretében nem került sor. A tárgyalás 
megkezdése után kerülhet sor az ügyek egyesítésére, amikor a bíróságnak a tárgyalás közben jut tudomására 
a vádlott ellen folyamatban levo másik bünteto ügy, vagy adott esetben a tárgyalás során merülnek fel olyan 
adatok és körülmények, amelyek szükségessé tehetik a bünteto ügyek elkülönítését. 
A tárgyalás megkezdése után az egyesítés következtében megváltozhat az ügyben eljáró bíróság hatásköre, 
illetve illetékessége is. Ebben az esetben, amennyiben az egyesítés következtében változik meg a hatáskör, a 
bíróságnak a 308. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell az ügynek a hatáskörrel rendelkezo bírósághoz 
történo áttételérol. 
A Be. 276. § (1) bekezdésébol következoen a tárgyalás elokészítése keretében elrendelt egyesítés, vagy 
elkülönítés a rendes perorvoslati kereteken felül fellebbezéssel támadható. Más a helyzet a Be. 308. § (2) 
bekezdésében, ugyanis a tárgyalás megkezdése után elrendelt egyesítés, illetve elkülönítés már pervezeto 
végzésnek számít és mint ilyen, ellene a fellebbezés a törvénynél fogva kizárt. 
3. A Be. 271. §-a szerint a tárgyalás elokészítése keretében a megyei bíróság elrendelheti, hogy az ügyet 
kiemelt bonyolultságára, nagy terjedelmére tekintettel vagy ha a buncselekményre a törvény életfogytig tartó 
szabadságvesztés kiszabását is lehetové teszi, elrendelje, hogy öttagú tanács tárgyalja. 
A 308. § (3) bekezdése határozottan leszögezi, hogy a tárgyalás megkezdése után az ügyet nem lehet öttagú 
tanács elé utalni. Ennek indoka, hogy a tanács elnöke már a tárgyalás elokészítésekor tisztában van a 
vádlottak számával, az ügy terjedelmével és azzal, hogy az adott buncselekményre életfogytig tartó 
szabadságvesztés is kiszabható. Ebbol következoen a tárgyalás elokészítésének hiányosságait már nem lehet 
pótolni. 
Ugyanakkor viszont elméletileg nem zárható ki annak a lehetosége, hogy pl. a 308. § (2) bekezdése szerint a 
tárgyalás megkezdése után történo egyesítés következtében változik meg oly mértékben a vádlottak száma, az 
ügy terjedelme, hogy indokolt lehet az öttagú tanács elé utalás. Ilyen esetben a bíróság nem az alapügyet, 
hanem az egyesítést elrendelo végzéssel érintett bünteto ügyet utalja az öttagú tanács elé, amelynek 
következtében a már megkezdett tárgyalás után lévo másik ügyben is (lévén most már egy ügy) végül is öttagú 
tanács folytatja a tárgyalást. 



Határozatok tárgyaláson kívül 

309. § (1) A tárgyalás elnapolása után, ha szükséges, a bíróság tanácsülésen is határozhat az ügy áttételérol [308. § 
(1) bek.], az ügyek egyesítésérol vagy elkülönítésérol [308. § (2) bek.], az eljárás felfüggesztésérol [266. § (1)-(3) és 
(6) bek.] vagy megszüntetésérol [267. § (1) bek. c)-e) pont], eljárási cselekmény elvégzése iránti intézkedésrol (268. 
§), valamint a személyi szabadság elvonásával vagy korlátozásával járó kényszerintézkedésrol. 

(2) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt kérdésekben, a tárgyaláson kívül a tanács elnöke határoz. 
1. A tárgyalás elnapolása után is felmerülhetnek olyan körülmények és adatok, amelyek a tanács elnökének, 
illetve a bíróságnak az intézkedését igényelhetik. 
Két tárgyalás között is elofordulhat, hogy a vádlott, a védo vagy az ügyész olyan indítvánnyal, illetve 
eloterjesztéssel él a bíróság felé, amely miatt a bíróságnak a két tárgyalás között is szükséges döntést hoznia. 
A törvény rendelkezése szerint a tárgyalás elnapolása után is határozhat a bíróság tanácsülése az ügy 
áttételérol [Be. 308. § (1)], az ügyek egyesítésérol vagy elkülönítésérol (308. § (2) bekezdés), az eljárás 
felfüggesztésérol [Be. 266. § (1)-(3)és (6)], vagy az eljárás megszüntetésérol [Be. 267. § (1) c)e)]. Ezen 
túlmenoen a tanács elnöke akár hivatalból, akár indítványra megkeresheti az ügyészt további bizonyítási 
eszközök felkutatása végett és két tárgyalás között is elrendelheti a különösen védett tanú ismételt 
kihallgatását azokban a kérdésekben, amelyeket a tárgyaláson a vádlott, a védo vagy az ügyész 
indítványozott, illetve amelyek a bíróság részérol felmerültek [Be. 268. § (1)-(3)]. 
A tárgyalás elnapolása után az eljárás megszüntetésére már kizárólag a Be. 267. § (1) bekezdés c)-e) 
pontjaiban írt okokból kerülhet sor, vagyis a vádlott halála, elévülés, kegyelem miatt, vagy ha a vád tárgyává 
tett cselekményt már jogerosen elbírálták és errol a bíróság utóbb szerzett tudomást, illetve, ha a 
magánindítvány, kívánat, illetve a feljelentés hiányzik és ezt a tárgyaláson már nem lehetett pótolni. 
Sajátos eljárásjogi helyzetet eredményez az ügyészi vádelejtés. Ugyanis a 309. § (1) bekezdése a taxatív 
felsorolás keretében nem tesz említést a vádelejtésrol. Ugyanakkor viszont a Be. 311. § (1) bekezdése 
semmiféle korlátozó intézkedést nem tartalmaz a tekintetben, hogy az ügyész kizárólag csakis a tárgyaláson 
ejtheti el a vádat, sot a 267. § (1) bekezdés f) pontja szerint az ügyész akár a vádemelést követoen a tárgyalás 
kituzése elott, az elokészíto szakban is elejtheti a vádat és ebben az esetben a bíróság az eljárást még az 
elokészíto szakasz során megszünteti. 
Ha tehát az eljárás vádelejtés folytán akár az elokészíto ülésen, akár a tárgyaláson megszüntetheto, felvetodik 
a kérdés, hogy a tárgyalás elnapolása utáni vádelejtés, amit a törvény nem zár ki, miért nem vonhatja maga 
után az eljárás megszüntetését. 
Abban az esetben ugyanis, ha az ügyész a vádat a tárgyalás elnapolása után, két tárgyalás között indokolt 
határozattal elejti és ezt megküldi a bíróságnak, ettol az idoponttól kezdve nincs törvényes vád, így a 
tárgyalás kituzésének törvényessége is megkérdojelezheto. 
Ugyanakkor viszont a 309. § (1) bekezdése kizárólag a 267. § (1) bekezdés c)-e) pontjaira hivatkozik, az f) 
pont felsorolása e körbol már elmarad. Ennek következtében a törvénynek megfelelo eljárás ez esetben az, ha 
a bíróság a leheto legközelebbi napra tárgyalásra tuzi az ügyet és a tárgyalás megnyitása után az eljárást 
meg is szünteti. 
A tárgyalás elnapolása után is felmerülhetnek olyan adatok, illetve körülmények, amelyek személyi szabadság 
elvonásával vagy jelentos korlátozásával járó kényszerintézkedések elrendelését teszik szükségessé. Ennek 
megfeleloen a bíróság akár hivatalból, akár indítványra dönthet az elozetes letartóztatás elrendelésérol, 
illetve az ideiglenes kényszergyógykezelés, lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet elrendelésérol, az úti okmány 
elvételérol. 
Ugyanakkor felmerülhetnek olyan adatok is, amikor a kényszerintézkedés megszüntetésének lehet helye, így a 
bíróság tárgyaláson kívül is soron kívül megszüntetheti az elozetes letartóztatást, lakhelyelhagyási tilalmat, 
házi orizetet, illetve az úti okmány visszaadásáról is rendelkezhet. 
2. A (2) bekezdés szerint az (1) bekezdésben fel nem sorolt kérdésekben a tárgyaláson kívül a tanács elnöke 
határoz. 
Ebbol következoen egyértelmuvé válik, hogy a 309. § (1) bekezdésében foglalt kérdésekben a bíróság tanácsa 
jár el, míg az ott fel nem sorolt kérdésekben a tanács elnöke. 

A vád módosítása 

310. § (1) Ha az ügyész - a vád tárgyává tett és azokkal összefüggo tények tekintetében - úgy látja, hogy a vádlott 
más buncselekményben bunös, vagy más buncselekményben is bunös, mint amely miatt ellene vádat emelt, a 321. § 



(1) bekezdése szerinti tanácsülésig a vádat megváltoztatja, illetoleg 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 
elokészítése érdekében - a vádlott, illetoleg a védo indítványozza. 

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

(4) Az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, vagy az a fiatalkorúak 
elleni, illetoleg a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozik. 

1. Az ítélkezés során a bíróság kizárólag törvényes vád alapján járhat el. Ez azt jelenti, hogy az ügyészi vád 
megfelel az eljárási törvényben felsorolt tartalmi és formai követelményeknek. 
A Be. 2. § (2) bekezdése szerint a bíróság csak annak a személynek a büntetojogi felelosségérol dönthet, aki 
ellen vádat emeltek és a 310. § (1) bekezdése tükrében a leglényegesebb, hogy csak olyan cselekmény alapján, 
amelyet a vád tartalmaz. 
A Be. 217. § (3) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az ügyész által benyújtott vádiratnak tartalmaznia kell a vád 
tárgyává tett cselekmény leírását. Ebbol értelemszeruen következik, hogy az ügyész a vádirati tényállásban 
leírt eseményeket, történéseket teszi vád tárgyává, amelybol következik az is, hogy a bíróság kizárólag e 
tényálláshoz van kötve. 
A törvény szakított a korábbi szabályozás azon megfogalmazásával, hogy a vádiratnak csupán a vád tárgyává 
tett cselekmények rövid leírását kell tartalmaznia. Azáltal, hogy a jelzo elmaradt, ez az új megfogalmazás az 
ügyész számára azt a kötelezettséget jelenti, hogy a vádirati tényállásban lehetoség szerint pontosan, huen, 
kello részletességgel le kell írnia azt a cselekményt, amelynek elkövetésével a terheltet vádolja. 
Ennek a jelentosége abban foglalható össze, hogy a továbbiakban a vádlott ezt a cselekményt tartja szem elott 
akkor, amikor a váddal szemben védekezést terjeszt elo. A bíróságot pedig ezek a tények kötik, ha pedig kello 
részletességgel rögzítésre kerültek a tények, úgy a bíróság ettol nem térhet el. 
A bíróságot tehát a leírt tényállás köti, viszont nem köti az ügyész jogi álláspontja, amely a cselekmény jogi 
megítélésével kapcsolatos. 
Ugyanakkor viszont a tárgyalás során további olyan tények kerülhetnek elotérbe, amelyek a vád tárgyává tett 
tényektol eltérnek, így gyakorlatilag a vádiratban írt tényálláshoz képest a bizonyítási eljárás eredményének 
függvényében más tényállás megállapítására kerülhet sor. E változásoknak akkor van jelentosége, hogy ha 
azok a vád tárgyává tett tényállás keretében következnek be és ebben az esetben a bíróságot ezek a 
megváltozott tények is kötik attól függetlenül, hogy a tárgyaláson részt vevo ügyész ezt észleli-e vagy sem, 
jelentoséget tulajdonít-e a megváltozott tényeknek vagy sem. 
Ebbol következoen az ügyészi nyilatkozatnak, ami a vádirati tényállást illeti meghatározó jelentosége nincs. 
Elofordulhat azonban olyan mérvu változás a vádiratban leírt tényállás keretein belül, hogy az már ügyészi 
állásfoglalást is igényel. Abban az esetben, amikor az ügyész észleli, hogy a vádiratban írt tényállás 
alapvetoen megváltozott, amelynek következtében az eredeti buncselekmény helyett más buncselekményben 
tartja bunösnek a vádlottat, vagy az eredetileg írt buncselekmény mellett további buncselekményben vagy 
buncselekményekben is bunösnek nyilvánítja a vádlottat. Ezekben az esetekben merül fel az igénye annak, 
hogy az ügyész nyilatkozzon a tekintetben, hogy kívánja-e a vádat módosítani, avagy sem. 
E kérdés eldöntésénél abból kell kiindulni, hogy az eljárás során a vádmonopólium birtokosa az ügyész, így 
mint a vád ura a vádat módosíthatja is, de ez nem kötelezo számára. Az ügyésznek azonban minden 
körülmények között nyilatkoznia kell, hogy kívánja-e a vádat módosítani vagy sem. 
Amennyiben az ügyész kijelenti, hogy a vádat a megváltozott tényállásra figyelemmel sem kívánja módosítani, 
úgy a bíróság az eredeti vád keretei között ítélkezhet csupán. 
Más a helyzet akkor, ha az ügyész felismerve, hogy az eredeti vád a vád tárgyává tett tényekkel kapcsolatosan 
lényegesen megváltozott, mégpedig olyan mértékben, hogy az a vádlott bunösségét érinti akár az eredeti 
cselekményhez képest, akár az eredeti cselekmény mellett, úgy a vádat módosítja és a tényállást a bizonyítási 
eljárás eredményéhez képest fogja fenntartani és a jogi konzekvenciákat is ahhoz fogja igazítani. 
A vád módosítása keretében a törvény a vád megváltoztatásáról, illetoleg a vád kiterjesztésérol tesz említést. 
A vád megváltoztatása gyakorlatilag nem más, mint a lényegében változatlan tényállás mellett a vád tárgyává 
tett cselekmények jogi minosítésének a megváltoztatása. Ebben az esetben az ügyész marad az eredetileg vád 
tárgyává tett tények, cselekmények keretei között. 
A vád kiterjesztése ettol már alapvetoen eltér. Itt ugyanis arról van szó, hogy az ügyész olyan tényeket kíván a 
büntetojogi megítélés körébe bevonni, amelyek eredendoen a vádiratban szerepeltek de az ügyész azoknak 
nem tulajdonított jelentoséget, jogi konzekvenciáját nem vonta le. 



Lényegében a vád kiterjesztése nem más, mint az eredeti vád ténybeli alapjának kiszélesítése és ennek a 
többlet tényállásnak a büntetojogi értékelés körébe vonása. Tehát míg a vád megváltoztatása változatlan 
tényállás mellett a jogi konzekvenciákat érinti, addig a vád kiterjesztése gyakorlatilag olyan tényeknek a vád 
keretébe történo emelését jelenti, amelyeknek a korábbi vádban nem volt büntetojogi relevanciája, vagy új 
tényeken nyugszik, de amelyek a vád tárgyává tett tényekkel összefüggenek [Be. 310. § (1) elso mondata]. 
Mind a vád megváltoztatásának, mind a vád kiterjesztésének rendkívül nagy jelentosége van a vádlott és védo 
védekezésével kapcsolatosan. 
A vádlott és védo adott esetben meglehetosen hosszan tartó nyomozati eljárás során elso ízben a vádirat 
kézbesítésekor szerez tudomást arról, hogy az ügyészség milyen cselekmények alapján emelt vádat, így a 
tárgyalásig e-tényállás alapján kell felkészülnie a védekezésre és igyekszik a bizonyítékokat ennek 
megfeleloen rendszerbe foglalni. Abban az esetben, ha a vád alapveto változáson megy keresztül, 
értelemszeruen a vádlottnak és védonek is e megváltozott tényálláshoz kell igazítania a védekezési taktikáját. 
Ebbol következoen nem elégséges vagy legalább is nem minden esetben elégséges, ha az ügyész a 
perbeszédben módosítja (a fentiek szerint változtatja vagy terjeszti ki) a vádat. 
A korábbi jogi szabályozáshoz képest nem kizárólag pontosítást, hanem igen szigorú változtatást jelent az (1) 
bekezdés azon megállapítása, hogy az ügyész csupán a vád tárgyává tett és azokkal összefüggo tények 
tekintetében módosíthatja a vádat, ugyanis ez gyakorlatilag az ügyész, a vádmonopólium birtokosa számára 
állapít meg kötöttségeket, mégpedig a vádhoz kötöttség tényét. 
A törvény rendelkezése értelmében tehát a vád módosításának, megváltoztatásának vagy kiterjesztésének 
kizárólag abban a körben lehet helye, amelyet az ügyész a vád tárgyává tett. Ebbol következik az is, hogy vád 
tárgyává nem tett tények felmerülése esetén az ügyész a vádat nem módosíthatja. 
Kérdés azonban, hogy mit ért a törvényalkotó azon, hogy "a vád tárgyává tett és azzal összefüggo tények 
tekintetében". Úgy tunik, hogy a vád tárgyává tett tényekkel összefüggo tények azok a tények lehetnek, 
amelyek ugyan a vádban nem biztos, hogy szerepelnek, de a vád tárgyává tett tényállással összefüggenek. 
Az ügyész cselekvési szabadsága tehát úgy tunik lényeges korlátozás alá esik a korábbi szabályozáshoz 
képest, amely semmiféle megkötést nem tartalmazott a tekintetben, hogy az ügyész milyen körben, milyen 
tények alapján, milyen körülmények függvényében kívánja a vádat kiterjeszteni vagy megváltoztatni. 
Kétségtelen, hogy ez a szigorító rendelkezés az ügyész mozgási szabadságát korlátozza, de ugyanakkor a 
vádlott és a védo részére fokozottabb garanciális szabályt jelent, ugyanis a büntetoeljárás tárgyalási 
szakaszában is nyugodtak lehetnek, a tekintetben, hogy csupán a vád tárgyává tett tényállás körében kerülhet 
sor a vád megváltoztatására vagy kiterjesztésére, illetve a vád tárgyává tett, de azokkal összefüggo események 
vonatkozásában. 
A vád megváltoztatása azonban a törvény megfogalmazásából kitunoen nem csupán a vádlott terhére 
jelenthet változást, hanem abban az esetben is az, ha a tényállás olyan változáson megy keresztül, hogy a 
vádlott által elkövetett buncselekmény enyhébb jogi megítélésre kerül, úgy az ügyész ez esetben is a vádlott 
javára változtathatja meg a tényállást. 
Elofordulhat olyan eset is, amikor a vádirati tényállásnak bizonyos részei a bizonyítási eljárás során nem 
nyertek egyértelmu és kétséget kizáró bizonyítást, így ebben az esetben az ügyésznek ezeket a nem bizonyított 
tényállási elemeket, részeket ki kell rekesztenie az eredeti vádirati tényállásból. Ennek következtében 
ugyancsak megváltozik a vád, vagyis az ügyész megváltoztatja a vádat. 
Amennyiben az eredeti vád olyan jelentos módosulásokon ment keresztül, hogy azt a tárgyaláson nyomban 
nem lehet megváltoztatni, illetve kiterjeszteni, az ügyész indítványozhatja a tárgyalás elnapolását. Ebben az 
esetben a tárgyalást el kell napolni, amelynek eredményéhez képest az ügyész kiegészítheti a vádat. 
Elofordulhat, hogy a bíróság már a tárgyalás elokészítése keretében a Be. 270. §-a alapján megállapítja, 
hogy a vád tárgyává tett buncselekmény a vádirati minosítéstol eltéroen is minosülhet, akár enyhébben, akár 
súlyosabban. Természetszeruleg a bíróság ezen megállapítása az ügyészt sem köti, ugyanis ugyanazon 
vádirati tényállás alapján mindössze annak jogi megítélésében mutatkozik különbség a bíróság és az ügyész 
jogi álláspontja között. 
Összességében tehát megállapítható, hogy kizárólag azok a tények kötik a bíróságot, amelyeket az ügyész a 
vád tárgyává tett vagy adott esetben a vád módosítása következtében megváltoztatott, illetve amelyekre 
kiterjesztette. 
A bíróság ezen tények alapján állapíthatja meg hatáskörét, illetékességét vagy adott esetben azt, hogy a 
vádirati minosítéshez képest a tényállás másképp, eltéroen is minosülhet. Ebbol következik az is, hogy 
amennyiben a vád megváltoztatása következtében a cselekmény elbírálása a bíróság hatáskörét meghaladja, 
úgy az ügyet a megfelelo hatáskörrel rendelkezo bírósághoz kell továbbítani, illetve áttenni. 



Az ügyész a vádmonopólium birtokosaként a vád megváltoztatásával, kiterjesztésével, elejtésével 
kapcsolatosan a Be. 221. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig saját belátása szerint változtathatja az 
álláspontját. Az ügyész a vádat meghatározott cselekmény vagy cselekmények vonatkozásában ejti el, nem 
pedig a vádat önmagában és összességében. Ebbol következoen, amennyiben az ügyész a vádat az eredeti vád 
mellett más buncselekmény vonatkozásában kiterjesztette, semmi nem zárhatja el attól, hogy az eredeti vádat 
elejtse, s csak a kiterjesztett vádat tartsa fent a továbbiakban. 
Kétségtelen, hogy amennyiben az ügyész a vádat elejti, a bíróság az eljárást köteles megszünteti, de kizárólag 
azzal a cselekménnyel kapcsolatosan, amelyik vonatkozásában a vádat az ügyész elejtette. Ebbol következon 
két vagy több cselekmény vonatkozásában az ügyészi vádelejtés csak meghatározott cselekményekre 
vonatkozhat és a bíróság eljárást megszünteto határozata is csak e tekintetben rendelkezhet. 
Ebbol következoen a vád elejtése és az eljárás megszüntetése nem zárja ki, hogy ugyanazon vád keretében 
más buncselekmény vonatkozásában az ügyész a vádat fenntartsa függetlenül attól, hogy az a cselekmény 
eredendoen a vádiratban szerepelt-e vagy pedig a bizonyítás eredményéhez képest csupán a vád tárgyává tett 
cselekményekkel összefüggo tények formájában került alkotja a vád részét. 
Különösen így van ez abban az esetben, amikor az ügyész a vádiratban több buncselekménnyel kapcsolatosan 
emel vádat, majd a vádkiterjesztés következtében ezek a cselekmények bovülnek, végül a bizonyítás 
eredményéhez képest a vádiratban szereplo buncselekmények közül egy vagy több cselekmény kapcsán a 
vádat elejti. Semmi nem indokolná ebben az esetben, hogy az egyébként fennmaradó buncselekmények mellett 
tovább folyó büntetoeljárásban az ügyésznek külön vád alapján, külön büntetoeljárást kellene indítani, 
kezdeményezni a vádkiterjesztés folytán eloállott új cselekmény vonatkozásában. 
Külön vádemelésre csak akkor van szükség, ha az ügyész a bizonyítás eredményéhez képest úgy látja, hogy a 
vádlott más buncselekménnyel is alaposan gyanúsítható, de az ezt megalapozó tények nem függenek-e össze 
az eredetileg a vád tárgyává tett tényekkel. 

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 képviseletétol 
elállhat. Ha a pótmagánvádló és képviseloje jelen van, a tárgyalást folytatni kell, ellenkezo esetben a bíróság a 
tárgyalás elnapolásával egyidejuleg új tárgyalást tuz ki, a pótmagánvádlót pedig értesíti, hogy a vádat ismét o 
képviseli. 

1. A vádelejtés a büntetoeljárás, ezen belül a tárgyalás legdrámaibb fordulata, ugyanis úgy fejezodik be a 
bünteto ügy, hogy a bíróság az objektív igazságnak megfelelo határozat meghozatalát meg sem kísérelheti. 
A vádelejtés az ügyész olyan egyoldalú eljárásjogi aktusa, amelyben egyértelmuen és félreérthetetlenül 
kifejezésre juttatja, hogy nem kívánja a büntetoeljárás további folytatását, ezért a vád elejtésével minden 
további eljárási cselekményt megakadályoz. Az ügyész a vádat értelemszeruen a vádemelést követoen egészen 
a Be. 321. § (1) bekezdésében írt tanácsülésig bármikor, így a tárgyalás kituzése elott és a tárgyaláson is 
elejtheti. 
A vádelejtést az ügyész köteles indokolni, mivel a Be. 311. § (1) bekezdése második mondata nem különböztet 
a szerint, hogy a vádelejtésre a tárgyalás elott vagy a tárgyaláson, illetve a tárgyalás elnapolása után kerül 
sor. 
A vádelejtés indokolása azonban nem a bíróságnak szól, ugyanis a bíróság a vádelejtés indokoltságát nem 
vizsgálhatja, az ügyész vádelejtése után az eljárást nyomban meg kell szüntetni, anélkül hogy annak 
indokoltságát vagy szakszeruségét a bíróság vizsgálhatná. 
Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben az ügyész a vádat a perbeszédben a Be. 321. § (1) bekezdése 
szerinti tanácsülést megelozoen ejti el, úgy a bíróságnak már a határozathozatal céljából tartandó 
tanácsülésre történo visszavonulásra sincs lehetosége, hanem az eljárást meg kell szüntetni. Ebbol 
következoen az ügyész vádelejtése után további perbeszédekre és felszólalásokra, valamint az utolsó szó 
jogára sem kerülhet sor és határozathozatal céljából tartandó tanácsülésre történo visszavonulásra sincs 
szükség. Amint az ügyész a vádat elejtette és azt megindokolta, a bíróság a büntetoeljárást azon nyomban 
megszünteti. 
törvényes vád hiányában ugyanis ezt követoen már semmiféle eljárási cselekményre nem kerülhet sor, mint az 
eljárás megszüntetésére és a tárgyalás berekesztésére. 
Abban az esetben viszont, ha az ügyész csupán egyes cselekményekkel kapcsolatosan ejti el a vádat, úgy 
értelemszeruen a bizonyítási eljárás folyik a rendes menete szerint, perbeszédek, felszólalások, majd 



tanácsülésen meghozott határozathozatalra kerül sor. A bíróság ekkor az ügy érdemi határozatában szünteti 
meg azokkal a cselekményekkel kapcsolatosan az eljárást, amelyekkel kapcsolatban az ügyész a vádat 
elejtette. 
A vádelejtés nem azonos a felmentésre tett ügyészi indítvánnyal. A vádelejtés esetében a bíróságot köti az 
ügyész nyilatkozata, ezért az eljárást azon nyomban meg kell szüntetni, a felmentésre tett indítvány viszont 
hasonlóan az ügyészi indítványokhoz a bíróságot nem köti, ebbol következoen az ügyben határozatot kell 
hoznia. Az ügyésznek a terhelt - bizonyítottság hiányában történo - felmentésére irányuló indítványa nem 
tekintheto a vád elejtésének, az ilyen indítványt követoen a bíróság érdemben dönt a terhelt büntetojogi 
felelosségérol. (BH1996. 519/I.) 
Nem minosül vádelejtésnek és ezért az eljárás megszüntetésére vonatkozó rendelkezés is szükségtelen az 
ügyésznek a látszólagos alaki halmazatban levo cselekmények külön-külön minosítésének a mellozésére tett 
indítványa. (BH1996. 453.) 
Bunhalmazatban álló egyes cselekmények miatt az eljárás megszüntetése a másodfokú bíróság részérol, mert 
a vádlott felmentésére irányuló ügyészi nyilatkozatot - tévesen - a vád elejtésének tekintette, olyan eljárási 
szabálysértés, amely miatt rendkívüli felülvizsgálatnak nincs helye. (BH1997. 166/II.) 
2. A (2) bekezdés rendelkezése a vádelejtésnek állít korlátot arra az esetre, ha az ügyész a pótmagánvádlótól 
vette át a vádat, ugyanis ilyen esetben a vádat nem ejtheti el. Garanciális szabályok fuzodnek e 
rendelkezéshez, ugyanis a pótmagánvádló jogainak megsértését jelentené, hogy az ügyész a vád képviseletét a 
jóhiszemuen eljáró pótmagánvádlótól átveszi, majd az átvételt követoen a vádat elejti, amelynek 
eredményeként a bíróság a büntetoeljárást megszüntetné. 
Ennek megfeleloen zárja ki a vádelejtést erre az esetre a törvény, egyúttal rendelkezik úgy, hogy a vádat 
ugyan nem ejtheti el, de a vád képviseletétol elállhat. Abban az esetben, ha a tárgyaláson a pótmagánvádló és 
ügyvéd képviseloje jelen van, a tárgyalást nyomban folytatni lehet, hiszen az ügyész bejelenti, hogy eláll a vád 
képviseletétol és helyébe lép a pótmagánvádló, illetve jogi képviseloje. 
Abban az esetben, ha a pótmagánvádló és képviseloje a tárgyaláson nincs jelen, mert jelenléte egyébként sem 
kötelezo, a bíróság köteles a tárgyalást elnapolni és írásban értesíteni a pótmagánvádlót és a képviselojét 
arról, hogy az ügyész a vád képviseletétol elállt és ezt követoen a vádat ismét a pótmagánvádló képviseli. 
Ebben az esetben a tárgyalást nem kell elölrol kezdeni és a rendes eljárásjogi szabályok szerint folytatható, 
ugyanis mindössze a vád képviseletében történt változás, amely sem a vádlott sem a bíróság tevékenységét 
nem befolyásolja érdemben. 
Ebben az esetben a pótmagánvádlónak és képviselojének biztosítani kell, hogy az addig lefolytatott bizonyítási 
eljárás eredményét megismerhesse, ugyanis a vád képviseletéhez az addig lefolytatott eljárási cselekmények, 
illetve azok eredményének ismerete elengedhetetlen. 

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. Ha a sértett harminc napon belül nem lép 
fel pótmagánvádlóként, az eljárást a bíróság megszünteti. E határido elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

(2) A vádelejtést követoen a sértettnek lehetoséget kell adni, hogy az ellene elkövetett buncselekményre 
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 ügyvédi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve kötelezo. 

(4) 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. 

(5) Ha a pótmagánvádló vádindítványt nyújtott be, a bíróság a 231. § rendelkezései szerint jár el azzal, hogy a 
pótmagánvádló az (1) bekezdésben meghatározott határido letelte elott nyújthatja be ismételten a vádindítványt. A 
vádindítványt elutasító végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

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

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



1. A törvény meghatározza azokat az eseteket, amikor a sértett pótmagánvádlóként felléphet a büntetoeljárás 
során. Erre lehetosége van a vádemelés idoszakában (Be. 229-230. §), de lehetosége van a bírósági tárgyalás 
során is. 
A Be. 312. § (1) bekezdése eloírja, hogy ha a vád elejtése esetén pótmagánvádnak van helye, a bíróság köteles 
a tárgyalást elnapolni és tizenöt napon belül kézbesíteni a sértettnek az ügyészi vádelejtést tartalmazó 
nyilatkozatot. Az ügyész az elsofokú bíróságnak az ítélet meghozatala céljából tartandó tanácsülésig a vádat 
elejtheti. Ebbol következoen az ügyészi vádelejtésre sor kerülhet nem csupán a tárgyaláson, hanem még a 
tárgyalást megelozoen, sot még a tárgyalás kituzését megelozoen is. Eltéro rendelkezés hiányában ugyanis az 
ügyész a vádemelést követoen bármikor - a Be. 311. § (1) bekezdésében írt idobeli korlát kivételével - elejtheti 
a vádat. Ebbol következoen az ügynek a bírósághoz kerülése után az ügyész akár nyomban elejtheti a vádat 
akkor, amikor az ügy még nem került tárgyalásra sem. 
Ebben az esetben viszont az ügyész nem is köteles a vád elejtését indokolni, hanem kizárólag akkor, ha az a 
tárgyaláson történik. 
A pótmagánvádló fellépésével kapcsolatosan nem feltétlenül szükséges a tárgyaláson történo vádelejtés, 
viszont a tárgyaláson kívüli vádelejtéshez is értelemszeruen kapcsolódik a pótmagánvád jogintézménye. Ebbol 
következik az is, hogy amennyiben az ügyész a vádat elejti, úgy errol a bíróság tizenöt napon belül értesíti a 
sértettet, egyben kioktatja arról, hogy az ügyészi vádelejtésre figyelemmel harminc napon belül 
pótmagánvádlóként léphet fel. Felhívja a sértett figyelmét arra is, hogy abban az esetben, ha e határidot 
elmulasztja és pótmagánvádlóként nem lép fel, a bíróság az eljárást megszünteti és a határido elmulasztása 
miatt igazolásnak nincs helye. 
Ezen túlmenoen figyelmeztetni kell a sértettet arra is, hogy a pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelezo, 
továbbá annak szabályairól, hogy a pótmagánvádlókénti fellépésnek milyen eljárásjogi feltételei vannak. 
Abban az esetben, ha a sértett a harminc napos határidot elmulasztja, a bíróság a büntetoeljárást 
megszünteti. 
A pótmagánvádlókénti fellépésnek nem számít, amikor a sértett a bíróság felé bár határozott és egyértelmu 
nyilatkozatban jelzi, hogy pótmagánvádlóként kíván fellépni, - ugyanis feltétel, hogy a sértett a harminc napos 
határidon belül vádindítványt nyújtson be a bírósághoz, vagyis nem elegendo a pótmagánvádlókénti fellépés 
bejelentése. 
Amennyiben az ügynek illetve a vádelejtéssel érintett buncselekménynek több sértettje is van az ügyészi 
vádelejtési nyilatkozatot valamennyi sértettnek meg kell küldeni, ugyanis a pótmagánvádlókénti fellépés 
valamennyi sértettet megilleti. Az már késobbi döntés egymás között, hogy melyikük járjon el 
pótmagánvádlóként. [Be. 58. § (2)] 
Kétségtelen, hogy a törvény csupán azt rögzíti, hogy az ügyész vádelejést tartalmazó nyilatkozatát a sértettnek 
kell kézbesíteni, ugyanakkor viszont gyakorta elofordul, hogy a buncselekmény sértettje kiskorú, gyermekkorú, 
kóros elmeállapotú, vagyis a Be. 57. §-a szerint cselekvoképtelen, illetve korlátozottan cselekvoképes. A Be. 
57. §-nak rendelkezése szerint, ha a sértett, illetve a pótmagánvádló cselekvoképtelen, a képviseletét a 
törvényes képviselo látja el, ha korlátozottan cselekvoképes a képviseletét a törvényes képviselo láthatja el. 
Ezen túlmenoen meghatározott esetekben a képviseletre a gyámhatóság is jogosult. 
Abban az esetben ha cselekvoképtelen sértett sérelmére törvényes képviseloi - szülei - követtek el 
buncselekményt, természetszeruleg a képviseletére kizárólag a gyámhatóság lesz jogosult. Mindezekbol a 
rendelkezésekbol értelemszeruen következik, hogy amennyiben a sértett cselekvoképtelen, vagy korlátozottan 
cselekvoképes, a törvény nem zárja ki a lehetoségét, hogy pótmagánvádlóként fellépjen, de ugyanakkor 
viszont a vádelejtést tartalmazó nyilatkozatot a törvényes képviselonek kell megküldeni - amely adott esetben 
lehet a gyámhatóság - annak megfontolása végett, hogy a cselekvoképtelen, vagy korlátozottan cselekvoképes 
sértett érdekében pótmagánvádlóként kívánnak-e fellépni a büntetoeljárás során a vádelejtés következtében. 
A Be. 51. § (3) bekezdése szerint, ha a sértett akár a büntetoeljárás megindítása elott, akár azt követoen 
meghalt, helyébe egyenesági rokona, házastársa, élettársa vagy törvényes képviseloje léphet. A legtipikusabb 
az, amikor a sértett épp a terhére elkövetett buncselekmény következményeként veszíti életét. 
Ugyanakkor viszont nem zárható ki egyéb más ok, pl. baleset, vagy természetes megbetegedés sem mint 
haláloki tényezo. Ebbol következoen a sértett helyébe a már felsorolt személyek léphetnek, amelynek jogi 
konzekvenciája, hogy e-személyek is jogosultak lehetnek pótmagánvádlóként az ügyben fellépni. 
Abban az esetben pedig ha sértett már pótmagánvádlóként lépett fel, a Be. 53. § (2) bekezdése szerint az 
idoközben bekövetkezett haláleset folytán harminc napon belül egyenesági rokona, házastársa, élettársa vagy 
törvényes képviseloje veheti át a pótmagánvád képviseletét. Ez természetesen nem vonatkozik arra az esetre, 
amikor a sértett egyeneságbeli rokona, házastársa, élettársa vagy törvényes képviseloje a Be. 51. § (3) 



bekezdésének törvényi felhatalmazásával lép fel pótmagánvádlóként, ugyanis az o halála esetén már további 
hozzátartozó fellépésére nincs törvényes lehetoség. 
2. A vádelejtést követoen a sértettnek lehetoséget kell biztosítani arra, hogy az ellene elkövetett 
buncselekményre vonatkozó iratokat a bíróság hivatalos helységében tanulmányozhassa, azokból jegyzeteket 
készíthessen, vagyis összességében a vád képviseletére felkészülhessen. A bíróságnak a vádelejtés tényérol 
szóló értesítésben tájékoztatni kell a sértettet, hogy amennyiben élni kíván ezzel a lehetoséggel, az iratokat, 
illetve az iratoknak a vele kapcsolatos részét a bíróság hivatalos helységében megtekintheti. A bíróságnak 
gondoskodnia kell arról, hogy a pótmagánvádlóként fellépo sértett, csak a vele, illetve a sérelmére elkövetett 
buncselekménnyel kapcsolatos iratokat tanulmányozhassa. A törvény rendelkezése szerint a pótmagánvádló 
az iratoktól elkülönítve, zártan kezelt iratokat semmilyen körülmények között nem ismerheti meg. 
A pótmagánvádlóként fellépo sértett akár szóban, akár írásban kérheti a bíróságtól az iratok megtekintésének 
a biztosítását, amelyre a bíróság ugyancsak írásban és irodai feljegyzésben is engedélyt biztosíthat. A 
pótmagánvádló az iratok tanulmányozása után kerülhet csak abba a helyzetbe, hogy a vádindítványát 
elkészítse és azt a bírósághoz benyújtsa. A pótmagánvádlókénti fellépésnek és a vádindítvány benyújtásának 
azonban nem feltétele az iratok elozetes tanulmányozása, hiszen arra a sértettnek a Be. 51. § (2) bekezdés a) 
pontja szerint már a nyomozás során is lehetosége volt. Ebbol következoen a 312. § (2) bekezdése csupán 
lehetoséget biztosít a pótmagánvádlónak a vele kapcsolatos iratok megtekintésére. 
Abban az esetben, ha a vádelejtésre a bizonyítási eljárás befejezése után kerül sor, különös jelentosége lehet a 
tárgyaláson lefolytatott bizonyítási anyag megismerésének, az ott történtek tanulmányozásának. Ennek 
megfeleloen az iratok alatt a bírósági iratokat is (tárgyalási jegyzokönyveket is) érteni kell. 
3. A törvény rendelkezése szerint, amennyiben a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni vádindítványt kell 
készítenie vagy készíttetnie és azt a bírósághoz benyújtani. 
Lényeges követelmény, hogy amennyiben a sértett pótmagánvádlóként kíván fellépni, akkor az ügyben addig 
eljárt bíróságnál kell benyújtania a vádindítványát. Célszerutlen lenne ebben az esetben a bíróság 
illetékességére vonatkozó, a vádló választása szerinti illetékességi szabály megkötés nélküli alkalmazása, 
ezért a törvény nem hagy kétséget afelol, hogy a vád jellegében történo változás nem járhat azzal, hogy pl. 
már letárgyalt ügyet a pótmagánvádló választása miatt más bírósághoz kelljen áttenni. 
A pótmagánvádló ügyvédi képviselete a vádindítvány benyújtásától kezdve kötelezo. 
Kérdésként vetodik fel, hogy a pótmagánvádló vagy az ügyvéd készíti el a vádindítványt, ugyanis a törvény 
megfogalmazása szerint a pótmagánvádló nyújtja be a vádindítványt és az ügyvéd kizárólag a vádindítvány 
benyújtásától kezdve kötelezo. 
Ebbol következoen semmi akadálya nincs annak, hogy a pótmagánvádló készítse el a vádindítványt és abban 
megjelöli jogi képviselojének, ügyvédjének nevét és címét. 
Az ügyvédi képviseletre egyébként a Be. 44-45. §-ban írt szabályok értelemszeruen alkalmazandók. Ebbol 
következoen a pótmagánvádló érdekében egyszerre több ügyvéd is eljárhat, azonban ennek a vádindítványból 
ki kell tunnie. 
4. A vádindítvány alakszeru feltételeit a(4) bekezdés határozza meg, amikor utal arra, hogy annak a Be. 217. 
§ (3) bekezdés a)-c), g) és h) pontjában felsoroltakat kell elsodlegesen tartalmaznia. Ezek szerint a 
vádindítványnak tartalmaznia kell a vádlottnak a Be. 117. § (1) bekezdésében felsorolt személyi adatait, 
vagyis a vádlott nevét, születési idejét és helyét, anyja nevét, lakóhelyének és tartózkodási helyének címét, 
személyazonosító okmányának a számát és az állampolgárságát. Tartalmaznia kell a vád tárgyává tett 
cselekmény leírását, a vád tárgyává tett cselekménynek a Btk. szerinti minosítését, a bejelentett polgári jogi 
igényt, illetve egyéb indítványt, valamint a tárgyalásra idézendok és az arról értesítendok felsorolását. 
Mindebbol kitunoen a vádindítvány elkészítése magasan qualifikált munkát és jogi tájékozottságot is 
feltételez, ezért célszerubb, ha a vádindítványt a pótmagánvádló képviseletében eljáró ügyvéd készíti el. Ezen 
túlmenoen azokat az indokokat is tartalmaznia kell, amelyek alapján a pótmagánvádló a vádelejtés ellenére a 
bírósági eljárás folytatását indítványozza. Ebbol következoen a pótmagánvádlónak meg kell jelölnie a 
vádindítványban a vádelejtés ellen szóló érveit és meg kell jelölni adott esetben azokat a bizonyítékokat, 
amelyekkel a vádiratban, illetve vádindítványban leírt tényállást bizonyítani kívánja. 
A vádlott személyi szabadságának elvonásával, vagy korlátozásával járó kényszerintézkedés elrendelését is 
indítványozhatja. A pótmagánvádló kizárólag a vádlott szüloi felügyeleti jogának megszüntetését nem 
indítványozhatja. 
Figyelemmel arra, hogy a Be. 236. §-ban írtak szerint a pótmagánvádló a bírósági eljárásban az ügyész 
jogait gyakorolja, rendkívül széles jogosítványokkal rendelkezik, amelynek következtében a vádindítványában 
az eredeti vádtól alapvetoen eltérhet, a vádat megváltoztatva, de nagyon lényeges felhívni a figyelmet, hogy a 
Be. 343. § (2) bekezdés alapján a vádat nem terjesztheti ki. Ezt késobb is megteheti. Ebbol következoen a 



pótmagánvádlót természetszeruleg megilleti a vádelejtés joga is. Ezen túlmenoen a pótmagánvádló a 
vádindítványban az eredeti vádtól eltéro egyéb más bizonyítási eszközöket is megjelölhet, illetve a bizonyítás 
szempontjából további indítványokat tehet. 
5. Ha a pótmagánvádló benyújtotta a vádindítványát, a bíróság azt alaposan megvizsgálja, ugyanis döntenie 
kell a tekintetben, hogy azt elfogadja-e, vagy pedig a Be. 231. § (2) bekezdése szerint elutasítja. 
Abban az esetben, ha a pótmagánvádló a vádindítványát a Be. 229. § (1) bekezdésében meghatározott 
határido eltelte után, vagyis harminc napon túl nyújtotta be, ha a pótmagánvádlót ügyvéd nem képviseli és a 
vádindítványt nem az arra jogosult nyújtotta be, illetve a vádindítvány ténybeli vagy jogi alapja nyilvánvalóan 
hiányzik, a bíróság a vádindítványt tanácsülésen elutasítja. 
A vádindítvány elutasítása ellen fellebbezésnek nincs helye. 
Ugyanakkor viszont lehetoség van arra, hogy a 312. § (1) bekezdésében írt harminc napos határidon belül a 
pótmagánvádló újabb vádindítványt nyújthat be, amelyben azokat a fogyatékosságokat, amelyek 
kiküszöbölhetok, utóbb megváltoztatta. Így pl. gondoskodik ügyvédi képviseletrol, arról, hogy a vádindítványt 
a jogosult személy nyújtsa be, illetve megteremti a vádindítvány valós és ténybeli jogi alapjait. Ezekben az 
esetekben a törvény lehetoséget ad arra, hogy a pótmagánvádló ismételten vádindítványt nyújtson be a 
bírósághoz. 
6. Abban az esetben, hogy ha a pótmagánvádló vádindítványa megfelel a törvényes feltételeknek és 
eloírásoknak, mind alaki, mind tartalmi szempontból, a bíróság a vádindítványt elfogadja és a törvény 
szóhasználata szerint a tárgyalást folytatja. Ugyanakkor amint arról a korábbiakban szó esett a vádelejtésre 
és a pótmagánvádló fellépésére nem csupán a tárgyaláson, hanem még a tárgyalás kituzése elott is lehetoség 
van. Ilyen esetben a helytálló vádindítvány benyújtása esetén a bíróság értelemszeruen az ügyben tárgyalást 
tuz ki és a tárgyalást immár a pótmagánvádló részvételével folytatja le. A tárgyalásra egyébként a Be. 286. §-
ban írtak értelemszeruen irányadók és alkalmazandók. 
A pótmagánvádló a tárgyaláson a Be. 236. §-a értelmében az ügyész jogait gyakorolja, ebbol következoen a 
bizonyítási eljárás során az általa indítványozott tanúk kihallgatása során a Be. 294. § (2) bekezdése szerint a 
kérdésfeltevés joga is elsoként ot illeti meg. Ugyanakkor viszont a pótmagánvádló sértetti minoségében 
tanúként is kihallgatható a tárgyaláson figyelemmel arra, hogy mint az ügy sértettje az ügyben tanúként 
szerepel. Ebben az esetben kérdéses, hogy a tanúként kihallgatandó pótmagánvádlónak a vád részérol ki teszi 
fel, vagy ki tegye fel a kérdéseket. 
Figyelemmel arra, hogy a pótmagánvádló ügyvédi képviselete a törvény értelmében kötelezo, ilyen 
körülmények között indokolt lehet, hogy a tanúként kihallgatandó pótmagánvádlóhoz az ot képviselo ügyvéd 
tegye fel a kérdéseit. 
További problémát vethet fel, ha a tanúként kihallgatandó pótmagánvádló sértettet a Be. 81. § szerint 
mentesség illeti meg, illetve a 82. § szerint a vallomástételt megtagadhatja. 
Ezekben az esetekben a pótmagánvádlót vagy nem lehet tanúként kihallgatni, vagy a tanúvallomást 
indokoltan megtagadhatja. Ebben az esetben a pótmagánvádló tanúkénti kihallgatásának elmaradása nem 
képezheti akadályát annak, hogy egyébként pótmagánvádlóként lépjen fel. Elképzelheto ugyanis pl. a 
pótmagánvádló magát buncselekmény elkövetésével vádolná a vallomás megtétele esetén, amelynek 
következtében természetszeruleg a vallomást megtagadhatja, de ugyanakkor viszont mint az ügy sértettje, 
jogosult pótmagánvádlóként fellépni, mert a sérelmére elkövetett buncselekmény miatt kívánja a 
büntetoeljárás további folytatását és a vádlott megbüntetését. 
7. Részleges vádelejtés esetében a pótmagánvádló fellépése is korlátozott. Értelemszeru ugyanis, hogy abban 
az esetben, ha az ügyész több buncselekmény közül csupán egyesekben ejti el a vádat, ebben az esetben a 
bünteto ügyben az ügyészi vádképviselet változatlanul fennáll, tehát kizárt annak lehetosége, hogy az ügyész 
és a pótmagánvádló egyazon ügyben egymás mellett lépjen fel. Ilyen körülmények között a pótmagánvádlói 
fellépésre csak és kizárólag abban az esetben van lehetoség, ha a vádelejtéssel érintett buncselekmény 
elkülönítheto. Ebben az esetben ugyanis a bíróság a vádelejtéssel érintett cselekménnyel kapcsolatosan az 
eljárást nem megszünteti, hanem elkülöníti és az elkülönített ügyet külön eljárásban a pótmagánvádló 
képviseletében tárgyalja le. 
Ebbol következik, hogy amennyiben az ügy elkülönítésére tárgyi vagy akár személyi összefüggésre 
figyelemmel gyakorlati lehetoség nincs, a pótmagánvádlói fellépésre sincs mód, amelynek a jogi 
konzekvenciája az, hogy e tekintetben a bíróság az érdemi határozatban ezekkel a cselekményekkel 
kapcsolatosan az eljárást meg fogja szüntetni. 

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 bizonyítási eljárás kezdete gyakorlatilag a vádlott kihallgatásával kezdodik és egészen az ügyész, a vádlott 
és a védo által indítványozott, vagy a bíróság részérol hivatalból elrendelt bizonyítási anyag kimerítéséig tart. 
Ezt követoen a tanács elnöke a jelenlevoket megkérdezi a tekintetben, hogy kívánnak-e további bizonyítási 
indítványt eloterjeszteni. Amennyiben ilyen indítvány nem érkezik, illetve a bíróság a bizonyítási indítványt 
elutasította, vagy a bizonyítást mellozte, a tanács elnöke deklarálja, hogy a bizonyítási eljárást ezúttal 
befejezettnek nyilvánítja. Ezt követoen kerülhet sor a perbeszédek és felszólalások megtartására. 
A bizonyítási eljárás befejezettnek nyilvánítása természetszeruleg nem azt jelenti, hogy a bíróság ezen 
nyilatkozatához kötve van, ugyanis a perbeszédek után is megnyithatja ismét a bizonyítási eljárást, különös 
tekintettel arra, ha a perbeszédekben vagy felszólalásokban valamelyik részrol olyan körülmények merültek 
fel, amelyek további bizonyítást igényelhetnek. 
A bizonyítási eljárás újabb megnyitására egyébként maga az ügyész, a vádlott vagy a védo is tehet indítványt 
akár a perbeszédben is, amely indítvány azonban a bíróságot nem köti, mérlegelés alapján dönthet abban a 
kérdésben, hogy az ügyben további bizonyítás felvétele szükséges-e, vagy sem. 
Amennyiben ezt a kérdést nemlegesen dönti el, úgy a bizonyítási eljárás megnyitására tett indítványt elutasítja 
és felhívja a jogosultakat a perbeszédek és felszólalások megtételére. 
A bizonyítási eljárás megnyitására tett indítvány ellen önálló fellebbezésre nincs lehetoség, így az kizárólag 
az érdemi határozat ellen bejelentett fellebbezésben sérelmezheto. 
Abban az esetben, amennyiben a bíróság helytad a bizonyítási eljárás ismételt megnyitásának, ez 
gyakorlatilag a bizonyítás kiegészítését jelenti, amelynek eredményeként akár az ügy tényállása is változhat. 
A bizonyítási eljárás ismételt berekesztése esetén lehetoséget kell biztosítani az arra jogosultaknak, hogy a 
perbeszédüket újból megtartsák. Ebben az esetben azonban ez csupán lehetoség, akár az ügyész, akár a védo 
úgy is nyilatkozhat, hogy a korábbi perbeszédét változatlan tartalommal fenntartja illetve a szükséghez képest 
a felvett bizonyítás eredményétol függoen kiegészítheti.. 
Kérdésként vetodik fel, hogy a bizonyítási eljárás ismételt megnyitására meddig kerülhet sor. 
A Btk. 321. § (1) bekezdésében tartott tanácsülés után is lehetoség van a bizonyítási eljárás ismételt 
megnyitására egészen addig, amíg a bíróság az ügydönt határozatát nem hozta meg. Ezt követoen már 
kizárólag a határozat kihirdetésére kerülhet sor, vagyis a bizonyítási eljárás ismételt megnyitására 
értelemszeruen nem. 
A bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánításával a tanács elnöke deklarálja, hogy az ügy érdemi tárgyalását 
lezártnak tekinti, - ezt követoen kerül sor a perbeszédek megtartására, illetve a felszólalásokra, amelyek 
immár a bizonyítási eljárás eredményének összegezését, a vád illetve a védelem álláspontjának a kifejtését 
jelentik. 

A perbeszédek és felszólalások 

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

(2) Ha ugyanazon vádlott érdekében több védo jár el, a védobeszédet a vezeto védo vagy az általa kijelölt védo 
tartja. Ha a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt érdekében több képviselo jár el, a felszólalást - megegyezésük 
szerint - egyikük tartja. 

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

rendzavarást kelt, továbbá ha az eljárás elhúzásának megakadályozása érdekében ez szükséges. 
1. A perbeszédek megtartása az elsofokú bírósági tárgyalás egyik leglátványosabb és leghatásosabb része, 
hiszen a bizonyítási eljárást berekesztve a jelenlevo ügyész és a védo retorikai képességeiket is latba vetve 
igyekeznek részben a bíróságot, részben egymást meggyozni a tekintetben, hogy a vádlott szerepe az adott 
buncselekménnyel kapcsolatosan a bizonyítási eljárás során hogyan alakult. 
Az eljárásjogi törvény perbeszédnek nevezi az ügyész által megtartandó vádbeszédet és a védo által 
eloterjesztett védobeszédet. Ezen kívül felszólalásnak tekinti a vádlott, a sértett, a magánfél és az egyéb 
érdekelt észrevételeit. 
A vádbeszéd mindig megelozi a védobeszédet. A bizonyítási eljárás befejezetté nyilvánítása után a tanács 
elnöke elsoként az ügyészt hívja fel, hogy tartsa meg a vádbeszédét. 



A vádbeszéd megtartása után a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt szólal fel, - ezt követoen kerül sor a 
perbeszédek folytatására, amikor is a védo terjeszti elo védobeszédét, végül az ügydönto határozat kihirdetése 
elott az utolsó szó joga a vádlottat illeti meg. 
2. Gyakorta elofordul, hogy ugyanazon vádlott érdekében vagy védelmében ketto vagy több védo is 
meghatalmazással rendelkezik és jelentkezik a tárgyaláson. A Be. 44. § (3) bekezdésének szabályozása szerint 
ha a terhelt érdekében több védo jár el, közülük a hivatalos iratokat - ideértve az idézést és az értesítést is - a 
vezeto védonek kell kézbesíteni, jogorvoslati nyilatkozatra és perbeszéd tartására a vezeto védo vagy az általa 
kijelölt védo jogosult. 
Vezeto védonek mindaddig, amíg a védok egybehangzóan mást nem jelölnek meg, az ügyben meghatalmazást 
elsoként benyújtó védot kell tekinteni. 
A törvény ugyan nem szabályozza, de nyilvánvaló, hogy a bíróság nem kötelezheto arra, hogy saját maga 
döntse el, hogy a több védo közül kit tekint vezeto védonek, így a törvény vélelmezi, hogy a meghatalmazást 
elsoként benyújtó védot kell vezeto védonek tekinteni. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy maga a vádlott 
döntse el, hogy a több védo meghatalmazása esetén kit hatalmaz fel arra, hogy vezeto védoként járjon el az 
ügyben. 
Abban az esetben, ha a vádlott ezt nem tudja eldönteni, úgy a védok egymás között is eldönthetik a kérdést és 
gyakorlatilag maguk közül vezeto védot választanak. 
Ennek nem csupán a hivatalos iratok kézbesítése szempontjából van jelentosége, hanem azért is, mert a 
büntetoeljárás befejezo aktusaként a védobeszédet is a vezeto védonek kell megtartania. Ugyanakkor viszont a 
törvény lehetoséget ad arra is, hogy a vezeto védo a vádlott által meghatalmazott védok közül valakit 
kijelöljön a perbeszéd, illetve védobeszéd megtartása érdekében. 
Abban az esetben, ha a vádlottnak nincs sem meghatalmazott, sem kirendelt védoje, úgy a felszólalások után 
saját védelmében tarthat perbeszédet. Ettol függetlenül is megilleti az utolsó szó jogán történo felszólalás 
lehetosége, vagyis a védo nélkül eljáró vádlott a bizonyítási eljárás berekesztése után két ízben is szólási 
lehetoséget kap. Ennek megfeleloen, amennyiben az ügyben több vádlott és több védo jár el, úgy az ügyészi 
vádbeszédet követoen a felszólalások után a vádlottak és védoik és sorrendben a védovel nem rendelkezo 
vádlott tartja meg saját védelmében a perbeszédet. 
Lényegében ugyanez a szabály vonatkozik a sértett, a magánfél és egyéb érdekelt érdekében eljáró képviselok 
esetében is. A Be. 56. § (1) bekezdése szerint ugyanis a sértett, a magánvádló és az egyéb érdekelt - ha e 
törvény nem ír elo személyes közremuködési kötelezettséget - a jogait a képviseloje útján is gyakorolhatja. 
Képviseloként meghatalmazás alapján ügyvéd vagy nagykorú hozzátartozó járhat el. 
A törvény a képviselo esetében megelégszik azzal, ha a több képviselo egymás között megegyezés szerint dönti 
el, hogy a felszólalást melyikük tartja. 
3. Rendkívül lényeges szabály, hogy perbeszéd közben a szót nem lehet megvonni, vagyis a tanács elnöke sem 
az ügyészt, sem a védot végérvényesen nem korlátozhatja a perbeszéd megtartásában. Ez a magatartás 
ugyanis a vád és a védelem egyensúlyának felborulását eredményezné, másrészt a tárgyalás méltóságát is 
veszélyeztetné abban az esetben, ha a perbeszédet tartó személy, illetve a tanács elnöke között vita alakulna 
ki. 
4. Ugyanakkor a (4) bekezdés rögzíti, hogy a perbeszéd nem szakítható félbe kivéve, ha buncselekményt 
megvalósító kifejezést foglal magában, rendzavarást kelt, továbbá, ha az eljárás elhúzásának 
megakadályozása érdekében ez szükséges. 
Ez a szabályozás lehetoséget biztosít a tanács elnökének arra az esetre, ha a perbeszéd akár a vád, akár a 
védelem részérol buncselekmény megállapítására alkalmas kifejezést foglal magában. A Be. szabályai szerint 
a perbeszédek tartalmukban nem korlátozhatók, ugyanakkor viszont nem engedheto meg, hogy akár a vád-, 
akár a védobeszéd odáig fajuljon, hogy akár az ügyész, akár a védo becsületsértést, rágalmazást, halott 
emlékének meggyalázásának buncselekményét kövesse el. Ilyen esetben a tanács elnöke a Be. 245. §-ban 
szabályozott jogkörében eljárva a perbeszédet félbeszakíthatja és a perbeszédet tartó személyt rendreutasítja, 
illetve állításainak, kifejezéseinek visszavonására illetve az érintett személyektol történo bocsánatkérésre 
szólítja fel. 
Ugyancsak félbeszakítható a perbeszéd, ha rendzavarást kelt, különösen akkor, ha a tárgyaláson jelenlevo 
vádlottak, vagy a hallgatóság szándékos hangulat keltésére törekszik, amelynek eredményeként fennáll a 
rendzavarás veszélye. 
Elofordulhat, hogy a perbeszédet tartó a tárgyalás elhúzására törekszik az ítélet egy késobbi idopontban 
történo kihirdetését szem elott tartva. Ilyen esetben, amennyiben a tanács elnöke észleli, hogy a perbeszéd az 
ügy súlyához, jellegéhez mérten lényegesen meghaladja azt az idotartamot, amely indokolt, felszólíthatja akár 
az ügyészt, akár a védot a perbeszéd mielobbi befejezésére. 



Amennyiben a felszólításnak nem tennének eleget, úgy azt a tanács elnöke rendbontásnak minosíti és a Be. 
246. § (1) és (2) bekezdése szerint a védot megbírságolhatja, míg az ügyész rendbontása esetén a felettes 
ügyészhez fordulhat. 

315. § (1) Az ügyész a vádbeszédében, ha a vádlott bunösségét megállapíthatónak tartja, a jogszabályokat is 
megjelölve, indítványt terjeszt elo arra, hogy a bíróság 

a) a vádlottat mely tények alapján, milyen buncselekményben mondja ki bunösnek, 
b) milyen büntetést szabjon ki, illetoleg intézkedést alkalmazzon, 
c) milyen egyéb rendelkezést tegyen. 
(2) Az ügyész a büntetés, illetoleg az intézkedés meghatározott mértékére nem tehet indítványt. 
(3) Ha az ügyész a vádlott bunösségét nem tartja megállapíthatónak, a perbeszédében a jogszabályokat is 

megjelölve, indokolt indítványt tesz a vádlott felmentésére. 
1. A perbeszédek tartalmát a törvény nem határozza meg, ugyanis az ügyektol függoen változhat és minden 
egyes perbeszéd konkrét tartalmát az adott ügy jellege és sajátossága határozza meg. 
Ugyanakkor viszont a törvény meghatározza az ügyész vádbeszédének azokat a kötelezo elemeit, amelyeknek 
minden egyes vádbeszédben benne kell lennie. A 315. § (1) bekezdése szerint az ügyész a vádbeszédében 
abban az esetben, ha a vádlott bunösségét megállapíthatónak tartja indítványt terjeszt elo arra, hogy a 
bíróság a vádlottat mely tények alapján, milyen buncselekményben mondja ki bunösnek, milyen büntetést 
szabjon ki, illetoleg intézkedést alkalmazzon és milyen egyéb rendelkezést tegyen meg. 
Az ügyészi vádbeszéd nem más tehát, mint egy részletesen megindokolt indítvány a vádlott büntetojogi sorsát 
illetoen. Az ügyészi vádbeszéddel kapcsolatosan részletes szabályokat tartalmaz a legfobb ügyész 6/1987. 
utasítása, amely szerint "a vádbeszédben az ügyész foglalkozzon a bizonyítás anyagával, a bizonyítékok 
értékelésével, ezen belül fordítson kiemelt figyelmet a vádlott védekezésére. Terjesszen elo indokolással 
ellátott indítványt minden olyan kérdésben, amelyrol a bíróság dönteni fog: így különösen a minosítésre, a fo- 
és mellékbüntetésekre, az intézkedésekre, a polgári jogi igényre, a szüloi felügyelet megszüntetésére. A 
vádbeszédben eloterjesztett végindítványt akkor kell írásba foglalni, ha az lényegesen eltér a vádiratban 
(vádindítványban) eloadott tényállástól, eltér a minosítéstol, vagy az ügyész által eloterjesztett polgári jogi 
igénytol, illetve a szüloi felügyelet megszüntetésére vonatkozó indítványától." 
E meghatározásból kitunoen az ügyészi vádbeszédnek mindenféleképpen össze kell foglalnia a vádirati 
tényálláshoz képest megállapítható tényállást, illetve azokat a tényeket, amelyeket elfogadásra ajánl a 
bíróságnak. Ebben a körben a vádirati tényállást pontosíthatja, bizonyos szempontból megváltoztathatja, 
illetve meghatározott tényállási elemeket kirekeszthet, illetve kirekesztésre indítványozhat. E tényállás alapján 
kell állástfoglalnia az ügyésznek a vádlott bunösségében. Részletesen foglalkozni kell a szándékosság és 
gondatlanság fogalmi elemeivel is. Ugyanakkor a már említett legfobb ügyészi utasításból is kitunoen - bár a 
Be. 315. § (1) bekezdés a)-c) pontjai ilyen irányú rendelkezést nem tartalmaznak - a vádbeszéd egyik lényeges 
része a bizonyítási anyaggal való elemzo foglalkozás, ugyanis az eredeti vádirati tényálláshoz képest a 
tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljárás, a vádlott esetleges érdemi védekezése olyan tényeket és 
körülményeket is felvethet, amelyekkel kapcsolatosan az ügyésznek mindenképpen állást kell foglalni. E 
körben foglalkozni kell a vádlott által eloterjesztett vagy a bíróság által hivatalból elrendelt bizonyítás 
anyagával, illetve annak eredményével. 
A tényállás és a bizonyítékok értékelése mellett az ügyésznek állást kell foglalni a tekintetben is, hogy a 
vádlott cselekményét a bíróság milyen jogszabályok alapján, hogyan minosítse. A 315. § (1) bekezdés b) 
pontja szerint az ügyész indítványt terjeszt elo arra is, hogy a bíróság a vádlottal szemben milyen büntetést 
szabjon ki, illetve milyen intézkedést alkalmazzon. Indítványt tesz ezek szerint a büntetés nemére, a fobüntetés 
helyett alkalmazott mellékbüntetésre, illetve intézkedés alkalmazására. 
A büntetés kiszabásával kapcsolatosan az ügyész a büntetés konkrét mértékére nézve indítványt nem tehet, 
ugyanakkor viszont vannak olyan körülmények, amelyekre hivatkozással az ügyész a vádbeszédben a bíróság 
tudomására hozhatja, hogy milyen mértéku az a büntetés, amelyet o indokoltnak és elfogadhatónak tart. Ilyen 
lehet különösen, ha az ügyész a büntetés kiszabása körében az adott büntetés végrehajtási fokozatára, 
feltételes szabadságra bocsátásra, illetve a büntetés középmértékére tesz utalást, illetve állást foglal a Btk. 85. 
§ (3) bekezdés, a Btk. 87. § és a 89. § alkalmazásának, illetve mellozésének lehetoségére. 
Az (1) bekezdés c) pontja szerint az ügyész indítványt terjeszt elo arra, hogy a bíróság a határozatban milyen 
egyéb rendelkezést tegyen. Az eljárás során az ügyész a perbeszédében indítványt tehet az eljárás során 
lefoglalt bunjelekkel kapcsolatos intézkedésre, a polgári jogi igény elbírálására, a korábban próbaidore 
felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére, az elozo ügyben alkalmazott feltételes 
szabadság megszüntetésére, a vádlott kényszergyógyításának elrendelésére, illetve a bunügyi költség 
viselésére stb. 



Ezek az indítványok azonban nem kötelezo elemei az ügyészi vádbeszédnek. Ugyanis abban az esetben, ha az 
ügyész e tekintetben nem vagy csak hiányosan terjeszti elo az indítványát, a bíróságnak ezekben a 
kérdésekben indítvány nélkül, hivatalból is döntenie kell. 
2. Amennyiben az ügyész a bizonyítási eljárás eredményéhez képest úgy ítéli meg, hogy nem történt 
buncselekmény, vagy az adott buncselekményt nem a vádlott követte el, abban az esetben a vádat elejti. 
Ugyanakkor viszont meghatározott esetben az ügyész arra az álláspontra is juthat, hogy a feltárt bizonyítékok 
nem elégségesek a bunösség bizonyítására és az általa csoportosított bizonyítási eszközök nem állják meg a 
bíróság elott a mérlegelés próbáját. Ilyen esetben az ügyész elébe mehet a bíróság döntésének és o maga a 
perbeszédében tesz indítványt a vádlott felmentésére. 
A vádlott felmentésére tett indítvány értelemszeruen a bíróságot nem köti, ilyen indítvány esetén is 
megállapíthatja a vádlott büntetojogi felelosségét és büntetést, illetve intézkedést alkalmazhat. Ugyanakkor 
viszont a vádlott felmentésére tett indítványnak igen komoly eljárásjogi jelentosége van, ugyanis az ügyészi 
felmentésre tett indítvány egyszersmind kizárja a sértett pótmagánvádlókénti fellépését is. 
Ugyancsak felmentésre tesz indítványt az ügyész, ha egyes büntethetoséget kizáró vagy megszünteto okok 
állnak fenn a vádlottal szemben. Ebben az esetben a törvény által megkívánt jogszabályok felhívására 
értelemszeruen a Be. 331. §-a vonatkozik. 
A vádlott felmentésére tett ügyészi indítvány esetében a perbeszédek és felszólalások folytatódnak a védonek 
meg kell tartania védobeszédét, ugyanis nem lehet bizonyos afelol, hogy a bíróság elfogadja-e az ügyészi 
indítványt, illetve annak indokait és ennek megfeleloen milyen döntést fog hozni. 

316. § Az ügyész után a sértett, a magánfél és az egyéb érdekeltek felszólalhatnak. A sértett nyilatkozhat arról, 
hogy a vádlott bunösségének 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 érinto körben indítványt tehet. 

A törvény rendelkezése szerint az ügyészi vádbeszédet követoen a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt 
felszólalhatnak. A gyakorlat azt mutatja azonban, hogy ez csupán olyan lehetoség, amelynek érvényesítésére 
nem minden esetben kerül sor. Az esetek többségében az ügyészi perbeszéd idejére a sértett, a magánfél vagy 
az egyéb érdekelt már nincs is jelen a tárgyaláson, hiszen az esetlegesen több napra kituzött tárgyalás 
esetében a sértett, magánfél vagy az egyéb érdekeltek meghallgatása már korábban megtörtént. 
Mindazonáltal e személyek felszólalásai a törvényi megfogalmazásból is kitunoen nem klasszikus értelemben 
vett perbeszédek, hanem inkább az ügyészi vádbeszédhez kapcsolódó, vagy azt kiegészíto felszólalások. 
Ugyanakkor viszont nem kötelezo élni ezzel a lehetoséggel, mint ahogy egyébként nem is élnek, de a törvény 
lehetoséget biztosít arra, hogy valamilyen szinten, valamilyen formában az érintettek is kifejthessék 
véleményüket az eljárás befejeztével a tárgyaláson, észrevételeket tehessenek a vádbeszédben elhangzottakra. 
A sértett e minoségében az esetek többségében a vádlott bunösségével kapcsolatban is nyilatkozhat, 
természetszeruleg a vádhoz kapcsolódóan, ugyanis abban az esetben, ha magánfélként is fellépett, úgy a 
polgári jogi igény megítélése szoros összefüggésben van a vádlott büntetojogi felelosségének 
megállapításával, így a sértett a szó köznapi értelmében érdekelt a büntetoeljárás kimenetelében. 
A törvény rendelkezése szerint a sértett nyilatkozhat arról, hogy a vádlott bunösségének megállapítását és 
megbüntetését kívánja-e. 
Sem a törvénybol, sem a törvényhez fuzött miniszteri indokolásból nem derül ki, hogy a sértetti nyilatkozat, 
amely a bunösség megállapítására és a megbüntetésre vonatkozik, mennyiben befolyásolhatja a 
büntetoeljárás kimenetelét, ugyanis a közvádas eljárások esetében nem a sértett nyilatkozata dönti el, hogy a 
bíróság a vádlott bunösségét megállapítja és azért büntetést szab ki. 
Amennyiben a sértetti nyilatkozatnak bármi jelentosége lenne, úgy az a magánindítvány keretében már a 
büntetoeljárás megindításakor, de legkésobb a tárgyalás megkezdésekor tisztázásra került. Ebbol következoen 
a sértett azon nyilatkozata, hogy kéri-e a vádlott bunösségének a megállapítását és megbüntetését csupán 
jelképes jellegu aktusnak kell tekinteni a büntetoeljárás menetében. 
A törvény egyébként ezt a sértettnek csupán lehetoségként kínálja fel, hogy amennyiben jelen van a bizonyítási 
eljárás berekesztésénél, úgy mint a buncselekmény egyik igen fontos szereploje, kifejthesse véleményét. 
A magánfél a vádbeszéd elhangzása után megjelölheti, hogy milyen összegben kívánja polgári jogi igényét 
érvényesíteni és ezt meg is indokolhatja. 
Az esetek többségében azonban ezen igényét és indokait a magánfél a Be. 284. § (2) bekezdés b) pontjában 
írtak szerint már a tárgyalás megkezdésekor megtette. Ugyanakkor viszont lehetoség van arra, hogy 
amennyiben a magánfél a tárgyalás megkezdésekor már összegszeruen bejelentette érvényesítendo polgári 
jogi igényét, hogy a büntetoeljárás során lefolytatott bizonyítási eljárás eredményéhez képest mind az 
összegszeruségben, mind a jogalap tekintetében azt meg is változtathassa, így az ügyészi vádbeszéd után 



feltétlenül indokolt lehetoséget biztosítani a számára, hogy konkretizálja a polgári jogi igényével kapcsolatos 
álláspontját. 
Amennyiben a magánfél nincs jelen a tárgyaláson, úgy lehetoség van a nyomozás során bejelentett polgári 
jogi igény ismertetésére is. 
Ezen túlmenoen a magánfélnek lehetosége van arra is, amennyiben a nyomozás során ezt elmulasztotta, hogy 
a bírósági eljárás során írásban jelentse be polgári jogi igényének jogalapját és összegszeruségét. 
A törvény ezen túlmenoen lehetoséget biztosít az egyéb érdekeltek felszólalására is, ugyanis abban az esetben, 
ha az egyéb érdekelt jogát vagy jogos érdekét közvetlenül érintheti a bírósági döntés valamely rendelkezése, 
ezzel kapcsolatosan indítványt terjeszthet elo. Ilyen lehet adott esetben, ha a büntetoeljárás során, mint 
érdekelttol valamilyen vagyontárgy elkobzásra, vagy vagyonelkobzásra kerülhet. 
A tanács elnökének gondosan ügyelnie kell arra, hogy a felszólalások a tárgyhoz szorosan kapcsolódjanak és 
terjedelmükben is arányban álljanak az eloterjeszto perbeli pozíciójával. 
Amennyiben az érdekeltek olyan indítványt terjesztenek elo, amely adott esetben indokolhatja a bizonyítási 
eljárás ismételt megnyitását, úgy a bíróság amennyiben szükségesnek tartja bizonyítási eljárást újból 
megnyitja. 

317. § (1) A felszólalások után a védobeszéd következik. A védo perbeszéde után a vádlott is szót emelhet saját 
védelmére. Ha a vádlottnak nincs védoje, e felszólalásra a perbeszédre vonatkozó szabályok [314. § (3) és (4) bek.] 
az irányadóak. 

(2) Több vádlott esetén a védobeszédek sorrendjét a tanács elnöke határozza meg. 
1. Az ügyészi vádbeszédet követoen a sértett, a magánfél, az egyéb érdekeltek felszólalása után a sértett 
nyilatkozata következik, majd az ügyben szereplo vádlottak védoi mondhatják el álláspontjukat az ügyrol. 
A védo általános kötelezettségeit a Be. 50. §-a határozza meg, amelynek lényege szerint a védo köteles a 
vádlott védekezése érdekében minden törvényes eszközt felhasználni, a vádlottat mento, illetve a felelosségét 
enyhíto tényeket, körülményeket felderíteni és eloadni, valamint mindent megtenni a vádlott védelmében. 
Ennek megfeleloen ez az általános szabály az, amely behatárolja gyakorlatilag a védobeszéd tartalmát is. 
A védo által eloterjesztett védobeszéd a korábban elhangzott vádbeszédhez és a vádhoz kapcsolódik, illetve 
szerkezetileg arra épül, ugyanis a védonek a beszédében is feltétlenül foglalkoznia kell a megállapítható 
tényállással, az eljárás során lefolytatott bizonyítási cselekményekkel, a bizonyítékok hiteltérdemloségével és 
mérlegelésével, a cselekmények jogi minosítésével, a vádlott személyi körülményeivel, a bunösséggel, a 
kiszabható büntetéssel, illetve intézkedéssel, valamint az egyéb rendelkezésekkel. 
A törvény rendelkezése szerint amennyiben több vádlottas ügyben a vádlottnak nincs védoje, a felszólalásra a 
perbeszédre irányadó szabályok az irányadóak. Ez azzal a gyakorlati következménnyel jár, hogy több 
vádlottas ügyben a perbeszédek során elhangzott védobeszédek sorába integrálódik be annak a vádlottnak a 
felszólalása, akinek nincs védoje. Ennek keretében a vádlott a saját védelme érdekében elmondhatja mindazt, 
amit a védo általában a védence érdekében elmondhat, állást foglalhat a vád tárgyává tett cselekménnyel, 
bunösséggel és a kiszabható büntetéssel kapcsolatosan. Ezt követoen ugyanezen vádlottat ettol függetlenül 
megilleti az utolsó szó joga is, tehát a védobeszédek elhangzása után az utolsó szó joga kapcsán a vádlottnak 
ugyanúgy meg kell adni a lehetoséget, hogy saját védelme érdekében az utolsó szó jogán nyilatkozzon. 
2. A Be. 44. § (2) bekezdése szerint a terhelt érdekében több védo is eljárhat, ez azonban nem azt jelenti, hogy 
a vádlott védelmében eljáró védok külön-külön, egymástól függetlenül, vagy egymásra tekintettel 
védobeszédet tarthatnának a felszólalásokat követoen. Több védo eljárása esetén az o megállapodásuk dönti 
el, hogy a vádlott érdekében a perbeszédet melyik védo fogja megtartani. Ez az eset azonban nem azonos 
azzal a helyzettel, amikor ugyanazon védo több vádlott védelmét látja el, amennyiben nincs kizáró ok, ugyanis 
ilyen esetben ugyanazon védot megilleti a többszöri védobeszéd megtartásának a lehetosége. 
Több vádlott és több védo esetében a védobeszédek sorrendjét a tanács elnöke határozza meg egyrészt 
célszeruségi, másrészt pergazdaságossági szempontok alapján. Ebben a sorrendben a védovel nem rendelkezo 
vádlott védobeszéde azonos perjogi megítélés alá esik az ügyvéd által eloterjesztett védobeszéddel. 
A védobeszédek sorrendjének meghatározásánál különös jelentosége lehet a vádlottak, vagy a cselekmények 
olyan szoros összefüggésének, amely igényelheti a védobeszédek sorrendjének tudatos csoportosítását, illetve 
meghatározását a felesleges és szükségtelen ismétlések elkerülése érdekében. 

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

(2) A perbeszédek, felszólalások, illetve a viszonválaszok után, ha a vádlott süket és tolmács nem alkalmazható, 
lehetoséget kell biztosítani számára a jegyzokönyv elolvasására. 

1. A vád- és védobeszédek elhangzását követoen azok sorrendjében viszonválaszoknak van helye. A 
viszonválasz azonban nem kötelezo, pusztán lehetoség az ügyész illetve a védo részére abban az esetben, ha 



akár a felszólalásokban, akár a perbeszédekben olyan jogi és ténybeli megállapítások hangzottak el, 
amelyekkel kapcsolatosan az ügyész vagy a védo feltétlenül észrevételt kíván tenni. Ennek megfeleloen az 
ügyész felszólalását követoen a védonek is van viszonválasz adási joga az ügyész által elmondottakkal 
kapcsolatosan. 
A törvény a viszonválaszok számát, illetve terjedelmét nem határozza meg, ugyanakkor viszont kötelezoen 
eloírja, hogy a viszonválasz adás sorában utoljára a védot illeti a szó és a vádlott is felszólalhat. 
Természetszeruleg a tanács elnökének, aki az egész tárgyalás gördülékenységéért, tekintélyéért felel, ügyelnie 
kell arra, hogy a viszonválasz adás törvényben biztosított lehetosége ne fajuljon parttalan és személyeskedo 
vitává a védo és az ügyész között. Figyelemmel arra, hogy a törvény kötelezoen eloírja, hogy a viszonválasz 
sorában a vádlottat, illetve a védot illeti az utolsó viszonválasz adás lehetosége, az ügyészi felszólalásnál már 
jelezni kell, hogy a védo felszólalása után további viszonválasz adásra már nincs lehetoség. 
A viszonválasz gyakorlatilag része annak a retorikai jellegu perbeli vitának, amely egyrészt a cselekmény 
eldöntése, másrészt a vádlott cselekményének jogi megítélése körében zajlik, ugyanis mind az ügyész, mind a 
védo a perbeszédek során értesülhet elso kézbol olyan tényekrol, körülményekrol, amelyekkel kapcsolatosan 
az eljárás során még nem volt ideje felkészülni. Ennek megfeleloen a bíróság meggyozése indokolhatja, hogy 
akár az ügyész a védonek, akár a védo az ügyésznek egyes állításait megcáfolja, illetve meggyengítse, vagy 
más megközelítésben értelmezze. 
2. A (2) bekezdés szerint a perbeszédek és felszólalások, illetve a viszonválaszok után, ha a vádlott süket és 
tolmács nem alkalmazható, lehetoséget kell biztosítani számára a jegyzokönyv elolvasására. A Be. 114. § (2) 
bekezdésének helyes értelmezése szerint ugyanis a süket vádlott esetében nem feltétlenül kötelezo és szükséges 
tolmácsot alkalmazni, mivel a vádlott kihallgatására írásbeli érintkezés útján is sor kerülhet. Amennyiben a 
tárgyalás során a bíróság ezt a megoldást választotta, úgy természetszeruleg a perbeszédek, felszólalások és 
viszonválaszok után is lehetoséget kell biztosítani a vádlottnak, hogy megismerhesse, hogy vele szemben az 
ügyész részérol milyen indítványok hangzottak el és a védo milyen érdemi védekezést terjesztett elo. 
A süket vádlott esetében tehát a jegyzokönyvet természetszeruleg a tárgyaláson nyomban olyan formában kell 
elkészíteni, hogy azt a perbeszédek elhangzása után a vádlott rendelkezésére lehessen bocsátani. A tanács 
elnöke megfelelo idot köteles biztosítani arra, hogy a vádlott az elhangzott perbeszédeket nyugodt 
körülmények között a jegyzokönyvnek erre vonatkozó részét elolvashassa. 

Az utolsó szó joga 

319. § Az ügydönto határozat meghozatala elott az utolsó szó joga a vádlottat illeti. 
A perbeszédek és felszólalások valamint az esetleges viszonválaszok elhangzása után a tanács elnöke 
megkérdezi a vádlottat, hogy kíván-e az utolsó szó jogán nyilatkozni, mielott a bíróság ítéletet hozna. 
A szorosan vett érdemi tárgyalás gyakorlatilag a vádlott számára biztosított utolsó szó jogán tett 
nyilatkozatával fejezodik be. Az a körülmény, hogy a törvény önálló külön paragrafusban szabályozza az 
utolsó szó jogát egyértelmuvé teszi, hogy a vádlott számára biztosított utolsó szó joga nem azonos a 
vádlottnak a saját védelmében tett felszólalásával, hanem ez az érdemi tárgyalás befejezo aktusa. Ennek 
megfeleloen a vádlott által tett nyilatkozat után viszonválaszokra már nincs lehetoség, az erre irányuló 
jelentkezést, illetve indítványt el kell utasítani, mivel a határozathozatal céljából tartott tanácsülés elotti 
utolsó perjogi aktus a vádlottnak az utolsó szó jogán tett nyilatkozata. 
A vádlott utolsó szó jogán tett nyilatkozata sem korlátozható, lehetoséget kell biztosítani számára, hogy az 
egész eljárás összegezéseként kifejthesse véleményét a saját cselekményérol, a bunösségérol, a várható 
bírósági döntésrol. 
Ugyanakkor viszont a tanács elnökének arra is ügyelnie kell, hogy az utolsó szó jogán tett nyilatkozat már 
nem tartozik az érdemi bizonyításhoz és a vádlott érdemi felszólalásához. Ennek megfeleloen a vádlottat ki 
kell oktatni az utolsó szó jogán tett nyilatkozat tartalmáról és jelentoségérol. E körben a vádlottnak 
lehetosége van sommásan állást foglalni saját bunösségérol, illetve a bíróság által hozandó határozattal 
szembeni elvárásairól. 
Természetesen a vádlott is tehet olyan nyilatkozatot az utolsó szó jogán, amely indokolhatja a bizonyítási 
eljárás újbóli megnyitását, ugyanakkor viszont a vádlott az utolsó szó jogán nem köteles nyilatkozni, 
különösen, ha az eljárás során - így a tárgyalás során is - élt a Be. 117. § (2) bekezdésében biztosított jogával 
és nem tett vallomást. Ebben az esetben a vádlott ezen perbeli magatartását tiszteletben kell tartani és nem 
lehet nyilatkozat tételre kényszeríteni. 



Ha viszont a vádlott az utolsó szó jogán dönt úgy, hogy mégis vallomást kíván tenni a terhére rótt 
buncselekménnyel kapcsolatban, úgy a bíróságnak e döntést is akceptálnia kell és a bizonyítási eljárás 
megnyitásával lehetoséget kell biztosítani arra, hogy a vádlott érdemi nyilatkozatot tegyen. 

A bizonyítási eljárás újra megnyitása 

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

A Be. 313. §-a szerint amennyiben a bíróság a bizonyítási eljárást lefolytatta és gyakorlatilag a bizonyítási 
lehetoségeket kimerítette, az erre vonatkozó indítvány, vagy eloterjesztés hiányában a bizonyítási eljárást 
befejezetté nyilvánítja. Ez után még számos olyan eljárási cselekmény történhet, amelyben újabb 
körülmények, tények merülhetnek el, sot újabb indítványok eloterjesztésére is sor kerülhet. Nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy a bizonyítási eljárás befejezése után a vádló a vádbeszédet, a védo a védobeszédet tartja 
meg, míg a sértett, magánfél és egyéb érdekelt olyan eloterjesztéseket, indítványokat is tehet, amelyek a 
tárgyalás folyamán még fel sem merültek. Ilyen körülmények között a bíróság megítélésére van bízva, hogy 
abban az esetben, ha olyan körülmények merülnek fel, illetve olyan indítvány, bizonyítási indítványok 
hangzanak el, amelyek a hiánytalan és helyes tényállás megállapításához feltétlenül szükségesek, a már 
berekesztett bizonyítási eljárást ismét megnyitja-e vagy sem. 
A bizonyítási eljárás ismételt megnyitására tehát a lehetoség már az ügyészi vádbeszéd megtartása után 
megnyílik. Abban az esetben, amennyiben az ügyész a vádbeszédben olyan körülményekre hivatkozik, amelyek 
további bizonyítást igényelnek, netán erre vonatkozó indítványt is eloterjeszt, a bíróság a bizonyítási eljárást 
még a felszólalások és a védobeszéd megtartása elott ismételten megnyithatja, elotte azonban indokolt a 
védelemnek is lehetoséget biztosítani, hogy az esetleges bizonyítással kapcsolatos álláspontját kifejthesse. 
Ugyancsak megnyithatja a bizonyítási eljárást a bíróság abban az esetben, ha már a perbeszédek és 
felszólalások elhangzottak és a bíróság a Be. 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésre visszavonult. A 
bizonyítási eljárás újra megnyitásának a végso határa az érdemi határozat meghozatala. Ebbol következoen, 
a tanácsülésen történo tanácskozás során is felvetodhetnek olyan körülmények, amelyek további bizonyítást 
indokolnának, vagy tesznek szükségessé, ebben az esetben a bíróság a tanácsülésen is dönthet a bizonyítási 
eljárás újbóli megnyitásáról majd a már lefolytatott bizonyítási eljárás után ismételten befejezetté nyilvánítja 
a bizonyítási eljárást. 
Ennek indoka és tág lehetoségei abban keresendok, hogy inkább egy újból megnyitott bizonyítási eljárással 
szembesüljön a bíróság, mint egy nem kelloen felderített tényállás alapján hozzon ítéletet. Ezért egészen az 
érdemi határozat meghozataláig lehetoség van a bizonyítási eljárás ismételt megnyitására. 
A bizonyítási eljárás eredményéhez képest újabb vádbeszédre, illetve védobeszédre kerülhet sor és az ügyben 
érintett sértett, magánvádló és egyéb érdekelt ismételten felszólalhat annak függvényében, hogy az újból 
megnyitott bizonyítási eljárás milyen eredménnyel zárult. 
Abban az esetben, amikor az újból megnyitott bizonyítási eljárást a bíróság lefolytatta és befejezetté 
nyilvánította, mindenképpen fel kell hívni az ügyészt és a védot, hogy kívánnak-e újabb perbeszédet tartani. 
Amennyiben a bizonyítási eljárás ezt nem indokolja, úgy akár a vádló, akár a védo kijelentheti, hogy 
korábban megtartott perbeszédeiket változatlanul fenntartják, szükség esetére azt ki is egészíthetik. 
Ugyanez vonatkozik a sértett, a magánfél és az egyéb érdekelt felszólalására is. 

A határozathozatal és a határozat kihirdetése 

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

(2) Az ügydönto határozatot a meghozatala után nyomban ki kell hirdetni. A tárgyaláson meghozott határozat - a 
bíróság tagjai által aláírt - rendelkezo részének eredeti példányát a tárgyalási jegyzokönyvhöz kell fuzni. 

(3) Az ügydönto határozat rendelkezo részét a tanács elnöke állva olvassa fel, és a jelenlevok állva hallgatják meg, 
a tanács elnöke valamely jelen lévo személy egészségi állapotára tekintettel e szabály alól kivételt tehet. Ezt 
követoen a tanács elnöke szóban elmondja az indokolás lényegét. 



(4) Ha a bíróság az ügydönto határozat meghozatala elott azt állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett cselekmény a 
vádirati minosítéstol eltéroen minosülhet, a tárgyalást a védelem elokészítése érdekében elnapolhatja, erre nézve a 
jelen lévo ügyészt, a vádlottat és a védot meghallgatja. 

1. A perbeszédek, a felszólalások, illetve az utolsó szó jogán elhangzott nyilatkozatot követoen a tárgyalás 
érdemi része befejezodött, a bíróságnak nincs más teendoje, mint hogy a határozathozatal céljából tartandó 
tanácsülésre visszavonuljon. Ez gyakorlatilag a tárgyalótermen kívüli helységbe történo tényleges 
visszavonulást jelenti, vagy a tárgyaláson jelenlevoknek a kiküldése a tárgyalóterembol a tanácskozás idejére. 
A határozathozatal céljából tartott tanácsülésen kizárólag a bíróság tagjai és a jegyzokönyvvezeto vehetnek 
részt, tehát sem hivatalos személyek sem joggyakornokok még oktatási célból sem lehetnek jelen. 
A tanácsülés idotartamát a törvény nem határozza meg és nem is korlátozza, így a tanácskozás akár több 
napig is eltarthat. 
A tanácskozás során a tanács tagjainak dönteniök kell azokban a legfontosabb kérdésekben, amelyekre 
határozatukat alapítják. Ennek megfeleloen értelemszeruen az elso eldöntendo kérdés, hogy történt, 
buncselekmény, illetve buncselekmény-e a vád tárgyává tett cselekmény. A következo kérdés az, hogy 
bizonyítást nyert-e az eljárás során, hogy a vád tárgyává tett buncselekményt a vádlott követte el. Ugyancsak 
tisztázni kell, hogy a vádlott bunössége megállapítható-e és ha igen az milyen formában, vagyis terheli-e 
szándékosság vagy gondatlanság. 
Ezek után tisztázni kell, hogy a vádlottal szemben büntetést kell kiszabni, vagy az annál enyhébb intézkedés 
alkalmazása is betölti célját. 
Ezen túlmenoen a tanácskozás során dönteni kell azokban a kérdésekben, amelyekben akár az ügyész, akár a 
védo indítványt terjesztett elo. Ennek megfeleloen dönteni kell az eljárás során lefoglalt bunjelekrol, a vádlott 
esetleges kényszergyógykezelésérol, a feltételes szabadság megszüntetésérol, a korábban felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésérol, a bunügyi költség viselésérol. 
A tanácskozás és a szavazás részletes szabályait egyébként a Be. 256. § (1)-(5) bekezdése szabályozza. 
A tanácskozáson, illetve a tanácsülésen jegyzokönyvvezeto részvétele kötelezo, azonban a Be. 255. §- a szerint 
a tanácsülésrol csak akkor kell jegyzokönyvet készíteni, ha a határozat nem egyhangú. 
Elofordulhat ez abban az esetben, ha akár a bunösség, akár a büntetés kiszabása körében a bíróság tanácsa 
nem jut közös nevezore. Ilyen esetben a tanácskozásról készült jegyzokönyvet zárt borítékban az iratok között 
kell kezelni és azt csak a fellebbezés, felülvizsgálat, kifogás, perújítás és rendkívüli felülvizsgálat során, az 
eljáró tanács elnöke bonthatja fel. 
A tanácsülésen a határozat rendelkezo részét írásba kell foglalni. Az un. rövidített ítéletet - amely nem 
tartalmazza a vádlott személyi adatait, fogva tartásának idejét, a tárgyalási napok számát - a tanács tagjai 
még a kihirdetést megelozoen aláírják. 
A bíróság határozathozatal céljából tartott tanácsülésének idopontja rendkívül lényeges és fontos mozzanata 
a büntetoeljárásnak, ugyanis számos jogkövetkezmény fuzodik a tanácsülésre történo visszavonuláshoz. Eddig 
az idopontig módosíthatja, illetve változtathatja meg a vádat az ügyész, illetve ejtheti el, eddig lehet 
eloterjeszteni bizonyítási indítványokat és eddig lehet bejelenteni a polgári jogi igény érvényesítését, vagyis a 
határozathozatal céljából tartandó tanácsülésig tehetnek meg a büntetoeljárásban résztvevo személyek 
minden olyan eljárásjogi cselekményt, amelyet egyébként a tárgyalás során bármikor megtehetnek. Ennek 
megfeleloen a határozathozatal céljából történo tanácsülés megtartása a tanács elnökének ezirányú 
bejelentésével veszi kezdetét, amely egyszersmind azt is jelenti, hogy a perbeszédek, felszólalások, illetve az 
utolsó szó jogán elhangzott nyilatkozat után nyomban vissza kell vonulni tanácsülés megtartására, függetlenül 
attól, hogy maga a tanácsülés esetleg hosszabb idot, netán több napot is igénybe vehet. 
2. Az ügydönto határozat meghozatalát zárt tanácskozás elozi meg, amelynek keretében a bíróság meghozza 
ítéletét vagy egyéb ügydönto határozatát. 
A határozatot nyomban írásba kell foglalni és azt a tanácskozásban résztvevo személyeknek aláírásával kell 
hitelesítenie. 
Ezt a határozatot nevezik "kis ítéletnek", amely rövidítve ugyan, de az érdemi határozat minden lényeges 
elemét tartalmazza. Ezt a rendelkezo részt ahhoz a tárgyalási jegyzokönyvhöz kell csatolni, amely a 
határozathirdetés alkalmával készült. 
A "kis ítélet" jelentosége abban áll, hogy amennyiben az írásba foglalt ítélet vagy az ítélet alapján kiállított 
különbözo értesítok és okiratok tartalma között eltérés van, úgy abban az esetben ellenkezo bizonyításig a 
tanácskozáson megfogalmazott kis ítélet tartalma és rendelkezése az irányadó. 
A fo szabály szerint a határozatot meghozatala napján ki kell hirdetni, tehát a határozat kelte és kihirdetése 
között általában nem telhet el hosszabb ido. Ennek megfeleloen a tanács elnökének már a 



tanácsülésre történo visszavonulás elott be kell jelentenie a határozat kihirdetésének az idopontját, ugyanis a 
tanácskozás és a határozat nyilvános kihirdetése is az elso fokú bírósági tárgyalás szerves része, amely 
egyben azt is jelenti, hogy a határozat hirdetésen ugyanazoknak kell, illetve lehetnek jelen, akik a 
perbeszédek, felszólalások, illetve az utolsó szó jogán elhangzott nyilatkozat megtételekor jelen voltak. 
A határozat kihirdetését követoen a perorvoslati nyilatkozatok megtétele, majd szükség szerint a 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos döntések meghozatala után kerül sor a tárgyalási jegyzokönyv 
lezárására. 
3. A törvény rendelkezése szerint az ügydönto határozat rendelkezo részét a tanács elnöke állva olvassa fel és 
a jelenlévok állva hallgatják meg. Ez természetszeruleg vonatkozik a bíróság tanácsának tagjaira, a 
jegyzokönyvvezetore, a büntetoeljárásban résztvevo személyekre, a tárgyaláson megjelent hallgatóságra és 
mindazon személyekre, akik bármilyen okból és célból a határozat kihirdetésekor a tárgyalóteremben 
tartózkodnak, pl. biztonsági orként, fegyorként, teremorként, netán újságíróként, fotóriporterként, vagy 
televíziós riporteri minoségben. 
Ennek megtartására egyébként a tanács elnöke a tárgyalás méltóságának megorzése céljából a jelenlévok 
figyelmét felhívja és felszólíthatja a határozathirdetés elott, hogy álljanak fel. 
A törvény rendelkezésébol kitunoen kizárólag a határozat rendelkezo részét kell állva kihirdetni és végig 
hallgatni. 
A törvény feljogosítja a tanács elnökét, hogy ez alól a kötelezo rendelkezés alól kivételt engedélyezzen olyan 
személyek számára, akik egészségi állapotuknál fogva képtelenek lennének vagy csak igen jelentos nehézség 
árán tudnának eleget tenni e törvényi kötelezettségnek. Ez lehet fizikai állapot, szellemi állapot és bármely 
más olyan körülmény, amely az egészségi állapottal hozható összefüggésbe. 
Ebben az esetben ezt a határozat kihirdetése elott nyilvánossá kell tenni, hogy a jelenlévok tudják azt, hogy 
mely személyek, milyen okból nem tesznek eleget e törvényi kötelezettségnek és azt is, hogy a tanács elnöke 
erre engedélyt adott. 
4. Az eljárás során bármikor felmerülhet annak lehetosége, hogy a bíróság arra a felismerésre jut, hogy a vád 
tárgyává tett cselekmény akár az eredeti, akár a módosított vádtól eltéroen minosülhet. 
A Be. 270. § (1) bekezdése szerint a bíróság a tárgyalás elokészítése keretében tehet ilyen megállapítást. 
Ennek figyelembe vételével dönthet áttételrol, egyesítésrol vagy elkülönítésrol, netán az eljárás 
felfüggesztésérol vagy megszüntetésérol. 
Ebben az esetben a bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján dönt a tekintetben, hogy a vádiratban leírt 
cselekmény helyesen hogyan minosülhet. 
A tárgyaláson lefolytatott bizonyítási eljárás eredményéhez képest is megváltozhat az ügy ténybeli és jogi 
megítélése. 
Az eljárás menetében az ügyésznek is lehetosége van, hogy a vádiratban írt eredeti minosítését akár többször 
is a bizonyítási eljárás eredményéhez igazítsa és ezt a jelenlévok tudomására hozza. Az ügyész végso 
álláspontja azonban kizárólag az ügyben tartott vádbeszédbol derül ki és a jelenlévok ekkor értesülnek arról, 
hogy az ügyész a vádat milyen buncselekmény minosítésével tartja fenn a továbbiakban. Ez alapvetoen 
eltérhet az eredeti vádirati minosítéstol, de attól is, amely az eljárás során esetlegesen felvetodött. 
Nyilvánvaló, hogy a védelem ilyen esetben nehéz helyzetbe kerülhet, ha a védobeszéd elott néhány perccel 
értesült arról, hogy az ügyész végül is milyen jogi álláspontot foglalt el a minosítést illetoen. 
Ezen túlmenoen azonban elofordulhat olyan eset is, hogy a bíróság a perbeszédek után már a tanácskozás 
közben jut arra a felismerésre, hogy a cselekmény a vádtól eltéroen minosülhet. A törvény ezt ugyan nem 
fogalmazza meg, de nyilvánvaló, hogy kizárólag annak lehet jelentosége, ha a cselekmény súlyosabb 
minosítésének lehetosége vetodik fel. Ellenkezo esetben enyhébb megítélésu buncselekmény vonatkozásában 
szükségtelen a védelem érdekeire hivatkozással a tárgyalás esetleges elnapolása, - a többen ugyanis 
természetszeruleg benne van a kevesebb. 
Abban az esetben viszont, ha a tanács elnökének megítélése szerint a cselekmény súlyosabban minosülhet az 
eredeti, illetve a vádbeszédben módosított vádtól, úgy szükségesnek mutatkozik a bizonyítási eljárás ismételt 
megnyitása és a tárgyaláson jelen lévok tájékoztatása. A bíróság megállapítja, hogy a vádirati minosítéstol 
eltéroen a buncselekmény súlyosabban is minosülhet és a védelem elokészítése érdekében a tárgyalást 
elnapolhatja, elotte azonban szükségesnek mutatkozik az ügyész, a vádlott és a védo meghallgatása. 
Elofordulhat ugyanis, hogy a védelem vagy a vádlott nem tart igényt a tárgyalás elnapolására és nem igényel 
további felkészülést az eltéro minosítés. 
Tehát akár az ügyész perbeszédében közölt, akár a bíróság által hivatalból tett megállapítás az eltéro 
minosítés lehetoségét illetoen, ha a védo vagy a vádlott a megváltozott körülményekre figyelemmel 



szükségesnek tartja a felkészülés érdekében a tárgyalás elnapolását, úgy a tanács elnökének ezt méltányolnia 
kell és megfelelo idot biztosít a védelem elokészítése számára. 
Igen körültekintoen kell eljárni a tanács elnökének a döntés meghozatalakor annak érdekében, hogy a 
tanácskozáson felmerülo, a vádtól eltéro minosítés lehetoségének a megállapítása ne tunjék elore hozott 
ítéletnek annál is inkább, mivel ez esetben a bíróság még lehetoséget is biztosít a védelem felkészítésére. 
Ugyanis akarva, akaratlanul a bíróság, illetve a tanács elnöke tanácskozási titkot [Be. 256. § (6)] sért azáltal, 
hogy felfedi a jelenlévok elott, hogy az ítélet meghozatalát megelozoen a tanácskozás során milyen minosítés 
lehetosége vetodött fel. 
Abban az esetben, ha a bíróság a védelem kello felkészítése érdekében a tárgyalást el is napolja, ezzel 
mintegy kifejezésre juttatja, hogy az ismertetett lehetosége reális lehet. Következik ez pusztán abból az 
egyszeru ténybol, hogy amennyiben a tanácskozás során csupán felmerült a súlyosabb minosítés lehetosége, 
de azt nyomban el is vetették, úgy a tanács elnöke nem fogja a tárgyaláson a vádirati minosítéstol eltéro 
minosítés lehetoségére felhívni a jelen lévoket és netán a bizonyítási eljárás újbóli megnyitásával a tárgyalást 
sem fogja elnapolni, hogy a védelem esetlegesen egy csekély valószínuséggel rendelkezo felvetodött súlyosabb 
minosítés lehetoségére felkészüljön. 
Ha tehát a tanács elnöke a súlyosabb minosítés lehetoségét a tárgyaláson megállapítja, ez okból a védelem 
megfelelo elokészítése érdekében a tárgyalást elnapolja, így minden valószínuség szerint a bíróság érdemi 
határozata azonos lesz a kihirdetett súlyosabb minosítéssel. Ellenkezo esetben komolytalanná válhat a 
napolás, a védelem felkészítése és a védo ismételt meghallgatása. 
A törvény ezen rendelkezése tehát úgy tunik sérti a 256. § (6) bekezdésének azon rendelkezését, amely szerint 
a tanácskozás és a szavazás titkos, de ellentétben áll a Be. 2. § (2) bekezdésében megfogalmazott vádhoz 
kötöttség elvével is, miszerint a bíróságot a vád tárgyává tett tények kötik, így e tények körében dönthet a 
vádlott büntetojogi felelosségérol. Ebbol következoen a vádlottnak és a védonek nem a cselekmény jogi 
minosítésével szemben kell a védelemre felkészülnie, hanem a vád tárgyává tett tények kapcsán kell 
védekeznie. 
Ezért abban az esetben, ha a perbeszédben a vád tárgyává tett tényekben változás nem következett be, úgy a 
vádlottat és védot nem érheti meglepetés, hiszen a bíróság azoknak a tényeknek az ismeretében fog dönteni a 
vádlott bunösségérol, amely tények a védelem elott is ismertek voltak. 
Ily módon tehát indokolatlannak tunik a védelem elozetes felkészítése a várható minosítésre. 
Az ezzel kapcsolatos miniszteri indokolás szerint a (4) bekezdés beiktatására azért volt szükség, mert egy 
konkrét ügyben a magyar bíróságok megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezségokmányának 6. 
Cikkelyét, amikor másodfokon úgy minosítették át a terhelt által elkövetett buncselekményt más 
buncselekménnyé, hogy erre nézve ügyészi indítvány nem volt és a védelemnek sem volt lehetosége a 
másodfokú bíróság jogi álláspontjával kapcsolatban érvei kifejtésére. 
Ez az érvelés annyiban kérdojelezheto meg, hogy a (4) bekezdésben írtak maradéktalan betartása önmagában 
még nem zárja ki annak lehetoségét, hogy a másodfokú bíróság változatlan tényállás mellett az ügyészi vádtól 
és az elso fokú bíróság álláspontjától eltéroen állapítsa meg a vádlott bunösségét, illetve minosítse a vádlott 
cselekményét. 
Összességében tehát a törvény ezen rendelkezésének csak nagyfokú körültekintés mellett lehet eleget tenni oly 
módon, hogy a bíróság lehetoség szerint ne prejudikáljon, és ne sértsen tanácskozási titkot. 

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 tuzni. 

(2) Az (1) bekezdés alapján kituzött tárgyaláson a tárgyalás legutóbbi részérol készült jegyzokönyvet nem kell 
ismertetni. Ha a tárgyaláson a vádlott, illetoleg a védo a szabályszeru idézés ellenére nem jelent meg, a határozat a 
vádlott, illetoleg a védo távollétében is kihirdetheto. E mulasztás miatt nincs helye igazolásnak. 

1. Vannak nagy terjedelmu, sok vádlottas, bonyolult ténybeli és jogi megítélésu ügyek, amelyeknél nincs 
mindig lehetoség arra, hogy a perbeszédek és felszólalások után közvetlenül meghozhassa a bíróság a 
határozatát és azt ki is hirdesse. 
Bizonyos esetekben ugyanis szükség lehet hosszabb tanácskozásra, amelynek idoigényessége az ügy 
bonyolultságától, a határozat terjedelmétol függ. 
Ennek érdekében a törvény lehetoséget biztosít arra, hogy ha az ügy bonyolultsága, a határozat terjedelme 
vagy más fontos okból szükséges, a bíróság a határozat meghozatalát, illetve kihirdetését nyolc napra, 
rendkívül bonyolult ügyek esetében kivételesen tizenöt napra elnapolhatja. 
A nyolc, illetve tizenöt nap a határido felso határa, így ennél rövidebb idore is kituzheto a határozathirdetés 
napja. 



Ez a határido egyébként a bíróságot csak akkor köti, amennyiben a perbeszédek elhangzása után az utolsó szó 
jogán tett nyilatkozat is elhangzott. Amennyiben erre még nem került sor, vagy a perbeszédek csak részben 
hangzottak el, úgy értelemszeruen e törvényben határidonek nincs jelentoségük és a perbeszédek, illetve a 
felszólalások folytatására a tárgyalás bármilyen idopontra kituzheto. 
A határozat kihirdetésének a napját a tárgyalás elnapolásakor nyomban ki kell tuzni. 
2. A törvény rendelkezésének megfeleloen az (1) bekezdés szerint nyolc, illetve tizenöt napra elnapolt 
tárgyaláson a legutolsó tárgyalásról készült jegyzokönyvet nem kell ismertetni. 
A miniszteri indokolás szerint ez a rendelkezés azzal függ össze, hogy a 322. § alapján elnapolt tárgyaláson 
csak a határozat kihirdetése és a jognyilatkozatok megtétele történik, ekkor felesleges a tárgyalás korábbi 
részérol készült jegyzokönyv ismertetése. 
A jegyzokönyv ismertetésének mellozése azonban nem erre vezetheto vissza, hanem arra, hogy a jegyzokönyv 
ismertetésének az a célja, hogy a két tárgyalási nap között a bizonyítási eljárás folytonossága fennmaradjon. 
Ha viszont a bíróság határozathirdetésre napolja el a tárgyalást, illetve tuz határnapot, a bizonyítási eljárást 
már lényegesen korábban, a perbeszédek és felszólalások elott berekesztette és lezárta, így a tárgyalási 
jegyzokönyv anyagának ismertetésére ez okból nem kerülhet sor. 
Megjegyzendo, hogy azon a címen sincs szükség és lehetoség a legutóbbi tárgyalási jegyzokönyv 
ismertetésére, ha a két tárgyalási határnap között nyolc napnál hosszabb ido telt el mert a bíróság a 
nyolcadik napra vagy annál rövidebb idore tuzte a határozat hirdetését, úgy a törvény rendelkezésénél fogva 
is szükségtelen lenne a tárgyalási jegyzokönyv ismertetése. 
Kétségtelen, hogy a tizenöt napos határido esetében ez okból a jegyzokönyv ismertetése nem lenne 
szükségtelen, ám a korábbiakban elmondottak szerint a határozathirdetésre tuzött határnap már nem része a 
bizonyítási eljárásnak. 
Más a helyzet akkor, ha a határozathirdetésre tuzött nyolc, illetve tizenöt napos határidot a bíróság 
elmulasztotta. Ilyen esetben a bizonyítási eljárást ismételten meg kell nyitni és a legutóbbi tárgyalási 
jegyzokönyvet ismertetni kell. 
Ha a tárgyaláson a vádlott szabályszeru idézés ellenére nem jelent meg, az ítélet a távollétében is 
kihirdetheto. 
Nem megnyugtató, az ha a bíróság a határozathirdetés napján értesül arról a körülményrol, hogy a vádlott a 
szabályszeru idézés ellenére nem jelent meg, de nincs tudomása arról, hogy neki felróható okból, vagy 
objektív akadályok miatt mulasztott határidot. 
További eljárási problémát jelent, hogy ha a határozat a vádlott távollétében kerül kihirdetésre és ezt 
követoen derül ki, hogy a vádlott ismeretlen helyre távozott, vagy az idoközben bekövetkezett súlyos betegsége 
miatt vele szemben az eljárás nem folytatható vagy netán elhalálozott, így vele szemben az eljárást a 6. § (3) 
bekezdés c) pontjára figyelemmel büntethetoséget megszünteto okból meg kellett volna szuntetni. 
Ezekben az esetekben a határozat kihirdetése már önmagában törvénysérto módon történt, illetve olyan nem 
jogeros határozat került kihirdetésre, amely rendkívüli jogorvoslattal sem korrigálható. 
Figyelemmel arra, hogy a törvény csupán lehetoséget biztosít a vádlott távollétében történo 
határozathirdetésre, indokoltnak tunik elozetesen a vádlott távolmaradásának okát tisztázni. 
A törvény megfogalmazása ahhoz a feltételhez köti a kihirdetést, ha a vádlott szabályszeru idézés ellenére 
nem jelent meg. A szabályszeru idézés azonban mindenféleképpen megtörtént, hiszen a határozathirdetésre 
történo napolásra a tárgyaláson került sor, amely tárgyaláson viszont a vádlott jelenléte kötelezo volt, hiszen 
az utolsó szó joga is akkor illette meg, így a szóban történo idézés minden határozathirdetésre történo 
napolás esetében szabályszeruen történt. 
A 2003. évi II. tv. módosítása szerint a törvény lehetoséget teremtett arra, hogy a határozathirdetésre napolt 
tárgyalás esetén a Be. 281. § (1) bekezdésében írt fo szabály alól kivételt képez az is, ha a kituzött tárgyaláson 
a szabályszeruen idézett védo sem jelent meg. A határozatot ilyenkor vele ugyan úgy, mint a vádlottal, 
kézbesítés útján kell közölni. Ez az eljárás nem sérti a védelem jogát, mivel a kézbesítés útján közölt 
határozattal szemben nem három, hanem nyolc napon belül van helye fellebbezésnek [Be. 325. § (2) 
bekezdés]. 
A védo távolmaradása és így az indokolás ismeretének hiánya a védelmi pozíciót kétségkívül rontja, ennek 
következményeit azonban a szabályszeru idézés ellenére meg nem jelent védonek kell vállalnia. 
A törvény ezekben az esetekben a védelem, illetve a vádlott részérol az igazolási kérelem lehetoségét is 
kizárja. 

A jogorvoslati nyilatkozatok 



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

(2) A fellebbezonek 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 új tényt is lehet állítani, új bizonyítékra is lehet hivatkozni, és olyan bizonyítást is lehet 
indítványozni, amelyet az elso fokon eljárt bíróság mellozött. 

(4) A fellebbezés írásban indokolható. Az indokolást az iratok felterjesztéséig az elsofokú bíróságnál, az iratok 
felterjesztése után a másodfokú bíróságnál - legkésobb a tárgyalást megelozo nyolcadik napon - kell eloterjeszteni. 

1. Miután a tanács elnöke a bíróság ügydönto határozatát kihirdette és azt röviden szóban megindokolta, 
nyomban megkérdezi a jelenlevo fellebbezésre jogosultakat, hogy kívánnak-e fellebbezéssel élni. Ebben a 
körben célszeru és indokolt a vádlottól azt is megkérdezni, hogy a kihirdetett ítéletet megértette-e, majd ki kell 
oktatni, hogy a perorvoslati nyilatkozat megtétele során milyen jogokkal rendelkezik. Amennyiben a 
határozatot a vádlott nem értette meg, úgy azt még a perorvoslati nyilatkozat megtétele elott meg kell 
magyarázni számára. 
A törvény meghatározza a perorvoslati nyilatkozatok sorrendjét, amelytol eltérni nem lehet. Ennek indoka az, 
hogy a vádlottnak a perorvoslati nyilatkozat megtételekor tisztában kell, hogy legyen azzal, hogy az ügyész 
jelentett-e be fellebbezést a terhére, vagy sem. A fellebbezési nyilatkozatokat a megtétel sorrendjében 
jegyzokönyvbe kell foglalni. 
A fellebbezési nyilatkozatokban indokolás nélkül meg kell jelölni a fellebbezés okát és célját egyaránt. 
A törvény felsorolása szerint eloször az ügyész, azt követoen a magánfél, az egyéb érdekelt, a vádlott és a 
védo nyilatkozik. Természetszeruleg az általános szabályok szerint a vádlott a perorvoslati nyilatkozat 
megtétele elott konzultálhat a védojével. 
A vádlott és a védo közösen is eloterjeszthetik perorvoslati nyilatkozatukat. A vádlott és a védo nyilatkozata 
nem függvénye egymásnak, tehát a védot a vádlott nyilatkozatától függetlenül illeti meg a perorvoslati 
nyilatkozat megtétele. 
Nem jelenti a fellebbezési nyilatkozatok sorrendjének sérelmét, ha akár az ügyész, akár a jogorvoslati 
nyilatkozatra jogosultak bármelyike érdemi nyilatkozat helyett három napi gondolkodási idot tart fenn, sot az 
sem, ha a három napi gondolkodási ido fenntartása esetén az ügyben szereplo többi jogosult nyilatkozatát 
követoen utóbb mégis csak nyilatkozik a fellebbezésével kapcsolatosan. 
Amennyiben az arra jogosult a határozat kihirdetése után nyomban nyilatkozik és fellebbezést jelent be a 
határozattal szemben, meg kell jelölnie, hogy a határozat mely rendelkezését sérelmezi és a fellebbezése mire 
irányul. 
A Be. 346. § (2) bekezdésének megfeleloen fellebbezésnek van helye kizárólag a határozat indokolása ellen is. 
A határozat rendelkezo részében foglalt valamennyi bírósági rendelkezés ellen helye van fellebbezésnek, így a 
bunösség megállapításával, a büntetés kiszabásával, a lefoglalt dolgok kiadásával, illetve elkobzásával, a 
feltételes szabadságra bocsátással, a végrehajtási fokozat megállapításával, felfüggesztett szabadságvesztés 
elrendelésével, feltételes szabadságból történo kizárással, a bunügyi költség viselésével kapcsolatosan. 
A fellebbezonek tehát meg kell jelölnie, hogy melyik az a rendelkezés, amelyiket a fellebbezésével megtámad 
és elo kell adnia, hogy a fellebbezése mire irányul. Az a körülmény, hogy a vádlott a fellebbezését nem 
szabatosan jelöli meg, a fellebbezés érdemi elbírálását nem befolyásolhatja. 
Ha a jogi képviselo nélkül eljárt terhelt perorvoslati nyilatkozatának a tartalma bizonytalan vagy félreértheto, 
mind az elso fokú, mind a másodfokú bíróságnak - a törvényben írt kioktatási kötelezettsége folytán - 
esetlegesen a fellebbezés kiegészítésére vonatkozó felhívás útján tisztáznia kell, hogy a terhelt az elso fokú 
bírósági határozatot miért tartja sérelmesnek; a fellebbezési ok téves megjelölése, vagy a perorvoslati 
nyilatkozat téves volta miatt a fellebbezés érdemi elbírálását nem lehet megtagadni, illetoleg annak 
fellebbezési tárgyalás megtartása nélkül történo elbírálása törvénysérto. (BH1995. 333.) 
2. A törvényi szabályozás szerint a fellebbezésre jogosultnak már a fellebbezés bejelentésekor meg kell 
jelölnie, hogy a határozat mely rendelkezését sérelmezi és azt, hogy a másodfokú eljárásban milyen célt kíván 
elérni. 
A fellebbezési ok és cél megjelölésének elmulasztása távolról sem olyan eljárási szabálysértés, amelynek 
utóbb nem orvosolható jogkövetkezménye lenne. A törvény csupán, mint kívánalmat jelöli ezt meg. 



Megjegyzendo ezzel kapcsolatosan, hogy a törvény a tekintetben sem tartalmaz megszorító rendelkezést, hogy 
az ok és cél megjelölésére mikor kerüljön sor. Semmiféle mulasztást nem követ el az a fellebbezo, aki a 
fellebbezés bejelentése után utóbb, írásban jelöli meg részletes indokait a fellebbezésének. 
A fellebbezési ok téves megjelölése vagy a fellebbezés egyébként téves volta miatt a fellebbezés érdemi 
elbírálását nem lehet megtagadni. 
A törvény ezen rendelkezése gyakorlatilag szó szerint megegyezik a BH1995. 333. sz. jogesetének szövegével 
és ezáltal a bírói gyakorlatot emelte törvényi erore. 
Más rendelkezések vonatkoznak az ügyészre. Ugyanis a törvény kötelezoen eloírja, hogy az ügyésznek nem 
elegendo a fellebbezést bejelentenie, hanem meg kell jelölnie azt is, ha a vádlott terhére jelent be fellebbezést. 
Nem elég továbbá a vádlotti, s a védelmi, de az ügyészi fellebbezés esetében sem annak bejelentése, hogy a 
határozattal szemben fellebbezést jelent be. 
Az ügyész esetében azonban már más a helyzet, ugyanis az ügyészi fellebbezés esetében feltétlenül tisztázni 
kell, hogy az ügyészi fellebbezés valójában a vádlott terhére irányul-e vagy esetleg a javára. 
Ennek hangsúlyozása azért rendkívül fontos, mert nem minden ügyészi fellebbezés jelent értelemszeruen a 
vádlott terhére perorvoslatot, ugyanakkor nem minden bejelentett fellebbezéssel kapcsolatosan döntheto el 
egyértelmuen, hogy az a vádlott terhére irányul-e vagy pedig az érdekében kezdeményez másodfokú eljárást. 
A 354. § (1) bekezdése szerint ugyanis az elso fokú bíróság által felmentett vádlott bunösségét megállapítani, 
a büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést jelentettek be. 
A Be. 354. § (2) bekezdése szerint a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a 
bunösségének megállapítására, buncselekményének súlyosabb minosítésére, a büntetésének súlyosítására, 
illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabbnak a megállapítására vagy ilyen 
intézkedés helyett büntetés megállapítására irányul. 
Ebbol következoen nem tekintheto a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek, ha az elso fokú bíróság által 
felmentett vádlott esetében az ügyész kizárólag a felmentés jogcíme miatt jelent be fellebbezést. 
Ugyancsak nem tekintheto a vádlott terhére bejelentett ügyészi fellebbezésnek, ha a fellebbezés a határozat 
indokolása ellen irányul, vagy meghatározott eljárási szabálysértést kifogásol. 
Gyakorta elofordulnak olyan esetek, hogy a vádlott a Be. 323. § (2) bekezdésében írtakkal ellentétben nem 
fellebbezés formájában hozza a bíróság tudomására elégedetlenségét a határozattal szemben. Ilyen lehet, 
amikor a vádlott saját terhére jelent be fellebbezést vagy nem tetszésének más formában, kézlegyintéssel, 
taglejtéssel ad hangot. Ebben az esetben a helyes eljárás az, ha a bíróság a vádlott minden olyan 
megnyilvánulását, amelybol egyértelmuen és félreérthetetlenül a határozattal szembeni elégedetlenségére 
lehet következtetni, fellebbezésnek tekinti. 
3. A törvény rendelkezése szerint a fellebbezésben új tényt is lehet állítani és új bizonyítékra is lehet 
hivatkozni. 
Ez a jog, illetve lehetoség valamennyi fellebbezésre jogosultat megilleti, tehát nem csupán a vádlottat és a 
védot, hanem az ügyészt is. Ugyanakkor a fellebbezés bejelentésekor ez az eljárás nem túl gyakorlatias, 
ugyanis ha a fellebbezo fél ismeretében olyan új tények, illetve új bizonyítékok vannak, amelyek megítélése 
szerint az ügyet más megvilágításba helyezhetik, úgy nyilvánvaló, hogy ezekre a tényekre, illetve 
bizonyítékokra már korábban is hivatkozott, illetve azokat bizonyítási indítvány keretében eloterjesztette. 
A korábbi szabályozással ellentétben a törvény lehetoséget biztosít arra, hogy a fellebbezésben olyan 
bizonyításra is lehet hivatkozni, amelyeket korábban már eloterjesztettek és azt a bíróság elutasította. 
Nyilvánvaló, hogy az új tények, illetve az új bizonyítékok bejelentése a fellebbezés részletes indokolására 
vonatkozik, amikor az írásba foglalt határozattal szemben a másodfokú bíróság részére részletes indokolást 
terjesztenek elo. Ugyanakkor a fellebbezés keretében eloadott új tényállítások, illetve új bizonyítékok a 
másodfokú eljárás során, mint bizonyítási indítványok is eloterjeszthetoek és a másodfokú bíróság mérlegelési 
jogkörében dönt a bizonyítás kiegészítése tárgyában, illetve döntenie kell az eloterjesztett új bizonyítékokkal 
kapcsolatos további eljárásról. 
4. Az elsofokú bíróság elott a határozat kihirdetésekor elegendo a (2) bekezdés szerint bejelenteni a 
fellebbezést, amely gyakorlatilag azt jelenti, hogy az arra jogosult megjelöli, hogy a határozat mely 
rendelkezését sérelmezi és a fellebbezése mire irányul. 
Ezen túlmenoen a fellebbezés bejelentésekor sem a vádlottnak, sem az ügyésznek nem kell részletesen 
megindokolnia a fellebbezését. Ugyanakkor a (4) bekezdés lehetoséget ad arra, hogy az arra jogosult a 
fellebbezését írásban indokolja. A részletesen írásban indokolt fellebbezést az iratok felterjesztéséig az 
elsofokú bíróságnál, majd az iratok felterjesztése után a másodfokú bírósághoz kell benyújtani. A fellebbezés 
indokolása mindenképpen a fellebbezés elbírálására jogosult bíróságnak szól, ugyanis az elsofokú bíróság 
határozatát már meghozta. 



A fellebbezés részletes és írásbeli indokolása csak lehetoség, azonban nem kötelezo különös tekintettel a Be. 
348. § (1) bekezdésében írt azon rendelkezésre, amely szerint a másodfokú bíróság a fellebbezéssel 
megtámadott határozatot az azt megelozo bírósági eljárással együtt felülbírálja és a határozatnak a bunösség 
megállapítására, a buncselekmény minosítésére, a büntetés kiszabására, valamint intézkedés alkalmazására 
vonatkozó rendelkezéseit tekintet nélkül arra, hogy ki, milyen okból fellebbezett. Ebbol következoen a 
másodfokú bíróság ennek megfeleloen jár el abban az esetben is, ha mindössze a fellebbezés okát és célját 
bejelentették az elsofokú bíróságnál. 
Amennyiben az arra jogosult a fellebbezését részletesen írásban is indokolja és azt nem az elsofokú 
bíróságnál, hanem a felterjesztés után a másodfokú bíróságnál nyújtja be, úgy annak határideje legkésobb a 
másodfokú tárgyalást megelozo nyolcadik nap. Ennek az a magyarázata, hogy a Be. 358. § (1) bekezdés b) és 
e) pontjai szerint a másodfokú bíróság tanácsának elnöke a vádlottnak és a védonek kézbesíti a másodfokú 
bíróság mellett muködo ügyész indítványát, míg a vádlott vagy a védo fellebbezésének indokolását pedig 
ugyanezen ügyésznek küldi meg. Ebbol következoen a fellebbezésre jogosultak kölcsönösen értesülnek a 
bejelentett perorvoslatokról és a Be. 356. §-a szerint azokra észrevételeket is tehetnek. 

A fellebbezésre jogosultak 

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

képviseloje és házastársa, 
f) a magánfél, a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen, 
g) az, akivel szemben az ítélet rendelkezést tartalmaz, a reá vonatkozó rendelkezés ellen. 
(2) A vádlott terhére az ügyész fellebbezhet. 

1. A fellebbezésre jogosultak körét a törvény meglehetosen tág keretek között húzta meg annak függvényében, 
hogy az elsofokú bíróság az eljárásban résztvevo személyekkel szemben milyen érdemi határozatot hozhat. 
Ennek megfeleloen a vádlott, az ügyész és a védo fellebbezésén túl lehetoséget biztosít a vádlott örökösének a 
polgári jogi igénynek helytadó rendelkezés elleni fellebbezésre, a kényszergyógykezelés elrendelése ellen a 
nagykorú vádlott törvényes képviseloje, vagy házastársa fellebbezésének, a magánfélnek a polgári jogi igényt 
érdemben elbíráló rendelkezés elleni és annak a fellebbezésére, akivel szemben a határozat rendelkezést 
tartalmaz, de kizárólag a reá vonatkozó rendelkezés elleni fellebbezésre. 
A vádlott fellebbezési jogköre gyakorlatilag korlátlan azzal a megkötéssel, hogy saját terhére fellebbezést nem 
jelenthet be. Ennek eldöntése azonban nem minden esetben egyértelmu, ugyanis a vádlott esetében a vele 
szemben kiszabott intézkedés adott esetben súlyosabb következményekkel járhat akár egzisztenciálisan, mint 
egy kiszabott büntetés. Ilyen esetben alaposan és körültekintoen kell vizsgálni, hogy melyik büntetés vagy 
intézkedés szolgálja a vádlott javát vagy hátrányát és a fellebbezését ennek megfeleloen kell megítélni. A 
vádlottnak önálló intézkedés helyett büntetés kiszabására irányuló fellebbezést a javára bejelentettnek kell 
tekinteni, ha a fellebbezésbol egyértelmuen kitunik, hogy a vádlott az önálló intézkedést súlyosnak tartva, 
annak alkalmazását sérelmezi. (BH1981. 10/II.) 
Ugyanakkor viszont nem minden esetben kell a vádlott által az elsofokú érdemi határozat ellen saját terhére 
bejelentett fellebbezést a javára bejelentettnek és ezen az alapon joghatályosnak tekinteni. (FBK. 1991/17.) 
Amennyiben megállapítható, hogy a vádlott megfelelo komolysággal saját terhére kívánt fellebbezést 
bejelenteni, úgy ez a törvény értelmében kizárt, ezért azt el kell utasítani. (BH1980. 283/I.) Ennek indoka az, 
hogy a vádlott terhére a Be. 324. § (2) bekezdése szerint kizárólag az ügyész fellebbezhet. 
Ugyanakkor viszont a 321. § (1) bekezdés f) pontja szerint a magánfél is bejelenthet fellebbezést a polgári 
jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen, amely adott esetben gyakorlatilag a vádlott terhére 
bejelentett fellebbezésnek is tekintheto abban az esetben, ha nagyobb összegu kár megtérítését célozza. 
Összességében azonban töretlen a gyakorlat, hogy amennyiben a vádlottnak a saját terhére bejelentett 
fellebbezés módjából, mikéntjébol arra lehet következtetni, hogy súlyosnak tartja a vele szemben meghozott 
bírói döntést, ebben az esetben a fellebbezést a javára kell tekinteni és így értékelni. 
Ezen túlmenoen a vádlottnak minden olyan megnyilvánulását, kijelentését, mozdulatát a javára bejelentett 
fellebbezésnek kell tekinteni, amellyel a bíróság tudomására hozza elégedetlenségét a vele kapcsolatos 
határozattal. 



2. Az ügyész fellebbezési jogköre még szélesebb a vádlotténál, ugyanis az ügyész korlátozás nélkül jelenthet 
be fellebbezést a vádlott terhére, a vádlott javára, a polgári jogi igény vonatkozásában, vagy az ítélet bármely 
rendelkezésével kapcsolatosan, akár az indokolás ellen is. Az ügyész ezen korlátok nélküli perorvoslati 
jogosultsága az eljárásjogi speciális helyzetébol vezetheto le. 
A Be. 323. § (2) bekezdése szerint az ügyésznek meg kell jelölnie azt is, ha a vádlott terhére fellebbez. Ennek 
következtében, ha a tárgyaláson jelen nem lévo ügyész részére a rendelkezo rész kézbesítése útján közölt 
határozattal kapcsolatban úgy nyilatkozik, hogy ellene "fellebbezést jelent be" és a perorvoslatának 
indokolását az indokolt ítélet kézbesítése után fogja elkészíteni, ez a nyilatkozata nem tekintheto a vádlott 
terhére bejelentett és a súlyosítási tilalmat feloldó fellebbezésnek annak ellenére sem, hogy a fellebbezésre 
nyitva álló határido lejárta után a bírósághoz érkezett indokolásában a próbára bocsátott vádlott 
bunösségének a megállapítását és vele szemben büntetés kiszabását indítványozza. (BH1997. 170.) Tehát a 
súlyosabb szankcióra irányuló ügyészi indítványnak nem lehet helyt adni. 
3. A védot a törvény szerint a vádlott hozzájárulása nélkül is megilleti a fellebbezési jog, amely azt jelenti, 
hogy a vádlott tiltakozása ellenére is bejelenthet fellebbezést a vádlott javára, amely gyakorlatilag 
összhangban van a Be. 50. § (1) bekezdés b) pontjában írtakkal, mely szerint a terhelt érdekében minden 
törvényes védekezési eszközt és módot fel kell használnia és figyelemmel ugyanezen szakasz (3) bekezdésére a 
védo a terhelt jogait - adott esetben fellebbezési jogát - a terhelttol függetlenül is gyakorolhatja. Ennek 
magyarázata abban keresendo, hogy a védo jogi végzettséggel rendelkezo szakember, aki a vádlott 
nyilatkozatához nincs kötve, saját belátása, lelkiismerete és szakmai érvei figyelembe vételével önállóan 
jogosult eldönteni a fellebbezés szükségességét, okát és célját. Mindazonáltal tevékenységének egy korlátja 
van, mégpedig a fellebbezés visszavonása, ugyanis a Be. 357. § (3) bekezdésének értelme szerint a vádlott 
javára más által bejelentett fellebbezést a fellebbezo csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza. 
4. A vádlott örököse ugyancsak fellebbezést jelenthet be a polgári jogi igénynek helytadó rendelkezés ellen. 
Ebbol következoen az örökös fellebbezését egyértelmuen a vádlott javára szolgáló fellebbezésnek kell 
tekinteni. Az örökös saját nevében történo fellépését gyakorlatilag az indokolja, hogy a polgári jogi igényre 
kötelezés a vádlott és ennek következtében áttételesen az örökös vagyoni viszonyait érinti, ugyanis a vádlott 
örököse bizonyos esetben abban lehet érdekelt, hogy a polgári jogi igénnyel kapcsolatos követelését ne a 
bünteto perben, hanem polgári perben bírálják el, ugyanis ott lehetosége van a vádlottal szemben igénypert 
indítani, amely adott esetben a vádlott vagyoni kötelezettségét befolyásolhatja a megítélt polgári jogi igény 
végrehajtása esetén. 
A törvényi rendelkezésbol következoen a vádlott örököse a polgári jogi igény elutasítása, illetve a polgári jogi 
igény egyéb törvényes útra utasítása esetén a határozattal szemben nem élhet fellebbezéssel. 
5. A törvény rendelkezésébol következoen a felmentett vádlott esetében a kényszergyógykezelés elrendelése 
ellen a vádlott hozzájárulása nélkül is fellebbezhet a nagykorú vádlott törvényes képviseloje és házastársa. 
Ebbol következoen a kényszergyógykezelés elrendelése ellen a vádlott élettársa nem jelenthet be fellebbezést. 
E körben azonban a fellebbezési jog gyakorlása annyiban korlátozott, hogy a jogosultak kizárólag az ítéletnek 
a kényszergyógykezelést elrendelo részét támadhatják, míg a vádlott felmentésével kapcsolatos rendelkezést 
nem sérelmezhetik, sem a felmentés jogcíme, sem eljárási szabálysértés miatt. 
6. A magánfél a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés ellen jelenthet be fellebbezést. A magánfél 
az ítéletnek a polgári jogi igény érvényesítését egészben vagy részben egyéb törvényes útra utasító 
rendelkezése ellen nem fellebbezhet akkor sem, ha a bíróság törvénysértéssel ugyan, de elmulasztotta a 
polgári jogi igényt érdemben eldönteni. Viszont a polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezés esetén 
akkor is jogosult a fellebbezésre, ha az igényt nem o, hanem helyette az ügyész érvényesítette. 
A magánfél képviselojének egyébként önálló fellebbezési joga nincs. 
7. Végül a törvény lehetoséget biztosít azok számára is fellebbezésre, akikkel szemben az ítélet rendelkezést 
tartalmaz, de kizárólag a reá vonatkozó rendelkezések ellen. 
A büntetoeljárás során e jogosultak köre elsodlegesen az érdekelteket jelenti. Amennyiben az ítélet a 
lefoglalás megszüntetésével kapcsolatos rendelkezést is tartalmaz, az ítéletnek az egyéb érdekelt részére 
történo kézbesítése és a perorvoslati jogára való kioktatás hiányában nincs helye az ítélet ezt érinto 
rendelkezés jogerore emelkedése és végrehajthatósága megállapításának. (BH1996. 290/II.; BH1985. 258.) 
8. A törvény rendelkezése szerint az ügyész a vádlott terhére jelenthet be fellebbezést. 
Ebbol következoen a Be. 324. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban felsorolt személyek a vádlott terhére 
gyakorlatilag fellebbezést nem jelenthetnek be. Kétségtelen, hogy a magánfél polgári jogi igényt elbíráló 
rendelkezése ellen bejelentett fellebbezése tartalmilag a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek tekintheto, 
de büntetojogilag a bunösség megállapításával és a büntetés kiszabásával kapcsolatos fellebbezést kizárólag 
az ügyész jelenthet be. 



Az ügydönto határozat ellen a törvény a sértett számára nem biztosít fellebbezési jogot. 
Szólnunk kell a pótmagánvádlóról. A fentieknek megfeleloen - mint az eljárás korábbi szakaszaiban is - az 
ügyészi perbeli helyzet letéteményese a pótmagánvádló; a fellebbezési lehetoségeket is illetoen, annak okát, 
irányát tekintve. 
A (2) bekezdés szerint értelemszeruen a pótmagánvádlót a vádlott terhére fellebbezhet. Kivételes kisegíto 
szabályként kell hivatkoznunk e körben a Be. 343. § (4) bekezdésére, amely szerint a pótmagánvádló - 
szemben az ügyésszel - az ügydönto határozat ellen a vádlott javára nem fellebbezhet. 

A fellebbezés bejelentése 

325. § (1) Az, akivel az elsofokú bíróság az ítéletet kihirdetés útján közli, a fellebbezését nyomban bejelentheti, 
vagy erre háromnapi határidot tarthat fenn. E határido 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 elsofokú bíróságnál kell írásban benyújtani, vagy 

jegyzokönyvbe mondani. 
(4) Az ügyésznek a (3) bekezdés szerint benyújtott fellebbezésérol az elsofokú bíróság a vádlottat és a védot 

értesíti. 
1. A fellebbezés bejelentésének módja és határideje annak függvényében változik, hogy a határozatot milyen 
módon közölték a fellebbezésre jogosultakkal. Az (1) bekezdés szabálya szerint, akivel az elsofokú bíróság az 
ítéletet kihirdetés útján közli, a fellebbezést vagy nyomban bejelenti, vagy arra három napi határidot tarthat 
fenn. Figyelemmel arra, hogy az ítélet kihirdetése a tárgyaláson történik, ennek megfeleloen a tárgyaláson 
jelenlevo valamennyi fellebbezésre jogosultnak nyilatkoznia kell a megfelelo kioktatás után. A kioktatásnak ki 
kell terjednie arra is, hogy nem köteles nyomban bejelenteni a fellebbezését, a törvény lehetoséget biztosít 
három napi gondolkodási határido fenntartására. Abban az esetben, ha nem minden fellebbezésre jogosult 
van jelen a tárgyaláson, úgy az ítéletet ki kell kézbesíteni a távollevo fellebbezésre jogosultaknak. 
A tárgyaláson jelenlevo és fellebbezésre jogosult vagy nyomban bejelenti a fellebbezését vagy három napi 
határidot tart fenn. A határido számításával kapcsolatosan a Be. 64. §-a az irányadó, amelynek lényege 
szerint a napokban megállapított határidobe nem számít bele az a nap, amelyre a határido kezdetére okot adó 
körülmény esik. Ez az un. kezdonap, amely azt jelenti, hogy a három napi határidobe a határozat 
kihirdetésének a napja nem számít bele. Ugyanakkor viszont, ha a három napos határido utolsó napja 
munkaszüneti nap, a határido a következo munkanapon jár le. 
A három napos határido elmulasztása ellen igazolási kérelemnek helye nincs, vagyis jogveszto határidonek 
számít. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy amennyiben a három nap anélkül telik el, hogy az arra jogosult a 
fellebbezését benyújtotta volna a bírósághoz, vagy jegyzokönyvbe mondta volna, a határozat automatikusan 
jogerore emelkedik és a bíróság az ítéletet jogerosíto záradékkal látja el. 
Nem igazolási kérelem az olyan bejelentés, hogy - az iktatási bélyegzo adatával szemben - az eljárásban 
résztvevo a fellebbezést ténylegesen az ítélet kihirdetésekor fenntartott három napos határidon belül 
terjesztette elo, (BH1984. 394.) ugyanis igazolásról csak akkor beszélhetünk, ha tényleges határido mulasztás 
történt, tehát annak a bizonyítására, hogy a fellebbezés benyújtására a három napon belül került sor 
lehetoség van. Értelemszeruen következik a törvényi rendelkezésbol, hogy a három napos határido 
fenntartására kizárólag a kihirdetett ítélet esetében kerülhet sor, ennek megfeleloen végzés kihirdetésére a 
három napos határido nem vonatkozik. 
Ha az ítélet kihirdetése után az elozetes letartóztatás fenntartását elrendelo végzés tekintetében a vádlottak és 
védoik kioktatás után sem tesznek perorvoslati nyilatkozatot, a nyilatkozat megtételének a hiányát nem lehet a 
végzés ellen bejelentett fellebbezésként értékelni. (BH1994. 654.) 
2. Abban az esetben, ha nem tárgyaláson történik az ítélet kihirdetése, illetve közlése, az ítéletet kézbesíteni 
kell és ellene nyolc napon belül lehet fellebbezni. A nyolc napos határido számítására ugyancsak a Be. 64. §-
nál írtak irányadók. Ebben az esetben azonban a törvény eltéro rendelkezése hiányában a határido 
elmulasztása miatt már igazolási kérelemnek is helye lehet. Az a lehetoség, hogy a kézbesítés útján közölt 
ítélet ellen nyolc napon belül van helye fellebbezésnek nem jelenti azt, hogy a fellebbezésre jogosultnak e-
határidon belül bármikor eloterjesztett, a határozatot sérelmezo kérelmét - függetlenül a korábban tett azzal 
ellentétben álló nyilatkozatától - minden esetben joghatályos fellebbezésnek kellene tekinteni. Ezért el kell 
utasítani a bv. intézetben a büntetését tölto elitélt fellebbezését, ha az összbüntetési ítélet kézhezvétele után 
úgy nyilatkozik, hogy az ítélet ellen nem kíván fellebbezni, majd utóbb kelt beadványában mégis fellebbezést 
jelent be. (BH1992. 749.) 



A kézbesítés útján közölt bírósági határozat ellen bejelentett fellebbezés nem tekintheto elkésettnek, ha az 
"téves postázás" folytán más hatósághoz került és annak a fellebbezo részére visszaküldése volt a késedelem 
oka. Ha pedig ez a körülmény utóbb vált ismertté, az elsofokú bíróságnak a késve érkezett fellebbezést, mint 
igazolási kérelmet kell elbírálnia. (BH1983. 112.) 
Abban az esetben, ha akár szóban, akár írásban a fellebbezésre jogosult a bíróságtól téves tájékoztatást kap a 
fellebbezési határidovel kapcsolatosan, a jogosult ebben az esetben vétlenül mulasztja el a határidot, ennek 
megfeleloen az erre való hivatkozást hivatalból is igazolási kérelemnek kell tekinteni és helyt kell annak adni. 
3. Abban az esetben, ha a fellebbezésre jogosult három napi határidot tartott fenn, tehát nem a kihirdetéskor 
jelentette be fellebbezését, a fellebbezést az elso fokú bíróságnál kell írásban benyújtania, vagy jegyzokönyvbe 
mondania. A három napos határidon belül a fellebbezést az elso fokú bírósághoz írásban lehet eljuttatni, 
amely történhet a beadványnak postára adásával, vagy adott esetben a bíróságon személyesen benyújtva az 
arra illetékes kezeloirodán. 
Vitatott megítélés alá esik, hogy a táviratban való bejelentés joghatályosnak tekintheto, vagy sem. A korábbi 
törvényhez fuzött kommentár magyarázata szerint a távirat útján bejelentett fellebbezés nem tekintheto 
joghatályos perorvoslatnak még akkor sem, ha a fenntartott három napi határidon belül érkezett a 
bírósághoz. 
A magyarázat két eseti döntésre (BJD 6901., BJD 6905.) is hivatkozott. Ugyanakkor viszont az elmúlt években 
több eseti döntés született, amely a fellebbezésnek táviratban való bejelentését joghatályos jogorvoslatnak 
tekintette. (BH1997. 69.; FBK. 1995/28.) 
Ez utóbbi döntések helytállósága levezetheto a Be. 325. § (3) bekezdésébol, amely kizárólag azt írja elo, hogy 
a fellebbezést írásban kell benyújtani. Semmi megszorító rendelkezés nincs a tekintetben, hogy az írásnak 
milyennek kell lennie, így ennek megfeleloen a távirat szövege is mint írott szöveg fellebbezésnek elfogadható. 
Ezen túlmenoen a törvény lehetoséget ad arra is, hogy a három napos határidon belül az arra jogosult a 
bíróságnál, az ügyében eljáró bíróságnál jegyzokönyvbe mondja fellebbezését. 
4. Amennyiben az ügyész a kihirdetett határozattal szemben három napi határidon belül fellebbezést jelentett 
be, úgy az elso fokú bíróság a fellebbezéssel érintett vádlottat és védot értesíti az ügyészi fellebbezés tényérol. 
Az értesítés módját a törvény nem szabályozza, így a bíróság a vádlottat és védot akár írásban, akár szóban is 
értesítheti. 
Abban az esetben, hogy ha a három napi határidon belül akár a védo, akár a vádlott ez irányban érdeklodik, 
a bíróságnak tájékoztatást kell nyújtania az ügyészi fellebbezés megtörténtérol, vagy éppen annak hiányáról. 
Adott esetben az ügyészi fellebbezés indíthatja a vádlottat és védot a fellebbezés benyújtására, míg az ügyészi 
fellebbezés hiánya esetleg a határozat tudomásul vételét motiválhatja. 

326. § Ha az elsofokú bíróság a nem ügydönto végzést kihirdetés útján közli, a fellebbezést a végzés 
kihirdetésekor kell bejelenteni. A nem ügydönto végzés elleni fellebbezés bejelentésére egyebekben a 325. § (2)-(4) 
bekezdésében foglaltak irányadók. 

Ha az elso fokú bíróság a nem ügydönto végzést kihirdetés útján közli, a fellebbezést a végzés kihirdetésekor 
be kell jelenteni. Ebbol következik, hogy adott esetben az elozetes letartóztatással, vagy egyéb, 
kényszerintézkedéssel kapcsolatos, rendbírságot kiszabó stb. végzések esetében nincs lehetoség a három napi 
határido fenntartására. 
Nem ügydönto határozatok azok a pervezeto végzések is, amelyek közül a legegyszerubbek indokolást nem 
tartalmazó, tehát nem devolutív, saját hatáskörben megváltoztatható végzések, mint pl. a tárgyalás 
elnapolása, bizonyítás kiegészítés, szakérto kirendelése, stb., végül az önálló fellebbezéssel megtámadható 
végzések, amelyek esetében tehát a törvény nem zárja ki a fellebbezés lehetoségét és a bíróság ennek 
megfeleloen kötve van saját döntéséhez. E körbe tartoznak az áttételt elrendelo végzések és az eljárást 
felfüggeszto határozatok. 
Amennyiben a nem ügydönto végzés kézbesítés útján közlik, úgy ellene nyolc napon belül lehet fellebbezni, 
amit az elso fokú bíróságnál kell benyújtani, vagy jegyzokönyvbe mondani. Amennyiben az ügyész jelent be 
fellebbezést a nem ügydönto - kézbesítés útján közölt - végzés ellen, errol az elso fokú bíróság a vádlottat és a 
védot értesíti. 

Határozat a kényszerintézkedésrol és az összbüntetésbe foglalásról 

327. § (1) Ha az ügydönto határozat a kihirdetéskor nem emelkedik jogerore, a bíróság az elozetes letartóztatás, az 
ideiglenes kényszergyógykezelés, a lakhelyelhagyási tilalom vagy a házi orizet felol nyomban határoz. 



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

(3) A vádlott felmentése, próbára bocsátása, az eljárás megszüntetése esetén, vagy ha a bíróság nem szabott ki 
végrehajtandó szabadságvesztést, illetoleg ha a felmentés esetén nem rendelt el kényszergyógykezelést, az elozetes 
letartóztatást, a lakhelyelhagyási tilalmat, a házi orizetet, illetoleg az ideiglenes kényszergyógykezelést megszünteti, 
és nyomban intézkedik a vádlott szabadlábra helyezésérol. 

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

1. Amennyiben az ügydönto határozat a kihirdetéskor nem emelkedik jogerore mert az arra jogosultak 
fellebbezést jelentettek be, vagy három napi gondolkodási idot tartottak fenn, a bíróságnak döntenie kell az 
elozetes letartóztatás, az ideiglenes kényszergyógykezelés, a lakhelyelhagyási tilalom, illetve a házi orizet 
felol. 
1/a. A Be. 131. § (4) bekezdése szerint az elso fokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott elozetes 
letartóztatás az elso fokú bíróság ügydönto határozatának kihirdetéséig tart. Ebbol következoen az elozetes 
letartóztatásban lévo vádlott további sorsa felol a bíróságnak az ügydönto határozat kihirdetése után döntenie 
kell konkrétan az elozetes letartóztatás további fenntartásáról, vagy a vádlott azonnali szabadlábra 
helyezésérol. 
Mivel az elozetes letartóztatás a legszigorúbb személyi szabadságot korlátozó intézkedés, a bíróság a döntés 
meghozatala elott felhívja az ügyészt, a vádlottat, illetve a védot az ezzel kapcsolatos indítványuk megtételére. 
Természetesen az indítvány nem köti a bíróságot, ám az abban eloadottak mérlegelése után hozza meg a 
döntését. 
Amennyiben ilyen indítványt vagy észrevételt nem tesznek, abban az esetben a bíróságnak hivatalból kell 
döntenie az elozetes letartóztatás tárgyában. 
Amennyiben az elozetes letartóztatást az elso fokú bíróság fenntartotta, úgy a Be. 132. § (3) bekezdésében 
foglaltak folytán ez a kényszerintézkedés nem szunik meg akkor sem, ha idoközben a tartama a három évet 
elérte, illetve meghaladta. 
Az elozetes letartóztatással kapcsolatos döntési lehetoség abban az esetben is fennáll, ha a szabadlábon lévo 
vádlott elozetes letartóztatása elrendelésének lehet helye. 
A jogszabályhely szövegének nyelvtani értelmezésébol következik, ugyanis a kényszerintézkedés felol 
"határoz" minden irányú döntést magában foglal, a fenntartást, a megszüntetést, illetve az elrendelést 
egyaránt. 
Nyilvánvaló azonban az is, hogy a szabadlábon lévo terhelt elozetes letartóztatásáról hivatalból csak pozitív 
esetben kell dönteni. Az esetben, ha erre irányuló ügyészi indítvány volt, az elutasításról is ugyanúgy érdemi 
határozatot kell hozni. 
Az elozetes letartóztatás fenntartása esetén a végzés indokolásaként nem lehet kizárólag a korábbi végzés 
indokolására utalni (BH1992. 90.) annál is inkább, mivel az elso fokú ítélet meghozatalával az elozetes 
letartóztatás elrendelésének az okai megváltozhatnak és a fenntartást a már meghozott döntés következtében 
más okok is indokolhatják. 
Az ítélet kihirdetése után az elozetes letartóztatás fenntartásáról rendelkezo végzés tekintetében a vádlottak és 
védoik perorvoslati nyilatkozatot tehetnek, ennek hiányát nem lehet a végzés ellen bejelentett fellebbezésként 
értékelni (BH1994. 654.) 
1/b. A Be. 143. § (1) bekezdése szerint a vádirat benyújtása után az elso fokú bíróság által elrendelt vagy 
fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés az elso fokú bíróság ügydönto határozatának kihirdetéséig tart. 
Ebbol következoen a 327. § (1) bekezdésének megfeleloen amennyiben az ügydönto határozat a kihirdetéskor 
nem emelkedik jogerore, a bíróságnak döntenie kell a kényszergyógykezelés tekintetében is, amely döntést 
alapvetoen meghatározza a bíróság érdemi határozatának tartalma. 
A vádlott büntethetoséget kizáró okból való felmentése és a kényszergyógykezelés elrendelése esetén a 
bíróságnak az ideiglenes kényszergyógykezelést az eljárás jogeros befejezéséig fenn kell tartania. 
Ha viszont, ha a felmentés jogcíme akár bizonyítottság, akár buncselekmény hiánya, az ideiglenes 
kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, de akkor is, ha buntehetoséget kizáró ok hiányában történo 
felmentés esetén a kényszergyógykezelés elrendelésére a Btk. 74. § (1) bekezdésében felsorolt törvényi 
feltételek hiányoztak. 
1/c. A vádirat benyújtása után az elso fokú bíróság által a tárgyalás elokészítése keretében elrendelt vagy 
fenntartott lakhelyelhagyási tilalom a Be. 137. § (5) bekezdése szerint az elso fokú bíróság ügydönto 
határozatának kihirdetéséig tart. 



Ebbol következoen a bíróságnak az ügydönto határozat kihirdetését követoen - amennyiben az nem emelkedik 
jogerore - döntenie kell a lakhelyelhagyási tilalom szükségessége felol. 
Abban az esetben, ha a lakhelyelhagyási tilalom fenntartásának feltételei továbbra is fennállnak, a bíróság a 
lakhelyelhagyási tilalmat nem szünteti meg. 
Abban az esetben viszont, ha az érdemi határozat tartalma ezt indokolja a lakhelyelhagyási tilalmat 
megszünteti. 
1/d. A 138. § (2) bekezdése szerint a házi orizet elrendelése esetén a kényszerintézkedés elrendelésére, 
tartamára, illetoleg fenntartására, valamint megszüntetésére az elozetes letartóztatás elrendelésére, 
meghosszabbítására, illetoleg fenntartására valamint megszüntetésére vonatkozó rendelkezéseket [Be. 131., 
132. § (1) és (2), 136. § (2) és (3)] kell alkalmazni. 
2. Az elozetes letartóztatás különös okait a Be. 129. § (2) bekezdés a)-d) pontjai határozzák meg. Nyilvánvaló, 
hogy az (1) bekezdés szerinti elozetes letartóztatással kapcsolatos döntésnél kizárólag az a), b), vagy d) 
pontok vehetok figyelembe, vagyis az un. eljárás megnehezítésének veszélyére már nem lehet 
kényszerintézkedést alapozni. 
A (2) bekezdés egy önálló elozetes letartóztatást elrendelo vagy fenntartó okot határoz meg azáltal, hogy 
lehetové teszi az elozetes letartóztatás elrendelését akkor is, ha az ítéletben kiszabott szabadságvesztés 
tartamára figyelemmel a vádlott szökésétol vagy elrejtozésétol kell tartani. 
Kétségtelen, hogy a szökéssel, elrejtozéssel kapcsolatos lehetoséget a 129. § (2) bekezdés a) és b) pontja is 
tartalmazza, ám ezek az esetek a szabadlábon lévo terhelttel kapcsolatosan kihirdetett határozat esetén nem 
alkalmazhatók. 
A 129. § (2) bekezdés a) pontja esetében már ténylegesen megvalósult a szökés, illetve az elrejtozés esete. A 
(2) bekezdés b) pontjában írt esetben pedig az eljárási cselekményeknél való jelenlét biztosítása 
szempontjából van jelentosége a szökés, elrejtozés veszélyének. 
Ezen túlmenoen a különbségre a törvény megfogalmazása is utal, amikor úgy rendelkezik, hogy a 129. § (2) 
bekezdés a) vagy b) pontjaiban meghatározott okokon kívül rendelheto el az elozetes letartóztatás. 
Ezzel tehát a törvény megerosítette, hogy egy új elozetes letartóztatási okot fogalmazott meg, amelynél 
kizárólag az ügydönto határozatban kiszabott szabadságvesztés tartamának van és lehet meghatározó 
jelentosége. 
Azt a törvény nem határozta meg, mivel nem is határozhatja meg, hogy milyen tartamú az a szabadságvesztés 
büntetés, amely kiszabása esetén önmagában a tartamra tekintettel tartani lehet a szökés, elrejtozés 
veszélyétol és ez okból indokolt lenne a kényszerintézkedés elrendelése. 
Némi eligazítást adhat ebben a kérdésben a 19/1999. (VI. 25.) ÁB határozat, amely a korábbi törvény (2) 
bekezdésének szövegét semmisítette meg. Ebbol és a kialakult bírói gyakorlatból arra lehet következtetni, 
hogy a három évet meghaladó tartamú szabadságvesztés az, amely esetében különös gonddal kell vizsgálni a 
szökés, elrejtozés veszélyét. Rendkívül lényeges azonban, hogy csak is mindig a konkrét esetet vizsgálva lehet 
dönteni az elozetes letartóztatás elrendelésének kérdésében, ugyanis a konkrét tények ismeretében lehet a 
kérdésben állást foglalni. 
Egy büntetlen eloéletu, több gyermekes, családjához, lakóhelyéhez, munkahelyéhez érzelmileg és 
egzisztenciálisan is kötodo vádlott esetében a három évet meghaladó szabadságvesztés esetén sem kell 
feltétlenül a szökés, elrejtozés veszélyére következtetni. 
Az ügydönto határozat kihirdetése után az elozetes letartóztatás elrendelésének nem feltétele az ügyész erre 
irányuló indítványa, a bíróság hivatalból is dönthet az elozetes letartóztatás elrendelésérol. 
Az elozetes letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, ideiglenes kényszergyógykezelés, házi orizet 
fenntartásának csak akkor lehet helye, ha a bíróság a vádlott bunösségét megállapította és büntetést, 
mégpedig végrehajtandó szabadságvesztés büntetést szabott ki, vagy pedig ha felmento rendelkezés esetében 
elrendelte a vádlott kényszergyógykezelését. 
Ebbol következoen a törvény kötelezoen írja elo, hogy a vádlott felmentése, próbára bocsátása, az eljárás 
megszüntetése esetén, vagy ha a bíróság nem szabott ki végrehajtandó szabadságvesztést, illetoleg felmentés 
esetén nem rendelte el a vádlott kényszergyógykezelését, úgy az elozetes letartóztatást, lakhelyelhagyási 
tilalmat, házi orizetet, illetoleg az ideiglenes kényszergyógykezelést meg kell szüntetni és az elozetes 
letartóztatás esetén intézkedni kell a vádlott szabadlábra helyezésérol. 
A bíróság ezen kötelezettségének erre irányuló indítvány vagy kérelem hiányában is eleget kell tennie. 
Megjegyzendo, hogy a most tárgyalt kényszerintézkedések a törvény rendelkezése szerint az elso fokú bíróság 
ügydönto határozatának kihirdetéséig tartanak. 



Ha tehát a bíróság felmentés, próbára bocsátás, az eljárás megszüntetése esetén, illetve ha nem rendelt el 
kényszergyógykezelést, az említett kényszerintézkedések további fenntartás hiányában a törvény erejénél 
fogva megszunnek. 
Ebbol következik, hogy a határozat kihirdetése után lényegében nincs mit megszüntetni, hanem ebben az 
esetben a vádlott szabadlábra helyezésérol kell intézkedni, amely adott esetben a bíróság számára nem 
alakszeru határozat meghozatalát, hanem adminisztratív feladatok elvégzését jelentheti. 
4. Sajátos rendelkezést tartalmaz a (4) bekezdés, amikor eloírja, hogy az ítélet jogerore emelkedése esetén, ha 
annak feltételei fennállnak, a bíróság lehetoleg azonnal lefolytatja az összbüntetési eljárást. A törvény 
rendelkezésébol kitunoen az azonnali összbüntetési eljárás lefolytatásának feltétele, hogy az ítélet a 
kihirdetéskor nyomban jogerore emelkedjen, a korábbi, összbüntetéssel érintett iratok, illetve adatok 
rendelkezésre álljanak és feltétele továbbá, hogy a vádlott valamennyi buncselekményét a legkorábban hozott 
ítélet jogerore emelkedése elott követte el. 
Abban az esetben ha ezek adva vannak, a bíróság elrendeli az összbüntetési eljárás lefolytatását, ha annak a 
Be. 574. § (1) és (2) bekezdés szerinti hatásköri, illetékességi akadályai nincsenek. 
Ebben az esetben az a sajátos helyzet áll elo, hogy egy tárgyalás keretén belül a bíróság két határozatot hoz. 
Figyelemmel arra, hogy a 327. § (4) bekezdése szerinti összbüntetési eljárás a tárgyalás részét képezi, az 
ügyész, a vádlott és amennyiben kötelezo, a védo részvétele sem mellozheto. 
Ennek jelentosége abban áll, hogy az összbüntetési határozat kihirdetése után a jelen lévok nyomban 
bejelenthetik perorvoslati nyilatkozataikat. 
Az összbüntetésbe foglalás adminisztratív feltétele azonban, hogy a bíróság az összbüntetési eljárást új 
lajstromszám alatt folytassa le. Az összbüntetési eljárás során, ha egyébként a bíróság tanácsban járt el, az 
összbüntetési eljárást is ebben az összetételben folytatja le. 
A Be. 555. § (1) bekezdés b) pontja ebben az esetben nem irányadó. 
Az összbüntetési eljárás lefolytatásához sem indítvány, sem erre vonatkozó kérelem nem szükséges, 
ugyanakkor viszont, ha az ügyész indítványozza az összbüntetési eljárás lefolytatását, de annak feltételei 
nincsenek meg, a bíróság az erre irányuló ügyészi indítványt indokolt határozattal elutasítja 

A tárgyalás berekesztése 

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

A tárgyalás berekesztése a tárgyalás menetének utolsó mozzanata. A tanács elnökének e kijelentésével zárul le 
végérvényesen az elso fokú bíróság tárgyalása. Ennek kijelentése után azok, az eljárásban résztvevo 
személyek, akiknek a tárgyaláson kötelezo volt a részvételük, - amennyiben erre törvényes lehetoségük - van 
engedély nélkül elhagyhatják a tárgyalás helyét. A tárgyalás berekesztésének jelentosége abban áll, hogy a 
tárgyalás berekesztése után már semmilyen eljárásjogi cselekményre nem kerülhet sor, tehát nem terjesztheto 
elo bizonyítási indítvány, nem nyitható meg újra a bizonyítási eljárás, nem terjesztheto elo halasztási, 
részletfizetési kérelem és semmi olyan perbeli aktus, amely a tárgyalás során az eljárásban résztvevoket 
megillette volna. A tárgyalás berekesztése után már kizárólag a határozat írásba foglalására, kikézbesítésére, 
fellebbezés esetén pedig az ügy iratainak felterjesztésére kerülhet sor. 
A berekesztett tárgyalást követoen semmilyen felszólalásra sem kerülhet sor, az jegyzokönyvbe nem veheto, 
esetlegesen hivatalos feljegyzés formájában rögzítheto. 

II. Cím 

AZ ELSOFOKÚ BÍRÓSÁG ÜGYDÖNTO HATÁROZATAI 

Az ítélet 

329. § A bíróság a vádról ítélettel határoz, ha a vádlottat bunösnek mondja ki, vagy felmenti. 
A Be. 329. §-a tartalmilag azonos rendelkezést rögzít, mint a korábban hatályos eljárási törvény 214. §-ának 
(1) bekezdése. Az elso fokú bíróság ügydönto határozatainál az új törvényi szabályozás annyiban tér el a 
korábbitól, hogy a terhelt büntetojogi felelosségérol a bíróság csak ítéletben határozhat, tehát végzésben már 
nem foglalhat állást e kérdésben. Kivéve a büntetoparancsot (XXVI. Fejezet), amire a Be. 544. § (3) 



bekezdése ad felhatalmazást. A bíróság ítéletének kétféle módozata van, és ennek megfeleloen vagy a terhelt 
bunösségét megállapító ítéletet vagy a vád alól felmento ítélet hoz a bíróság a büntetoeljárás 
eredményeképpen. 
Ugyanakkor ugyanazon ítélet egyidejuleg tartalmazhat bunösséget kimondó és felmento, illetve akár eljárást 
megszünteto rendelkezéseket is attól függoen, hogy a bíróság milyen ténybeli és jogi keretek között folytatta le 
a büntetoeljárást. Bizonyos esetekben az ítélet a vád tárgyává tett cselekmény helyett a szabálysértés 
elbírálását is magában foglalhatja. 
A bíróság a bunösséget megállapító és a felmento ítéletét a "MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN" hozza 
meg. A bunösséget megállapító, illetve a felmento ítélet bevezeto és rendelkezo részében a Be. 258. § (1) és 
(2) bekezdésében írtakat kell feltüntetni, míg a határozat indokolásában a (3) bekezdésben írt, illetve a 
bíróság által szükségesnek ítélt körülményeket kell a kello részletességgel rögzíteni. 

A bunösséget megállapító ítélet 

330. § (1) A bíróság a vádlottat bunösnek mondja ki, ha megállapítja, hogy buncselekményt követett el, és 
büntetheto. 

(2) A bunösséget megállapító ítéletben a bíróság 
a) büntetést szab ki, 
b) a vádlottat próbára bocsátja, vagy megrovásban részesíti, 
c) a büntetés kiszabását mellozi. 
(3) Ha a bíróság a vádlottat pártfogó felügyelet alá helyezi, az ítélet rendelkezo része a 258. § (2) bekezdésében 

írtakon kívül tartalmazza a bíróság által megállapított magatartási szabályokat. 
(4) Ha a vádlott bunösségét a bíróság próbára bocsátás ideje alatt vagy a próbára bocsátás elott elkövetett 

buncselekmény miatt állapítja meg, a próbára bocsátást kimondó rendelkezést hatályon kívül helyezi, és halmazati 
büntetést szab ki. 

1. A Be. 330. § (1) bekezdése alapján, ha a bíróság a kizárólag tárgyaláson és a törvényben megállapított 
bizonyítási eljárás lefolytatása után a büntetoeljárást ügydönto határozattal úgy zárja le, hogy a vádlott 
bunösségét megállapítja, akkor ezt ítéletben mondja ki. A bunösséget megállapító ítélet alapveto feltétele 
annak bizonyítása, hogy buncselekmény történt és azt a vádlott követte el. Bizonyítottság esetén a bunösség 
megállapításának további feltétele, hogy a terhelt büntetheto legyen, vagyis büntethetoséget kizáró vagy 
megszünteto ok ne álljon fenn. 
A bizonyítékok szabad értékelésének elvébol az is következik, hogy bunösséget megalapozó tényállás 
megállapítására csak akkor kerülhet sor, ha a bizonyítékok olyan bizonyosságerejuek, amelyek a 
buncselekmény más által való elkövetésének a lehetoségét kizárják. (BH1975. 164.) 
Szükséges megjegyezni, hogy az összbüntetési eljárás lefolytatásakor a Be. 574. § (3) bekezdése alapján a 
bíróság az összbüntetésbe foglalást szintén ítélettel mondja ki. Ez esetben azonban a bíróság a terhelt 
bunösségét nem állapítja meg, mivel nem a vádlott büntetojogi felelosségérol, hanem a különbözo 
alapítéletekkel kiszabott szabadságvesztés helyébe lépo büntetésrol dönt. 
2. A Be. 330. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a bíróság a vádról a bunösséget megállapító ítéletben 
határoz akkor, ha a vádlottal szemben büntetést szab ki. A Btk. 83. § (1) bekezdésében írtak szerint a büntetést 
- céljának (37. §) szem elott tartásával - a törvényben meghatározott keretek között úgy kell kiszabni, hogy az 
igazodjék a buncselekmény és az elköveto társadalomra veszélyességéhez, a bunösség fokához, továbbá az 
egyéb súlyosító és enyhíto körülményekhez. A bíróság e törvényi rendelkezésben foglaltakra és az irányadó 
gyakorlatra tekintettel az ítéletében a büntetési nemek közül a cselekménnyel arányban álló fobüntetésre és - 
ha indokolt mellékbüntetés (akár több mellékbüntetés) kiszabása - mellékbüntetésre ítéli a vádlottat, 
meghatározva annak (számmal és betuvel is kiírva) a tartamát vagy mértékét. 
A bíróság a Btk. 72. § (1) bekezdése alapján a vétség miatt a büntetés kiszabását próbaidore elhalaszthatja, 
ha alaposan felteheto, hogy a büntetés célja így is elérheto. A (2) bekezdés szerint az elkövetot a bíróság 
különös méltánylást érdemlo esetben a háromévi szabadságvesztéssel nem súlyosabban büntetendo buntett 
miatt is próbára bocsáthatja. Ilyen esetben a próbára bocsátásról a bíróság a Be. 330. § (2) bekezdésének b) 
pontjára figyelemmel a korábbi szabályozástól eltéroen nem végzésben határoz, hanem a bunösséget 
megállapító ítéletében. Függetlenül attól, hogy a bíróság a vádlott bunösségét megállapítja, a próbára 
bocsátás továbbra is olyan intézkedés alkalmazását jelenti, amelynek keretében a bíróság a büntetés 
kiszabását meghatározott idore - egytol három évig - elhalasztja, feltéve, hogy a büntetés célja így is elérheto. 
A bíróság értelemszeruen az ítéletében meghatározza a próbára bocsátás idotartamát. 



A Be. 330. § (2) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján, ha bíróság a vádlottat megrovásban részesíti, 
akkor erre ugyancsak a bunösséget megállapító ítéletben kerülhet sor. A korábban hatályos rendelkezés 
szerint, ha a bíróság megrovás intézkedést alkalmazott, akkor a buncselekmény elkövetését megállapította, és 
a vádlottal szemben indított büntetoeljárást megszüntetése mellett egyúttal a vádlottat végezésében 
megrovásban részesítette. 
A Btk. 71. § (1) bekezdése rögzíti, hogy megrovásban kell részesíteni azt, aki a cselekménye társadalomra 
veszélyességének csekély foka (28. §) vagy csekéllyé válása (36. §) miatt nem büntetheto. A (2) bekezdés 
szerint megrovásban részesítheto az is, aki a cselekménye társadalomra veszélyességének megszunése (36. §) 
miatt nem büntetheto, vagy akinek a büntethetosége a törvényben meghatározott egyéb okból (32. § e) pont) 
szunt meg. Abban az estben, ha a bíróság a vádlottal szemben megrovást alkalmaz, akkor ítéletével az elbírált 
buncselekményben a vádlott bunösségét megállapítja, majd a határozata indokolásában kifejezi a rosszallását 
a cselekmény elkövetése miatt, és az elköveto figyelmét felhívja arra, hogy a jövoben tartózkodjék 
buncselekmény elkövetésétol. 
A Be. 330. § (2) bekezdés c) pontja alapján a bíróság szintén a bunösséget megállapító ítéletében határoz 
akkor, ha a büntetés kiszabását mellozi. A Btk. 17. § (2) bekezdése a büntetés kiszabásának mellozésére ad 
ugyancsak lehetoséget, ha a terhelt a buncselekmény kísérletét alkalmatlan tárgyon vagy alkalmatlan 
eszközzel követi el. A büntetés kiszabásának mellozésére ad lehetoséget a Btk. 184. § (4) bekezdése a 
közlekedés elleni buncselekmény esetében annál, aki a veszélyt, mielott abból káros következmény 
származhatott volna, önként megszünteti. Ugyanígy mellozheto a büntetés kiszabása a Btk. 185. § (4) 
bekezdése esetén a vasúti, légi vagy vízi közlekedés veszélyeztetése esetében. A Btk. 241. § (2) bekezdése 
alapján hamis tanúzás miatt a büntetés kiszabását a bíróság ugyancsak mellozheti, ha az elköveto az alapügy 
jogeros befejezése elott az eljáró hatóságnak az általa szolgáltatott bizonyítási eszköz hamis voltát bejelenti. 
A Btk. 332. § szerinti tevékeny megbánás esetén szintén van lehetoség a büntetés kiszabásának a mellozésére. 
3. A Be. 330. § (3) bekezdése arról rendelkezik, ha a bíróság a vádlottat pártfogó felügyelet alá helyezi. Ekkor 
az ítélet rendelkezo részének tartalmaznia kell a bíróság által megállapított magatartási szabályokat is. Azt, 
hogy az ítélet rendelkezo részének mit kell tartalmaznia, a Be. 258. § (2) bekezdésének a)-g) pontjai 
részletesen szabályozzák. A pártfogó felügyelet elrendelésének kötelezo és lehetséges eseteit, valamint egyéb 
szabályait a Btk. 82. §-ának (1)-(6) bekezdései szintén részletesen tartalmazzák. Pártfogó felügyelet 
elrendelése esetében, ha a bíróság szükségesnek tartja, úgy külön magatartási szabályokat is megállapíthat, 
amelyeket az ítélet rendelkezo részébe kell foglalni. A magatartási szabályok kötelezettségeket és tilalmakat 
írnak elo a terhelt számára. A pártfogó felügyelet szabályait egyébként a 7/1979. (VI. 29.) IM rendelet 
tartalmazza, amely rögzíti a pártfogó felügyelet általános szabályait. 
A bíróság által megállapított magatartási szabály lehet különösen a munkával, a kereset felhasználásával, az 
idoszakos jelentkezéssel, az esetleg szükséges gyógykezeléssel, megelozo-felvilágosító egészségügyi 
szolgáltatáson való részvétellel kapcsolatos kötelezettség, illetoleg a lakó -és munkahely önkényes 
megváltoztatásának, meghatározott helyek látogatásának vagy egyes személyekkel való érintkezésének 
tilalma, illetve bármilyen körülmény, aminek tilalmát vagy kötelmét a bíróság a terhelttel szemben 
szükségesnek tart megállapítani. 
4. A Be. 330. § (4) bekezdése alapján, ha a vádlott bunösségét a bíróság próbára bocsátás ideje alatt vagy a 
próbára bocsátás elott elkövetett buncselekmény miatt állapítja meg, akkor a próbára bocsátást kimondó 
rendelkezést tartalmazó határozatot mindkét esetben hatályon kívül helyezi, és egyúttal halmazati büntetést 
szab ki. 
A Be. 568. § (3) bekezdése rendelkezik arról, ha a próbaido ido elott vagy a próbaido alatt elkövetett 
buncselekmény miatt a próbára bocsátott terhelt ellen újabb eljárás indul, és az újabb ügy elbírálására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság az ügyeket nem egyesítette [Be. 265. § (2)-(3)], akkor errol 
a bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból határoz, és az ügyben tárgyalást tuz ki. Ebben az esetben a 
tárgyalást a XVI. Fejezet IV. Címe alapján kell lefolytatni. A Be. 265. § (2) bekezdése rögzíti azt az esetet, 
amikor a vádlottat katonai büntetoeljárásban bocsátották próbára, ugyanis ekkor az ügyeket az a bíróság 
egyesíti, amely a katonai büntetoeljárást lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetoeljárás hatályát a Be. 470. § 
(3) bekezdése alapozta meg. A Be. 265. § (3) bekezdése tartalmazza azt is, hogy az egyesítésnek az sem 
akadálya, ha a vádlottat a korábbi eljárásban magánvádas ügyben bocsátották próbára, azonban az újabb 
büntetoügyben az ügyész, a pótmagánvádló vagy másik magánvádló képviseli a vádat. Viszont ha a vádlottat 
közvádas ügyben bocsátották próbára, és az újabb büntetoeljárás magánvádra indul ellene, az ügyeket csak 
akkor lehet egyesíteni, ha az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól átvette. 
A bíróságnak az ügyek egyesítését kimondó határozata ellen fellebbezésnek nincs helye [Be. 568. § (3)]. 
Természetesen a fellebbezésre egyébként jogosultak nincsenek teljesen elzárva a jogorvoslati lehetoségtol, 



mivel az ügyek esetlegesen téves, jogszabálysérto módon való egyesítését az ügydönto határozat ellen 
benyújtott fellebbezésben kifogásolhatják. 
A gyakorlat szerint az ügyek egyesítésének van helye abban az esetben is, ha a próbára bocsátott ellen a 
próbaido elott elkövetett buncselekmény miatt, a próbaido tartama alatt folyik az a büntetoeljárás, amely a 
próbára bocsátás kimondása elott indult meg. (BH1990. 466.) Abban az esetben, ha a bíróság a vádlott 
bunösségét az egyébként vád tárgyát képezo és a próbaido elott elkövetett buncselekményben megállapítja, 
akkor a korábbi, próbára bocsátást kimondó határozatot az ítélet rendelkezo részében hatályon kívül helyezi, 
továbbá a vádlottal szemben halmazati büntetést szab ki. A próbára bocsátást kimondó végzés a tényállás, a 
büntetojogi felelosség és a jogi minosítés kérdésében köti az utóbb eljáró bíróságot, ezért határozatának 
tartalmaznia kell azt a tényállást is, amelyet a próbára bocsátást kimondó határozat tartalmazott. (BH1983. 
438.) 
Ha az újabb eljárásban a vádlott bunösségét a bíróság nem állapítja meg, az egyesített ügyeket újból el kell 
különíteni, rögzíti a Be. 265. § (4) bekezdése. A már korábban kialakult bíró gyakorlat szerint is, az egyesített 
ügyeket a bíróságnak el kell különíteni, ha a terheltet a próbára bocsátás tartama alatt, illetve elotte 
elkövetett buncselekmény vádja alól felmentik. (BH1990. 330.) Ugyanígy, ha a bíróság a jogos védelem 
fennállása folytán büntethetoséget kizáró okból felmento ítéletet hoz, a korábbi ügyben alkalmazott, próbára 
bocsátást kimondó határozattal befejezett és oda egyesített büntetoügy iratainak az elkülönítése tárgyában 
kell rendelkeznie. (BH1996. 405.) A bíróság az ügyek elkülönítésérol technikailag még az ítélet kihirdetése 
elott pervezeto végzés formájában határoz, mely ellen az ügydönto határozat ellen bejelentett fellebbezéssel 
együtt van jogorvoslati lehetosége az érdekelteknek. 
Szükséges megjegyezni, hogy az ítélet megalapozatlanságát eredményezo eljárási szabálysértés valósul meg, 
ha a bíróság az ügyek egyesítése során nem szerzi be a próbára bocsátással korábban befejezett büntetoügy 
iratait, és így nem észleli, hogy idoközben más bíróság a próbára bocsátást alkalmazó végzést már hatályon 
kívül helyezve a vádlott bunösségét megállapította. (BH1995. 5.) 

A felmento ítélet 

331. § (1) A bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a vádlott bunössége 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 buncselekmény hiányára, a buncselekmény 
bizonyítottságának hiányára, illetoleg a büntethetoséget kizáró vagy megszünteto okokra való utalást. 

(4) Ha a felmentés alapja büntethetoséget kizáró vagy megszünteto ok, a bíróság elkobzást, illetoleg 
vagyonelkobzást rendelhet el. 

1. A Be. 331. § (1) bekezdése alapján a bíróság ítéletében a vádlottat a vád alól felmenti, ha a lefolytatott 
bizonyítási eljárás eredményeképpen a vádlott bunössége valamilyen oknál fogva nem állapítható meg, és a 
Be. 332. §-ában foglalt valamely rendelkezés fennállta miatt a vádlottal szemben az eljárást nem szünteti meg. 
A korábban hatályos eljárási törvénynek a 214. § (3) bekezdésének a)-c) pontjai tartalmazták az egyes 
felmentési okokat. Aszerint a bíróság a vádlottat a vád alól felmentette, ha a vád tárgyává tett cselekmény 
nem volt buncselekmény, vagy azt nem a vádlott követte el; ha nem volt bizonyítva buncselekmény elkövetése, 
illetoleg az, hogy a buncselekményt a vádlott követte volna el; büntethetoséget kizáró ok fennállta esetén, 
kivéve a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély fokát és a magánindítvány hiányát. Jelenleg az 
eljárási törvény nem tartalmaz ilyen taxatív felsorolást, de a Be. 331. § (3) bekezdése rögzíti a felmento ítélet 
lehetséges jogcímeit, lényegében a korábbi szabályozással tartalmilag egyezoen. 
Ezek szerint a bíróság a vádlottat a vád alól felmenti, ha a vád tárgyává tett cselekmény nem buncselekmény, 
vagy azt nem a vádlott követte el. Ezen esetekben a bíróság a vádlottat a vád és következményei alól 
buncselekmény hiányában menti fel. Ilyenkor a bizonyítási eljárás lefolytatása eredményes volt, azonban a 
megállapított történeti tényállásból a bíróság arra a jogi álláspontra helyezkedett, hogy az a cselekmény, 
amely így most már a vád tárgyát képezi, vagy képezte, nem meríti ki a kérdéses buncselekmény törvényi 
tényállási elemeit, tehát nem buncselekmény. Ugyancsak felmento ítélet meghozatalára kerül sor abban az 
esetben, ha a bíróság megállapítja ugyan, hogy buncselekmény történt, de egyértelmuen és kétséget kizáróan 
megállapítható az is, hogy azt nem a vádlott követte el. Ha az elsofokú bíróság helyes ténybeli 
következtetéssel azt állapította meg, hogy a buncselekményt nem a terhelt követte el, a vád alól ez okból, és 



nem azon az alapon kell felmenteni, hogy nincs bizonyítva a buncselekménynek általa történt elkövetése. 
(BH1974. 329.) 
Buncselekmény hiányában történo felmentésre kerülhet sor abban is, ha a bíróság azt állapítja meg, hogy az 
eredetileg vád tárgyát képezo cselekmény nem buncselekmény, hanem csupán szabálysértés. 
Abban az esetben viszont a bizonyítási eljárás eredménytelen, ha a rendelkezésre álló adatokból nem lehetett 
egyértelmuen és kétséget kizáróan bizonyítani, hogy történt-e egyáltalán buncselekmény, illetve, hogy azt a 
vádlott követte volna el. Ha a közvetett bizonyítékok egyértelmuen nem nyújtanak alapot olyan ténybeli 
következtetésre, hogy a buncselekmény elkövetoje a vádlott volt, bebizonyítottság hiányában felmento 
rendelkezés meghozatalának van helye. (BH1977. 484.) A vádlott bunösségét megalapozó tényállás 
megállapítására ugyanis csak akkor kerülhet sor, ha a közvetlen és közvetett bizonyítékok zárt láncolatot 
alkotnak, és az így megállapított tényállásból kétséget kizáró módon lehet a vádlott bunösségét megállapítani. 
A bizonyítás eszközeinek és a bizonyítékoknak nincs törvényben elore meghatározott bizonyító ereje, a 
bíróság és az ügyész a bizonyítékokat egyenként és összességükben értékeli, és a bizonyítás eredményét az így 
kialakult meggyozodése szerint állapítja meg [Be. 78. § (2)-(3)]. Ugyanakkor a gyakorlatban továbbra is 
érvényesül az, hogy kétséget kizáróan nem bizonyított tényt a terhelt terhére értékelni nem lehet. Ez egyben 
azt is jelenti, hogy amennyiben valamely, a bunösség szempontjából jelentos tény nem nyert kétséget kizáróan 
bizonyítást, akkor azt a bizonyítékok értékelése során a vádlott terhére nem lehet figyelembe venni, tehát ilyen 
esetben a bíróság - bizonyítottság hiányában - felmento ítéletet hoz. 
A bíróság ugyancsak felmento ítéletet hoz a törvényben meghatározott büntethetoséget kizáró vagy 
megszünteto ok fennállása esetén. 
Felmento ítélet meghozatalára kerül sor - két kivételtol eltekintve - ha büntethetoséget kizáró ok áll fenn. A 
Btk. 22. §-ának a)-d), f)-g) és i) pontjai alapján a büntethetoséget kizárja a gyermekkor, a kóros elmeállapot, 
a kényszer és a fenyegetés, a tévedés, a jogos védelem, a végszükség és a törvényben meghatározott egyéb ok. 
A törvényben meghatározott egyéb okok pedig a következok; Az elöljáró parancsa (Btk. 123. §) kizárja a 
katona büntetojogi felelosségét, azzal a feltétellel, hogy a katona nem tudja, hogy a parancs végrehajtásával 
buncselekményt valósít meg. A hozzátartozó büntetojogi felelosségre vonása kizárt a feljelentési kötelezettség 
elmulasztása miatt a Btk. 139-147. §-okban írt buncselekmények esetében a Btk. 150. § (2) bekezdése alapján. 
A hozzátartozó szintén nem büntetheto a Btk. 223. § szerinti államtitoksértés, illetve a Btk. 344. § alapján a 
külföldre szökés feljelentésének elmulasztása miatt. A Btk. 244. § (4) bekezdése értelmében a (2) bekezdés és a 
(3) bekezdés b) pontját kivéve nem büntetheto, aki az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott bunpártolást 
hozzátartozója érdekében követi el. Kizárt a büntethetosége hamis tanúzás miatt a Btk. 241. § (1) bekezdés a) 
és b) pontja alapján annak a személynek, aki önmagát, vagy hozzátartozóját buncselekmény elkövetésével 
vádolná, illetve, aki a vallomástételt megtagadhatta volna az eljárás során, de erre a jogára nem 
figyelmeztették, valamint akinek kihallgatása a törvénynél fogva kizárt. Hasonló rendelkezést tartalmaz a Btk. 
243. § (2) bekezdése is. A Btk. 253. § (3) bekezdése speciális okot fogalmaz meg a hivatali vesztegetéssel 
kapcsolatban amikor kimondja, hogy nem büntetheto az (1) bekezdésben meghatározott buncselekmény 
elkövetoje, ha az elonyt a hivatalos személy kezdeményezésére azért adta vagy ígérte, mert vonakodása esetén 
jogtalan hátránytól tarthatott. A Btk. 182. § (1) bekezdése alapján nem büntetheto a 179-181. §-ban 
meghatározott rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés miatt az elköveto, ha a becsület csorbítására 
alkalmas tény valónak bizonyul. A Btk. 203. § (2) bekezdése a vérfertozés esetében tartalmazza azt a 
körülményt, hogy nem büntetheto a leszármazó, ha a cselekmény elkövetésekor a tizennyolcadik életévét még 
nem töltötte be. A Btk. 273. § (2) bekezdése szerint pedig nem valósul meg önbíráskodás, ha az eroszak vagy a 
fenyegetés alkalmazása az igény érvényesítésének megengedett eszköze. A jogszabályi engedély természetesen 
az elozoekben felsoroltakhoz hasonlóan büntethetoségi akadályt jelent. Ennek tipikus példája az engedély 
alapján történo magzatelhajtás. 
Az elozoekben részletezett büntethetoséget kizáró okok valamelyikének fennállása esetén a bíróság felmento 
ítéletet hoz. 
A felmento ítélet meghozatala alól kivételek a cselekmény társadalomra veszélyességének csekély foka és a 
magánindítvány hiánya. A Btk. 28. § szerint nem büntetheto, akinek a cselekménye az elkövetéskor olyan 
csekély fokban veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkalmazható legenyhébb büntetés is 
szükségtelen. Viszont a Btk. 71. § (1) bekezdése alapján az elkövetot megrovásban kell részesíteni, ami a Be. 
330. § (2) bekezdés b) pontja alapján a bunösséget megállapító ítéletben történik. Magánindítvány hiánya 
esetében pedig a bíróság a büntetoeljárást a Be. 332. § (1) bekezdés b) pontja alapján megszünteti. 
A Bünteto Törvénykönyv Általános és Különös Része is több büntethetoséget megszünteto okot tartalmaz. 
Az Általános Részben ilyen a kísérletnél az önkéntes elállás, továbbá az eredmény bekövetkezésének önkéntes 
elhárítása [Btk. 17. § (3)], az elokészületnél ugyancsak az önkéntes elállás, illetve az elkövetés 



megakadályozását célzó visszalépés [Btk. 18. § (2) a)-b)], a próbaido eredményes eltelte a próbára 
bocsátásnál (Btk. 73. § (3) bekezdés), valamint katonai vétség esetén, ha a tettes szolgálati viszonyának 
megszunése óta egy év eltelt (Btk. 124. §). 
A Különös Részben szintén azoknál a magatartásformáknál nevesít büntethetoséget megszünteto okot a 
törvény, amelyek egyrészt az elköveto visszalépését, megbánását, a cselekmény feltárását, az okozott vagyoni 
jellegu kár megtérítését jelentik. Ezekben a nevesített esetekben ugyanis jelentosebb társadalmi érdek fuzodik 
a cselekmény befejezésének elmaradásához vagy az eredmény elhárításához, mint az elköveto 
megbüntetéséhez. Ilyen rendelkezéseket tartalmaz a Btk. 139. § (3) bekezdése, a Btk. 139/A. § (2) bekezdése, a 
Btk. 140. § (3) bekezdése, a Btk. 147. § (4) bekezdése, a Btk. 196. § (4) bekezdése, a Btk. 229. § (6) bekezdése, 
a Btk. 236. § (2) bekezdése, a Btk. 241. § (2) bekezdése, a Btk. 282/A. § (6) bekezdése, a Btk. 297. § (2) 
bekezdése, a Btk. 300/B. §-a, a Btk. 303. § (6) bekezdése és a Btk. 310/B. § (4) bekezdése. A bíróság az új Be. 
értelmében ezekben az esetekben nem szünteti meg az eljárást, hanem szintén felmento ítéletet hoz. 
2. A Be. 331. § (2) bekezdése arról rendelkezik, ha a kóros elmeállapota miatt felmentett vádlott 
kényszergyógykezelésének a feltételei megvannak. Ilyen esetben a bíróság elrendeli a vádlott 
kényszergyógykezelését. Ugyanis a Btk. 74. § (1) bekezdésében írtak alapján a személy elleni eroszakos vagy 
közveszélyt okozó büntetendo cselekmény elkövetojének kényszergyógykezelését kell elrendelni, ha 
elmemuködésének kóros állapota miatt nem büntetheto, és tartani kell attól, hogy hasonló cselekményt fog 
elkövetni, feltéve, hogy büntethetosége esetén egy évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést kellene 
kiszabni. A (2) bekezdés a kényszergyógykezelést az erre kijelölt zárt intézetben rendeli végrehajtani. A 
törvényi rendelkezést a Bv. tvr. 83-84. §-ai, valamint a 9/1979. (VI. 30.) IM rendelet tölti ki tartalommal. E 
szerint a kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetben kell végrehajtani. Erre 
a körülményre és kényszergyógykezelés elrendelésének az indokaira a felmento ítélet indokolási részében 
utalni kell. 
Ha viszont a bíróság büntethetoséget kizáró ok helyett buncselekmény hiánya okából menti fel a terheltet a 
garázdaság buntett miatt emelt vád alól, vele szemben a kényszergyógykezelés sem rendelheto el. (BH1974. 
244.) Természetesen más, vád tárgyát képezo buncselekmény esetén, buncselekmény hiányában való 
felmentésnél a BH.-ban közzétett iránymutatás ugyanúgy irányadó. 
Egyébként felmento ítélet - a beszámítási képesség kizártsága esetében - csak akkor hozható, ha a 
büntethetoséget kizáró ok annak a vád tárgyává tett cselekménynek a tekintetében áll fenn, amely miatt a 
büntetoeljárás folyik. (BH1976. 144.) 
Büntethetoségi akadály fennállása esetén a vádlottat azon buncselekmény miatt emelt vád alól kell felmenteni 
(vagy a vele szemben indított eljárást megszüntetni), amelynek a magatartás - az említett akadály hiányában - 
büntetojogilag helyesen minosülne. (BH1996. 351.) 
3. A Be. 331. § (3) bekezdése alapján a felmento ítélet indokolásának a Be. 258. § (3) bekezdésében írottakon 
túlmenoen tartalmaznia kell azoknak az okoknak a feltüntetését, amelyek a bíróságot az ítélete kialakításában 
vezették, különösen a buncselekmény hiányára, a bizonyítottság hiányára, illetoleg a büntethetoséget kizáró 
vagy megszünteto okokra való utalást. 
A bíróság a felmento ítéletének indokolásában szintén ismerteti a vádat, rögzíti az általa megállapított 
tényállást, a bizonyítékok számbavételét és részletes értékelését, a felmentés jogcímét, valamint annak jogi 
indokolását. Amennyiben viszont a bíróság bizonyítottság hiányából menti fel a vádlottat, úgy az esetek 
jelentos részében nincs is abban a helyzetben, hogy tényállást tudna megállapítani. Ebbol következoen az 
ítélet indokolása a vád tárgyává tett tényeken nyugszik, és az azzal összefüggo, egyértelmuen bizonyított 
tények rögzítésére szorítkozik. A bebizonyítottság hiánya okából történo felmentés tehát nem mentesíti a 
bíróságot a tényállás vonatkozásában sem az indokolási kötelezettsége alól. 
4. A Be. 331. § (4) bekezdése arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha a felmento ítélet alapja büntethetoséget 
kizáró (Btk. 22. §) vagy megszünteto (Btk. 32. §) ok. Ugyanis a törvény ezekben az esetekben lehetoséget 
biztosít a bíróság számára meghatározott joghátrányok, illetve jogkövetkezmények alkalmazására, vagyis 
elkobzást (Btk. 77. §), illetoleg vagyonelkobzást (Btk. 77/B. §) rendelhet el amennyiben az egyéb törvényi 
feltételek is fennállnak. 
Szükséges viszont megjegyezni azt, hogy abban az esetben, ha a vádlott a kóros elmeállapota miatt nem 
büntetheto, akkor a bíróság a magánfél vagy az ügyész által eloterjesztett polgári jogi igényt a hatályos 
eljárási rendelkezéseknek megfeleloen érdemben már nem bírálhatja el, hanem a Be. 335. § (1) bekezdése 
alapján a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra kell utasítani. Az új szabályozás indoka az, 
hogy a polgári jogi felelosség tisztázása a büntetoeljárás gyors befejezését késleltethetné. 

Az eljárást megszünteto 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, illetoleg az már nem pótolható, 
c) ha a cselekményt jogerosen elbírálták, 
d) ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye, 
e) a büntethetoséget megszünteto egyéb ok [Btk. 32. § e) pont] esetén. 
(2) A bíróság az eljárást megszünteti az olyan buncselekmény miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentosebb 

súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. 
(3) A bíróság az (1) vagy (2) bekezdésben meghatározott ok észlelésekor az eljárást nyomban megszünteti. 
(4) Az eljárás megszüntetésérol a bíróság értesíti a magánfelet azzal a figyelmeztetéssel, hogy a polgári jogi 

igényét egyéb törvényes úton érvényesítheti. 
(5) Ha az ügydönto határozat kihirdetését követoen, annak jogerore emelkedése elott válik ismertté, hogy a vádlott 

meghalt vagy eljárási kegyelemben részesült, és a határozat ellen nem jelentettek be fellebbezést, a bíróság a nem 
jogeros ügydönto határozatát, vagy határozatának e vádlottat érinto részét hatályon kívül helyezi, és az eljárást 
megszünteti. 

1. A bírósági eljárás elsodleges célja a törvényes vád alapján a vádlott büntetojogi felelosségének az 
egyértelmu tisztázása. Vannak azonban olyan körülmények, vagy eljárási szituációk, amelyek ennek a 
kötelességnek a bíróság által való teljesítését eleve kizárják. A bíróság ezekben az esetekben a büntetoeljárást 
ügydönto határozatában végzés formájában megszünteti. A Be. 332. § (1) bekezdésének a)-d) pontjai taxatíve 
felsorolják azokat a jogcímeket, amelyek fennállta esetén a bíróság mérlegelés nélkül megszünteti a vádlottal 
szemben az eljárást. Az új törvényi szabályozás a korábban hatályos eljárási törvény 213. § (1) bekezdés a)-f) 
pontjaihoz képest némileg szukebb körben ad lehetoséget az eljárás megszüntetésére, de több esetben a 
jelenlegi szabályozás azonos a korábbival. 
Egyébként a büntetoeljárás megszüntetése - bár kétségtelenül hasonlóságot mutat a felmento ítélettel - nem 
egyenértéku a vádlott ártatlanságának megállapításával és jogkövetkezményei is alapvetoen eltérnek a 
felmento ítéletétol. Az eljárás megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha az eljárás folytatásának elháríthatatlan 
eljárásjogi akadályai vannak (magánindítvány, feljelentés, kívánat nem pótolható hiánya, a cselekmény 
jogeros elbírálása, illetve vádelejtés), továbbá ha olyan anyagi jogi akadályok állapíthatók meg, amelyek az 
eljárás folytatását nem teszik lehetové (ezek a büntethetoséget megszünteto okok közül a vádlott halála, 
elévülés vagy kegyelem). Ahogy a bíróság az eljárást megszünteto végzésében a vádlott ártatlansága felol sem 
határozhat, úgy a bunösségét sem állapíthatja meg és értelemszeruen büntetést sem szabhat ki. Amennyiben 
az eljárás megszüntetésére okot adó körülmények a fellebbezési vagy felülvizsgálati eljárásban merülnének 
fel, úgy a másodfokú vagy a harmadfokú eljárásban szünteti meg a bíróság az eljárást végzésével. 
A Be. 332. § (1) bekezdés a) pontja alapján a büntetoeljárás megszüntetésére kerül sor, ha a Btk. 32. § a)-c) 
pontjaiban felsorolt büntethetoséget megszünteto okok, az elköveto halála, az elévülés vagy a kegyelem állnak 
fenn. 
A büntethetoséget értelemszeruen megszünteti az elköveto halála. Ezért a bíróság, amennyiben a halotti 
anyakönyvi kivonat beszerzése révén egyértelmuen és kétséget kizáróan okiratilag bizonyítottan bizonyosodik 
meg a vádlott halálának tényérol, úgy a büntetoeljárást megszünteti. Nem elégséges tehát a vádlott haláláról 
szóló bejelentés tudomásulvétele, hanem azt közokirattal szükséges bizonyítani. 
Büntethetoséget megszünteto ok az elévülés is, amelynek a határidejét a Btk. 34. §-ának a)-d) pontjaiban írtak 
szerint kell számolni. A büntetoeljárás ez okból történo megszüntetése esetén azonban különös gonddal kell 
vizsgálni, hogy az elévülést a hatóság valamely, a vádlott ellen foganatosított eljárási cselekménye - 
nyomozás elrendelése, vádirat benyújtása, elfogatóparancs kibocsátása, stb. - nem szakította-e félbe, ugyanis 
ebben az esetben az elévülés határideje újra kezdodik. Ügyelni kell arra is, hogy az eljárás felfüggesztése és 
próbára bocsátás alkalmazása esetében a felfüggesztés - az elmebetegség, illetve ismeretlen helyen 
tartózkodási okokat kivéve - és a próbaido tartama az elévülés határidejébe nem számít be. 
A kegyelem szintén büntethetoséget megszünteto ok. A kegyelmezési jogkör gyakorlása során a vádlott mind 
egyéni, mind közkegyelem formájában eljárási kegyelemben részesülhet. Meghatározott esetekben azonban 
szükséges az eljárás lefolytatása addig a pontig, amíg a bíróság nem kerül abba a helyzetbe, hogy állást 
tudjon foglalni az eljárási kegyelemre okot adó feltételek fennállásának kérdésében. Amennyiben a terhelt 
kegyelemben részesül, a büntetoeljárást még akkor is meg kell szüntetni, ha egyébként a rendelkezésre álló 
bizonyítékok alapján felmento ítéletet lehetne hozni. Közkegyelem folytán a megszünteto végzés - amely a 
bunösség kérdésében nem foglal állást - sérelmes lehet a terhelt számára, ezért a kegyelmi rendelkezés szerint 
- ha abban van ilyen lehetoség - kérheti az eljárás folytatását. törvénysérto, ha a bíróság a közkegyelemrol 



szóló 1975. évi 7. számú törvényereju rendelet kötelezo rendelkezése ellenére a terhelttel szemben indított 
büntetoeljárás megszüntetését elmulasztja. (BH1978. 13.) Ez az iránymutatás érvényes a többi, közkegyelem 
tárgyában hozott törvényi vagy egyéb jogszabályi rendelkezésekre is. Viszont az eljárás megszüntetése 
közkegyelem folytán megalapozatlan, ha a bíróság nem derítette fel, hogy a terheltek a lopást dolog elleni 
eroszakkal követték el, amire a kegyelem nem terjedt ki. (BH1992. 88.) Ezért mindig vizsgálni kell a 
közkegyelmi rendelkezés tartalmát. 
A Be. 332. § b) pontja alapján ugyancsak az eljárás megszüntetését eredményezi, ha az eljárás 
megindításához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy a kívánat hiányzik, és e hiányt az eljárás során 
nem pótolták, illetoleg az már nem pótolható. Az eljárás megszüntetése elott azonban feltétlenül vizsgálandó, 
hogy a magánindítvány, feljelentés vagy a kívánat pótlására van-e törvényes anyagi vagy eljárásjogi 
lehetoség. Amennyiben nincs, úgy az eljárást tanácsülésen, már a tárgyalás elokészíto szakában meg kell 
szüntetni. 
Egyébként a Btk. 170. § (1) bekezdésébe ütközo könnyu testi sértés, a Btk. 176. §-ába ütközo magánlaksértés, 
a Btk. 177. §-ába ütközo magántitok megsértése, a Btk. 178. §-ába ütközo levéltitok megsértése, a Btk. 179. §-
ába ütközo rágalmazás, a Btk. 180. §-ába ütközo becsületsértés, a Btk. 181. §-ába ütközo kegyeletsértés csak 
magánindítványra büntetheto. A Btk. 197. §-ának (1) bekezdésébe ütközo eroszakos közösülés, a Btk. 198. §-
ának (1) bekezdésébe ütközo szemérem elleni eroszak, a Btk. 201. § (1) és (2) bekezdésbe ütközo megrontás 
szintén magánindítványra büntetendo - kivéve ezen esetekben -, ha e cselekményekkel összefüggoen nem 
magánindítványra büntetendo buncselekményt is elkövettek. A Btk. 331. §-a alapján a személyi vagyont 
károsító lopás, sikkasztás, csalás, hutlen kezelés, rongálás, jogtalan elsajátítás, orgazdaság, valamint jármu 
önkényes elvétele miatt az elköveto csak magánindítványra büntetheto, ha a sértett annak a hozzátartozója. A 
magánindítványra vonatkozó részletes eljárási szabályokat a Be. 173. § (1)-(4) bekezdései tartalmazzák. A (3) 
bekezdés szerint a magánindítványt attól a naptól számított harminc napon belül kell eloterjeszteni, amelyben 
a magánindítványra jogosult a buncselekmény elkövetojének kilétérol tudomást szerzett. Az elhunyt sértett 
hozzátartozója a még nyitva álló határido alatt terjesztheti elo a magánindítványt. 
A hivatalos személy megsértésének vétsége miatt indult eljárást meg kell szüntetni, mivel az eljárás során 
jelenleg becsületsértés vétségének minosülo cselekmény sértettje nem terjesztett elo magánindítványt. 
(BH1996. 457.) 
A jogban járatlan magánvádló feljelentése esetén - a jogaira való kioktatás hiányában - nincs helye a 
büntetoeljárás megszüntetésének azon a címen, hogy a magánvádló a feljelentésében és a személyes 
meghallgatás során tett nyilatkozatában kifejezetten nem kérte a vádlott megbüntetését. (BH1992. 682.) 
A magánindítványra jogosult korábbi nemleges nyilatkozata ellenére a törvényes határidon belül hatályos 
magánindíványt tehet. (BH1987. 422.) 
Az elmebeteg sértett is jogosult a magánindítvány eloterjesztésére; a törvény csak a cselekvoképtelen sértett 
esetében kívánja meg, hogy a törvényes képviseloje útján terjessze elo a magánindítványát. (BH1974. 278.) 
Ha magánvádas ügyben a magánvádló anyja tesz feljelentést a veje ellen és a bíróság a sértettet a 
meghatalmazás utólagos csatolására nem hívja fel, a büntetoeljárás megszüntetésének nem lehet helye. 
(BH1982. 368.) 
A feljelentés és a kívánat megtételét a törvény nem köti határidohöz, ezért ebben az esetben a feljelentés, vagy 
a kívánat utólagos beszerzéséig az eljárást fel kell függeszteni, eredménytelensége esetén pedig az eljárást 
meg kell szüntetni. A törvényben szereplo feljelentés a hatályos bünteto anyagi jogi szabályozásra 
figyelemmel jelenleg nem alkalmazható, ugyanis a Btk. 232. §-ban írt hatóság, vagy hivatalos személy 
megsértésének tényállását a 36/1994. (VI. 24.) AB határozat megsemmisítette. 
A Btk. 183. § (3) bekezdése szerint a diplomáciai és a nemzetközi jogon alapuló egyéb személyes mentességet 
élvezo személy sérelmére elkövetett rágalmazás vagy becsületsértés a sértett diplomáciai úton kijelentett 
kívánatára büntetheto. 
A Be. 332. § (1) bekezdésének c) pontja alapján a bíróság az eljárást szintén megszünteti, ha a cselekményt 
már jogerosen elbírálták (res iudicata). A többszöri eljárás tilalmát a törvény több helyen is tartalmazza. 
Nevezetesen a feljelentés elutasításánál a Be. 174. § (1) bekezdésének f) pontjában, és a tárgyalás 
elokészítésének szabályainál a Be. 267. § (1) bekezdésének d) pontjában. Eszerint a cselekmény jogeros 
elbírálása, az ugyanazon cselekmény miatt, ugyanazon személy ellen indított büntetoügy akadályát képezi. 
Ebbol a szempontból nincs jelentosége, hogy a cselekmény elbírálása milyen formában és milyen határozattal 
történt. Ítélt dolog címén az eljárás megszüntetésének van helye, ha a korábbi ítélet a terheltnek helyileg és 
idobelileg is körülhatárolt, ugyanazt a magatartását bírálta el, amely miatt utóbb vádat emeltek. (BH1989. 
394.) 



Ugyanakkor ítélt dolog címén nincs helye az eljárás megszüntetésének, ha a terhelt által elkövetett és az adott 
ügyben vád tárgyává tett buncselekmény törvényi tényállását a korábbi ügyben eljárt bíróság az ügydönto 
határozatának a tényállásában leírta ugyan, de ebben a cselekményben nem állapította meg a terhelt 
bunösségét, ugyanakkor felmento vagy megszünteto rendelkezést sem hozott. (BH1996. 574.) 
A Be. 332. § (1) bekezdésének d) pontjára figyelemmel a bíróság akkor is megszünteti az eljárást, ha az 
ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye. Az ügyész, mint a vádmonopólium birtokosa a vádat 
az eljárás során bármikor a Be. 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig elejtheti. Az ügyész a vádelejtést 
köteles megindokolni, de a vádelejtés a továbbiakban egyúttal a törvényes vád hiányára figyelemmel köti a 
bíróságot, ezért az eljárást meg kell szüntetni a folyamatban lévo ügyben. Ebben az esetben a bíróság 
tényállást nem állapíthat meg és a bizonyítékok mérlegelésére sem kerülhet sor, mindössze a vád tárgyává tett 
cselekmény lényegére és a vádelejtés tényére utalással hozza meg a határozatát, az indokolásnak tehát csupán 
az említett tényeket kell tartalmaznia és az alkalmazott jogszabályt, amin a végzés alapul. 
Nem minosül viszont vádelejtésnek és ezért az eljárás megszüntetésére vonatkozó rendelkezés is szükségtelen 
az ügyésznek a látszólagos alaki halmazatban levo cselekmények külön-külön minosítésének a mellozésére tett 
indítványa. (BH1996. 463.)Ha az ügyész a vonatkozó eljárási szabályok szerint elejti a vádat, a bíróság nem 
folytathatja a büntetoeljárást, hanem azt megszünteti. (BH1990. 40.) Ebbol az is következik, hogy a vádelejtés 
után további eljárási cselekményekre, bizonyítás felvételére, vagy a bizonyítás folytatására már nem kerülhet 
sor, és perbeszédre, illetve felszólalásra is csak korlátozott körben van lehetoség. 
A Be. 332. § (1) bekezdés e) pontja alapján a Btk. 32. §-ának e) pontja szerinti, vagyis a Bünteto 
Törvénykönyvben meghatározott egyéb büntethetoséget megszünteto ok fennállása esetén a bíróság a 
folyamatban lévo büntetoeljárást megszünteti. A Btk. Általános és Különös része egyaránt több 
büntethetoséget megszünteto okot tartalmaz. 
A Btk. Általános Részében ilyen a kísérlet esetében az önkéntes elállás, illetve az önkéntes eredmény-elhárítás 
[Btk. 17. § (3)], az elokészületnél szintén az önkéntes elállás, valamint az elkövetés elhárítása céljából való 
visszalépés [Btk. 18. § (2) a)-b)], a próbaido eredményes eltelte a próbára bocsátásnál [Btk. 73. § (3)], a 
katonai vétség elkövetése esetén, ha a tettes szolgálati viszonyának megszunése óta egy év eltelt (Btk. 124. §). 
A Btk. Különös Részében ugyancsak azok az elkövetoi magatartások képeznek büntethetoséget megszünteto 
okot, amelyek az elköveto vissszalépését, megbánását, a cselekmény feltárását, vagy akár az okozott vagyoni 
jellegu kár megtérítését jelentik. Ilyen rendelkezéseket tartalmaz a Btk.139. § (3) bekezdése, 139/A. § (2) 
bekezdése, 140. § (3) bekezdése, 147. § (4) bekezdése, 196. § (4) bekezdése, 229. § (6) bekezdése, 282/A. § (6) 
bekezdése, 297. § (2) bekezdése, 300/B. §, 303. § (4) bekezdés, 310/B. § (4) bekezdése. 
A felsorolt esetekben jelentosebb társadalmi érdek fuzodik a cselekmény befejezésének elmaradásához, az 
eredmény elhárításához, mint ahhoz, hogy a bíróság az elkövetovel szemben joghátrányt alkalmazzon, ezért a 
bíróság az ún. egyéb büntethetoséget megszünteto okok fennállása esetén is megszünteti a büntetoeljárást. 
2. A Be. 332. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a bíróság az eljárást megszünteti az olyan buncselekmény 
miatt, amelynek a vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás 
szempontjából nincs jelentosége. A törvény erre azért ad lehetoséget, mert amennyiben a vádlott ellen több 
buncselekmény miatt emelt vádat az ügyészség, úgy elofordulhat, hogy a felelosségre vonás szempontjából az 
egyes, vád tárgyává tett csekélyebb súlyú, jelentéktelen buncselekményeknek a büntetés kiszabása 
szempontjából már nincs jelentosége. Az ilyen buncselekmények esetében biztosít lehetoséget a törvény az 
eljárás megszüntetésére. A bíróság a megszünteto határozatát a vád tárgyává tett buncselekményeknek nem 
csupán a büntetési tételére, hanem azok tényleges tárgyi súlyára és társadalomra veszélyességére is 
figyelemmel hozza meg, nem feltétlenül a bizonyítási eljárás lefolytatását követoen, hanem akkor, amikor ez 
az eljárás folyamán megállapítható. 
3. A Be. 332. § (3) bekezdése azt a kötelezo érvényu szabályt rögzíti, hogy a Be. 332. § (1) bekezdésében vagy 
a (2) bekezdésében meghatározott bármelyik ok észlelésekor a bíróságnak az eljárást nyomban meg kell 
szüntetnie. A gyakorlat számára a Be. 332. § (1) bekezdés a)-e) pontjaiban nevesített okok fennállása esetében 
egyértelmu volt a büntetoeljárás megszüntetését eredményezo határozat meghozatala az ok észlelését követo 
legrövidebb határidot követoen. Viszont az olyan buncselekmény miatti eljárás megszüntetésre, amelynek a 
vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából nincs 
jelentosége, csupán a bizonyítási eljárás lefolytatását követoen, az ügydönto határozat kihirdetésével 
egyidejuleg kerülhetett sor. A hatályos törvényhely alapján azonban az utóbbi esetben is nyomban határozhat 
a bíróság az eljárás megszüntetésérol, amint kialakul az a meggyozodése, hogy ezen vád tárgyává tett 
cselekménynek a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. Annak a rendelkezésnek, hogy az 
eljárási akadály észlelése után a folyamatban lévo büntetoeljárást nyomban meg kell szüntetni, 
tulajdonképpen garanciális jelentosége van, és egyébként is indokolatlan lenne a megszünteto ok észlelése 



után bármilyen eljárási cselekmény foganatosítása, hiszen az már az eljárás nemkívánatos elhúzódásához 
vezetne, illetve bizonyos esetekben az akár már törvénysérto is lenne. Ezért mondja ki e törvényhely (3) 
bekezdése, hogy ilyen esetekben az eljárást nyomban meg kell szüntetni. 
4. A Be. 332. §-a külön nem rögzít olyan tartalmú rendelkezést, hogy a bíróság a büntetoeljárás 
megszüntetésekor a polgári jogi igény felol érdemben nem határoz. Viszont értelemszeru, hogy abban az 
esetben, ha a büntetoeljárás lefolytatásának törvényben nevesített akadálya van, akkor semmilyen szempont 
nem indokolja azt, hogy a büntetoügyben eljáró bíróság a polgári jogi igény felol határozzon. Ugyanakkor a 
Be. 332. § (4) bekezdése kötelezo érvénnyel írja elo, hogy a bíróságnak az eljárás megszüntetésérol a 
magánfelet értesítenie kell, méghozzá azzal a figyelmeztetéssel, hogy a polgári jogi igényét egyéb törvényes 
úton érvényesítheti. A bíróság természetesen az eljárást megszünteto határozatot kézbesíti a magánfél 
számára, amely végzés tartalmazza a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezést is. 
5. A korábban hatályos eljárási szabályok - a bíróság határozatának kihirdetését követo ún. kötoereje miatt - 
nem biztosítottak lehetoséget az ügydönto határozat megváltoztatására azokban az esetekben, ha az ügydönto 
határozat meghozatala után, de annak jogerore emelkedése elott a vádlott meghalt vagy eljárási kegyelemben 
részesült. E körülmény különösen akkor teremtett eljárásjogilag feloldhatatlan helyzetet, ha az ügy vádlottja 
még a jogorvoslati nyilatkozat megtétele elott halt meg, vagy éppen részesült eljárási kegyelemben, és sem az 
ügyész, sem pedig a védo nem jelentett be fellebbezést az ügydönto határozat ellen. Ebben a sajátos 
helyzetben az elso fokú bíróság a határozatát már nem változtathatta meg, mivel nem volt olyan jogszabályi 
hely, amely erre törvényesen lehetoséget biztosított volna, de ugyanezen ok miatt a határozatot sem lehetett 
jogerosítési záradékkal ellátni. Az új eljárási törvény 332. §-ának (5) bekezdése ezért az elobbiekben 
hivatkozott esetekben a kötoerot feloldva mondja ki azt, hogy ha az ügydönto határozat kihirdetését követoen, 
annak jogerore emelkedése elott válik ismertté az, hogy a vádlott meghalt vagy eljárási kegyelemben 
részesült, és a határozat ellen nem jelentettek be fellebbezést, akkor a bíróság a nem jogeros ügydönto 
határozatát, vagy határozatának e vádlottat érinto részét hatályon kívül helyezi, egyúttal az eljárást 
büntethetoséget megszünteto ok fennállása miatt 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. 

A Be. 333. §-a arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha az ügyész a vádat elejtette, viszont adott ügyben 
pótmagánvádnak lehet helye. Ilyen esetben az eljárás azonban csak akkor szüntetheto meg, ha az arra 
jogosult a vád elejtésétol számított harminc napon belül nem lép fel pótmagánvádlóként. E határido 
ugyanakkor jogveszto, és elmulasztása esetén igazolás eloterjesztésének nincs helye. Ugyanis fontos 
követelmény, hogy a vádlott a bíróság döntését illetoen ne legyen hosszú ideig bizonytalanságban. Ezért 
ilyenkor a büntetoeljárást akkor is meg kell szüntetni, ha a sértettnek, vagyis a pótmagánvádra jogosultnak 
azért nem lehetett az ügyész vádelejtést tartalmazó nyilatkozatát kézbesíteni, mert az ismeretlen helyen 
tartózkodott. A bíróság tehát a határido elteltét követoen az eljárást a vádlottal szemben megszünteti. 

334. § Az eljárásnak a 332. § (1) bekezdése a)-b) és e) pontja alapján történt megszüntetése esetén a bíróság 
elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást rendelhet el. Az eljárásnak a 332. § (5) bekezdése alapján történt megszüntetése 
esetén a bíróság a korábbi ügydönto határozat elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást kimondó rendelkezését 
hatályában fenntartja. 

1. Az eljárást megszünteto végzés, mint az ügyet érdemben lezáró határozat bevezeto részbol, rendelkezo 
részbol és indokolásból áll a Be. 258. § (1)-(3) bekezdéseiben írtaknak megfeleloen. Az eljárást megszünteto 
végzés rendelkezo része tartalmazza annak a buncselekménynek a megjelölését, amely miatt vádat emeltek, 
továbbá az eljárás megszüntetésérol szóló és a jogszabályon alapuló egyéb rendelkezéseket. Ennek keretében 
azt, ha a bíróság döntött az elkobzásról, illetoleg vagyonelkobzásról, vagy az egyéb járulékos kérdésekrol, 
mint a bunügyi költség viselésérol és a lefoglalásról. 
A Be. 334. §-a ugyanis a lehetoségét biztosítja annak, hogy a bíróság az eljárásnak a Be. 332. § (1) 
bekezdésének a)-b) és e) pontjai alapján történt megszüntetése esetén az ügyben elkobzást, illetoleg 
vagyonelkobzást rendelhessen el, amennyiben annak egyéb törvényi feltételei is maradéktalanul fennállanak. 
Vagyis ha a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem, az eljárás megindításához szükséges magánindítvány, 
feljelentés vagy kívánat hiánya, valamint a büntethetoséget megszünteto egyéb ok miatt került sor a 
büntetoeljárás megszüntetésére, csupán ekkor van lehetoség az elkobzás, illetoleg a vagyonelkobzás 
alkalmazására. A Be. 332. § (1) bekezdés c) és d) pontjaiban írt esetekben - vagyis ha a cselekményt már 
jogerosen elbírálták, illetve ha az ügyész a vádat elejtette és pótmagánvádnak nincs helye - nem 
alkalmazhatók ezek az intézkedések. 



Abban az esetben viszont, ha az ügydönto határozat kihirdetését követoen, de annak jogerore emelkedése elott 
válik ismertté, hogy a vádlott meghalt vagy eljárási kegyelemben részesült, és a határozat ellen nem 
jelentettek be fellebbezést, a bíróság a Be. 332. § (5) bekezdése alapján a nem jogeros ügydönto határozatát, 
vagy határozatának e vádlottat érinto részét hatályon kívül helyezi, és egyúttal a büntetoeljárást megszünteti. 
Ugyanakkor ezen megszünteto ok fennállása esetében a Be. 334. § második mondata alapján a bíróság a 
korábbi ügydönto határozat elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást kimondó rendelkezését nem kell hogy 
hatályon kívül helyezze, hanem éppen ellenkezoleg, azokat hatályában fenntartja. A törvény szövegének ilyen 
értelmu módosításával maradéktalanul érvényesülnek azok az eljárásjogi érdekek, amelyek az elkobzás, 
illetve a vagyonelkobzás jogintézményéhez fuzodnek. 
2. Szükséges megjegyezni, hogy a Be. 259. § (1) bekezdése alapján, ha a kihirdetés útján közölt ügydönto 
határozat ellen sem az ügyész, sem a vádlott, sem a védo nem jelentett be fellebbezést, a határozat - legyen az 
bunösséget megállapító vagy felmento ítélet, vagy eljárást megszünteto végzés - indokolása csupán a 
tényállásból és az alkalmazott jogszabályok megjelölésébol is állhat. A felmento ítélet indokolásában a 
tényállás is mellozheto. A tárgyalás elokészíto szakában meghozott megszünteto végzésnek, a megszüntetés 
okára figyelemmel a szükséges indokolást kell tartalmaznia. 

A polgári jogi igény elbírálása 

335. § (1) A polgári jogi igényt a bíróság az ítéletben lehetoleg 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 büntetoeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja, a bíróság a polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. 

(2) Ha a polgári jogi igény érvényesítése során eltéro indítványt terjesztettek elo, a bíróság ezeket a magasabb 
összegu igény keretein belül bírálja el. 

1. A Be. 335. § (1) és (2) bekezdése a polgári jogi igény elbírálására vonatkozóan a szövegezésében némileg 
eltéro, de tartalmilag szinte azonos szabályozást tartalmaz, mint a korábban hatályos eljárási törvény 215. §-
ának (1) és (2) bekezdése azzal a megjegyzéssel, hogy a bírói gyakorlat által már kimunkált rendelkezésekkel 
egészítette ki a jogalkotó a törvény szövegét. Szükséges megjegyezni, hogy a Be. 54. § (7) bekezdésében írtak 
szerint, ha a polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatos eljárási kérdésrol a Be. nem rendelkezik, akkor a 
polgári eljárásjog szabályait (Pp.) kell alkalmazni, feltéve, hogy azok a büntetoeljárási törvénnyel, vagy a 
büntetoeljárás jellegével nem ellentétesek. 
A büntetoeljárásban általában a magánfél az aki polgári jogi igényt érvényesít. A büntetoeljárás során 
azonban nem csupán a magánfél, hanem az ügyész (a Be. 54. § (4) bekezdés alapján), illetve a sértett halála 
esetén az örököse is (a Be. 54. § (6) bekezdése alapján) érvényesíthet polgári jogi igényt, de azt csak 
kizárólag az elbírált buncselekménnyel, vagy szabálysértéssel összefüggoen keletkezett kár vonatkozásában 
terjeszthetik elo (Be. 54. § (2) bekezdés). A hatályos törvényi szabályozás az ügyésznek a szinte korlátlan 
perindítási jogát megszüntette, és a polgári jogi igényt az ügyész a Polgári perrendtartásban meghatározott 
feltételek esetén érvényesítheti. A terhelt viszont a magánféllel szemben követelést nem érvényesíthet, 
beszámítási kifogással nem élhet. 
A polgári jogi igény elbírálásával kapcsolatosan a sértettet az eljárás során, annak minden szakában az 
eloterjesztés lehetoségeire, illetve következményeire ki kell oktatni. Egyébként az ügyész és a magánfél 
egymástól függetlenül terjeszthetik elo polgári jogi igényüket. Ennek az eljárás során mindvégig helye lehet, a 
Be. 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig. A polgári jogi igényt a bünteto ügyben eljáró bíróság az 
ítéletében lehetoleg érdemben bírálja el. A bíróság a polgári jogi igény felol kizárólag a magánfél ilyen 
irányú kérelme, illetve az ügyész által eloterjesztett indítvány esetén dönt, mivel hivatalból nincs helye 
kártérítésre való kötelezésnek. Ily módon abban az esetben, ha a magánfél a polgári jogi igényét visszavonta, 
úgy arról a bíróság nem dönthet, míg ha az ügyész az általa eloterjesztett polgári jogi igény egyéb törvényes 
útra utasítását indítványozza, úgy a bíróság a polgári jogi igény tárgyában nem határozhat. (BK 50. számú 
állásfoglalás) A polgári jogi igény elbírálása, ilyen kérelem, illetve indítvány hiányában törvénysérto. Ha az 
ügyész a polgári jogi igény elbírálására nem tesz indítványt, akkor ebben az esetben a sértettnek módot kell 
adni arra, hogy magánfélként felléphessen és polgári jogi igényét érvényesíthesse. A Be. 54. § (3) bekezdése 
alapján a polgári jogi igény egyéb törvényes úton való érvényesítését nem zárja ki viszont az a körülmény, 
hogy a sértett magánfélként nem lépett fel az ügyben. 
A bíróság a polgári jogi igényt érdemben bírálja el, ha a kártérítésre kötelezésnek mind a jogi, mind a 
ténybeli feltételei a büntetoeljárás során egyértelmuen tisztázódtak. Ezt mondja ki a Be. 335. § (1) bekezdése. 
A polgári jogi igény érdemi elbírálását jelenti a törvény szövegének megfeleloen, ha a bíróság a polgári jogi 



igénynek helyt ad és kártérítésre kötelezo rendelkezést hoz, vagy azt elutasítja, mert a megítélésnek 
hiányoznak a törvényi feltételei. Amennyiben a bíróság a polgári jogi igényt érdemben elbírálja, úgy az e 
kérdésben hozott határozatának ugyanolyan jogerohatása van, mintha a döntést a polgári bíróság hozta 
volna az eloterjesztett kereset alapján. 
Nem érdemi elbírálás viszont, ha a bíróság a sértett polgári jogi igényét a törvény egyéb útjára utasítja. 
Ugyanis ebben az esetben a sértett a polgári jogi igényét korlátozás nélkül érvényesítheti polgári per 
keretében. 
Ha a büntetoeljárás befejezését az eloterjesztett polgári jogi igény érdemi elbírálása jelentosen késleltetné, 
úgy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra kell utasítani. (BH1977. 227.) Annak viszont 
nincs akadálya az eddig kialakult gyakorlat alapján, hogy a megállapítható kár összegérol a bíróság állást 
foglaljon és döntsön, míg az ezt meghaladó kárigény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítsa. Tehát 
lehetséges a magánfél polgári jogi igényének részben helyt adni, illetve azt részben elutasítani. Ugyanígy 
nincs akadálya annak sem, hogy a magánfél csak a kára egy részét érvényesítse a büntetoügy tárgyalásán az 
adhéziós eljárás keretében, és a további fennmaradó igényével a polgári bírósághoz forduljon kereset 
benyújtása révén. 
Gondatlanságból elkövetett buncselekmény elbírálása során az adhéziós eljárásban a munkajogi anyagi 
felelosségre vonatkozó rendelkezéseket ugyanúgy kell alkalmazni, mintha azt a munkáltató bírálná el. Ha 
ezzel kapcsolatos kérdések tisztázása a büntetoeljárás befejezését késleltetné, az igény egyéb törvényes útra 
utasításának van helye. (BH1985. 139.) 
Szükséges megjegyezni azt, hogy a polgári jogi igény érvényesítését és nem az indítványt eloterjeszto ügyészt 
lehet egyéb törvényes útra utasítani. (BH1980. 78.) 
A büntetoeljárásban nem érvényesítheto az a polgári jogi igény, amely nem közvetlenül a buncselekmény 
folytán, hanem annak csupán távoli következményeként keletkezett. (BH1984. 439.) Ugyanis a Be. 54. § (2) 
bekezdése szerint a magánfél a terhelttel szemben azt a polgári jogi igényt érvényesítheti, amely a vád 
tárgyává tett cselekmény következtében keletkezett. 
A vádlott felmentése esetén a magánfél polgári jogi igénye érvényesítésének egyéb törvényes útra utasítása 
helyett, annak elutasítása felol kell rendelkezni akkor is, ha a felmentésre bizonyítottság hiányában került sor. 
(BH1993. 540.) Korábban ez a BH.-ban is nevesített döntés volt s következetes a bírói gyakorlat, azonban a 
2003. évi II. törvény 72. §-a a törvény eredeti szövegét úgy módosította, hogy a vádlott felmentése esetén, 
vagy ha a polgári jogi igényre vonatkozó indítványnak a büntetoeljárásban való érdemi elbírálását más 
körülmény kizárja, a bíróság a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. A törvény 
szövegének, illetve a korábbi gyakorlat megváltoztatásának elvi indoka az volt, hogy a vádlott vád alóli 
felmentése esetén a bíróság az eljárás alá vont személy büntetojogi felelosségérol dönt, és nem a jóval 
szélesebb köru polgári jogi felelosség jogalapjáról. Figyelemmel arra, hogy a büntetoügyhöz kapcsolódó 
polgári jogi felelosség, vétkesség meglehetosen szerteágazó és többféle lehet, ezért e körülmények egyértelmu 
tisztázása már nem lehet a büntetoeljárás feladata, már csak azért sem, mert a polgári jogi felelosség 
vizsgálata ezekben az esetekben már jelentékenyen késleltetné az eljárás befejezését, ami viszont ellentétes a 
bünteto igazságszolgáltatás céljával is. Lényegében az következik tehát a törvény szövegébol, hogy ha az 
ügyben a vádlott büntetojogi felelosségének megállapítására - felmentése miatt - nem kerül sor, akkor a 
bíróság az eloterjesztett polgári jogi igényrol sem dönthet, hanem annak érvényesítését egyéb törvényes útra 
kell utasítania. 
Ugyanakkor továbbra is a polgári jogi igény ítélt dolog címén történo elutasításának és nem az egyéb 
törvényes útra utasításnak van helye, ha a magánfél igényét a polgári bíróság már jogerosen elbírálta. 
(BH1993. 212.)E gyakorlat fenntartásának viszont éppen az az indoka, hogy a polgári jogi felelosség 
jogalapjáról már döntött a polgári peres eljárás keretén belül a bíróság, és semmi értelme nem lenne egy a 
büntetoügyben alaptalanul eloterjesztett újabb polgári jogi igény egyéb törvényes útra való utasításának. 
A Be. 54. § (5) bekezdésére figyelemmel meg kell említeni azt a speciális esetet, hogy az állami adóhatóság 
hatáskörébe tartozó adóval vagy költségvetési támogatással kapcsolatban elkövetett buncselekménnyel 
okozott kár megtérítése iránt az állam nevében a polgári jogi igény eloterjesztésére az Adó -és Pénzügyi 
Ellenorzési Hivatal a jogosult. 
2. Figyelemmel arra, hogy a polgári jogi igény eloterjesztésére a magánfél és az ügyész akár egyidejuleg is 
jogosult, gyakran elofordul, hogy az igény érvényesítése során az összegszeruségek tekintetében eltérések 
mutatkoznak. A Be. 335. § (2) bekezdése szerint ebben az esetben a bíróság a magasabb összegu igény 
keretein belül valamennyi indítványt, illetve kérelmet elbírálja. A bíróság a büntetoeljárásban tehát nem 
terjeszkedhet túl a polgári jogi igény keretein, sem a fokövetelés, sem annak járulékai tekintetében. (BH1981. 
184.) 



A magánfél egyébként nem élhet fellebbezéssel a polgári jogi igényét részben a törvény egyéb útjára utasító 
határozat ellen. Akkor sem, ha a bíróság azért rendelkezett így, mert az összegszeruséget részben nem 
tisztázhatta, egyébként azonban a jogalap kérdését eldöntötte. (BK. 51. számú állásfoglalás) A törvény 
ugyanis a magánfél részére kizárólag a polgári jogi igényét érdemben elbíráló rendelkezés elleni fellebbezést 
engedélyezi a Be. 324. § (1) bekezdés f) pontjában írtaknak megfeleloen. 
Az elso fokú eljárás során bejelentett polgári jogi igényt a magánfél, illetve az ügyész a másodfokú eljárásban 
ki nem terjesztheti, annak összegét fel nem emelheti. (BK. 52. számú állásfoglalás) Ebbol következoen a 
büntetoeljárásban érvényesített polgári jogi igény fogalmán az elso fokú tárgyaláson bejelentett igényt kell 
érteni. 
3. A bíróság a polgári jogi igénynek helyt adás keretében a vádlottat vagy a vádlottakat kötelezi a sértett, 
illetve magánfél részére történo kártérítés megfizetésére. Több elköveto esetében, amennyiben a jogalap nem 
választható szét, helye lehet egyetemleges kötelezésnek, mivel a Be. 335. §-a nem tartalmaz olyan rendelkezést 
- mint az új Be. a bunügyi költség viselésére vonatkozó szabályoknál -, hogy a vádlottakat külön-külön kellene 
kötelezni a polgári jogi igényben megállapított kárösszeg megfizetésére. Kártérítés megfizetésére kötelezni 
kizárólag a vádlottat vagy a vádlottakat lehet és csak a sértett vagy a sértettek javára, ugyanis mások közötti 
kártérítési igény nem bírálható el. 
A bíróság külön kérelem folytán kamatfizetésre is kötelezheti a vádlottakat. A kamatfizetési kötelezettség 
kezdo napjának nem a polgári jogi igény bejelentésének napját, hanem a buncselekmény elkövetésének napját 
kell tekinteni. A kamat mértékét mindig a Ptk. hatályos rendelkezésének megfeleloen kell az ítéletben 
megállapítani. A Ptk. 301. § (1) bekezdése alapján ez jelenleg 20%. 
A kártérítési összeg után a kamat tehát a károsodás bekövetkezésétol jár. Ha a kártérítési összeg egyes részei 
különbözo idopontokban esedékesek, a kamatfizetés kezdo idopontjaként - átlagos számítás alapján - egységes 
kamatfizetési kezdo idopont is meghatározható. (BK.-PK 1. számú állásfoglalás) 
A polgári jogi igény elbírálásakor, ha a bíróság a vádlottat kötelezi a kártérítésre, akkor a bíróságnak 
összegszeruen kell rendelkeznie az eljárási illeték megfizetésérol is. A polgári jogi igény érvényesítése során 
megítélt kártérítési összeg után járó illeték az államot illeti. Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 42. 
§ (1) bekezdésének a) pontja rendelkezik az elso fokú polgári eljárások illetékének általános mértékérol, ami 
jelenleg 6%, de legalább 5000 Ft, legfeljebb pedig 750 000 Ft. Egyébként a kártérítésként megállapított 
összeg alapján kell az államot megilleto illetéket megállapítani. Az illetéktörvény 58. § (1) bekezdés c) pontja 
szerint az illeték a peres eljárás illetékének 10%-a, ha az alperes - büntetoügyben értelemszeruen a vádlott - a 
követelést, vagyis az okozott kár összegét az elso tárgyaláson, illetve az eljárás során azonnal elismeri. 
A büntetoeljárásban érvényesített polgári jogi igény tekintetében az állam javára marasztalásnak - a Ptk. 
237., illetve 361. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazásának - nincsen helye. 
Amennyiben a Be. 54. § -a alapján érvényesített polgári jogi igény tekintetében az állam javára marasztalás 
lehetosége felmerül, a büntetobíróság az említett igény tekintetében az érdemi döntést mellozi és az igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. (BK. 49. számú állásfoglalás) 
A bünteto bíróság a határozatának a polgári jogi igényre vonatkozó részét a Pp. 231. §-a alapján elozetesen 
végrehajthatónak nem nyilváníthatja. (BK. 53. számú állásfoglalás) Ugyanakkor a polgári jogi igény 
megítélése esetén a Pp. 217. § (3) bekezdésének megfelelo alkalmazásával - erre irányuló kérelem esetén - a 
kártérítés megfizetésére a kötelezett személyi, családi, jövedelmi és vagyoni körülményeinek körültekinto 
vizsgálata után a bíróság részletfizetést engedélyezhet. E döntés ellen fellebbezésnek van helye. 

A szüloi felügyeleti jog megszüntetése 

336. § (1) A bíróság az ügyész indítványára a vádlott szüloi felügyeleti jogát megszünteti, ha a vádlottat a 
gyermekének sérelmére elkövetett szándékos buncselekményben bunösnek 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. 
(3) A bíróság a szüloi felügyeleti jog megszüntetése iránti igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja, ha az 

indítvány elbírálása a büntetoeljárás befejezését jelentékenyen késleltetné, vagy az indítványnak a büntetoeljárásban 
való érdemi elbírálását más körülmény kizárja. 

1. A Be. 336. § (1)-(3) bekezdései a korábban hatályos eljárási törvény 215/A. § a)-c) pontjaiban írtakkal 
hasonló tartalommal rögzítik a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó eljárási szabályokat. 
Eszerint a bíróság a Be. 336. § (1) bekezdése alapján - kizárólag az ügyész indítványára - a vádlott szüloi 
felügyeleti jogát megszünteti, ha az ügy vádlottjának bunösségét a gyermekének sérelmére elkövetett 



szándékos buncselekmény elkövetésében kimondja, és egyúttal megállapítja a házasságról, a családról és a 
gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény (Csjt.) 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek 
fennállását. A büntetoeljárás során tehát a szüloi felügyeleti jog megszüntetésének három olyan feltétele van, 
amelyeknek együttesen kell fennállniuk. Az elso feltétel az, hogy a bíróság a vádlottat bunösnek mondja ki a 
gyermeke sérelmére elkövetett szándékos buncselekmény elkövetésében. A második kritérium az, hogy a szüloi 
felügyeleti jog megszüntetésének a Csjt. 88. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételei adott ügyben 
fennálljanak. Végül a harmadik feltétel az, hogy az ügyész a vádiratban, illetve legkésobb a perbeszédében 
tegyen indítványt az érintett szülo felügyeleti jogának a megszüntetésére. 
A Csjt. 88. § (1) bekezdése alapján a bíróság megszünteti a szüloi felügyeletet: 
a) ha a szülo felróható magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, értelmi vagy erkölcsi fejlodését 
súlyosan sérti vagy veszélyezteti, 
b) ha a gyermeket más személynél helyezték el, vagy átmeneti nevelésbe vették és a szülo felróhatóan 
gyermeke érdekét súlyosan sérto módon nem muködik együtt a gyermekét gondozó neveloszülovel, vagy 
intézménnyel, gyermekével nem tart kapcsolatot, továbbá magatartásán, életvitelén, körülményein az átmeneti 
nevelés megszüntetése céljából nem változtat, 
c) ha a szülot a bíróság valamelyik gyermeke személye ellen elkövetett szándékos buncselekmény miatt 
szabadságvesztésre ítélte. 
A szüloi felügyeleti jog bírósági megszüntetésének tehát a Csjt. 88. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban írt 
vagylagos feltételek fennállása esetén van helye. E vagylagosság azt jelenti, hogyha bármelyik feltétel fennáll, 
akkor a szüloi felügyeleti jog megszüntetésének van helye. Nem szükséges azonban, hogy a feltételek 
együttesen álljanak fenn. (BH1991. 193.) Azt viszont szükséges megemlíteni, hogy a feltételek közül az a) 
ponttal kapcsolatban a törvény nem tesz különbséget a tevoleges magatartás vagy a mulasztás között. Ezért 
mind a szüloi felügyeleti joggal való visszaélés, mind a szüloi felügyelet körébe tartozó kötelezettségek vétkes 
elmulasztása a szüloi felügyelet megszüntetését eredményezheti, ha ez a gyermek szempontjából súlyos 
érdeksérelemmel járt, vagy ilyen helyzet eloidézésére objektíve alkalmas. A b) pont viszont a gyakorlatban 
meglehetosen ritkán fordul elo. Ez általában a kapcsolattartási jog súlyosan visszaélésszeru gyakorlásával 
valósulhat meg, illetve úgy fordulhat elo, hogy a szülok nem tesznek semmit az átmeneti nevelésbe vétel 
egyébkénti okának elhárítása érdekében. A c) pont alatt a gyermek élete, testi épsége és egészsége ellen 
elkövetett, továbbá a család és az ifjúság, a nemi erkölcs ellen elkövetett buncselekményeket kell érteni. 
Abban az esetben, ha a vádlott kiskorú gyermeke sérelmére szándékos buncselekményt követ el és a Csjt. 88. § 
(1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételek fennállanak, a végrehajtandó szabadságvesztésre ítélt 
vádlottal szemben - az erre irányuló ügyészi indítvány meglétében - a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére 
vonatkozó rendelkezés nem mellozheto. Ilyen esetben az ítéletnek kifejezett rendelkezést kell tartalmaznia arra 
nézve, hogy az mely gyermekre (gyermekekre) vonatkozik. (BH1995. 270.) 
2. Ha a szüloi felügyeleti jog megszüntetésének a Be. 336. § (1) bekezdésében meghatározott együttes 
feltételei nem állanak fenn, akkor a bíróság a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére irányuló indítványt a (2) 
bekezdés alapján elutasítja. 
Ha az ügyész nem tesz indítványt a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére, akkor a bíróság e kérdésrol akkor 
sem rendelkezhet, ha a megszüntetésnek a Csjt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott feltételei egyébként 
fennállanak. 
Abban az esetben, ha a Csjt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott körülmények nem állnak fenn, vagy 
fennállanak, de a vád tárgyává tett cselekmény miatt a vádlott bunösségét a bíróság nem állapítja meg, a 
bíróság a szüloi felügyelet megszüntetésére irányuló ügyészi indítványt - mint alaptalant - mérlegelés nélkül 
elutasítja. 
3. A Be. 336. § (3) bekezdése alapján a bíróság a szüloi felügyeleti jog megszüntetése iránti igény 
érvényesítését, vagyis az ügyészi indítványt egyéb törvényes útra utasítja, ha annak elbírálása a 
büntetoeljárás befejezését jelentékenyen késleltetné. Ez általában akkor fordul elo a gyakorlatban, ha a Csjt. 
88. § (1) bekezdésében meghatározott feltétel fennállásának bizonyítása a vád tárgyát képezo cselekmény 
elbírálásához képest a bizonyítékok szélesebb köru értékelését kívánná meg, és ez az eljárás indokolatlan 
elhúzódását eredményezné, mivel az indítvány elbírálása miatt a bíróságnak a tárgyalást el kellene napolni. 
A Be. 336. § (3) bekezdése szerint a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére irányuló ügyészi indítványt 
ugyancsak a törvény egyéb útjára kell utasítani, ha az indítvány büntetoeljárásban való érdemi elbírálását 
más körülmény zárja ki. Ilyen lehet például, amikor a bíróság az élettárstól származó gyermekének sérelmére 
életveszélyt okozó testi sértést elköveto apa szüloi felügyeleti jogának a megszüntetése iránti igényt egyéb 
törvényes útra utasítja, mivel a gyermek vélelmezett apja az élettárs férje, akivel szemben az apaság 
vélelmének megdöntése iránti polgári per van folyamatban. (BH1994. 69.) 



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 buncselekmény miatt emeltek vádat, és valamely vád tárgyává tett cselekményrol 

a bíróság megállapítja, hogy az szabálysértés, a bíróság e szabálysértés miatt az eljárást megszüntetheti, ha a vád 
tárgyává tett más buncselekmény mellett e cselekménynek a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. 

1. A szabálysértés elbírálására rendelkezo Be. 337. §-a lényegesen eltér a korábban hatályos büntetoeljárási 
törvény 216. §-ában rögzített szabályozástól. A Be. 337. § (1) bekezdése ugyanis csak akkor ad lehetoséget a 
szabálysértés érdemi elbírálására, ha a bíróság a tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, hogy a 
buncselekményként vád tárgyává tett elkövetési magatartás csupán szabálysértés. Ilyen esetben a bíróság a 
vádlottat a buncselekmény miatt emelt vád alól felmenti, egyúttal megállapítja a szabálysértés elkövetését, és 
alkalmazza a szabálysértés miatti jogkövetkezményeket. 
Tehát nincs mód arra, hogy az ügyész a vádiratban indítványt tegyen a vád tárgyává tett buncselekménnyel 
összefüggo szabálysértés elbírálására. A Be. 337. §-a nem tartalmaz rendelkezést arra sem, hogy a bíróság az 
eljárást megszüntesse az olyan szabálysértés miatt, amelynek a vád tárgyává tett buncselekmény mellett a 
felelosségrevonás szempontjából nincs jelentosége. A jogszabályi változás elvi indoka abban a jogalkotói 
törekvésben van, hogy a büntetoügyekben ítélkezo bíróság kizárólag olyan ügyekben járjon el, amelyek a Btk.-
ban szankcionált valamely vétség vagy buntett törvényi tényállási elemeit merítik ki. Ugyanis a bíróság a 
büntetoeljárás szabályai szerint lefolytatott eljárás keretében a vádlott büntetojogi felelossége kérdésében 
dönt és ha megállapítja a buncselekmény elkövetését, akkor azzal arányban álló szankciót (fo, illetve 
mellékbüntetést, vagy intézkedést) alkalmaz. A szabálysértések elbírálása viszont közigazgatási eljárás 
keretében az illetékes szabálysértési hatóságok feladata. Ezért a törvény csak kivételes esetben, a Be. 337. § 
(1) bekezdésében meghatározott okból ad lehetoséget a szabálysértés elbírálására. 
2. Abban az esetben, ha a bíróság a tárgyalás elokészítése során, vagy a tárgyalás megkezdéséig észleli, hogy 
a vád tárgyává tett cselekmény nem buncselekmény, hanem szabálysértés, úgy azt a Be. 264. § alapján a 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo szabálysértési hatósághoz indokolt végzésével átteszi. Ugyanígy jár 
el abban az esetben is, ha több, vád tárgyává tett buncselekmény közül észleli, hogy valamelyik elkövetési 
magatartás csupán szabálysértés, ugyanis ilyenkor a Be. 72. §-ára figyelemmel a Be. 265. § (1) bekezdése 
alapján az elkülönítéssel egyidejuleg intézkedik az áttétel iránt. 
Indokolatlan lenne viszont a tárgyalás megkezdése, esetleg a teljes bizonyítási eljárás lefolytatása után az ügy 
áttétele pusztán azon okból, hogy annak elbírálása - a tárgyalás eredményeképpen - szabálysértési hatóság 
hatáskörébe tartozna. Ezért ha a vád tárgyává tett cselekmény nem buncselekmény, hanem szabálysértés, a 
tárgyalás megkezdése után már nincs helye áttételnek, hanem a szabálysértést el kell bírálni. (BH1982. 457.) 
Vétség helyett szabálysértés megállapítása esetén a terheltet a buncselekmény miatt emelt vád alól fel kell 
menteni. (BH1981. 494.) Egyébiránt a bíróság az ügyészi vádelejtés indokait nem vizsgálhatja, ilyenkor a 
buncselekmény helyett szabálysértést sem állapíthat meg, hanem kötelezo az eljárás megszüntetése. (BH1990. 
92.) Hangsúlyozni szükséges, hogy a büntetoeljárást megszünteto határozatban a szabálysértés érdemi 
elbírálása kizárt, erre kizárólag a felmento ítéletben kerülhet sor. (BH1977. 483.) 
Amennyiben a bíróság a tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény 
csupán szabálysértés, akkor a bíróság a büntetoeljárás szabályai szerint eljárva, a vádlottat a buncselekmény 
vádja alól felmenti. Egyúttal amikor a szabálysértést elbírálja, akkor a bíróság a szabálysértésekrol szóló 
1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Szabs. tv.) rendelkezései szerint jár el és büntetést vagy intézkedést 
alkalmaz. Ugyanis az Szabs. tv. 13. § (1) bekezdése alapján a szabálysértés miatt alkalmazható büntetések az 
elzárás és a pénzbírság, míg a (2) bekezdés szerint a szabálysértés miatt alkalmazható intézkedések a 
jármuvezetéstol eltiltás, az elkobzás, a kiutasítás, a figyelmeztetés és a kitiltás. A büntetést - legyen az elzárás 
vagy pénzbírság - a jogszabályban megállapított keretek között - úgy kell kiszabni, hogy igazodjék a 
cselekmény súlyához és az elköveto személyi körülményeihez. Indokolt megjegyezni azt, ha az elso fokú 
bíróság a büntetoeljárás során több szabálysértést érdemben bírál el, a pénzbírságot egy összegben, nem 
pedig külön-külön kell kiszabni. (BH1997. 114.) A pénzbírság legalacsonyabb összege jelenleg ezer forint, 
legmagasabb összege százötvenezer forint. 
3. Az Szabs. tv. 30. § (1) bekezdésének értelmében a fegyveres szervek (idetartoznak a honvédség, a 
határorség, a rendorség, a büntetés-végrehajtási szervezet, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos 
állományú tagja, továbbá a sorkatonai szolgálatot teljesíto által a szolgálati viszonya tartama alatt a 
szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést fegyelmi eljárás keretében 



kell elbírálni. A fegyelmi hatóság - amennyiben elkobzás, illetoleg jármuvezetéstol eltiltás szükségessége 
felmerül - a szabálysértési hatóságot eljárása eredményérol értesíti. Ha a katona szolgálati viszonya a 
szabálysértés elbírálása elott megszunt, a szabálysértést a szabálysértési hatóság bírálja el. 
[A szabálysértésnek a katonai büntetoeljárásban való elbírálását részletesen lásd a Be. 469. §-hoz fuzött 
magyarázat 2. pontjában írt szövegrésznél.] 
4. A Be. 337. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a bíróság a tárgyalás eredményéhez képest úgy látja, hogy 
a vád tárgyává tett cselekmény csupán szabálysértés, és ezért a vádlottat az ellene emelt vád felmenti és 
egyúttal a cselekményt szabálysértésként bírálja el, úgy az ítéletében - a korábbi szabályozáshoz hasonlóan - 
a Btk. 77. §-a szerinti elkobzást rendelhet el. A Btk. módosítása folytán természetesen már nincs mód elkobzás 
alá eso érték megfizetésére kötelezésnek. A bíróság az ügyben eloterjesztett polgári jogi igényt is érdemben 
elbírálhatja, vagyis az igénynek helyt ad, vagy azt elutasítja. 
Szükséges azonban azt megjegyezni, ha a cselekmény elbírálásának idopontjában új törvényi rendelkezés 
lépett hatályba - a büntetotörvény idobeli hatályára vonatkozó rendelkezés helyes értelmezése szerint -, több 
vád tárgyává tett buncselekmény esetén elsodlegesen azt kell vizsgálni, hogy az újabb rendelkezések 
értelmében valamely vád tárgyává tett cselekmény buncselekmény-e (vagy már csak szabálysértés), a régi és 
az ezt követoen fennmaradó cselekmények vonatkozásában - a régi és az új jogszabály szerinti rendelkezések 
kombinatív alkalmazása mellozésével - vizsgálandó, hogy az elköveto számára melyik törvényi rendelkezés 
biztosít kedvezobb elbírálási lehetoséget. (BH1995. 72.) 
5. A büntetoeljárás gyors befejezéséhez számos érdek fuzodik. A Be. 337. § (3) bekezdése éppen ezért teszi 
lehetové azt, hogy azokban az esetekben, amelyekben a vádlottal szemben több buncselekmény miatt emeltek 
vádat, és valamely vád tárgyává tett cselekményrol a bíróság megállapítja, hogy az csupán szabálysértés, e 
szabálysértés miatt az eljárást megszüntetheti. Az eljárás megszüntetésének az a feltétele, hogy e 
cselekménynek a vád tárgyává tett más buncselekmény mellett a felelosségre vonás szempontjából nincs 
jelentosége. 
Abban az esetben ha a bíróság valamely vád tárgyává tett buncselekményrol azt állapítja meg, hogy az 
szabálysértés, akkor természetesen e cselekmény vonatkozásában a bizonyítást, vagy a további bizonyítás 
felvételét is mellozheti, ami a büntetoeljárás befejezésének idoszeruségét növeli, továbbá akár több tanú 
kihallgatása, esetleg szakértoi vélemény elkészítése mellozheto, amivel viszont bunügyi költség takarítható 
meg. 
Az eljárásnak a Be. 337. § (3) bekezdésében meghatározott okból való megszüntetése nem kötelezo jellegu a 
bíróság számára, de ha az eljárást e szabálysértés miatt mégis indokolt határozattal megszünteti, akkor a 
bíróság ezen rendelkezése ellen értelemszeruen fellebbezésnek van helye. 

A bunügyi költség viselése 

338. § (1) A bíróság a vádlottat a bunügyi költség viselésre kötelezi, ha ot bunösnek mondja ki, vagy szabálysértés 
elkövetéséért a felelosségét megállapítja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra a bunügyi költségre, amelynek 
viselésére a törvény alapján mást kell kötelezni. 

(2) A vádlottat csak azzal a cselekménnyel, illetoleg a tényállásnak azzal a részével kapcsolatban felmerült 
bunügyi költség viselésére lehet kötelezni, amelyre a bunösségét vagy a felelosségét megállapították. Nem lehet 
kötelezni annak a bunügyi költségnek a viselésére, amely - nem az o mulasztása folytán - szükségtelenül merült fel. 

(3) A bíróság a bunösnek kimondott vádlottakat külön-külön kötelezi a bunügyi költség viselésére. Ha a bunügyi 
költség, illetoleg annak meghatározott része a bunösnek kimondott vádlottak szerint nem különítheto el, a bíróság a 
vádlottakat egyetemlegesen kötelezi a bunügyi költség viselésére. 

(4) A bíróság a buncselekmény súlyához képest aránytalanul nagy bunügyi költség egy részének megfizetése alól 
a vádlottat mentesítheti. 

1. A Be. 338. § (1)-(4) bekezdései a bunügyi költség viselésére való kötelezés szabályait rögzítik. A 
törvényhely (1) bekezdésében foglalt rendelkezés tartalmilag és szövegezésében is azonos a korábban 
hatályos 1973. évi I. törvény 217. § (1) bekezdésében írtakkal. 
A büntetoeljárás során a bizonyítási eszközök felderítésével járó feladatok, továbbá egyes eljárási 
cselekmények (pl. szemle, bizonyítási kísérlet) szükségszeruen együtt járnak olyan költségek felmerülésével, 
amelyeknek viselésérol az eljáró hatóságoknak, illetve végso soron a bíróságnak az ügydönto határozatában 
rendelkeznie kell. Ezt a körülményt a Be. 258. § (1) bekezdésének g) pontja úgy fogalmazza meg, hogy az 
ítélet és az ügydönto végzés bevezeto részében kell feltüntetni a bunügyi költség viselésérol szóló rendelkezést. 
Egyébként azt, hogy ténylegesen mit kell a büntetoeljárás során bunügyi költségnek tekinteni, a Be. 74. § (1) 
bekezdés a)-c) pontjai tartalmazzák. Az a) pont szerint bunügyi költség az a költség, amelyet az ügyben az 



eljárás megindításától a büntetés végrehajtásának befejezéséig, továbbá a perújítási eljárás, a rendkívüli 
felülvizsgálati, valamint a különleges eljárások során az állam elolegezett. A b) pont szerint bunügyi költség a 
terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a pótmagánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt és a sértett 
törvényes képviselojének az ügyben felmerült készkiadása, akkor is, ha azt az állam nem elolegezte. A c) pont 
alapján a kirendelt védonek és a sértett, a magánfél, valamint a pótmagánvádló képviselojének készkiadása és 
díja, akkor is, ha azt az állam nem elolegezte, szintén bunügyi költség, amirol rendelkezni kell. 
A bunügyi költség elolegezésérol a 120/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás rendelkezik, melynek 1. pontja alapján 
a bunügyi költséget - ha jogszabály kivételt nem tesz - a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet terhére az a 
nyomozó hatóság, nyomozást vagy nyomozási cselekményeket végzo más szerv, illetoleg bíróság elolegezi, 
amelynek eljárásában a bunügyi költség felmerül. 
Abban az esetben, ha a bíróság a vádlottat bunösnek mondja ki valamely tényállásszeru elkövetési magatartás 
megvalósításában, vagy szabálysértés elkövetéséért a felelosségét megállapítja, akkor a bíróság a vádlottat az 
ügydönto határozat rendelkezo részében kötelezi a bunügyi költség viselésére. 
A gyakorlati jogalkalmazásban az alábbi eseti döntések továbbra is megfelelo iránymutatást jelentenek azzal 
kapcsolatban, hogy mely költséget kell a büntetoeljárás során bunügyi költségnek tekinteni, illetve mely 
költséggel kapcsolatban kell kötelezni a vádlottat annak viselésére: 
Ha a magyar anyanyelvu és állampolgárságú terhelt a buncselekményt külföldön követte el és az elkövetés 
helyén folytatták le a nyomozást, majd a büntetoeljárást a magyar bíróság folytatja le, a nyomozati iratoknak 
magyar nyelvre lefordítása folytán felmerült bunügyi költség megtérítésére a bunösnek kimondott terheltet 
kell kötelezni. (BH1980. 376., BH1987. 392.) 
Fontos szabály az is, hogy a terhelt elovezetésével kapcsolatban felmerült bunügyi költség viselésérol a 
bíróságnak nem külön végzésben, hanem az ügydönto határozatában kell rendelkeznie. (BH1990. 465.) 
Ha a büntetoeljárás során orvosszakérto bevonása vált szükségessé annak megállapítása végett, hogy a 
sértett a bántalmazás folytán 8 napon belül vagy azon túl gyógyuló sérülést szenvedett-e, a könnyu testi sértés 
miatt magánvádra folyó eljárásban a bunösnek kimondott terheltet kell kötelezni a szakértoi díjjal kapcsolatos 
bunügyi költség megfizetésére. (BH1984. 440.) 
A megismételt eljárás során hozott határozat rendelkezo részében nem elegendo a korábbi - hatályon kívül 
helyezett - ítéletben foglaltakra utalni a bunügyi költség viselésével kapcsolatban sem, hanem a vád felol 
érdemben kell rendelkezni, ideértve az addigi eljárás során felmerült teljes bunügyi költséget is. (BH1982. 
87.) 
Ha a sorkatonai szolgálatát tölto terhelt által elkövetett nem katonai buncselekményt a bíróság nem a 
katonai, hanem a rendes büntetoeljárásban bírálja el, bunösségének kimondása vagy szabálysértésért való 
felelosségének megállapítása esetén ot kell kötelezni a bunügyi költség megfizetésére. (BH1992. 89.) 
Fo szabály tehát, hogy a bunösnek kimondott vádlottat kötelezni kell az ügyben felmerült bunügyi költség 
viselésére. Az (1) bekezdésben írt kötelezo rendelkezés viszont nem vonatkozik arra a bunügyi költségre, 
amelynek viselésére a törvény alapján mást kell kötelezni. Ily módon ha a tanú a vallomástételt, illetoleg az 
eljárási cselekménynél való közremuködést a következményekre történt figyelmeztetés után jogosulatlanul 
megtagadja, a Be. 93. § alapján rendbírsággal sújtható, és az okozott költség megfizetésére kötelezheto. 
Ugyanígy a Be. 113. § (1) bekezdése szerint, ha a szakérto a közremuködést vagy a véleménynyilvánítást a 
megtagadás következményeire történt figyelmeztetés után jogosulatlanul megtagadja, rendbírsággal sújtható, 
és az okozott költség megfizetésére kötelezheto. 
Abban az esetben, ha a tárgyaláson a megidézett védo nem jelent meg, és helyette új védo kirendelésére került 
sor, akkor annak megfelelo idot kell biztosítani a védelemre való felkészülés érdekében. Ha ez nyomban nem 
lehetséges, a Be. 281. § (3) bekezdése alapján a tárgyalást a meg nem jelent védo költségére el kell 
halasztani. 
Hasonlóképpen a kiskorú meg nem jelenésével kapcsolatban a felmerülo költségek viselésére a kiskorú 
gondozóját kell kötelezni. 
2. A Be. 338. § (2) bekezdés arról rendelkezik - a korábban hatályos Be. 217. §-ának (2) bekezdésével 
egyezoen -, hogy a vádlottat csak azzal a cselekménnyel, illetoleg a tényállásnak azzal a részével 
kapcsolatban felmerült bunügyi viselésére lehet kötelezni, amelyre a bunösségét vagy a felelosségét 
megállapították. Ez azt jelenti, hogy ha a vádlott ellen az ügyészség több buncselekmény miatt emelt vádat, 
úgy csak azzal a cselekménnyel, illetve a tényállásnak azzal a részével kapcsolatos bunügyi költség viselésére 
kötelezheto a vádlott, amelynek elkövetésében a bunösségét, vagy a felelosségét ténylegesen megállapították. 
(BH1976 202.; BH1976. 351.) Ebbol értelemszeruen az következik, hogy a részbeni felmentés, vagy az eljárás 
részbeni megszüntetése esetén a bunügyi költséget is cselekményekként mintegy fel kell osztani, és a bunösség 
-, illetve felelosségmegállapító részben kötelezni kell a vádlottat, a fennmaradó rész tekintetében pedig azt 



kell megállapítani, hogy azt az az állam viseli. Ha pedig az ügyben keletkezett bunügyi költség nem osztható 
meg, akkor a felmentéssel, vagy eljárást megszünteto résszel arányban álló költség viselése alóli mentesítésre 
kerülhet sor. 
A (2) bekezdés arról is rendelkezik, hogy nem kötelezheto viszont a vádlott olyan bunügyi költség 
megfizetésére, amely nem az o kifejezett mulasztása folytán, hanem szükségtelenül merült fel az eljárás alatt. 
Szükséges azonban megjegyezni, a bunügyi költség viselésének általános szabályaitól csak különösen indokolt 
esetben lehet eltérni, mert e rendelkezést megszorítóan kell értelmezni. Általában akkor lehet e törvényi 
lehetoséget alkalmazni, ha a büntetoeljárás során eljáró hatóságok a nyilvánvaló mulasztásuk folytán okoztak 
több bunügyi költséget, és annak felmerülése a kello gondosság tanúsításával bizonyosan elkerülheto lett 
volna. Szükségtelenül felmerült költségnek tekintendo az adminisztratív tévedéssel járó többletköltség is. 
Ugyanakkor nem lehet szükségtelenül felmerült költségként kezelni a vádlott által eloterjesztett védekezéssel 
kapcsolatban elrendelt eljárási cselekmények költségeit. Nem minosül szükségtelenül felmerült költségnek az, 
amely az elso fokú ítélet bármely ok miatti hatályon kívül helyezésével, illetve a tárgyalás megismétlésével 
merül fel. Ugyancsak nem szükségtelenül felmerült költség, ha a bíróság a szükségesnél több bizonyítási 
eszköz beszerzése iránt intézkedett. Ilyen lehet az újabb tanúk kihallgatásával, más szakérto kirendelésével, 
helyszín megtekintésével, bizonyítási kísérlettel, vagy egyéb - a kirendelo hatóság által szükségesnek ítélt - 
eljárási cselekményekkel felmerülo költségek. Például az elmeállapot vizsgálatával kapcsolatban felmerült 
bunügyi költség megfizetésére kötelezés nem teheto függové attól, hogy az egyébként szükséges vizsgálat 
igazolta-e az elrendelés alapjául szolgáló indokot. (BH1987. 116.) 
3. A Be. 338. § (3) bekezdésben írtak alapján a bíróság a bunösnek kimondott vádlottakat fo szabályként 
külön-külön kell, hogy kötelezze a bunügyi költség viselésére. E jogszabályhely lehetoséget biztosít arra is, 
hogy a bíróság egyetemlegesen kötelezze a vádlottakat az eljárás során felmerült bunügyi költség 
megfizetésére, de csak akkor, ha úgy ítéli meg, hogy a költség megosztására nincs lehetoség, vagyis a teljes 
bunügyi költség, illetoleg annak meghatározott része vádlottakként nem különítheto el. Ebben az esetben 
valamennyi vádlott önállóan felel az egész bunügyi költség megfizetéséért, míg megfizetés esetén a többi 
vádlott mentesül a fizetési kötelezettség alól azzal, hogy velük szemben a teljesíto vádlottnak polgári jogi 
követelése áll fenn. Tulajdonképpen ez akár méltánytalan helyzetet is teremthet a bunügyi költséget megfizeto 
vádlott számára. A jobb anyagi helyzetben lévo terheltre az egyetemleges kötelezés a büntetés célján túlmeno 
anyagi hátrányt jelenthet, hiszen a teljes bunügyi költség kifizetése után a fennálló polgári jogi követelés akár 
éveken át tartó és bizonytalan kimenetelu pereskedést jelenthet a volt vádlott társakkal szemben. E 
körülményre figyelemmel indokolt, hogy a bíróság külön-külön kötelezze a vádlottakat a bunügyi költség 
megfizetésére, és egyetemes kötelezésre kizárólag akkor kerüljön sor, ha nincs törvényi lehetoség az egyéni 
elkülönítésre. 
A bunügyi költség viselésérol a bíróság az ügydönto határozatában vádlottakként és összegszeruen 
rendelkezik. A rendelkezo részben meg kell jelölni a bunügyi költség összegét - számmal és betuvel is kiírva -, 
fel kell tüntetni az azt viselo vádlott vagy vádlottak nevét, míg az ítélet indokolási részében a szükséges 
mértékben számot kell adni a rendelkezés összegszeruségérol és jogcímérol, az alkalmazott jogszabályok 
felhívásával. Egyetemleges kötelezésnél ugyancsak meg kell jelölni a kötelezett vádlottakat, és azt az összeget 
amelyet meg kell fizetniük. 
4. A Be. 338. § (4) bekezdése - hasonlóan a korábban hatályos eljárási törvény 217. §-ának (3) bekezdésében 
írtakhoz - lehetoséget biztosít a bíróság számára arra, hogy a buncselekmény súlyához képest aránytalanul 
nagy bunügyi költség egy részének megfizetése alól a vádlottat mentesítheti. A bünteto jogalkalmazás során 
ugyanis gyakran elofordul, hogy a bizonyítási eljárásban jelentosen nagyobb bunügyi költség merül fel, mint 
amelyet a vádlott terhére megállapított viszonylag csekélyebb súlyú buncselekmény indokolt volna. Ilyen 
esetben a bunügyi költség egészének viselésére való kötelezés a vádlott részére, már a büntetés célján túlmeno 
hátrányt jelentene, és az ítélet rendelkezo részében írt többi rendelkezéssel sem állna arányban. Ennek a 
problémának a feloldására biztosít lehetoséget a Be. 338. § (4) bekezdése, és ilyen esetben a bunügyi költség 
egy részének a megfizetése alól a vádlottat a bíróság mentesítheti, de határozatát természetesen indokolni 
köteles. Ebben az esetben kizárólag a buncselekmény súlyának van jelentosége és a vádlott személyi 
körülményeire, vagyoni helyzetére, eltartottainak számára figyelemmel ez a rendelkezés nem alkalmazható. 
(BH1987. 393.) 
5. A bíróság a vádlottakat az ügydönto határozatában kötelezi a bunügyi költség megfizetésére, így ebbol 
következoen csak azokról a költségekrol rendelkezhet, amelyek a határozat meghozataláig keletkeztek, illetve 
amelyekrol addig tudomással bírt. Emiatt elofordulhat olyan helyzet, hogy a határozat meghozatala elott 
felmerült költségrol a bíróság csak késobb értesül, illetve, hogy a bunügyi költség a határozat meghozatala 
után merül fel, ilyen pl. a bunjel gépkocsik tárolási díja, vagy ha a szakéroi vizsgálat díjára vonatkozó 



dokumentációt késobb küldik meg. Az is elofordulhat, hogy a bíróság az ügydönto határozatában elmulaszt 
rendelkezni, illetve nem a törvénynek vagy az egyéb szabályoknak megfeleloen dönt a bunügyi költség 
viselésérol. Ha az ítélet már jogerore emelkedett, akkor a bíróság az ilyen esetekben a különleges eljárás 
szabályai szerint, a Be. 578. §-a alapján utólag határoz a bunügyi költség viselésérol. A bíróság ezen végzése 
ellen bejelentett fellebbezésnek értelemszeruen halasztó hatálya van. 

339. § (1) Az állam viseli a 74. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bunügyi költségbol azt a költséget, 
amelynek viselésére a vádlott a 338. § alapján nem kötelezheto, 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 süket, néma, vak, illetoleg 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, az állam a határozat jogerore emelkedésétol 
számított harminc napon belül - a külön jogszabályban meghatározott mértékben - megtéríti a vádlott készkiadását, 
továbbá védojének az eljárás során nem elolegezett díját és a készkiadását. 

(4) A vádlott felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén is kötelezni kell a vádlottat annak a költségnek a 
viselésére, amely az o mulasztása folytán merült fel. 

1. Az új Be. 339. § (1) bekezdése eltéro tartalommal rendelkezik a korábban hatályos eljárási törvény 218. § 
(1) bekezdésében írtaktól, amikor visszautal egy törvényhelyre, és azt mondja ki, hogy az állam viseli a Be. 
74. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bunügyi költségbol azt a költséget, amelynek viselésére a 
vádlott a Be. 338. §-a alapján nem kötelezheto. az 1973. évi I. törvény 218. § (1) bekezdése úgy rendelkezett - 
nevesítve az eseteket -,hogy az állam viseli a bunügyi költséget, ha a bíróság a vádlottat felmenti, az eljárást 
megszünteti, vagy a szabálysértés miatt a felelosségét nem állapítja meg. 
Jelenleg azt a költséget szintén az állam viseli, amelyet az ügyben az eljárás megindításától a büntetés 
végrehajtásának befejezéséig, továbbá a perújítási eljárás, a rendkívüli felülvizsgálati, valamint a különleges 
eljárások során az állam mint bunügyi költséget elolegezett, ha a bíróság a vádlottat nem mondta ki bunösnek 
- vagyis a vád alól felmentette, illetve vele szemben az eljárást megszüntette -, vagy a szabálysértés 
elkövetéséért a felelosségét nem állapította meg. Ugyanis méltánytalan lenne, ha felmentés vagy az eljárás 
megszüntetése, illetve a szabálysértésért a felelosség megállapításának mellozése esetén a vádlottnak kellene 
minden, az állam által az eljárás során elolegezett költséget megfizetnie. Ezért továbbra is érvényes az a 
szabály, hogy a vádlott sem az elso-, sem a másodfokú (továbbá harmadfokú) eljárásban nem kötelezheto 
annak a bunügyi költségnek a megfizetésére, amely olyan cselekménnyel kapcsolatban merült fel, amelyre 
nézve bunösségét nem állapították meg. (BH1976. 202.) Ugyanakkor a vádlott csak a felmerült bunügyi 
költség arányos részének a megfizetésére kötelezheto, ha egyes buncselekmények vádja alól felmentették. 
(BH1976. 351.) 
Nem viseli viszont az állam a vádlottnak, illetve a magánvádlónak az ügyben felmerült készkiadásait, a 
védonek és a sértett képviselojének a készkiadását és díját. Kivéve a 120/1973. (IK 1974. 1.) IM utasítás 3/f. 
pontjában írtak szerint a kirendelt védo részére utalványozott díjat, utazási, ellátási és szállásköltséget. Erre a 
körülményre figyelemmel mondja ki a Be. 339. § (1) bekezdése, hogy az állam viseli azt a költséget is, amelyet 
a vádlottnak a Be. 74. § (3) bekezdése alapján nem kell megtérítenie. A Be. 74. § (3) bekezdése pedig azt 
rögzíti, hogy ha a külön jogszabály rendelkezése alapján a terheltet személyes költségmentesség illeti meg, a 
kirendelt védo díját és a védonek az állam által elolegezett, indokolt készkiadását az állam viseli. 
Szükséges megjegyezni, hogy azokban az esetekben, amikor a vádlott részbeni felmentésére kerül sor a vád 
tárgyává tett buncselekmények egy része alól, illetve az eljárás részbeni megszüntetése az eljárás eredménye, 
akkor az ügydönto határozat rendelkezo részében összegszeruen meg kell határozni azt a bunügyi költséget, 
amely a felmentéssel, illetve a megszüntetéssel érintett cselekményt illetoen merült fel, és utalni kell arra, 
hogy azt az állam viseli. 
2. A Be. 339. § (2) bekezdése hasonló tartalmú rendelkezést tartalmaz, mint a korábban hatályos Be. 218. § 
(1) bekezdésében írt szabályozás. A korábbi törvényi szöveg úgy rendelkezett, hogy az állam viseli azt a 
bunügyi költséget is, amely annak kapcsán merült fel, hogy a vádlott a magyar nyelvet nem ismeri. A hatályos 
szabályozás ezt a rendelkezést kiegészítette, és e szerint az állam nem csupán a Be. 339. § (1) bekezdése 
szerinti bunügyi költséget viseli, hanem azt a költséget is, amely annak kapcsán merült fel, hogy a vádlott 
süket, néma, vak, illetoleg a magyar nyelvet nem ismeri, vagy az eljárás során a regionális vagy a kisebbségi 
nyelvét használta. 
A fo szabály tehát az, hogy amennyiben a vádlott a törvényben nevesített valamely fogyatékosságban szenved, 
vagy a magyar nyelvet nem ismeri, továbbá élve jogával anyanyelvét használja, emiatt hátrány nem érheti, és 
az ennek következtében felmerülo bunügyi költség ugyancsak az államot kell hogy terhelje. Ennek indoka az, 
hogy a felsorolt körülmények a vádlott védekezését oly mértékben gátolják, hogy szükségessé válik a 



megfelelo tolmács kirendelése, amellyel együtt járó költség viszont garanciális okból nem terhelheto a 
vádlottra. 
Az idegen anyanyelvu és a magyar anyanyelvet nem megfeleloen beszélo vádlott részére kirendelt tolmács 
díja az államot terheli. (BH1979. 61.) Ez a rendelkezés egyúttal összhangban van a Be. 9. § (1) bekezdésében 
írt és az anyanyelv használatával kapcsolatos alapelv érvényesülésével, mely szerint a magyar nyelv nem 
tudása miatt senkit sem érhet hátrány. A Be. 9. § (2) bekezdése rögzíti azt is, hogy a büntetoeljárásban mind 
szóban, mind írásban mindenki az anyanyelvét, törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodés alapján, az abban 
meghatározott körben regionális vagy kisebbségi nyelvét vagy - ha a magyar nyelvet nem ismeri - az általa 
megjelölt más nyelvet használhatja. A Be. 114. § (2) bekezdése alapján, ha a kihallgatandó személy süket 
vagy néma, általában tolmács igénybevétele útján kell kihallgatni. A bunösnek kimondott süket, néma, írni-
olvasni nem tudó vádlott kihallgatásával kapcsolatban felmerült tolmácsdíjat értelemszeruen az állam viseli. 
A vádlott költségviselési mentessége azonban nem alkalmazható a tanúval kapcsolatban. Téves az az ítéleti 
rendelkezés, amely a magyar nyelvet nem ismero tanú vallomásának tolmácsolásával felmerült bunügyi 
költség viselésére az államot kötelezi. Ez a költség - amely a tanúzással, a tanúvallomás megtételéhez 
szükséges egyéb költségekhez, pl. utazási költséghez, napidíjtérítéshez hasonlóan merül fel - a vádlottat 
terheli. (FBK.1991. 39., BH1992. 230.) 
3. A Be. 339. § (3) bekezdése arra tartalmaz rendelkezést, ha az eljárás során a vádat az ügyész képviselte, és 
a bíróság a vádlottat felmenti. Ebben az esetben az állam a határozat jogerore emelkedésétol számított tizenöt 
napon belül - a külön jogszabályban meghatározott mértékben - megtéríti a vádlott készkiadását, továbbá 
védojének az eljárás során nem elolegezett díját és készkiadását. Ilyenkor a bunügyi költségek elolegezésérol 
szóló 120/1973. (IK. 1974. 1.) IM utasításban foglaltak figyelembevételével a Be. vonatkozó rendelkezése 
alapján kell eljárni. A korábbi szabályozás csupán a védo díjának és készkiadásának megtérítésére adott 
lehetoséget. A kiegészített rendelkezés azonban figyelembe veszi azt a körülményt, hogy nemcsak a védonek, 
hanem a vádlottnak is merülhet fel a büntetoeljárás során olyan készkiadása, amelyet a közvádra folytatott 
ügyben felmentés esetén meg kell téríteni, vagyis az ilyen költség viselésére az államot kell kötelezni. 
4. A Be. 339. § (4) bekezdésében írtak szerint a vádlott felmentése vagy az eljárás megszüntetése esetén is 
kötelezni kell a vádlottat annak a költségnek a viselésére, amely az o mulasztása folytán, vagy a gyakorlat 
szerint valamely kötelezettségének nem teljesítése miatt merült fel. Ilyen lehet, ha a költség a szabályszeru 
idézés ellenére történo meg nem jelenéssel összefüggésben merül fel, és emiatt a tárgyalást el kell halasztani, 
vagy a megkezdett tárgyalást ez okból kell elnapolni. A vádlott ilyen jellegu mulasztásával felmerült kirendelt 
védoi díj, útiköltség, illetve szakéroi díj az államra nem terhelheto, még akkor sem, ha késobb a vádlottat a 
bíróság felmenti vagy az eljárást vele szemben megszünteti. 

340. § (1) A magánfél és képviseloje 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 képviseloje készkiadásának, valamint ez utóbbi díjának megfizetésére a bíróság a 
vádlottat akkor kötelezi, ha a vádat a pótmagánvádló képviseli, és a bíróság a vádlott bunösségét megállapítja. 

1. A Be. 340. § (1) bekezdése a korábbi eljárási törvény 219. § (3) bekezdésével teljesen azonos tartalmú 
rendelkezést tartalmaz. A polgári jogi igény érvényesítésével kapcsolatosan akár a magánfél, akár a jogi 
képviseloje részérol olyan készkiadások merülhetnek fel, amelyek díját a sértett szükségszeruen elolegezi. 
Amennyiben a bíróság a polgári jogi igénynek helyt ad, úgy az ügydönto határozatában a vádlottat kötelezi 
ezen költségek megfizetésére. A polgári jogi igénynek részbeni helytadás esetén a vádlottat a felmerült 
költségek arányos részének megfizetésére lehet kötelezni, míg a fennmaradó részt a magánfél kell, hogy 
viselje. Ugyancsak a magánfél viseli a saját, illetve a képviseloje készkiadásait, illetve a képviseloje díját 
abban az esetben, ha a bíróság a polgári jogi igénynek nem adott helyt, hanem azt egyéb törvényes útra 
utasította, vagy törvényi feltétel hiányában azt elutasította. 
A polgári jogi igény elbírálásánál, ha a Be. a felmerült jogkérdésre nem tartalmaz egyértelmu rendelkezést, 
akkor az ügyben eljáró bíróságnak értelemszeruen a Pp. kapcsolódó szabályára figyelemmel kell a 
határozatát meghozni. 
2. A Be. 340. § (2) bekezdése a pótmagánvádló és képviseloje készkiadásának, valamint ez utóbbi díjának 
megfizetésére tartalmaz rendelkezést, és kimondja, hogy a bíróság a vádlottat akkor kötelezi ennek a 
költségnek a viselésére, ha az ügyben a vádat a pótmagánvádló képviseli, és a bíróság a vádlott bunösségét 
megállapítja. 
A felmentett vádlott azonban - a Be. 339. § (4) bekezdésében írt kivételtol eltekintve - a magánvádas ügyben 
sem kötelezheto a bunügyi költség viselésére: az a magánvádlót terheli. (BH1977. 270.) 



3. A Be. a bunügyi költség viselésére vonatkozó szabályok között - a korábbi eljárási törvény 219. § (1) 
bekezdésétol eltéroen - nem tartalmaz rendelkezést arra az estre, ha az eljárás során a kirendelt védo a 
megbízás esetén felszámítandó munkadíj megfizetését kéri a bíróságtól. Ugyanakkor jelenleg is elofordulhat 
kötelezo védelem esetében, ha a terheltnek nincs meghatalmazott védoje, vagy a védo részvétele az ügy 
jellegére figyelemmel indokolt, akkor a bíróság a Be. 48. § (1) és (2) bekezdése szerint védot rendel ki. 
Elofordulhat továbbra is, hogy a kirendelt védo az ügy nagysága és bonyolultsága miatt a védelem ellátása 
során az átlagost lényegesen meghaladó feladatot köteles végezni. Erre az esetre tette lehetové korábban a 
törvény azt, hogy a bíróság - a felmentés esetét kivéve - a kirendelt védo kérelmére kötelezhette a vádlottat, 
hogy a megbízás esetén felszámítandó díjnak megfelelo munkadíjat fizesse meg. A védo ezt a kérelmet 
legkésobb a védobeszédében terjeszthette elo. Álláspontunk szerint a védo jelenleg is eloterjeszthet ilyen 
jellegu kérelmet, és a bíróság indokolt esetben a büntetoeljárás során kirendelt védo díjáról szóló 1/1974. (II. 
15.) IM rendelet 1. § (1) bekezdésétol eltéro, az ott meghatározottnál magasabb összegu munkadíjat állapíthat 
meg, aminek viselésére az ügydönto határozatban a vádlottat kell kötelezni. Ha pedig a bíróság a védo 
kérelmét alaptalannak tartja, akár az ügy jellegére, akár a védoi teljesítményre figyelemmel, úgy a kérelmet 
pervezeto végzésében elutasítja. Ilyenkor természetesen a kirendeléssel kapcsolatos díj megilleti a védot. 

III. Cím 

AZ ELSOFOKÚ BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ TEENDOI A FELLEBBEZÉST 
KÖVETOEN 

341. § (1) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó vagy az elkésett fellebbezést az elsofokú bíróság 
elutasítja. A 346. § (5) bekezdésében írt határozatok elleni fellebbezés, továbbá a jogeros határozat elleni fellebbezés 
elbírálására vonatkozó határozat hozatalát a bíróság mellozheti. 

(2) Ha a fellebbezési határido valamennyi jogosultra lejárt, az elsofokú bíróság tanácsának elnöke az iratokat - a 
másodfokú bíróság mellett muködo ügyész útján - haladéktalanul, de legkésobb harminc napon belül felterjeszti a 
másodfokú bírósághoz. 

(3) Ha olyan eljárási szabálysértésre alapítottak fellebbezést, amelynek a körülményei az iratokból nem tunnek ki, 
a tanács elnöke errol a felterjesztésben felvilágosítást ad. 

(4) A másodfokú bíróság mellett muködo ügyész az iratokat az indítványával tizenöt napon belül, különösen 
bonyolult vagy nagy terjedelmu ügyben harminc napon belül megküldi a másodfokú bíróságnak. 

1. A bíróságnak a fellebbezés bejelentésekor alapvetoen három kérdésben kell állást foglalnia: 
- a jogszabály lehetové teszi-e a fellebbezést; 
- a fellebbezés az arra jogosulttól származik-e és 
- a fellebbezést a törvényes határidon belül jelentették-e be. 
Fo szabályként a törvény az ügydönto határozatokkal szemben fellebbezési lehetoséget biztosít, míg a 
pervezeto végzés ellen csak a törvényben meghatározott kivételek szerint van helye fellebbezésnek [Be. 260. § 
(2)]. 
A fellebbezésre jogosultak körét a Be. 324. § szabályozza. 
A fellebbezés bejelentésére rendelkezésre álló határidoket a Be. 325. és 326. §-ok tartalmazzák. 
A fellebbezést az elso fokú bíróságnál kell bejelenteni. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, hogy a 
határozat ellen nincs helye fellebbezésnek, avagy - bár van helye jogorvoslatnak, de azt arra nem jogosult 
személy terjesztette elo, illetve arra jogosult, de határidon túl terjesztette azt elo, akkor a fellebbezést 
elutasítja. 
E határozat - ami a jogorvoslat érdemi elbírálásának akadályát képezi - ellen fellebbezésnek van helye. 
Ezen fo szabály alól a törvény több irányú kivételt állapít meg. Így nincs helye fellebbezésnek 
- az eljárás felfüggesztése ellen, ha a vádlott külföldön tartózkodik [Be. 266. § (3)]; 
- az eljárás megszüntetése ellen, ha az ügyész a vádat elejtette, és pótmagánvádnak sincs helye [Be. 332. § (1) 
d)]; 
Ha ilyen tartalmú határozat ellen fellebbezést jelentenek be, avagy a már jogerore határozattal szemben 
jelentenek be fellebbezést, a bíróság két lehetoség közül választhat: a fellebbezést alakszeru határozattal 
elutasíthatja, ám ezen határozata ellen szintén fellebbezésnek van helye, avagy mellozheti is a határozat 
hozatalát. 



Abban az esetben, ha a fellebbezésre jogosult a határozatot tudomásul vette, majd ezt követoen jelent be 
fellebbezést, akkor e jogorvoslatot (függetlenül attól, hogy a határozat egyébként jogerore emelkedett-e) el 
kell utasítani, és az elutasító határozat ellen nincs helye fellebbezésnek [Be. 346. § (5) c)]. 
Amennyiben az elso fokú bíróság a Be. 341. § (1) bekezdésben meghatározott esetekben elmulasztotta a 
fellebbezés elutasítását, akkor azt a másodfokú bíróság a Be. 359. § (1) bekezdése alapján elutasítja. 
2. A (2) bekezdésben meghatározott harminc napos határidot nem a határozat meghozatalától, hanem attól a 
naptól kell számítani, amikor a fellebbezési határido valamennyi jogosulttal szemben lejárt. Az iratokat - ha a 
vádat az ügyész képviselte - a másodfokú bíróság mellett muködo ügyész útján, egyéb esetekben közvetlenül 
kell a másodfokú bírósághoz felterjeszteni. 
3. Ha olyan eljárási szabálysértésre alapítottak fellebbezést, amelynek a körülményei az iratokból nem tunnek 
ki, az elso fokú bíróság tanácsának elnöke (avagy az egyesbíró) errol a felterjesztésben felvilágosítást ad. Ez 
történhet hivatalos feljegyzésben avagy rövid úton is. Ezen túl a másodfokú bíróság tanácsának elnöke a 
fellebbezés elintézésének az elokészítése során intézkedhet az elso fokú bíróságtól felvilágosítás megszerzése 
iránt [Be. 358. § (1) a)]. 
4. A másodfokú bíróság mellett muködo ügyész - a Be. 357. § (2) bekezdés második mondatában írt eset 
kivételével, amikor a fellebbezést visszavonta, s más nem fellebbezett - az iratokat az indítványával tizenöt 
napon belül, különösen bonyolult vagy nagy terjedelmu ügyben harminc napon belül megküldi a másodfokú 
bíróságnak. 

IV. Cím 

TÁRGYALÁS AZ ÜGYÉSZ, A VÉDO TÁVOLLÉTÉBEN 

342. § (1) Ha e törvény szerint a tárgyalás az ügyész, illetve a védo távollétében megtartható, az I. és II. Cím 
rendelkezéseit az e §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) Ha az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, a vádiratból a vádat a bíróság ismerteti. 
(3) 
(4) Ha védo nincs jelen a tárgyaláson, a védobeszédet a vádlott adhatja elo. 
(5) Ha a kihirdetés útján közölt ügydönto határozat ellen a vádlott és a védo nem jelentett be fellebbezést, a 

bíróság azt a tárgyaláson jelen nem levo ügyésszel a rendelkezo rész kézbesítése útján közli. Ha az ügydönto 
határozatot a bíróság az ügyésszel a rendelkezo rész kézbesítése útján közli, az ügyész a fellebbezését öt napon belül 
jelentheti be. E határido elmulasztása ellen nincs helye igazolásnak. 

1. Az ügyész tárgyaláson való részvétele az elso fokú eljárásban az alábbi esetekben kötelezo: 
- ha a törvény a buncselekményre öt évi, vagy annál súlyosabb szabadságvesztés büntetés kiszabását rendeli; 
- ha a vádlottat fogva tartják; 
- ha a vádlott - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros elmeállapotú; 
- ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson részvételre kötelezte; és 
- ha az ügyész bejelenti, hogy a tárgyaláson részt vesz [Be. 241. § (1) a), c)-f)]; 
A védo részvétele az elso fokú eljárásban az alábbi esetekben kötelezo: 
- a megyei bíróságon (ha a törvény másképp nem rendelkezik); 
- a helyi bíróságon, ha a buncselekményre a törvény öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
továbbá ha a terheltet fogva tartják, vagy a terhelt süket, néma, vak, kóros elmeállapotú (a beszámítási 
képességére tekintet nélkül), a magyar nyelvet illetve az eljárás nyelvét nem ismeri avagy egyéb okból nem 
képes személyesen védekezni 
- ha pótmagánvádló lép fel [Be. 242. § (1), 46. §]. 
2. Az ügyész távollétében megtartott tárgyalás esetén az általános szabályokhoz képest az eltérések az 
alábbiak: 
a) a vádat a tanács elnöke illetve az egyesbíró ismerteti; 
b) ha a vád kiterjesztésének feltételei állnak fenn, errol a bíróság az ügyészt a tárgyalás elnapolása vagy 
több-vádlottas ügyben az eljárás teljes vagy részbeni elkülönítése mellett értesíti; 
c) ha a kihirdetés útján közölt ügydönto határozat ellen a vádlott és a védo nem jelent be fellebbezést, a 
bíróság azt az ügyésszel a rendelkezo rész kézbesítése útján közli. Ezen esetben az ügyész a fellebbezését öt 
napon belül jelentheti be. E határido elmulasztása ellen nincs helye igazolásnak. Egyéb esetben az indokolt 
határozatot kell közölni az ügyésszel, aki az annak kézbesítésétol számított nyolc napon belül jelenthet be 
fellebbezést [Be. 325. § (2)]. 



3. A védo részvétele nélkül tartott tárgyalás esetén a védobeszédet (Be. 314. §) a vádlott is eloadhatja. 

V. Cím 

A PÓTMAGÁNVÁDLÓRA VONATKOZÓ ELTÉRO RENDELKEZÉSEK 

343. § (1) A pótmagánvádló képviseloje a tárgyaláson köteles részt venni. Ha a pótmagánvádló képviseloje a 
tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal elozetesen haladéktalanul nem mentette ki, a bíróság a tárgyalást 
a képviselo költségére elhalasztja, és a képviselot rendbírsággal sújthatja. 

(2) Ha a pótmagánvádló ügyvédi képviselete az eljárás alatt megszunik, a bíróság az errol való tudomásszerzést 
követo nyolc napon belül felszólítja a pótmagánvádlót, hogy ügyvédi képviseletérol nyolc napon belül 
gondoskodjék. Ha a pótmagánvádló a kituzött határido alatt ügyvédi meghatalmazásról nem gondoskodik, az eljárást 
meg kell szüntetni. Erre a pótmagánvádlót figyelmeztetni kell. 

(3) Ha a pótmagánvádló ügyvédi képviseletrol azért nem tud gondoskodni, mert a jövedelmi és vagyoni viszonyai 
folytán az ügyvédi munkadíjat eloreláthatóan nem tudja megfizetni, és ezt a külön jogszabályban meghatározott 
módon igazolta, kérelmére a bíróság személyes költségmentességet engedélyezhet. A személyes költségmentesség 
engedélyezése esetén 

a) a pótmagánvádló kérelmére a bíróság képviseloként ügyvédet vagy ügyvédi irodát rendel ki, 
b) a pótmagánvádlót és kirendelt képviselojét a büntetoügy iratairól kért másolat egyszeri kiadása során 

illetékfeljegyzési jog illeti meg, 
c) a kirendelt képviselo díját és igazolt készkiadását az állam elolegezi. 
(4) A pótmagánvádló kirendelt képviselojének díjára a kirendelt védo díjazására vonatkozó jogszabályt kell 

alkalmazni. 
(5) A pótmagánvádló a vádat nem terjesztheti ki. 
(6) A perbeszédet a pótmagánvádló képviseloje tartja. 
(7) Az elsofokú bíróság ügydönto határozata ellen a pótmagánvádló a vádlott javára nem fellebbezhet. 
(8) Ha a fellebbezés bejelentésekor a vádat a pótmagánvádló képviseli, az elsofokú bíróság az iratokat közvetlenül 

terjeszti fel a másodfokú bírósághoz. 
1. Az elso fokú bíróság tárgyalásra vonatkozó szabályaitól eltéro rendelkezéseket tartalmazza a XIII. Fejezet 
V. Címe. 
A pótmagánvádló fellépését a Be. 229-233. §-ai tartalmazzák. A Be. 236. § szerint a pótmagánvádló a 
bírósági eljárásban, ha a törvény másképp nem rendelkezik az ügyész jogait gyakorolja, ezzel is 
összefüggésben a Be. 230. § (1) bekezdése szerint a pótmagánvádló ügyvédi képviselete kötelezo, kivéve, ha a 
pótmagánvádló jogi szakvizsgával rendelkezik [Be. 231. § (2) b)] 
Ez a képviselet a tárgyalási szakaszban egyszersmind jelenléti kötelezettséget is magában foglal, 
következésképpen a pótmagánvád alapján folyó eljárásban a tárgyalás akkor is csak a pótmagánvádló jogi 
képviselo jelenlétében tartható meg, ha azon a Be. 241. §-ban írtakra figyelemmel egyébként az ügyész 
jelenléte nem lenne kötelezo. 
A tárgyalás akkor sem tartható meg, ha azon a pótmagánvádló a képviseloje nélkül jelenik meg. Ha a 
pótmagánvádló jogi képviseloje a tárgyaláson szabályszeru idézés ellenére nem jelenik meg, és magát alapos 
okkal, elozetesen és haladéktalanul nem menti ki, akkor a felmerült költségekben marasztalni kell, és a Be. 
161. § szerint rendbírsággal sújtható. A mulasztás esetén a pótmagánvádló a Be. 65. § szerint igazolási 
kérelmet terjeszthet elo. 
2. A közvádas eljárásban a vád módosítása (megváltoztatása és kiterjesztése) az ügyész jogköre, errol a Be. 
310. § rendelkezik. A pótmagánvádló a bizonyítási eljárás eredményeképpen a vádat megváltoztathatja, de 
nem terjesztheti ki. 
A vád megváltoztatása esetén a bíróság a tárgyalást a pótmagánvádló (illetve jogi képviselojének), továbbá a 
védelem elokészítése érdekében, ha a vádlott vagy a védoje indítványára elnapolhatja. Ez azonban a bíróság 
mérlegelési jogkörébe tartozik. 
3. A pótmagánvádló jogi képviselojének vádbeszédére a Be. 314. § (3) és (4) bekezdéseinek és a 315. § 
szabályainak a rendelkezései az irányadóak. 
4. A pótmagánvádló jogi képviselojének önálló fellebbezési joga nincs, a pótmagánvádló jogorvoslati joga az 
ügyészéhez képest szukebb köru, ugyanis az ügydönto határozat ellen a vádlott javára nem fellebbezhet. 
5. A törvény a pótmagánvádló számára is lehetové teszi - rászorultsági alapon - ügyvéd kirendelését. Ha a 
pótmagánvádló jogi képviselete az eljárás során megszunik, a bíróságnak elobb fel kell hívnia a 



pótmagánvádlót, hogy a törvény szerinti kötelezo ügyvédi képviseletérol gondoskodjék, mert egyébként az 
eljárást a bíróság meg fogja szüntetni. Ha a pótmagánvádló az ügyvédi képviseletrol azért nem tud 
gondoskodni, mert anyagi helyzete miatt nem képes az ügyvédi munkadíjat megfizetni, a bíróság - hasonlóan 
a terhelthez - részére is személyes költségmentességet engedélyezhet. Ebben az esetben a pótmagánvádlót és a 
részére kirendelt jogi képviselot ugyanazok a kedvezmények illetik meg, mint a személyes 
költségmentességben részesített terheltet, azzal az eltéréssel, hogy az iratok másolatának kiadása nem 
illetékmentes, hanem csak illeték-feljegyzési jog illeti meg a pótmagánvádlót, és a kirendelt képviselo díját az 
állam csupán elolegezi. A pótmagánvádló kirendelt képviselojének díjazására a kirendelt védo díjazására 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

344. § Ha a vádlottat felmentették, vagy vele szemben az eljárást megszüntették, a pótmagánvádló viseli a 74. § 
(1) bekezdésében meghatározott bunügyi költségbol azt a költséget, amely a pótmagánvádló fellépése után 
keletkezett. 

Az állam által elolegezett bunügyi költségnek azt a részét amely a pótmagánvádló fellépésétol kezdve [Be. 
311. § (2), 312. §] keletkezett, o viseli a vádlott felmentése [Be. 331. §], illetve az eljárás megszüntetése [Be. 
332. §] esetén. 

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. 

Az itt megfogalmazott rendelkezés a korábban hatályos Be.-ben nem szerepelt, az egész fejezet alkalmazására 
vonatkozó általános szabályt tartalmaz amikor eloírja, hogy a XI-XIII. Fejezet rendelkezéseit a másodfokú 
eljárásban is alkalmazni kell, azonban ha a jelen fejezet eltéro rendelkezéseket tartalmaz, az alkalmazás ezen 
eltérések figyelembe vételével történik. 
A Be. XI. Fejezete a bírósági eljárás általános szabályait fogalmazza meg, a XII. Fejezet a tárgyalás 
elokészítésére vonatkozó szabályokat összegzi, míg a XIII. Fejezet az elso fokú bírósági tárgyalásra vonatkozó 
szabályokról rendelkezik. Az itt megjelölt valamennyi eloírást a másodfokú eljárásban figyelembe kell venni, a 
másodfokú eljárásra vonatkozó szabályokkal össze kell vetni, és azokat az itt megfogalmazott eltérésekkel 
értelemszeruen kombinálva kell alkalmazni. 

A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya 

346. § (1) Az elsofokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a másodfokú bírósághoz. Az elsofokú bíróság 
tárgyalás alapján hozott eljárást megszünteto végzése elleni fellebbezésre az ítélet elleni fellebbezés szabályai 
irányadóak. 

(2) Az elsofokú 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 jogerore emelkedését abban a részben függeszti fel, amelyet a másodfokú bíróság a 

fellebbezés folytán felülbírál. 
(5) Nincs helye fellebbezésnek 
a) az eljárásnak a 266. § (3) bekezdése alapján történt felfüggesztése, 
b) az eljárásnak a 332. § (1) bekezdésének d) pontja alapján történt megszüntetése, 
c) a határozat tudomásulvételét követoen tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása 

ellen. 



A Be. 346. és 347. § szabályai biztosítják a jogorvoslati jogosultságot amikor lehetové teszik, hogy az elso 
fokú bíróság ítélete, tárgyalás alapján hozott eljárást megszünteto végzése, és - ha a törvény nem zárja ki - 
nem ügydönto végzése ellen fellebbezésnek van helye a másodfokú bírósághoz. 
A Be. 346. § (1) bekezdése egyrészrol maradéktalanul átveszi a Be. 235. § (1) bekezdésének rendelkezését, 
amikor kimondja, hogy az elso fokú bíróság ítélete ellen fellebbezésnek van helye a másodfokú bírósághoz. 
Ugyanakkor - tekintettel arra, hogy az új Be. a korábbi törvénytol nem egymástól elkülönítetten, hanem 
közösen tartalmazza az ítélet és a végzés elleni fellebbezésre vonatkozó szabályokat - itt rögzíti az 1973. évi I. 
törvény 268. §-ának azt a rendelkezését, mely szerint az elso fokú bíróság tárgyalás alapján hozott eljárást 
megszünteto végzése elleni fellebbezést az ítélet elleni fellebbezés szabályai szerint kell elbírálni. [az 1973. évi 
I. törvény 268. §-a a tárgyalás alapján hozott eljárást megszünteto végzés mellett utalt a próbára bocsátó 
végzésre is, a Be.-ben viszont ez szükségtelen, mivel a 330. § (1)-(2) bekezdésébol kitunoen az elso fokú 
bíróság próbára bocsátás esetén ítélettel határoz a vádlott bunösnek kimondása mellett.] 
Abból, hogy az elso fokú bíróság ítélete ellen a másodfokú bírósághoz lehet fellebbezni következik, hogy a 
fellebbezés továbbra is devolutív hatályú jogorvoslat, vagyis azt magasabb fokú bíróság bírálja el. [A Be. 13. 
§ (1)-(2) bekezdése értelmében elso fokon helyi bíróság és megyei bíróság, míg másodfokon helyi bírósági 
hatáskörbe tartozó ügyben a megyei bíróság, megyei bírósági hatáskörbe tartozó ügyben az ítélotábla jár el.] 
A másodfokon eljáró bíróságot az határozza meg, hogy elso fokon mely bíróság járt el. E szempontból nincs 
jelentosége az esetleges hatásköri szabálysértésnek. Adott esetben például, ha emberölés miatt a helyi bíróság 
járt el, a fellebbezés elbírálása annak ellenére a megyei bíróság hatáskörébe tartozik, hogy már elso fokon a 
megyei bíróságnak kellett volna eljárnia. (Természetes azonban, hogy ilyenkor az eljáró megyei bíróság az 
elso fokú ítélet érdemi felülbírálatába nem bocsátkozhat, hiszen az elso fokú ítéletet a Be. 373. § II/C. pont 
alapján - mert az elso fokú bíróság a hatáskörét túllépte - hatályon kívül kell helyeznie és az elso fokú 
bíróságot új eljárásra kell utasítania, de már értelemszeruen a hatásköri szabályok figyelembe vétele mellett.) 
A (2) bekezdés tartalmilag azonos az 1973. évi I. törvény 235. § (2) bekezdésével, és lehetové teszi a 
fellebbezést az elso fokú bíróság ítéletének bármely rendelkezése, vagy akár kizárólag az indokolás ellen is. E 
szerint tehát a fellebbezés támadhat bármely kérdést, amelyben az elso fokú bíróság rendelkezett és ilyenkor a 
fellebbezés értelemszeruen irányul az indokolás azon része ellen is, amely a rendelkezés indokaira vonatkozik. 
Ugyanakkor az indokolás bármely megállapítása támadható még abban az esetben is, ha ahhoz az ítélet 
rendelkezo részében kifejezetten rendelkezés nem kapcsolódik. 
A (3) bekezdés rendelkezése érdemben megfelel az 1973. évi I. törvény 235. § (3) bekezdésében írtaknak. Igaz 
ugyan, hogy a korábbi jogszabály arra utalt, hogy fellebbezésnek anyagi jogi vagy eljárásjogi okból van 
helye, míg az új szabályozás szerint ugyanerre jogi és ténybeli okból nyílik lehetoség, de az e törvényhelyhez 
fuzött miniszteri indokolás is utal arra, hogy a szövegmódosítás nem jelent érdemi változtatást, pusztán 
egyértelmubb szövegezést kívánt adni. 
A (4) bekezdés szó szerint egyezik az 1973. évi I. törvény 235. § (4) bekezdésével, és a fellebbezés hatályát 
szabályozza. 
A Be. 588. § (1) bekezdése értelmében az ítélet a jogerore emelkedése után hajtható végre. A fellebbezés 
éppen az elso fokú ítélet jogerore emelkedését, és ezáltal annak végrehajthatóságát kívánja megakadályozni. 
Ezt teszi lehetové annak kimondása, hogy az elso fokú ítélet jogerore emelkedését a fellebbezés felfüggeszti 
abban a részében, amelyet a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbírál. (Azt, hogy a másodfokú 
bíróság az elso fokú ítéletet milyen terjedelemben bírálja felül, a Be. 348. §, 349. § és 350. § rendelkezései 
szabályozzák. Már itt kell utalnunk arra, hogy az általános szabály a teljes köru felülbírálat, és így a 
fellebbezés általában az elso fokú ítélet valamennyi rendelkezésének a jogerore emelkedését felfüggeszti. Az e 
szabálytól való eltérés a jelzett szakaszokban tételesen kimunkált, erre vonatkozóan lásd az ezekhez fuzött 
magyarázatot.) 
Az (5) bekezdés az 1973. évi I. törvényben foglaltakhoz képest új rendelkezést tartalmaz, és bizonyos 
határozatok vonatkozásában kizárja a fellebbezés lehetoségét. Így nem lehet fellebbezést bejelenteni az 
eljárást felfüggeszto végzés ellen, ha a felfüggesztés oka a vádlott külföldön tartózkodása [Be. 266. § (3)]; az 
eljárást megszünteto végzés ellen, ha a megszüntetés oka az, hogy az ügyész a vádat elejtette, ha nincs helye 
pótmagánvádnak [Be. 332. § (1) d)] és a határozat tudomásul vételét követoen tett jogorvoslati nyilatkozatot 
elutasító végzés ellen. A fellebbezési jog lehetoségének kizárását ezekben az esetekben az említett határozatok 
jellege indokolja. 

347. § (1) Az elsofokú bíróság nem ügydönto végzése ellen fellebbezésnek van helye, ha azt e törvény nem zárja 
ki. A végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni fellebbezés szabályai irányadók. A másodfokú bíróság a 
végzés elleni fellebbezést bizonyítás felvétele esetén tárgyaláson, egyébként tanácsülésen intézi el. 



(2) A végzés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, kivéve, ha a fellebbezés halasztó hatályát e törvény 
kimondja. Kivételesen indokolt esetben a végzés végrehajtását mind az elsofokú, mind a másodfokú bíróság 
felfüggesztheti. 

1. E rendelkezések az elso fokú bíróság nem ügydönto végzése vonatkozásában tartalmazzák lényegében 
azokat az eloírásokat, amelyek az 1973. évi I. törvény 269. §-ában szerepeltek. Kivétel az ottani (3) bekezdés 
a fellebbezés bejelentésére vonatkozóan, mivel ez a szabály az új Be. 326. §-ába került. 
A Be. 347. § (1) bekezdése az elso fokú bíróság nem ügydönto végzése kapcsán a korábbi szabályozással 
egyezoen rögzíti, hogy ellene mindazokban az esetekben fellebbezésnek van helye, amikor a törvény azt 
kifejezetten nem zárja ki. 
2. Az elso fokú bíróság nem ügydönto végzése ellen a fellebbezés az alábbi esetekben kizárt: 
- a bíró kizárását kimondó határozat ellen [Be. 24. § (8)], (a kizárás megtagadása az ügydönto határozat 
elleni jogorvoslatban sérelmezheto), 
- a védo kirendelése ellen [Be. 48. § (4)], (a terhelt azonban - indokoltan - más védo kirendelését kérheti), 
- az igazolási kérelemnek helyt adó határozat ellen [Be. 66. § (4)], 
- a nyomozási bíró meghatározott határozatai ellen [Be. 215. § (4)], 
- a nyilvánosság kizárása esetén megnevezett személyek jelenlétére vonatkozó indítvány elutasítása ellen [Be. 
238. § (3)], 
- a tárgyalás vezetésének és rendjének fenntartása körében hozott határozatok ellen (Be. 248. §). Kivéve a 
rendbírság kiszabásáról, a költségek viselésére kötelezésrol vagy az orizetbe vételrol rendelkezo határozatot, 
amelyek önállóan fellebbezhetok, 
- a tárgyalás elokészítése során a tárgyalás kituzése és elhalasztása ellen, az elokészíto ülésre és a 
tárgyalásra idézés és tárgyalásról szóló értesítés ellen, az eljárásnak a vádlott külföldön tartózkodása miatt 
történt felfüggesztése ellen, a vádtól eltéro minosítés lehetoségének megállapítása ellen, az öt tagú tanács elé 
utalás vagy annak megtagadása ellen, 
- pótmagánvád kizártsága esetén az ügyész vádelejtése miatti eljárás megszüntetése ellen, 
- a határozat tudomásul vételét követoen tett jogorvoslati nyilatkozat elutasítása ellen 
- és a bíróságnak a Be. 268. § (1)-(2) bekezdése szerinti eljárási cselekmény elvégzése iránti intézkedése ellen 
[Be. 276. § (1) a)-h) pontjai], 
- magánvádas eljárásban a nyomozás elrendelése ellen, a személyes meghallgatásra idézés illetoleg errol 
szóló értesítés ellen, a magánvádló kijelölése miatt és az iratokat az ügyésznek megküldo rendelkezés ellen 
(Be. 505. § a)-d) pontjai), 
- bíróság elé állításnál az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése ellen (Be. 525. §), 
- a tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen [Be. 548. § (1)], (a tárgyalás mellozésével hozott végzéssel 
szemben jogorvoslatként a tárgyalás tartása iránti kérelem jelentkezik, amelynek benyújtására az ügyésznek, 
a magánvádlónak, a vádlottnak, a védonek, a magánfélnek és az egyéb érdekeltnek van lehetosége), 
- a pénzbüntetést szabadságvesztésre átváltoztató végzés ellen [Be. 563. § (2)], 
- a külföldi ítélet érvényét megállapító végzés ellen [Be. 579. § (2)] és 
- a halasztás és részletfizetés kérdésében hozott határozat ellen [Be. 595. § (3)] 
A végzés elleni fellebbezés elintézésére az ítélet elleni fellebbezés szabályai az irányadók. A fellebbezés 
elintézésére általános szabályként tanácsülésen kerül sor. Tárgyalás tartása csak abban az esetben kötelezo, 
ha a fellebbezési bíróság bizonyítás felvételét tartja szükségesnek. 
3. A (2) bekezdés szövege szó szerint megegyezik az 1973. évi I. törvény 269. § (2) bekezdése szövegével, és a 
végzés elleni fellebbezés hatályára vonatkozó szabályt tartalmazza. Miként a Be. 346. § kapcsán kifejtettük, 
míg az ítélet elleni fellebbezés az elso fokú ítélet jogerore emelkedését (és ekként végrehajthatóságát) 
felfüggeszti, addig a végzések tekintetében fo szabályként a fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóság 
érvényesül. A fo szabály alóli kivételek két irányúak: egyrészrol a fellebbezés halasztó hatályát a 
büntetoeljárási törvény kimondhatja, másrészrol kivételesen indokolt esetekben a végzés végrehajthatóságát 
mind a végzést meghozó elso fokú, mind pedig a fellebbezést elbíráló másodfokú bíróság felfüggesztheti. 
A végzés fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát a büntetoeljárási törvény az alábbi esetekben 
mondja ki: 
- az okozott költség viselésére kötelezo határozatnak a költség viselésére vonatkozó rendelkezése [Be. 74. § 
(4)], 
- a tanú mentességre hivatkozással vallomás megtagadására irányuló kérelmének helyt nem adó határozat 
(Be. 94. §), 
- az elmeállapot megfigyelését elrendelo határozat, ha a terhelt szabadlábon van [Be. 107. § (2)], 



- ha a szakérto a mentességére hivatkozva tagadja meg a véleményadást, az ennek helyt nem adó határozat 
[Be. 113. § (3)], 
- a rendbírságot kiszabó határozat [Be. 161. § (4)], 
- a másodfokú bíróság elso fokon hozott és fellebbezéssel nem támadható, nem ügydönto végzése ellen 
bejelentett kifogás esetén, ha a halasztó hatályt a törvény kimondja, vagy kivételesen indokolt esetben a 
végzés végrehajtását a végzést hozó vagy a kifogás elbíráló másodfokú tanács felfüggeszti [Be. 384. § (2)], 
- utólagos elkobzás esetén a tárgyaláson hozott végzés ellen bejelentett fellebbezés [Be. 570. § (3)], 
- a próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelo végzés [Be. 572. § (5)] 

A felülbírálat terjedelme 

348. § (1) A másodfokú bíróság - ha e törvény kivételt nem tesz - a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt 
megelozo bírósági eljárással együtt felülbírálja. Az ítélet tényállásának megalapozottságára, a bunösség 
megállapítására, a buncselekmény minosítésére, 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 elobbiekhez kapcsolódó járulékos kérdésekben, így a polgári jogi igényre, a 
bunügyi költségre vonatkozó rendelkezésekrol is. 

(2) Ha a vádlott ellen több buncselekmény miatt emeltek vádat, az ítéletnek csak az a felmento vagy eljárást 
megszünteto rendelkezése bírálható felül, amely ellen fellebbeztek. 

(3) Ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek a lefoglalás megszüntetésére, a polgári jogi igényre, a szüloi felügyeleti 
jog megszüntetésére vagy a bunügyi költségre vonatkozó rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság az 
ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül. 

(4) Az ítélet indokolása elleni fellebbezésben jogi, ténybeli vagy más okfejtések, értékelo megállapítások 
sérelmezhetok. 

1. E § rendelkezések megfelelnek az 1973. évi I. törvény 236. §-ában foglaltaknak, a (2)-(3) bekezdések szó 
szerint is megegyeznek egymással. Az (1) bekezdés a korábbi (1) bekezdéstol érdemi eltérést, lényeges 
változtatást nem tartalmaz, viszont a szabály megfogalmazása sokkal aprólékosabb, a részletekre kiterjedobb. 
A (4) bekezdésben foglaltaknak az 1973. évi I. törvényben írt megfeleloje nincs, azonban maradéktalanul 
összhangban áll a kialakult gyakorlattal. 
2. Az egyes felülbírálati rendszerek eltéroek lehetnek egymástól abban, hogy a másodfokú bíróság a 
megtámadott határozatot milyen körben bírálhatja felül. Elofordulhat, hogy a fellebbezéssel nem érintett 
rendelkezések már elsofokon jogerore emelkednek, így a felülbírálat értelemszeruen csak a megfellebbezett 
rendelkezéseket érintheti. Hatályos jogunk ezzel szemben - az 1973. évi I. törvény szabályozásával 
megegyezoen - foszabályként a teljes köru felülbírálatot írja elo. A fellebbezés tehát pusztán elofeltétele a 
másodfokú eljárás lefolytatásának, de a felülbírálat körét nem határolja be. Ez következik az (1) bekezdés 
azon rendelkezésébol, mely szerint a törvény eltéro rendelkezése hiányában a másodfokú bíróság a 
fellebbezéssel megtámadott elsofokú ítéletet az azt megelozo bírósági eljárással együtt teljes egészében 
felülbírálja. Az elsofokú ítélet tényállásának megalapozottságára, a bunösség megállapítására, a 
buncselekmény minosítésére, a büntetés kiszabására, valamint intézkedés alkalmazására és az ezekhez 
kapcsolódó járulékos kérdésekre (nevesítve a polgári jogi igényre és a bunügyi költségre) vonatkozó 
rendelkezéseket arra tekintett nélkül bírálja felül, hogy ki és milyen okból fellebbezett. (Az 1998. évi XIX. 
törvény eredeti szövegében e körben az elsofokú ítélet tényállása megalapozottságára utalás nem szerepelt, 
pusztán a 2002. évi I. törvény 198. §-ával eszközölt módosítás eredményeként került a törvény szövegében. A 
módosítás célja az egyértelmu fogalmazás: kétség se merülhessen fel abban a vonatkozásban, hogy a 
másodfokú bíróság revíziós joga e kérdéskörre is kiterjed.) 
Az elsofokú ítélet tényállásának megalapozatlanságot eredményezo hibákat, illetve az elsofokú ítélet 
törvénysérto rendelkezését a másodfokú bíróságnak hivatalból kell megváltoztatnia, tehát attól függetlenül, 
hogy a hibát a fellebbezés sérelmezte-e. [ermészetesen a megváltoztatásnak esetenként törvényi akadályai 
lehetnek, mint például a késobbiekben részletezett részjogero, vagy például a Be. 354. §-ában részletezett 
súlyosítási tilalom, amikor a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában a vádlott bunösségét 
megállapítani, büntetését, illetve a büntetés helyett alkalmazott intézkedést súlyosítani még anyagi 
jogszabálysértés esetén nem lehet.] 
3. A teljes köru felülbírálat mint fo szabály alóli kivételeket a Be. 348. § (2)-(3) bekezdése, valamint a Be. 349. 
§ és 350. § szabályai határozzák meg. Ezekben az esetekben az itt megjelölt körben beáll a részjogero, hiszen 
a Be. 346. § (4) bekezdésébol következoen a fellebbezés az ítélet jogerore emelkedését csak abban a részében 
függeszti fel, amelyet a másodfokú bíróság a fellebbezés folytán felülbírál. 



A Be. 348. § (2) bekezdése arról az esetrol rendelkezik, amikor egy vádlottal szemben több buncselekmény 
miatt emeltek vádat és részben marasztalásra, részben felmentésre vagy megszüntetésre került sor. Ilyen 
esetben a vádlott érdekét, de egyben a célszeruséget is szolgálja az a rendelkezés, amely szerint a felmento 
vagy megszünteto rendelkezések csak abban az esetben bírálhatók felül, ha azokat fellebbezés támadja. A 
bírói gyakorlat ezzel egy tekintet alá veszi azokat az eseteket, amikor ugyan a bíróság kifejezett felmento vagy 
megszünteto rendelkezést nem hoz, de a bunösség körét az ügyészi vádnál szukebb köruen vonja meg, és a 
tényállásból bizonyos vád tárgyává tett tényeket kirekeszt. Amennyiben a bíróság e ténykedését fellebbezés 
nem támadja, a másodfokú eljárásban a kirekesztett tények a bunösség körébe nem vonhatók. 
Ugyancsak célszeruségi szempontot szolgál a (3) bekezdés rendelkezése, mely bizonyos járulékos kérdések 
vonatkozásában a felülbírálatot a pusztán az ezeket érinto kérdéskörre korlátozza, ha a fellebbezés kizárólag 
az ezeket érinto rendelkezéseket támadja. Így a lefoglalás megszüntetésére (Be. 155. §), a polgári jogi igényre 
(Be. 335. §), a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére (Be. 336. §) és a bunügyi költségre (Be. 338-340. §) 
vonatkozó rendelkezések elleni kizárólagos fellebbezés esetén a bíróság pusztán az ezeket érinto 
rendelkezéseket bírálja felül, az ítélet egyéb rendelkezéseit nem érinti. 
4. A teljes köru felülbírálat kérdéskörével a korábbi bírói gyakorlatban számos jogeset foglalkozott, amelyek 
az új rendelkezések mellett is irányadónak tekinthetok. 
Ezek közül kiemelheto a BH1995. 148. szám alatt közölt döntés, mely rögzíti, hogy a fellebbezési eljárás során 
az elso fokú bíróság ítélete teljes terjedelmében való felülbírálatának van helyen abban az esetben is, ha a 
vádlott által bejelentett fellebbezés az elkobzás mellozésére irányul. Ennek indoka, hogy az általános szabály 
szerint a másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelozo bírósági eljárással együtt 
felülbírálja tekintet nélkül arra, hogy ki, milyen okból fellebbezett. Az 1973. évi I. törvény a 236. §, a jelenlegi 
348. § (3) bekezdésének a rendelkezései kivételesen érvényesülo részjogerorol szólnak, amelyet azonban 
szorosan kell értelmezni. Az ott - és természetesen a (2) bekezdésben - írt kivételektol eltekintve a másodfokú 
bíróság az elso fokú ítéletnek a fellebbezéssel meg nem támadott részeit is felülbírálja. A törvény hivatkozott 
(3) bekezdése részleges jogerot teremt, ha a fellebbezés kizárólag az ítéletnek a lefoglalás megszüntetésére, 
polgári jogi igényre, a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére vagy a bunügyi költség rendelkezése ellen 
irányul. Ilyenkor a másodfokú bíróság az ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül. A felülbírálat teljes, tehát 
nincsen részjogero, ha a fellebbezést kizárólag az elkobzásra vonatkozó rendelkezés miatt jelentették be. 
Értelemszeru, hogy - miként azt a BH1980. 261. számú döntés is rögzíti - hasonlóképpen teljes köru 
felülbírálatot eredményez, ha a fellebbezés az elkobzás mellozését sérelmezi. 
A másodfokú bíróságnak ugyanígy kell eljárnia abban az esetben is, ha az ügyészi fellebbezés a 
buncselekménnyel összefüggo szabálysértés meg nem állapítását kifogásolja. (BH1992. 160.) 
A (4) bekezdés rendelkezése az ítélet indokolása elleni fellebbezés tartalmára ad iránymutatást. [Miként a Be. 
346. § (2) bekezdése kapcsán kifejtettük, az sem kizárt, hogy a fellebbezés kizárólag az indokolás ellen 
irányuljon.] Az ítélet indokolása ellen irányuló fellebbezésben jogi, ténybeli vagy más okfejtések, vagy az elso 
fokú bíróság értékelo megállapításai sérelmezhetok. 

349. § (1) Ha az elsofokú 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 buncselekményének enyhébb 
minosítése folytán törvénysértoen súlyos büntetését, illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedést 
enyhíti, vagy az elsofokú bíróság ítéletének reá vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, és vele szemben az eljárást 
megszünteti, illetoleg az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is 
ugyanígy határoz. 

1. E rendelkezés (1) bekezdése tartalmilag megegyezik az 1973. évi I. törvény 237. § (1) bekezdésével, míg a 
(2) bekezdés szó szerint a 237. § (2) bekezdésével azzal az eltéréssel, hogy itt szerepel az "... illetve a vele 
szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedést ..." kitétel is. [Az 1973. évi I. törvény 237. §-ának (3) 
bekezdése is változatlan tartalommal átkerült a jelenleg hatályos büntetoeljárási törvénybe, itt azonban külön, 
a 350. §-ban szerepel.] 
A 349. §-ban folytatódnak azok a kivételek, amelyek a Be. 348. § (1) bekezdésében foglalt foszabálytól eltérést 
tartalmazzák. (A foszabály azt írja elo, hogy a másodfokú bíróságnak az elso fokú ítéletet az azt megelozo 
eljárással együtt teljes egészében felül kell bírálnia függetlenül attól, hogy ki és milyen okból fellebbezett.) Az 
itt megjelölt kivételek arra az esetre vonatkoznak, amikor az elso fokú bíróság ítélete több vádlottról 
rendelkezik, viszont a bejelentett fellebbezések nem érintik valamennyi vádlottat. A másodfokú bíróság 
ilyenkor az elso fokú ítéletnek csak a fellebbezéssel érintett vádlottra vonatkozó részét bírálhatja felül és 
ekként a fellebbezéssel nem érintett vádlottak vonatkozásában a Be. 346. § (4) bekezdése értelmében beáll a 
jogero. 



A fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában beállt jogero feloldására abban az esetben van 
lehetoség, ha a másodfokú bíróság álláspontja szerint a vádlott felmentésére, buncselekménye enyhébb 
minosítése folytán törvénysértoen súlyos büntetése illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott 
intézkedés enyhítésére, vagy a rá vonatkozó elso fokú ítéleti rendelkezések hatályon kívül helyezése mellett az 
eljárás megszüntetésére van szükség. E határozatok meghozatala csak abban az esetben jöhet szóba, ha a 
fellebbezéssel érintett vádlott vonatkozásában a másodfokú bíróság ugyanezen okból hasonló rendelkezést 
hoz. 
A részjogero feloldását a bírói gyakorlat szigorúan vett szukíto értelmezéssel tartja csak lehetségesnek. Így ha 
a fellebbezo vádlott esetében buncselekmény hiányában van helye felmentésnek, a nem fellebbezo vádlottnál a 
jogerot nem lehet azon a címen feloldani, hogy az o esetében ugyancsak felmentésnek lenne helye, de 
bizonyítottság hiányában. 
2. Indokolt a bírói gyakorlat részletesebb elemzése. 
Ha a másodfokú bíróság a fellebbezéssel érintett vádlott cselekményét szabálysértésként értékeli, összefüggés 
esetén az ekkénti értékelés nem maradhat el a fellebbezéssel nem érintett vádlott tekintetében sem. (BH1980. 
79.) Viszont a polgári jogi igény vonatkozásában beállt részjogero feloldására nincs lehetoség (BH1989. 
393.) és a bunügyi költség vonatkozásában is csak a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében van lehetoség 
a felülbírálatra. (BH1981. 257.) 
Külön-külön vizsgálva is szempontokat adnak a fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában a jogero 
feloldására a BH1984. 441., illetve a BH1984. 429. szám alatt közölt jogesetben foglaltak. Összetettebb 
értékelésre nyújt viszont lehetoséget, ha a két jogesetben írtakat egymással összevetve vizsgáljuk. 
A két ügy vizsgálatához elöljáróban rögzítenünk szükséges, hogy az 1983. évi 12. számú törvényereju rendelet 
1983. szeptember 1-jén hatályba lépett rendelkezése módosította a Btké. 28. § (1) bekezdésének g) pontját, és 
a lopás szabálysértésének akkori értékhatárát 1000 forintról 2000 forintra emelte fel. 
A jelzett mindkét ügynek több vádlottja volt, akik 1000 és 2000 forint közötti értékre közösen követtek el lopási 
buncselekményt. Mindkét ügyben volt olyan vádlott, akivel szemben az ítélet elso fokon jogerore emelkedett, 
és olyan is, akinek a vonatkozásában fellebbezést jelentettek be. A két ügy szempontunkból lényeges eltérése, 
hogy az elobb említett ügyben az elso fokú ítélet meghozatalára a Btké. módosulásának hatályba lépését 
követoen került sor, míg a második ügyben a módosulás hatályba lépése az elso és a másodfokú ítélet 
meghozatalának idopontja közé esett. 
A Legfelsobb Bíróság mindkét ügy kapcsán kifejtette, hogy az eljárt másodfokú bíróságok tévesen jártak el, 
amikor a fellebbezéssel nem érintett vádlott tekintetében a jogero feloldását lehetové tevo szabályt az egyik 
ügyben nem, a másikban viszont alkalmazták. 
Az elsoként említett ügyben eljárt másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában a 
részjogerot nem oldotta fel, noha ennek elofeltételei fennálltak, hiszen a módosító rendelkezés már az elso 
fokú ítélet meghozatala idopontjában hatályban volt, így az eljárt elso fokú bíróság az anyagi jogszabály 
téves alkalmazásával hagyta figyelmen kívül, hogy az elkövetési érték a szabálysértési értékhatárt nem 
haladja meg, hiszen a Btk. 2. §-ában foglaltakat alkalmaznia kellett volna (az elbíráláskor hatályos 
jogszabály enyhébb elbírálást tett volna lehetové, mint az elkövetéskor hatályos), így a részjogero 
feloldásának valamennyi elofeltétel fennállt. 
A másodikként említett ügyben eljárt másodfokú bíróság viszont éppen akkor tévedett, amikor a fellebbezéssel 
nem érintett vádlott vonatkozásában a részjogerot feloldotta. E vádlottal szemben ugyanis az eljárás a 
módosító törvényi rendelkezés hatályba lépését megelozoen jogerosen befejezodött, az elso fokon eljárt 
bíróság az eljárásakor hatályos jogszabályoknak megfeleloen tekintette a cselekményt szabálysértési értéket 
meghaladó értékre elkövetettnek. Az enyhébb megítélést eredményezo új büntetotörvény rendelkezései viszont 
kizárólag a hatályba lépés idején jogerosen el nem bírált cselekményekre alkalmazhatók, egyébként az új 
büntetotörvénynek nincs visszaható ereje. Ekként tehát az ügyben eljárt másodfokú bíróság akkor járt volna el 
helyesen, ha a jogszabály módosulását kizárólag a fellebbezéssel érintett vádlott vonatkozásában vette volna 
figyelembe. 
E két jogeset egybevetésébol is kitunik, hogy a részjogero feloldására kizárólag abban az esetben nyílik 
lehetoség, ha az elso fokú bíróság jogeros döntése a jogszabály téves alkalmazásán alapszik, ha azonban az 
elso fokú bíróság a jogszabályokat helyesen alkalmazta, a jogero feloldását késobb bekövetkezett események 
nem teszik lehetové. 

350. § Az ítélet megalapozatlansága esetén az elsofokú bíróságot a 349. § (2) bekezdésének alkalmazásával akkor 
lehet új eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentését, a buncselekmény enyhébb 
minosítése folytán a törvénysértoen súlyos büntetés enyhítését, vagy az eljárás megszüntetését eredményezheti. 

E szabály szövege maradéktalanul megegyezik az 1973. évi I. törvény 237. § (3) bekezdésében foglaltakkal. 



A Be. 349. § (2) bekezdése szerint a másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában 
az elso fokú bíróság ítéletének rá vonatkozó részét hatályon kívül helyezi és az elso fokú bíróságot új eljárásra 
utasítja, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is ugyanígy határoz. Tekintettel azonban arra, hogy a 
fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában a részjogero feloldására az ott írtak szerint mindig a 
vádlott érdekében kerül sor és reá nézve csak kedvezobb döntés hozható, az elso fokú ítélet hatályon kívül 
helyezése és az elso fokú bíróság új eljárásra utasítása esetére itt szükséges eloírni, hogy az elso fokú 
bíróságot a fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában e szabály alkalmazásával csak akkor lehet új 
eljárásra utasítani, ha ez a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentését, a buncselekmény enyhébb 
minosítése folytán a törvénysértoen súlyos büntetés enyhítését vagy az eljárás megszüntetését eredményezheti. 
Nem itt, hanem a Be.-nek a megismételt eljárásról szóló XVI. Fejezete elso címében (Az elso fokú bírósági 
eljárás megismétlése a másodfokú bíróság határozata alapján) a Be. 407. § (3) bekezdésében került 
elhelyezésre a további garancia annak érdekében, hogy a részjogero feloldása semmiképp se 
eredményezhesse az érintett vádlott helyzete kedvezotlenebbé válását. Ennek értelmében a fellebbezéssel nem 
érintett vádlott bunösségét megállapítani, illetoleg vele szemben súlyosabb büntetést kiszabni vagy büntetés 
helyett alkalmazott intézkedésénél súlyosabb intézkedést alkalmazni a megismételt eljárásban még akkor sem 
lehet, ha a megismételt eljárásra irányadó súlyosítási tilalom egyéb esetekben a Be. 407. § (2) bekezdése 
alapján feloldódik. 

Kötöttség az elsofokú bíróság ítéletének tényállásához 

351. § (1) A másodfokú bíróság a határozatát az elsofokú bíróság által megállapított tényállásra alapítja, kivéve, 
ha az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlan, illetoleg a fellebbezésben új tényt állítottak vagy új bizonyítékra 
hivatkoztak [323. § (3) bek.], és ennek alapján a másodfokú bíróság bizonyítási eljárást folytat le. 

(2) Az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlan, ha 
a) a tényállás nincs felderítve, 
b) az elsofokú bíróság nem állapított meg tényállást, vagy a tényállást hiányosan állapította meg, 
c) a megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával, 
d) az elsofokú bíróság a megállapított tényekbol további tényre helytelenül következtetett. 

1. Az új Be. 351. §-a az 1973. évi I. törvény 239. §-ában foglaltaknak felel meg. Az (1) bekezdés a 
korábbiakkal szó szerint egyezoen tartalmazza, hogy a másodfokú bíróság a határozatát az elsofokú bíróság 
által megállapított tényállásra alapítja, kivéve, ha az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlan. Emellett 
azonban kiegészíti a rendelkezést, amikor kivételként nevesíti azt az esetet is, amikor a fellebbezésben a Be. 
323. § (3) bekezdése alapján új tényt állítottak vagy új bizonyítékra hivatkoztak, és ennek alapján a 
másodfokú bíróság bizonyítási eljárást folytatott le. A (2) bekezdés a megalapozatlanság eseteit sorolja fel és 
ez a bekezdés tartalmilag egyezo az 1973. évi I. törvény 239. § (2) bekezdésével. A b) és d) pontokban 
fellelheto apróbb szövegbeli eltérés érdemi változtatást nem jelent. 
Az (1) bekezdés tehát továbbra is rögzíti a tényálláshoz kötöttség elvét. Ennek lényege szerint, ha az elsofokú 
bíróság a tárgyaláson közvetlenül megvizsgálja a bizonyítékokat, majd azokat szabadon értékeli, és az 
értékelés alapján a tényállás megalapozott, abban az esetben ténymegállapításai a másodfokú bíróságot 
kötik, azokat az nem változtathatja meg. Nem érvényesül viszont a tényálláshoz kötöttség szabálya az elsofokú 
ítélet megalapozatlansága esetén, mivel ilyen esetben a másodfokú bíróság az elsofokú ítélet 
megalapozatlanságát a Be. 352. §-a rendelkezéseinek megfeleloen kiküszöbölheti, és az ott részletezett 
feltételek megléte esetén az elsofokú ítélet tényállását kiegészítheti vagy helyesbítheti, illetve az elsofokú 
bíróság által megállapítottól eltéro tényállást állapíthat meg. (A részletekre vonatkozóan lásd. a 352. §-hoz 
fuzött magyarázatot.) 
A 351. § (1) bekezdésén a 2002. évi I. törvény 199. §-ával beiktatott módosítás értelmében a másodfokú 
bíróságnak határozatát akkor sem kell az elsofokú bíróság által megállapított tényállásra alapítani, ha a 
fellebbezésben új tényt állítottak, vagy új bizonyítékra hivatkoztak, és ennek alapján a másodfokú bíróság 
bizonyítási eljárást folytatott le. A fellebbezésbeli új tény állítása vagy az új bizonyítékokra hivatkozás 
nyilvánvalóan az elsofokú ítélet tényállásában foglaltak vitatását is jelentheti, és a másodfokú bíróság által 
ilyen esetben lefolytatott bizonyítási eljárás esetére oldja fel e rendelkezés a másodfokú bíróság kötöttségét. 
Ezzel lehetové teszi, hogy a másodfokú bíróság a lefolytatott bizonyítás eljárás alapján az elsofokú bíróság 
által megállapított tényállástól eltéro vagy részben eltéro tényállást állapítson meg. 
A tényálláshoz kötöttség elvéhez kapcsolódó bírói gyakorlatból továbbra is irányadónak tekintendok azok az 
esetek, amelyek ezen elv részleteit kimunkálták. Megemlítheto a BH1993. 663. jogeset, amely szerint a 
tényálláshoz kötöttség elvét sérti a másodfokú bíróság eljárása, ha az megalapozatlansági ok hiányában 



kizárólag azért vesz fel bizonyítást, hogy az elsofokú bíróság által megállapított tényállástól eltérhessen. 
Ugyancsak a bizonyítékok törvénysérto újraértékelésére mutat példát megalapozatlansági ok hiányában a 
BH1991. 143. jogeset. Hasonló okból a bizonyítás-felvétel vagy az új ténybeli következtetés tilalmazott voltára 
mutat rá megalapozott elsofokú ítélet esetén a BH1980. 333. számú döntés. 
2. Az (1) bekezdés rendelkezésébol kitunoen a tényálláshoz kötöttség elve kizárólag megalapozott elso fokú 
ítélet vonatkozásában érvényesül. Éppen ezért alapveto jelentoségu annak meghatározása, hogy az elso fokú 
ítélet mikor tekintheto megalapozatlannak. Összességében azt mondhatjuk, hogy az elso fokú ítélet 
megalapozatlanságáról akkor beszélhetünk, ha az elso fokú bíróság az ügy megítélése szempontjából fontos 
bizonyítandó tényeket nem derítette fel megfeleloen, vagy ezek vonatkozásában nem tett eleget 
ténymegállapítási kötelezettségének, így a minden lényeges momentumot egyértelmuen tartalmazó és a 
valóságnak megfelelo tényállás tisztázása és bizonyítása nem hiánytalan. Az elso fokú ítélet 
megalapozatlanságára vezeto okokat a (2) bekezdés négy pontban taglalja. 
a) Az elsoként említett megalapozatlansági ok, ha a tényállás nincs felderítve. Felderítetlenségrol akkor 
beszélünk, ha az ügy érdemi elbírálása szempontjából lényeges körülményekre a bizonyítás nem, vagy nem 
teljes köruen terjed ki. Az elso fokú bíróságnak maradéktalanul tisztáznia kell azokat a körülményeket, 
amelyek a cselekmény törvényi tényállási elemeknek megfeleloségét igazolják, amelyeknek a bunösség 
megállapítása vagy a cselekmény helyes minosítése szempontjából jelentosége van, amelyek a büntetések vagy 
intézkedések helyes megválasztásához alapul szolgálnak, illetve ezen túlmenoen is, amelynek az ügy mikénti 
eldöntése szempontjából jelentosége van. 
A felderítetlenséggel kapcsolatban a bírói gyakorlatban számtalan esettel találkozhatunk, itt most 
megemlítjük, hogy például az elso fokú ítélet tényállását megalapozatlanná teszi, ha a tárgyaláson a vallomás 
megtagadásának jogával élo terhelt elott a bíróság nem olvassa fel a nyomozás során tett vallomását 
(BH1992. 575.), vagy ha ellentétes szakvélemények esetén az ellentétek feloldását az elso fokú bíróság meg 
sem kísérli. (BH1978. 240.) 
b) A törvényben megjelölt második megalapozatlansági ok, ha az elso fokú bíróság nem állapított meg 
tényállást, vagy a tényállást hiányosan állapította meg. A gyakorlatban ezen megalapozatlansági okok közül 
elsosorban a tényállás hiányos megállapításával találkozhatunk. Olyan eset, hogy a bíróság egyáltalán nem 
állapít meg tényállást, egészen kivételesen (ott is elsosorban felmento ítéletek tekintetében) fordul elo. (Miként 
a Be. 376. § kapcsán látni fogjuk, a megalapozatlansági okok közül ez - tehát hogy az elso fokú bíróság 
egyáltalán nem állapított meg tényállást - az egyetlen, amely kötelezoen az elso fokú ítélet hatályon kívül 
helyezését és az elso fokú bíróság új eljárásra utasítását vonja maga után. A további megalapozatlansági 
okok ugyanis csak abban az esetben eredményeznek hatályon kívül helyezést, ha a megalapozatlanság 
kiküszöbölésére nagy terjedelmu bizonyítást kellene felvenni, de ez esetben is a hatályon kívül helyezés a 
másodfokú bíróság számára nem kötelezettség, pusztán lehetoség.) 
A tényállás hiányossága mint megalapozatlansági ok abban az esetben kerül elotérbe, ha az elso fokú bíróság 
felderítési kötelezettségének ugyan eleget tett, így a kello bizonyítékok rendelkezésre állnak, de az ügy 
eldöntése szempontjából lényeges körülményeket a tényállás mégis hiányosan tartalmazza. A hiányosságok 
érinthetik a bunösség, a büntethetoség, a minosítés, a büntetések vagy intézkedések szempontjából lényeges 
körülményeket, de vonatkozhatnak az ügy megítélése szempontjából jelentoséggel bíró más körülményekre is. 
c) Az elso fokú bíróság ítélete megalapozatlanságának harmadik esetköre az, amikor a megállapított tényállás 
ellentétes az iratok tartalmával. 
Az elso fokú bíróság által megállapított tényeket - a Be. 75. § (3) bekezdése értelmében azok kivételével, 
amelyek köztudomásúak, vagy amelyekrol a bíróságnak hivatalos tudomása van - bizonyítékoknak kell 
alátámasztania. Ezek beszerzését az elso fokú tárgyalásról készült jegyzokönyv vagy az iratoknál szereplo 
egyéb, az elso fokú tárgyalás anyagává tett okirat bizonyíthatja. Ha az elso fokú bíróság az ügy megítélése 
szempontjából jelentos bármely tény vonatkozásában olyan megállapítást tesz, amelyre vonatkozóan az ügy 
iratai adatot nem tartalmaznak, vagy amelyre vonatkozóan az ügy iratai kizárólag az elso fokú bíróság által 
megállapítottal ellentétes adatot tartalmaznak, iratellenességgel, és így az elso fokú ítélet 
megalapozatlanságával állunk szemben. E tényállás pedig a másodfokú határozat alapja nem lehet [az e 
megalapozatlansági ok kiküszöbölésére vonatkozóan lásd a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat]. 
d) A (2) bekezdésben meghatározott negyedik megalapozatlansági ok az, ha az elso fokú bíróság a 
megállapított tényekbol további tényre helytelenül következtetett. Ebben az esetben a megalapozatlanság nem 
bizonyítási, hanem logikai természetu hibára vezetheto vissza. 
E logikai hiba elkövetése általában akkor kerülhet elotérbe, ha bizonyos tények vonatkozásában közvetlen 
bizonyíték nem áll rendelkezésre. Ilyenkor kerülhet sor közvetett bizonyításra, amikor a bíróságnak már 
megállapított tényekbol a logika szabályait alkalmazva kell további tényekre következtetnie. Amikor a bíróság 



ezen gondolati tevékenysége során az ésszeruség, az általános tapasztalat, vagy a tudomány tételei 
megsértésével következtet bizonyos tényekbol további tényekre, hibája az ítéletét megalapozatlanná teszi, és 
az így megállapított tényállás a másodfokú bíróság eljárásának alapja ugyancsak nem lehet. [E 
megalapozatlansági ok kiküszöbölésével is a Be. 352. § (1) bekezdés a) pontja foglalkozik.] 
E megalapozatlansági ok vonatkozásában tartalmaz érdekes okfejtést például a BH1992. 519. szám alatt 
közölt jogeset. Az ennek alapját képezo ügyben az eljárt elso fokú bíróság a vádlott bunösségét lopás buntette 
miatt állapította meg. Az irányadó tényállás szerint a korábban több esetben büntetett vádlott a vádbeli napon 
behatolt a sértett lakatlan tanyájába, és onnan különbözo élelmiszerféléket és egyéb tárgyakat tulajdonított el. 
A késobbiekben a vádlottat rendor igazoltatta, és ennek során jármuvében az eltulajdonított tárgyak egy 
részét megtalálta. 
A Legfelsobb Bíróság álláspontja szerint az eljárt bíróság helytelen ténybeli következtetéssel jutott arra az 
álláspontra, hogy a terhelt gépjármuvében lévo ingóságok azonosak voltak a sértett tanyájáról eltunt 
holmikkal. A vádlott tagadta a cselekmény elkövetését, arra hivatkozott, hogy bár az általa vezetett jármuben 
voltak olyan jellegu holmik, mint amelyek a sértett tanyájából tuntek el, de ezeket a sógorától kapta. Az adott 
esetben rendelkezésre álló közvetett bizonyítékok a Legfelsobb Bíróság álláspontja szerint nem alkottak - a 
logika szabályainak is megfelelo - olyan zárt láncolatot, amelyek a ténybeli következtetést megalapoznák. Az a 
tény ugyanis, hogy a rendor tanúk az elkövetés vélelmezett napján észleltek a terhelt által vezetett jármuben 
olyan tárgyakat, mint amelyeket a sértettol eltulajdonítottak, az ingóságok kétség kívüli azonosságára utaló 
további bizonyítékok hiányában csupán gyanút kelto körülmények, de nem zárják ki azt a lehetoséget, hogy az 
elköveto nem a terhelt volt. 

352. § (1) Megalapozatlanság [351. § (2) bek.] esetében a másodfokú bíróság 
a) a tényállást kiegészíti, illetoleg helyesbíti, ha a hiánytalan, illetoleg a helyes tényállás az iratok tartalma, 

ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján megállapítható; 
b) az elsofokú bíróság által megállapított tényállástól eltéro tényállást állapíthat meg, ha a felvett bizonyítás 

alapján a vádlott felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének van helye. 
(2) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét a helyesbített, kiegészített, illetve eltéro tényállás alapján 

bírálja felül. 
(3) Az (1) bekezdés esetében a másodfokú bíróság csak azokkal a tényekkel kapcsolatban értékelheti az elsofokú 

bíróságtól eltéroen a bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel. 
1. A 352. § rendelkezései az 1973. évi I. törvény 258. §-ában foglaltaknak felelnek meg és a 
megalapozatlanság másodfokú bíróság általi kiküszöbölésének eseteivel foglalkoznak. A szabály elhelyezése 
az 1973. évi I. törvényhez képest megváltozott és közvetlenül a megalapozatlanság egyes eseteinek 
felsorolását követoi. 
Az 1998. évi XIX. törvény eredeti változata kétfokú rendes jogorvoslatot tartalmazott, és ehhez képest a 
másodfokú bíróság a felvett bizonyítás alapján szélesebb körben állapíthatott volna meg az elsofokú bíróság 
tényállásától eltéro tényállást, és a bizonyítékok eltéro értékelésére is szélesebb körben lett volna lehetosége. 
A 2002. évi I. törvény azonban visszatért az egyfokú rendes jogorvoslati rendszerhez, és ebbol következoen a 
2002. évi I. törvény 200. §-a módosította a Be. 352. § (1) bekezdésének a) pontját - lényegében az 1973. évi I. 
törvénynek megfeleloen -, leszukítve a másodfokú bíróság eltéro tényállás-megállapítási lehetoségét. 
A Be. 351. §-a kapcsán láttuk, hogy a másodfokú bíróság határozatát foszabályként az elsofokú bíróság által 
megállapított tényállásra alapítja. Ez alól kivételt az az eset jelent, amikor az elsofokú bíróság ítélete 
megalapozatlan. [A megalapozatlanság egyes eseteit a 351. § (2) részletezi.] 
Megalapozatlanság esetén az elsofokú bíróság által megállapított tényállás olyan hibában szenved, mely 
folytán a másodfokú bíróság érdemi határozatának alapja nem lehet. Ilyen esetben mellozhetetlen az elsofokú 
ítélet megalapozatlanságának kiküszöbölése. 
A megalapozatlanság kiküszöbölése történhet az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése, és az elsofokú 
bíróság új eljárásra utasítása útján, vagy akként, hogy a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság 
ténymegállapítása során elkövetett hibákat maga korrigálja, a tényállást megalapozottá teszi, majd az 
elsofokú ítéletet az általa már megalapozottá tett tényállás alapján bírálja felül. 
Az elsofokú ítélet megalapozatlanságának kiküszöbölésére és a tényállás megalapozottá tételére a következo 
lehetoségek vannak: 
- az (1) bekezdés a) pontja értelmében a másodfokú bíróság a tényállást kiegészíti, illetoleg helyesbíti, ha a 
hiánytalan, illetoleg a helyes tényállás az iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás 
útján megállapítható. Ha tehát az elsofokú bíróság a tényállást hiányosan állapította meg, de az ügy iratai a 
megfelelo adatokat tartalmazzák, a másodfokú bíróság ezek alapján a tényállást kiegészíti. Ugyancsak a 
rendelkezésre álló iratok alapján végzi el a korrekciót a másodfokú bíróság akkor, ha a megállapított 



tényállás ellentétes az iratok tartalmával. Ilyenkor a másodfokú bíróság a tényállást az iratok tartalmának 
megfeleloen helyesbíti. Helyes ténybeli következtetés útján kiegészítheto a hiányos tényállás, ha a ténybeli 
következtetés alapjául szolgáló tények tisztázottak, de az elsofokú bíróság a megfelelo logikai tevékenységet és 
az ehhez kapcsolódó ténymegállapítást elmulasztotta. Ugyancsak helyes ténybeli következtetéssel korrigálható 
az a megalapozatlansági hiba is, amikor az elsofokú bíróság a megállapított tényekbol további tényre 
helytelenül következtetett. Ilyen esetben a helyes logikai tevékenységet a másodfokú bíróság maga végzi el, és 
a tényállást ennek megfeleloen helyesbíti. 
A tényállás kiegészítésére, illetoleg helyesbítésére nem csak az iratok tartalma vagy helyes ténybeli 
következtetés útján van lehetoség, hanem a másodfokú bíróságnak módja van bizonyítás felvételére is. [A 
bizonyítás másodfokú bírósági eljárásra vonatkozó szabályait a Be. 353. §-a tartalmazza.] Az (1) bekezdés b) 
pontja módot nyújt arra, hogy a másodfokú bíróság a megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében az 
elsofokú bíróság által megállapított tényállástól eltéro tényállást állapítson meg az általa felvett bizonyítás 
alapján, erre azonban - miként korábban már említettük - az egyfokú rendes jogorvoslati rendszerbol 
fakadóan csak abban az esetben van lehetosége, ha az eltéro tényállás alapján a vádlott felmentésének vagy 
az eljárás megszüntetésének van helye. 
A másodfokú bíróságnak az elsofokú ítélet megalapozatlansága kiküszöbölésére és a tényállás megalapozottá 
tételére a következo lehetoségei vannak: 
Az (1) bekezdés a) pontja értelmében a másodfokú bíróság a tényállást kiegészíti illetoleg helyesbíti, ha a 
hiánytalan illetoleg a helyes tényállás az iratok tartalma ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján 
megállapítható. Ha tehát az elso fokú bíróság a tényállást hiányosan állapította meg, de az ügy iratai a 
megfelelo adatokat tartalmazzák, a másodfokú bíróság az ügy iratai alapján a tényállást kiegészíti. 
Ugyancsak a rendelkezésre álló iratok alapján végzi el a korrekciót a másodfokú bíróság akkor, ha a 
megállapított tényállás ellentétes az iratok tartalmával. Ilyenkor a másodfokú bíróság a tényállást az iratok 
tartalmának megfeleloen helyesbíti. Helyes ténybeli következtetés útján kiegészítheto a hiányos tényállás, ha a 
ténybeli következtetés alapjául szolgáló tények tisztázottak, de az elso fokú bíróság a megfelelo logikai 
tevékenységet és az ehhez kapcsolódó ténymegállapítást elmulasztotta. Ugyancsak helyes ténybeli 
következtetéssel korrigálható az a megalapozatlansági hiba is, amikor az elso fokú bíróság a megállapított 
tényekbol további tényre helytelenül következtetett. Ilyen esetben a helyes logikai tevékenységet a másodfokú 
bíróság maga végzi el, és a tényállást ennek megfeleloen helyesbíti. 
A tényállás kiegészítésére illetoleg helyesbítésére nemcsak az iratok tartalma vagy helyes ténybeli 
következtetés útján van lehetoség, hanem a másodfokú bíróságnak módja van bizonyítás felvételére is. A 
bizonyítás felvételének a feltételeivel a 353. § foglalkozik, de már itt utalnunk kell arra, hogy ez a lehetoség az 
1973. évi I. törvényben foglaltnál sokkal szélesebb köru, mivel bizonyításnak nemcsak a tényállás hiányos 
volta vagy részbeni felderítetlensége esetén van helye, hanem mód nyílik rá teljes felderítetlenség esetén is. 
Az (1) bekezdés b) pontja módot nyújt arra, hogy a másodfokú bíróság a megalapozatlanság kiküszöbölése 
érdekében az elso fokú bíróság által megállapított tényállástól eltérot állapítson meg a felvett bizonyítás 
alapján. Ekkor a bizonyítékokat az elso fokú bíróságtól eltéroen értékelheti. Az új Be. itt a másodfokú bíróság 
korrekciós lehetoségét jelentosen kibovítette, mivel az 1973. évi I. törvény alapján eltéro tényállás 
megállapítására csak akkor nyílt lehetoség, ha a felvett bizonyítás alapján a vádlott felmentésének vagy az 
eljárás megszüntetésének volt helye, a jelen esetben viszont megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság 
részére ez a lehetoség marasztalás esetén is fennáll. További módosulás, hogy az 1973. évi I. törvény szerint 
az elso fokú bíróságtól eltéro bizonyíték értékelésére azokkal a tényekkel kapcsolatban volt lehetoség, 
amelyekre a másodfokú bíróság bizonyítást vett fel, a jelen szabályozás szerint viszont bizonyítás felvételét 
követoen a másodfokú bíróság valamennyi tény kapcsán eltéroen értékelheti a bizonyítékokat. 
2. A (2) bekezdés egyértelmuen rögzíti, hogy ha a másodfokú bíróság arra a megállapításra helyezkedik, hogy 
az elso fokú bíróság ítélete megalapozatlan, és ezt a megalapozatlanságot a tényállás helyesbítésével, 
kiegészítésével vagy az elso fokú bíróság által megállapított tényállástól eltéro tényállás megállapításával 
kiküszöböli, az elso fokú bíróság ítéletét az ekként módosított tényállás alapján bírálja felül. 
Továbbra is szükséges hangsúlyozni, hogy a másodfokú bíróságnak mindezekre a korrekciókra csak az elso 
fokú ítélet megalapozatlansága esetén van lehetosége. Így az új szabályozás mellett is irányadónak tekintendo 
például a BH1981. 398. számú jogesetben kifejtett azon elv, hogy az elso fokú ítélet megalapozottsága esetén 
a másodfokú bíróság a tényállást nem helyesbítheti, illetve a BH1993. 663. számú jogesetben kifejtett az a 
megállapítás is, hogy sérti a tényálláshoz kötöttség elvét, ha a másodfokú bíróság megalapozatlansági ok 
hiányában kizárólag a megállapított tényállástól eltérés, vagy a bizonyítékok felülmérlegelése érdekében vesz 
fel bizonyítást vagy helyesbíti, illetve egészíti ki a tényállást. Értelemszeru, hogy bizonyítás felvétele nélkül a 



másodfokú bíróságnak továbbra sincs módja a bizonyítékok eltéro értékelése alapján a bizonyítottság 
hiányára alapított felmento ítélet meghozatalára. (BH1984. 97.) 
3. Az 1998. évi XIX. törvény eredeti szövege a 352. § (1) bekezdés b) pontjában korlátozás nélkül lehetové 
tette a másodfokú bíróság számára, hogy a rendelkezésére álló bizonyítékokat az elsofokú bíróságtól eltéroen 
értékelje. Ez következett a kétfokú rendes jogorvoslati rendszerbol, melyben a másodfokú bíróság határozata 
ellen - bizonyos korlátozásokkal - harmadfokú eljárásnak lett volna helye. Az 1998. évi XIX. törvény a 2002. 
évi I. törvénnyel történt módosítása azonban visszatért az egyfokú rendes jogorvoslati rendszerhez. Ebbol 
következoen a 200. § mellozte a 352. § (1) bekezdés b) pontjából a bizonyítékok eltéro értékelésére vonatkozó 
szabályt, azt egy önálló (3) bekezdésben helyezte el, módosított tartalommal. Eszerint - az egyfokú rendes 
jogorvoslati rendszerbol következoen és a korábban hatályos Be. szabályozásának is megfeleloen - a 
másodfokú bíróság a megalapozatlanság kiküszöbölése során csak azokkal a tényekkel kapcsolatban 
értékelheti az elsofokú bíróságtól eltéroen a bizonyítékokat, amelyekre bizonyítást vett fel. 

Bizonyítás a másodfokú bírósági eljárásban 

353. § (1) A másodfokú bírósági eljárásban bizonyításnak hivatalból a 351. § (2) bekezdésében meghatározott 
okok esetén, indítványra a 323. § (3) bekezdése alapján van helye. 

(2) Az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölése végett bizonyításnak akkor van helye, ha a 
megállapított tényállás nincs felderítve vagy hiányos. A bizonyítás felvételére - a (3) bekezdésben meghatározott 
kivétellel - tárgyalást kell kituzni. 

(3) Ha az ügyben a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében a vádlott meghallgatása 
szükséges, a másodfokú bíróság nyilvános ülést tart. 

1. A másodfokú eljárásban a bizonyítás felvételét lehetové tévo szabályok meghatározó jelentosséggel bírnak. 
Az egész fellebbezési rendszerre kiható jelentosége van annak, hogy a másodfokú bíróság mikor élhet ezen 
eszközzel az elsofokú ítélet tényállása megalapozatlanságának kiküszöbölése érdekében. A korábban hatályos 
Be.-ben az idevonatkozó szabályokat két helyen találhattuk: a 240. §-ban és a 271. §-ban, aszerint 
megkülönböztetve, hogy a bíróság a buntetti vagy vétségi eljárás szabályai szerint járt-e el. A Be. nem tesz 
különbséget a buntetti és a vétségi eljárás szabályai között, és így a másodfokú eljárásban történo bizonyítás 
megengedhetoségének a szabályaival is egy helyen, a 353. §-ban foglalkozik. 
A Be.-nek az 1998. évi XIX. törvény szerinti eredeti szabályozása a kétfokú rendes jogorvoslati rendszer 
talaján állt és a 353. § ehhez a jogorvoslati rendszerhez igazodott. A Be. a 2002. évi I. törvény módosításával 
visszatért az egyfokú jogorvoslati rendszerhez, és ebbol fakadóan a 201. § módosította a 353. § rendelkezéseit 
is. 
Az új szabályozás szerinti (1) bekezdés megjelöli annak esetköreit, amikor a bizonyításra hivatalból, illetve 
amikor a bizonyításra indítvány alapján kerülhet sor. Hivatalból a másodfokú eljárásban bizonyításnak akkor 
van helye, ha a 351. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállnak, míg indítványra akkor, ha a 323. § 
(3) bekezdése szerint a fellebbezésben új tényt állítottak vagy új bizonyítékra hivatkoztak. A Be. 352. §-a 
határozza meg azt, hogy a másodfokú bíróságnak a megalapozatlanság kiküszöbölésére milyen eszközei 
vannak. Ezek között szerepel a bizonyítás kiegészítése. A törvény e szabállyal összhangban mondja ki, hogy 
ilyen esetben a bizonyítás felvételének hivatalból van helye. Az indítványra történo bizonyítás-felvétel azokhoz 
az esetekhez kapcsolódik, amikor a fellebbezésben a fellebbezok az elsofokú bíróság által megállapított 
tényállást támadják. 
2. A (2) bekezdés szerint az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlansága kiküszöbölése végett bizonyításnak 
akkor van helye, ha a megállapított tényállás nincs felderítve vagy hiányos. [E megalapozatlansági okok 
részleteire vonatkozóan lásd a Be. 351. § (2) bekezdéséhez fuzött magyarázatot.] Egyéb megalapozatlansági 
okok esetében az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése és az elsofokú bíróság új eljárásra utasítása, illetve a 
tényállás iratoknak megfelelo helyesbítése vagy a ténybeli következtetések helyesbítése kerülhet szóba. 
Fontos hangsúlyozni, hogy bizonyítás felvételére csak abban az esetben van lehetoség, ha az elsofokú ítélet 
megalapozatlan. Ebbol következik, hogy ha az elsofokú bíróság mindenben megalapozott tényállást állapított 
meg, a másodfokú bíróság nem élhet a bizonyítás eszközével. Továbbra is irányadónak kell tekinteni azt a 
tételt, amit a Legfelsobb Bíróság a BH1993. 663. számú jogesetben fejtett ki, és amely szerint a tényálláshoz 
kötöttség elvét sérti, ha a másodfokú bíróság megalapozatlansági ok hiányában a fellebbezési eljárásban 
azért vesz fel bizonyítást, hogy az elsofokú bíróság által megállapított tényállástól eltérhessen, vagyis a 
bizonyítékokat felülmérlegelhesse. 
Ugyancsak a (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy a bizonyítás felvételére tárgyalást kell kituzni. [Kivétel a 
(3) bekezdésben szabályozott eset.] E szabályból következik, hogy a másodfokú eljárásban történo 



bizonyításnál a közvetlenség elve szélesebb körben érvényesül, mint az elsofokú eljárásban. Nem biztosítja a 
törvény ugyanis azt a lehetoséget, mint amelyet az elsofokú eljárásban a Be. 304. §-a biztosít, amely lehetové 
teszi, hogy ha a bizonyítás a tárgyaláson nem végezheto el vagy rendkívüli nehézségekbe ütközik, a bíróság 
hivatásos bíró tagját küldheti ki (kiküldött bíró), vagy szükség esetén más bíróságot kereshet meg 
(megkeresett bíróság). A bizonyítás felvételét ez esetben a kiküldött bíró vagy a megkeresett bíróság végzi el, 
és a bizonyítás anyagát az elsofokú bíróság a felvett jegyzokönyv felolvasásával teszi a tárgyalás anyagává. A 
másodfokú eljárásban tehát a másodfokú bíróság egyetlen tagját sem küldheti ki, illetve más bíróságot sem 
kereshet meg bizonyítás felvétele céljából, a bizonyítást teljes egészében a tárgyaláson kell lefolytatni. 
Feltételezhetoen a Be. rendelkezései alapján sem lesz kizárt az, hogy a másodfokú bíróság a 
megalapozatlanság kiküszöbölése érdekében pótnyomozást rendeljen el (BK. 84. számú állásfoglalás III. 
pontja). A pótnyomozásnak a másodfokú eljárásban való elrendelése azért nem sérti a közvetlenség elvét, 
mivel a pótnyomozás során beszerzett bizonyítási eszközöket is - a jellegük által meghatározott módon - a 
tárgyalás anyagává kell tenni. 
3. A (3) bekezdés forgalmazza meg azt a kitételt, amelyre a (2) bekezdés utal, és amelynek fennállása esetén a 
tárgyalás kituzése nem kötelezo. Ez esetben a bizonyítás felvétele nyilvános ülésen is lehetséges. Ez pedig az 
az eset, amikor csak a büntetés kiszabás körülményei szorulnak további tisztázásra, és ennek érdekében 
kizárólag a vádlott meghallgatására van szükség. [A nyilvános ülésre a Be. 361. §-a tartalmaz 
rendelkezéseket, a 2002. évi I. törvény 206. § (2) bekezdésével beiktatott (3) bekezdés szerint a nyilvános ülés 
megtartására a tárgyalásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ügy eloadása - ha a 
jelenlévok nem kérik - mellozheto.] 

Súlyosítási tilalom 

354. § (1) Az elsofokú bíróság által felmentett vádlott bunösségét 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 
buncselekmény állapítható meg. 

(2) A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell tekinteni, ami a bunösségének megállapítására, 
buncselekményének súlyosabb minosítésére, 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 elsofokú bíróság a buncselekmény miatt kiszabott büntetés vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedés 
mellett a vádlottat valamely buncselekmény miatt emelt vád alól felmenti, vagy vele szemben az eljárást 
megszünteti, a buncselekmény 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 felmento vagy eljárást megszünteto 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 elso fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el, 
b) pénzbüntetés helyett közérdeku munkát vagy szabadságvesztést, közérdeku munka helyett szabadságvesztést, 
c) felfüggesztett szabadságvesztés helyett végrehajtandó szabadságvesztést; végrehajtandó szabadságvesztés 

helyett hosszabb tartalmú szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem, 
d) végrehajtandó pénzbüntetés vagy közérdeku munka helyett felfüggesztett szabadságvesztést, 
e) felfüggesztett pénzbüntetés helyett végrehajtandó pénzbüntetést, végrehajtandó pénzbüntetés helyett nagyobb 

összegu pénzbüntetést, annak felfüggesztése mellett sem, 
f) az elsofokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést, 
g) az elso fokon fobüntetés helyett önálló büntetésként alkalmazott mellékbüntetés helyett fobüntetést. 
(5) Ha az elsofokú bíróság az elkobzásról, illetoleg a vagyonelkobzásról a törvény rendelkezése ellenére nem 

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

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

1. Miként a Be. 348. § (1) bekezdése kapcsán láthattuk, a másodfokú bíróság foszabályként - ha a törvény 
kivételt nem tesz - a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelozo bírósági eljárással együtt bírálja 
felül, az ítéletnek a bunösség megállapítására, a buncselekmény minosítésére, a büntetés kiszabására 



valamint intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki és 
milyen okból fellebbezett. A felülbírálat terjedelmének ezen általános szabálya alól jelent kivételt a súlyosítási 
tilalom, amely a vádlott és a védo fellebbezési jogosultságát teszi teljes körubbé azáltal, hogy a vádlott 
terhére irányuló fellebbezés hiányában fellebbezésüket kockázatmentessé teszi: az alapveto kérdésekben a 
másodfokú bíróság a vádlottra terhesebb rendelkezéseket ilyen körülmények között nem hozhat. A súlyosítási 
tilalomra vonatkozó rendelkezések hasonló megfontolásból már a korábbi büntetoeljárási törvényeinkben is 
szerepeltek, az 1973. évi I. törvény 241. § foglalkozott vele. A jelenleg hatályos szabályozásban a Be. 354. § 
(1) és (2) bekezdése lényegében megegyezik az 1973. évi I. törvény 241. § (1) és (2) bekezdésével. A jelenlegi 
szabályozásban azonban a büntetés helyett alkalmazott intézkedésre is utalás történik, mint amelyet 
súlyosítani csak meghatározott feltétel mellett lehet. Emellett az (1) bekezdést kiegészítette a 2002. évi I. 
törvény 202. § (1) bekezdése. A Be. 354. § (3) bekezdése, az ugyancsak a 2002. évi I. törvény 202. § (2) 
bekezdésével beiktatott (4)-(6) bekezdés, valamint az ugyancsak módosított 355. § új rendelkezéseket 
tartalmaz, amelyeknek megfeleloje az 1973. évi I. törvényben nem volt. 
2. A Be. 354. § (1) bekezdése fogalmazza meg azt a tételt, hogy a vádlott terhére bejelentett fellebbezés az 
elofeltétele annak, hogy az elsofokú bíróság által felmentett vádlott bunösségét meg lehessen állapítani, 
illetve, hogy a vádlott büntetését vagy a vele szemben alkalmazott intézkedését súlyosítani lehessen. A 2002. 
év I. törvény 202. § (1) bekezdése e szabályt kimondottan irányadóvá teszi arra az esetre is, amikor a 
másodfokú bíróság a Be. 353. §-a alapján bizonyítást vett fel és e bizonyítás eredményeként súlyosabb 
buncselekményt állapított meg. A bírói gyakorlatban e szabály korábban is érvényesült, tehát a súlyosítási 
tilalom a cselekmény súlyosabb minosítésének nem képezte gátját, e módosítással a gyakorlat immár a 
törvény kifejezett rendelkezésén alapul. 
A (2) bekezdés lényegében értelmezi azt, hogy mit kell a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek tekinteni. E 
szerint a súlyosítási tilalmat feloldja a fellebbezés, ha az 
- a bunösség megállapítására, 
- a buncselekmény súlyosabb minosítésére, 
- a büntetés súlyosítására, 
- a büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb megállapítására vagy ilyen helyett büntetés 
megállapítására irányul. 
A bunösség megállapítására irányuló fellebbezésnek kell tekinteni azt, ami az elso fokú bíróság által 
megállapított tényállás elfogadása mellett indítványozza a felmentett vádlott bunösségének megállapítását, de 
azt is, amely olyan további tények felderítését vagy bizonyítottként elfogadását és megállapítását célozza, 
amelyek kimerítik valamely buncselekmény törvényi tényállásában foglaltakat. 
Súlyosabb minosítésu cselekmény megállapítására irányul a fellebbezés, ha az adott cselekmény büntetési 
tétele magasabb, ha a fellebbezés egység helyett halmazat megállapítására irányul, ha bunsegély helyett 
felbujtás vagy tettesség, illetve kísérlet helyett befejezett buncselekmény megállapítását célozza. A visszaesés 
megállapítása érdekében bejelentett ügyészi fellebbezés ugyancsak a vádlott terhére szól. 
A büntetés súlyosítására irányul a fellebbezés, ha akár az elso fokú bíróság által alkalmazott fo-, akár a 
mellékbüntetés enyheségét sérelmezi, vagy a mellékbüntetés alkalmazását hiányolja. 
Az új Be.-ben további elemként jelentkezik e körben az a fellebbezés, amely a vádlottal szemben büntetés 
helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb megállapítására, vagy ilyen intézkedés helyett büntetés 
megállapítására irányul. A büntetés helyett alkalmazható intézkedések a következok: a megrovás, a próbára 
bocsátás és a javító intézeti nevelés. A megrovásnál súlyosabb intézkedés a próbára bocsátás és ennél is 
súlyosabb a javító intézeti nevelés. Amennyiben tehát a fellebbezés megrovás helyett próbára bocsátás vagy 
javító intézeti nevelés, illetve próbára bocsátás helyett javító intézeti nevelés alkalmazását célozza, illetve 
természetesen ha a próbára bocsátás vagy a javító intézeti nevelés tartamának felemelését indítványozza, 
valamint ha ezen intézkedések helyett büntetés megállapítására tesz indítványt, a súlyosítási tilalom nem 
érvényesül. 
3. A Be. 354. § (3) bekezdése a súlyosítási tilalom egy sajátos esetén fogalmazza meg. Elofordulhat, hogy a 
bíróság a vádlottal szemben több buncselekmény miatt jár el és egyes buncselekmények miatt marasztaló 
rendelkezést hoz büntetést kiszabva vagy büntetés helyett intézkedést alkalmazva, míg más buncselekmények 
vonatkozásában a vádlottat az ellene emelt vád alól felmenti vagy vele szemben megszünteto rendelkezést hoz. 
Ha ilyen esetben az ügyész a vádlott terhére fellebbezését kizárólag a felmentést vagy a megszüntetést 
sérelmezve jelenti be, és ez a fellebbezés nem vezet eredményre, a vádlott büntetését vagy a büntetés helyett 
vele szemben alkalmazott intézkedést súlyosítani nem lehet. A vádlott büntetését vagy a büntetés helyett vele 
szemben alkalmazott intézkedést csak abban az esetben lehet súlyosítani, ha az ítélet felmento vagy eljárást 



megszünteto rendelkezését támadó fellebbezés sikeres, vagyis ha a másodfokú bíróság további, a vádlottat 
marasztaló döntést hoz. 
4. A korábban hatályos Be. nem tartalmazott részletesebb rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy mely 
büntetést kell az elsofokú ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabbnak tekinteni. Az 1998. évi XIX. törvény 
eredeti szövege sem részletezte, hogy mit jelent a vádlott büntetésének, illetve büntetés helyett alkalmazott 
intézkedésének súlyosítása. 
Az 1998. évi XIX. törvény 2002. évi I. törvénnyel történt módosítása ezzel a törvényalkotói gyakorlattal 
szakított. A 2002. évi I. törvény 202. § (2) bekezdése ugyanis kiegészítette a Be. 354. §-t a (4)-(6) bekezdéssel, 
és az adott kérdéskörben részletszabályokat iktatott be. 
Természetesen a korábbi törvényi szabályozás hiánya nem jelentette azt, hogy a bíróságok önkényesen, 
kizárólag saját álláspontjuknak megfeleloen foglaltak állást az egyes büntetések egymáshoz viszonyított 
súlyossága felol. A Legfelsobb Bíróság BK. 157. számú állásfoglalása ugyanis szempontokat adott egyrészrol 
az e kérdéskörben alkalmazandó jogelvek felol, másrészrol konkrétan is megjelölte, hogy mely 
jogkövetkezmények kiszabása esetén melyek nem alkalmazhatók a súlyosítási tilalom sérelme nélkül, a vádlott 
terhére irányuló fellebbezés hiányában. 
A 2002. évi I. törvény a BK. 157. számú állásfoglalás alapveto szempontjait átveszi, törvényi szintre emeli, és 
ekként azokat gyakorlatban kötelezoen alkalmazandóvá teszi. 
A kiegészített 354. § (4) bekezdése értelmében, tehát a másodfokú bíróság nem szabhat ki a vádlott terhére 
fellebbezés hiányában: 
- büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elsofokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el [büntetés 
helyett alkalmazott intézkedés a Be. 601. § (2) bekezdésének értelmezo rendelkezései szerint a megrovás, a 
próbára bocsátás és a javító-intézeti nevelés]; 
- pénzbüntetés helyett közérdeku munkát vagy szabadságvesztést, közérdeku munka helyett szabadságvesztést; 
- felfüggesztett szabadságvesztés helyett végrehajtandó szabadságvesztés, végrehajtandó szabadságvesztés 
helyett hosszabb tartamú szabadságvesztést, annak felfüggesztése mellett sem; 
- végrehajtandó pénzbüntetés vagy közérdeku munka helyett felfüggesztett szabadságvesztést; 
- felfüggesztett pénzbüntetés helyett végrehajtandó pénzbüntetést, végrehajtandó pénzbüntetés helyett 
nagyobb összegu pénzbüntetést, annak felfüggesztése mellett sem; 
- az elsofokú bíróság által nem alkalmazott mellékbüntetést; 
- elsofokon fobüntetés helyett önálló büntetésként alkalmazott mellékbüntetés helyett fobüntetést. 
5. Az (5) bekezdés a (4) bekezdésben foglalttal ellentétes irányú szabályt tartalmaz: 
Olyan esetet rögzít, amelyben a súlyosítási tilalom egy adott rendelkezés meghozatalának nem képezi gátját. 
Kifejezetten kimondja, hogy a terhelt terhére be nem jelentett fellebbezés esetén is határozhat a másodfokú 
bíróság az elkobzásról, illetve a vagyonelkobzásról. Ennek elofeltétele azonban, hogy errol az elsofokú 
bíróság a törvény kötelezo rendelkezése ellenére nem rendelkezett, és a tényállás tartalmazza mindazokat az 
adatokat, amelyek a megalapozott döntés meghozatalához szükségesek. (Az elkobzás vonatkozásában a bírói 
gyakorlat korábban a mostani szabályzásnak megfeleloen érvényesült, míg a vagyonelkobzás tárgyában tett 
rendelkezés a Btk. 2001. évi CXXI. törvénnyel történt módosítás folyománya. Korábban ugyanis a 
vagyonelkobzás mellékbüntetés volt, ekképpen a súlyosítási tilalom vonatkozott rá. A módosítás azonban a 
vagyonelkobzás mellékbüntetési jellegét megszüntette, és azt az intézkedések között helyezte el, és 
alkalmazását olyankor is lehetové tette, amikor a vádlott nem büntetheto. Ebbol viszont következik, hogy a 
vagyonelkobzás - miként az elkobzás is - a súlyosítási tilalommal érintett körön kívül esik, ekként a törvény 
kötelezo rendelkezése esetén a súlyosítási tilalom érvényesülése esetén is alkalmazandó a másodfokú bíróság 
által.) 
6. Az ugyancsak a 2002. évi I. törvénnyel beiktatott (6) bekezdés az elsofokú bíróság által szabálysértés miatt 
alkalmazott jogkövetkezmény súlyosításának lehetoségét szabályozza. A Be. 337. §-a - a korábbi szabályozást 
szukítve - a szabálysértés elbírálására abban az esetben ad lehetoséget, ha a bíróság a tárgyalás 
eredményéhez képest úgy látja, hogy a vád tárgyává tett cselekmény szabálysértés, és ezért a vádlottat 
felmenti. Ilyen esetben a szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény csak akkor súlyosítható, ha a 
buncselekmény vonatkozásában hozott felmento rendelkezés ellen fellebbezést jelentettek be, vagy a 
fellebbezés kifejezetten a szabálysértés miatt alkalmazott jogkövetkezmény súlyosítását célozza. 

355. § Az életfogytig tartó szabadságvesztés esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának 
késobbi idopontban történo meghatározását, illetoleg a feltételes szabadságra bocsátás lehetoségének kizárását a 
büntetés súlyosításának; az erre irányuló fellebbezést a vádlott terhére bejelentettnek kell tekinteni. 

E rendelkezés megfelelojét az 1973. évi I. törvényben nem tartalmazta. A súlyosítási tilalom vonatkozásában 
további bovíto szabályt alkotott a törvény, amelyet korábban a bírói gyakorlat alakított ki. A Legfelsobb 



Bíróság BK. 157. számú állásfoglalásában erre vonatkozó tételes jogi rendelkezés nélkül is kimondotta, hogy 
a súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában 
életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontját - 
az elsofokú ítéletben megállapítotthoz képest - késobbi idopontban nem határozhatja meg. Ezt az elvet tette 
magáévá a törvényalkotó, amikor az 1998. évi XIX. törvény eredeti szövegének megalkotásakor kimondotta, 
hogy a büntetés súlyosításának kell tekinteni életfogytig tartó szabadságvesztés estén a feltételes szabadságra 
bocsátás legkorábbi idopontjának késobbi idopontban történo meghatározását, illetve, hogy az ezt célzó 
fellebbezés a vádlott terhére bejelentettnek tekintendo, és így a súlyosítási tilalmat feloldja. A rendelkezés 
továbbfejlesztett változata a 2002. évi I. törvény 203. §-ával eszközölt módosítás, amely már nem csak a 
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának késobbi idopontban történo meghatározását, hanem 
a feltételes szabadságra bocsátás lehetoségének kizárását is a büntetés súlyosításaként, az erre irányuló 
fellebbezést pedig a vádlott terhére bejelentettnek tekintendoként szabályozta. (A módosítás az anyagi jogi 
szabályok idoközi változását követte. A Btk. 47/A. §-ának az 1998. évi LXXXVII. törvény 5. §-ával 1999. 
március 1-jei hatállyal történt módosítása óta lehetoség van életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása 
esetén a feltételes szabadságra bocsátás lehetoségének kizárására. 
Tekintettel arra, hogy a rendelkezés mögött elvi megfontolásként a Legfelsobb Bíróság által kifejtettek állnak, 
és ez az okfejtés a súlyosítási tilalom vonatkozásában egyéb szempontból is megfontolandó megállapításokat 
tartalmaz, idézzük fel az állásfoglalás ide vonatkozó részét: 
"Változatlan érvényu elvi követelmény, hogy a büntetés kiszabását nem érinto, hanem a büntetésvégrehajtás 
körébe tartozó járulékos kérdéseket érinto hátrányosabb rendelkezést célzó fellebbezés a súlyosítási tilalom 
szempontjából nem tekintheto a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek, és az elso fokú ítélet e tekintetben 
történo megváltoztatása nem sérti a súlyosítási tilalmat. Ennek a követelménynek töretlen érvényesülése 
általában igaz valamennyi, a büntetésvégrehajtás körébe tartozó kérdésre. Ennek megfeleloen kell 
hangsúlyozni, hogy a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezéseknek a vádlott terhére történo 
megváltoztatása sem tartozik a súlyosítási tilalom fogalom körébe. 
Ezzel szemben - és az elozo általános elvi követelmény alól kizárólagos kivétel - az életfogytig tartó 
szabadságvesztés kiszabása esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának a 
megállapítása. E tekintetben ugyanis az elso fokú bíróság döntése - a vádlott terhére szóló fellebbezés 
hiányában - köti a másodfokon eljáró bíróságot, és ezért a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
idopontját - az elso fokú ítéletben megállapítotthoz képest - késobbi idopontban nem határozhatja meg. Az 
életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának 
meghatározását a Btk. Általános Része a feltételes szabadságra bocsátásra vonatkozó általános anyagi jogi 
rendelkezések között tartalmazza, mégis azáltal, hogy ennek egyértelmu megállapítását az ítélet rendelkezo 
részében teszi kötelezové a bíróság számára meghatározni, gyakorlatilag egy büntetés kiszabási feltételt 
állapít meg. 
A törvény anyagi rendelkezésének helyes értelmezése szerint tehát az életfogytig tartó szabadságvesztésre 
ítélés esetén a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának törvényi keretek közötti megállapítása 
a büntetés kiszabás - bírói mérlegelésen alapuló - része, és ennek a késobbi idopontban történo 
meghatározása a vádlott terhére szigorúbb tartamú fobüntetés megállapítását eredményezi. A kiszabott 
büntetés természetesen ez esetben is maga az életfogytig tartó szabadságvesztés, az abból való szabadulás 
lehetoségének olyan kizárásos természetu meghatározása azonban, hogy az legkorábban csak évekkel késobb 
hatályosulhat, miként azt az elso fokú bíróság eldöntötte, ténylegesen hátrányos természetu megváltoztató 
határozat meghozatalára adna lehetoséget, amely a Be. ide vonatkozó rendelkezését sértené." (Az idézésbol 
kihagytuk a jogszabályi változás folytán már nem aktuális utalásokat.) 
A kifejtettek szerint tehát a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának késobbi idopontban 
történo meghatározása a büntetés súlyosítását jelenti, ebbol pedig értelemszeruen következik, hogy 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 elsofokú bíróságnál, az iratok felterjesztése után a 
másodfokú bíróságnál a fellebbezésre észrevételt tehetnek. 

1. E rendelkezés megfeleloje a korábbi Büntetoeljárási törvényben a 246. § volt. A két szöveg az érdemet 
illetoen teljesen megegyezik. 
Az itt megfogalmazott rendelkezés szerint azok, akiket a fellebbezés érint, a fellebbezésre észrevételt tehetnek, 
mégpedig az iratok felterjesztését megelozoen az elso fokú bíróságnál, míg az iratok felterjesztését követoen a 
másodfokú bíróságnál. 
A büntetoper is a lényegét illetoen a felek közötti jogvita: elsodlegesen az állam bünteto igényét érvényesíto 
ügyész és az általa buncselekmény elkövetésével vádolt vádlott, valamint a vádlott érdekében eljáró védo 
között, amely jogvitában a bíróság dönt. A bíróság döntése azonban más személyek érdekeire is kihatással 
lehet. Ez kitunik abból is, hogy az elso fokú bíróság ítélete ellen nem csak az ügyész, a vádlott és a védo 
jogosított fellebbezés bejelentésére, hanem további érintettek is. (Erre vonatkozóan lásd a Be. 324. §-ban 
foglaltakat.) 
Habár a másodfokú eljárásban a Be. 348. § rendelkezéseibol kitunoen foszabály a teljes köru felülbírálat, 
vagyis az, hogy a másodfokú bíróság a törvényi kivételeket leszámítva a fellebbezéssel megtámadott ítéletet és 
az azt megelozo bírósági eljárást teljes egészében bírálja felül, attól függetlenül, hogy ki és milyen okból 
fellebbezett, és a büntetoper fo- és járulékos kérdései vonatkozásában hivatalból dönt, mégis a gyakorlatban a 
fellebbezési eljárás súlypontjai a bejelentett fellebbezések körül csoportosulnak. 
A másodfokú jogvita leglényegesebb pontjait azok a kérdések képezik, amelyek az elso fokú ítélet 
fellebbezéssel támadott rendelkezéseinek a törvényességét feszegetik. Alapveto jelentosége van ezért annak, 
hogy a másodfokú bíróság elott ne csak a fellebbezés érvei legyenek ismertek, tehát azok, amelyek az elso fokú 
bíróság ítéletének valamely rendelkezését vagy indokát támadják, hanem azok az érvek is, amelyek a 
fellebbezo érvelésével szembe szállnak, azt cáfolják. Annak érdekében, hogy ezek az érvek ne csak a 
másodfokú tárgyaláson az arra jogosítottak perbeszédeiben vagy felszólalásaiban (Be. 366. § (4) bekezdése), 
hanem már korábban is ismertté váljanak, illetve hogy a perbeszéd tartására vagy felszólalásra nem 
jogosítottak, de a fellebbezéssel érintettek a fellebbezésre vonatkozó észrevételeiket eloterjeszthessék, az elso 
fokú ítélet meghozatalát és kihirdetését, illetve kézbesítését követoen ennek jogát az érintetteknek indokolt 
biztosítani. Ezen a megfontoláson alapul az a rendelkezés, amely a fellebbezésre észrevétel megtételének 
lehetoségét a fellebbezéssel érintettek számára biztosítja, mégpedig már az iratoknak a másodfokú bíróságra 
történo felterjesztését megelozoen is. 
2. Értelemszeru, hogy a fellebbezésre észrevétel tételének elofeltétele az, hogy az arra természetesen jogosult 
a fellebbezésrol tudomást szerezzen. Ez a feltétel adott, ha a fellebbezés bejelentése az elso fokú tárgyaláson 
történik, és az észrevétel megtételére jogosult az elso fokú tárgyaláson jelen van. Elofordulhat azonban, hogy 
a fellebbezést nem az elso fokú tárgyaláson, hanem azt követoen jelentik be, illetve hogy az észrevétel 
megtételére jogosult az elso fokú tárgyaláson nincs jelen. A törvényhozó ezért igyekezett elomozdítani annak 
lehetoségét, hogy az észrevétel megtételére jogosult a fellebbezés benyújtásának tényét, továbbá a 
fellebbezésben foglaltakat megismerhesse. Ezt célozza például a Be. 325. § (4) bekezdése, mely szerint az elso 
fokú bíróság a vádlottat és a védot értesíti az ügyésznek a nem az elso fokú ítélet kihirdetésekor bejelentett 
fellebbezésérol vagy a Be. 358. § (1) bekezdés d)-e) pontja, mely szerint a másodfokú bíróság tanácsának 
elnöke a vádlottnak és a védonek kézbesíti a másodfokú bíróság mellett muködo ügyész indítványát, illetve a 
vádlott vagy a védo fellebbezésének indokolását - ha azt a másodfokú bíróság elott terjesztették elo - megküldi 
a másodfokú bíróság mellett muködo ügyésznek. Az egyéb észrevételi jogosultsággal rendelkezok 
vonatkozásában ilyen tételes jogi rendelkezés nincs, az o esetükben aktív közremuködésük - például saját vagy 
jogi képviselo útján történo irattanulmányozás - az elofeltétele a jog gyakorlásának. 
3. Az észrevétel megtétele senki vonatkozásában sem kötelezettség, csupán jogosultság. A perbeszéd tartására 
vagy felszólalásra jogosult a fellebbezésre észrevétel tétel lehetoségétol akkor sincs elzárva, ha a másodfokú 
tárgyalást megelozoen ezzel a jogával nem élt, ilyenkor az észrevételek a perbeszédben vagy a felszólalásban 
hangozhatnak el. (Értelemszeru viszont, hogy ha a másodfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen vagy 
nyilvános ülésen intézi el, célszeru az észrevételeket elozoleg benyújtani. Célszeruségi szempontot szolgál az a 
rendelkezés is, hogy az iratok felterjesztését megelozoen az észrevételeket az elso fokú bíróságnál, míg azt 
követoen a másodfokú bíróságnál kell eloterjeszteni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a nem megfelelo helyen 
benyújtott észrevételek figyelmen kívül maradnak, hiszen például az iratok felterjesztését követoen benyújtott 
észrevételeket az elso fokú bíróságnak értelemszeruen az iratok után kell terjesztenie, illetve a felterjesztést 
megelozoen a másodfokú bíróságnál benyújtott észrevételeket a késobbiekben az iratokhoz kell csatolni, 
azonban ilyenkor az észrevétel benyújtójának kockázata, hogy az észrevételek az ügy iratait elkerülik, és 
ekként azok az ügyet elbíráló másodfokú bíróság elott a döntés meghozatalakor nem lesznek ismertek. 



A fellebbezésre az észrevétel tételére jogosító szabályhoz kapcsolódik a Be. 366. § (1) bekezdésének az a 
rendelkezése, mely szerint a másodfokú tárgyaláson az iratismertetés keretében a másodfokú tanács elnöke 
által kijelölt bíró az elso fokú ítélettel szemben bejelentett fellebbezések kapcsán ismerteti az arra tett 
észrevételeket is. 

A fellebbezés visszavonása 

357. § (1) A fellebbezo a fellebbezését a másodfokú bíróságnak határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig 
visszavonhatja. 

(2) Az ügyész fellebbezését az iratok felterjesztése után a másodfokú bíróság mellett muködo ügyész vonhatja 
vissza. Ha az ügyész a fellebbezést visszavonja, és más nem fellebbezett, az iratokat a nyilatkozatával együtt 
visszaküldi az elsofokú bíróságnak. 

(3) A vádlott javára más által bejelentett fellebbezést a fellebbezo csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza. 
Ez a rendelkezés nem vonatkozik az ügyész fellebbezésére. 

(4) A visszavont fellebbezést nem lehet újból eloterjeszteni. 
E rendelkezések az 1973. évi I. törvényben ugyancsak maradéktalanul megtalálhatók voltak, hiszen e 
paragrafus a tartalmát illetoen a korábbi Büntetoeljárási törvény 244. §-ában foglaltaktól semmiben sem tér 
el. 
A büntetoeljárásbeli jogosítványok szabad gyakorlása körében tett nyilatkozatok általában - a törvény keretei 
között - visszavonhatók. Így van ez a fellebbezéssel is. Az (1) bekezdés errol a lehetoségrol rendelkezik, 
megvonva ennek idobeli végso határát is, mégpedig abban az idopontban, amikor a másodfokú bíróság a 
határozat hozatal céljából tanácsülést tart. 
A fellebbezés visszavonásának jogkövetkezményei eltéroek lehetnek. A fellebbezés visszavonásának akkor a 
legjelentosebb a következménye, hogy ha a visszavonást követoen joghatályos fellebbezés nem marad. Ha 
ugyanis a visszavont fellebbezés volt az egyetlen, amely az elso fokú ítéletet támadta, illetve ha valamennyi, az 
elso fokú ítéletet támadó fellebbezést visszavontak, az elso fokú ítélet a Be. 588. § (1)-(2) bekezdésében 
foglaltakra tekintettel jogerore emelkedik és végrehajthatóvá válik, ilyen formában tehát másodfokú eljárásra 
egyáltalán nem is kerül sor. 
Ha a visszavonás nem valamennyi fellebbezést érinti, a felülbírálat kereteit a vissza nem vont fellebbezések 
határozzák meg. A Be. 348. § (1) bekezdése ugyan foszabályként a teljes köru felülbírálat elvét mondja ki, 
amikor rögzíti, hogy a másodfokú bíróság - ha a törvény kivételt nem tesz - a fellebbezéssel megtámadott 
ítéletet és az azt megelozo bírósági eljárást teljes egészében felülbírálja függetlenül attól, hogy ki és milyen 
okból fellebbezett. A bünteto ügy fo kérdéseiben és a kapcsolódó járulékos kérdésekben ilyenkor a másodfokú 
bíróság hivatalból dönt. Elofordulnak azonban olyan esetek, amikor a törvény e szabály alól kivételt tesz 
[lásd erre vonatkozóan a Be. 348. § (2)-(3) bekezdését, a 349. § (1) bekezdését, vagy a súlyosítási tilalomnak 
a 354. § és 355. §-ban meghatározott szabályát és az e törvényhelyekhez fuzött magyarázatot] és ha a 
fellebbezés visszavonásának az eredményeként éppen ilyen kivételt jelento helyzet jön létre, a felülbírálat köre 
szukülhet. (Ennek a gyakorlatban legsurubben eloforduló esetei, amikor az ügyész a vádlott terhére 
bejelentett fellebbezést vonja vissza, és ezáltal a másodfokú eljárásban érvényesülni fog a súlyosítási tilalom, 
vagy amikor több vádlottas ügyben valamelyik vádlott vonatkozásában valamennyi fellebbezést visszavonják 
és ezáltal a felülbírálat a további fellebbezéssel érintett vádlottakra korlátozódik.) 
Elofordulhat olyan eset is, hogy a fellebbezés visszavonásának nincs hatása a felülbírálat kereteire. Ha 
például a vádlott visszavonja a bunösségének a megállapítását támadó fellebbezését, a védo enyhítésre 
irányuló fellebbezése folytán az elso fokú ítéletet - tekintettel arra, hogy érvényesül a Be. 348. § teljes köru 
felülbírálatot eloíró szabálya - a másodfokú bíróságnak az azt megelozo bírósági eljárással együtt teljes 
köruen felül kell bírálnia. 
A (2) bekezdés az ügyészi fellebbezés visszavonásának külön szabályait tartalmazza. E szerint az ügyész által 
bejelentett fellebbezést a fellebbezo ügyész az iratok felterjesztéséig [Be. 341. § (2)] vonhatja vissza, ezt 
követoen a visszavonás jogosultsága a másodfokú bíróság területén muködo ügyészt illeti meg. 
Ha a másodfokú bíróság területén muködo ügyész az ügyészi fellebbezést visszavonja és más fellebbezés 
nincs, az iratokat nem kell megküldeni a másodfokú bíróságnak, hanem azokat a másodfokú bíróság mellett 
muködo ügyész nyilatkozatával együtt visszaküldi az elso fokú bíróságnak. E rendelkezésnek elodlegesen 
célszeruségi oka van, hiszen ilyen esetben a másodfokú bíróságnak teendoje nincs. Amennyiben az ügyész a 
visszaküldést elmulasztaná, a Be. 358. § (1) bekezdés c) pontja értelmében ezt a másodfokú bíróságnak 
kellene megtennie. Valamennyi fellebbezés visszavonása esetén ugyanis az elso fokú ítélet a Be. 588. § (1) 
bekezdése és a (2) bekezdés b) pontja értelmében jogerore emelkedik és végrehajthatóvá válik, ennek 



megállapítása és az ezzel kapcsolatos további teendok elvégzése azonban ilyenkor az elso fokú bíróság 
feladata. 
2. A fellebbezés visszavonásának talán leglényegesebb korlátja, hogy a vádlott és az ügyész kivételével a 
vádlott javára bejelentett fellebbezést a fellebbezo csak a vádlott hozzájárulásával vonhatja vissza. (Nem is 
igényel indokolást, hogy a vádlott milyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhetne, ha a védovel történt 
megbeszélést követoen az elso fokú ítéletet kizárólag a védo fellebbezné meg, majd ezt a fellebbezést a vádlott 
hozzájárulása nélkül, önkényesen visszavonhatná.) A bírói gyakorlat szerint a vádlotti hozzájárulás nem lehet 
hallgatólagos, ennek minden esetben kifejezettnek, határozottnak és egyértelmunek kell lennie. 
A perbeli jogosultságok komoly és megfontolt gyakorlására serkent, hogy az egyszer már visszavont 
fellebbezést ismételten eloterjeszteni nem lehet. Nincs lehetoség erre még abban az esetben sem, ha egyébként 
a fellebbezés eloterjesztésére eloírt határido még nem telt el. (A bírói gyakorlatból megemlítheto a BH1996. 
414. szám alatt közölt jogeset, mely azt taglalja, ha a vádlott és védoje az elso fokú ítélet kihirdetését követoen 
bejelentett fellebbezését visszavonta, az ezt követoen írásban bejelentett fellebbezésüket el kell utasítani.) 
Miként láthattuk, a Be. 356. § a fellebbezéssel érintetteknek lehetoséget biztosít arra, hogy a fellebbezéssel 
kapcsolatban észrevételt tegyenek. Természetesen a fellebbezés visszavonása nem akadálya annak, hogy a 
fellebbezés indokaként kifejtetteket a fellebbezést visszavonó a késobbiekben a más által bejelentett 
fellebbezésre észrevételként ne terjeszthetné elo. 

A fellebbezés elintézésének elokészítése 

358. § (1) A másodfokú bíróság tanácsának elnöke 
a) intézkedik - szükség esetén - a hiányok pótlása, az iratok kiegészítése, új iratok beszerzése, az iratoknak az 

ügyészhez való megküldése vagy az elsofokú bíróságtól felvilágosítás megszerzése iránt, 
b) a fellebbezot a fellebbezésnek nyolc napon belüli kiegészítésére hívja fel, ha nem lehet megállapítani, hogy az 

elsofokú bíróság eljárását vagy az ítéletet miért tartja sérelmesnek, 
c) az iratokat visszaküldi az elsofokú bíróságnak, ha a fellebbezéseket visszavonták, 
d) a vádlottnak és a védonek kézbesíti a más által bejelentett fellebbezést és a másodfokú bíróság mellett muködo 

ügyész indítványát, 
e) a vádlott vagy a védo fellebbezésének indokolását - ha azt a másodfokú bíróság elott terjesztették elo - 

megküldi a másodfokú bíróság mellett muködo ügyésznek. 
(2) A tanács elnöke a tárgyalás elott bizonyítást rendelhet el, és az emiatt szükséges intézkedéseket - különösen 

tanú idézését, szakérto kirendelését - is megteheti. 
1. E rendelkezések az 1973. évi I. törvény 248. §-ában foglalt kérdéskört szabályozzák. A szabályozás 
koncepciója azonos, pusztán apróbb eltérésekkel találkozunk. Az (1) bekezdés a) és c) pontjai tartalmilag 
azonosak, a b) pontban is csak annyi az eltérés, hogy míg a korábbi jogszabályban itt három napi, jelenleg 
nyolc napi határido szerepel. A korábbi jogszabály d) pontjának megfeleloje az új jogszabályban itt nincs, 
míg a korábbi e) pontnak tartalmilag a jelenlegi d) pont rendelkezése felel meg. A jelenlegi e) pont új 
rendelkezést tartalmaz. A (2) bekezdés a korábbival azonos, azonban megfogalmazása részletezobb és a 
másodfokú tanács helyett a tanács elnökét jogosítja fel az intézkedés megtételére. 
A fellebbezés elintézésének elokészítése azt a célt szolgálja, hogy az érdemi felülbírálatkor az ehhez szükséges 
feltételek mindenben biztosítottak legyenek. Ennek érdekében az eljáró másodfokú tanács elnökének 
feladatává teszi azokat az adminisztratívnak tekintheto intézkedéseket, amelyek az ügy érdemi felülbírálatát 
nem érintik, de annak maradéktalan lehetoségét megteremtik. 
2. Az (1) bekezdés a) pontjában rögzítettek célja, hogy az elbíráláskor az iratanyag teljesköru legyen. A 
másodfokú tanács elnöke ezért intézkedik az elso fokú bíróságnál esetlegesen visszamaradt iratok pótlása 
iránt, szükség esetén beszerzi az elbíráláskor nélkülözhetetlen további iratokat. (Például erkölcsi 
bizonyítvány, a vádlott eloéletére vonatkozó elozményi iratok stb.) 
Az iratoknak az ügyészhez történo megküldése válhat szükségessé, ha a felterjesztés nem a másodfokú bíróság 
területén muködo ügyész útján történt, az ügyész indítványa hiányzik, vagy az valamely lényeges kérdésben 
hiányos. [Az elso fokú bíróságnak ugyanis a Be. 341. § (2) bekezdése értelmében az iratokat a másodfokú 
bíróság mellett muködo ügyész útján kell felterjesztenie a másodfokú bírósághoz, és a másodfokú bíróság 
mellett muködo ügyész a (4) bekezdés értelmében az iratokat az indítványával együtt kell, hogy megküldje a 
másodfokú bíróságnak.] 
Az elso fokú bíróságtól felvilágosítás kérése elsodlegesen akkor válhat szükségessé, ha a fellebbezés olyan 
eljárási szabálysértést sérelmez, amely az ügy irataiból nem követheto nyomon. [Itt is utalnunk kell a Be. 341. 
§-ra, mégpedig annak (3) bekezdésére, mely szerint ha a fellebbezést olyan eljárási szabálysértésre 



alapították, melynek körülményei az iratokból nem tunnek ki, az elso fokon eljárt tanács elnöke az ezt 
megvilágító tényekrol írásban felvilágosítást ad. Amennyiben az elso fokon eljárt tanács elnöke ennek az 
eloírásnak nem tesz eleget, vagy a fellebbezés indokolása az iratok felterjesztését követoen érkezik, és így az 
elso fokon eljárt tanács elnökének nem is volt módja a felvilágosítás megadására, a másodfokon eljáró tanács 
elnöke gondoskodik arról, hogy a felvilágosítás a fellebbezés érdemi elbírálásakor a rendelkezésre álljon.] 
Ugyancsak felvilágosítás kérésére lehet szükség az elso fokú bíróságtól akkor, ha a fellebbezési eljárás során 
az elso fokú tárgyalási jegyzokönyv hitelességét kétségbe vonják. A BH1991. 227. számú jogesetben kifejtettek 
szerint az elso fokon eljárt tanács elnöke tanúként ilyenkor nem hallgatható meg, legfeljebb felvilágosítás 
adására hívható fel a hivatkozott körülménnyel kapcsolatban. 
Az (1) bekezdés b) pontja értelmében a fellebbezés tartalmának tisztázása is a másodfokú tanács elnökére vár, 
ha nem egyértelmu, hogy a fellebbezés mely rendelkezést milyen okból támad. E rendelkezés alapján kerülhet 
sor a fellebbezési ok szabatos megjelölésének hiányossága esetén a fellebbezo felhívására a fellebbezés 
kiegészítésére (BH1980. 283.), vagy a jogi képviselo nélkül eljárt terhelt bizonytalan vagy félreértheto 
jogorvoslati nyilatkozata pontosítására, egyértelmuvé tételére. (BH1995. 333.) A korábbi szabályozáshoz 
képest annyi az eltérés, hogy a másodfokon eljáró tanács elnöke a korábbi három helyett nyolc napon belüli 
kiegészítésre hívja fel az érintettet. E változtatás különösebb jelentoséggel azért nem bír, mert a határido 
elmulasztásának jogkövetkezménye nincs. Értelemszeru, hogy az érintett az esetek nagy részében az 
elmulasztott nyilatkozatot a késobbiekben pótolhatja. 
Az (1) bekezdés c) pontja értelmében a másodfokon eljáró tanács elnöke a fellebbezések visszavonása esetén 
az ügy iratait az elso fokú bíróságnak visszaküldi. Miként a Be. 357. § kapcsán kifejtettekbol láthattuk, nincs 
akadálya annak, hogy a fellebbezéssel élok a másodfokú bíróság határozathozatal céljából tartott 
tanácsüléséig fellebbezéseiket visszavonhassák. Amennyiben a fellebbezések visszavonása folytán joghatályos 
fellebbezés nem marad, úgy az elso fokú ítélet teljes köruen jogerore emelkedik és végrehajthatóvá válik. [Be. 
588. § (1)-(2) b)]. Ilyen esetben a másodfokú eljárás lefolytatására és határozat meghozatalára nem kerülhet 
sor, a jogero és a végrehajthatóság megállapításával kapcsolatos és az ehhez fuzodo egyéb teendok az elso 
fokon eljárt bíróság feladatát képezik. Ekként a másodfokú bíróságnak az üggyel további teendoje nincs, ezért 
a másodfokú tanács elnökének az iratok elso fokú bírósághoz történo visszaküldése érdekében kell 
intézkednie. 
Az (1) bekezdés d) pontja olyan rendelkezéseket tartalmaz, amely a vádlottnak és védojének a másodfokú 
tárgyalásra történo hatékonyabb felkészülését és ezáltal a védelem jogának hatékonyabb érvényesülését 
hivatottak szolgálni. Az 1998. évi XIX. törvény eredeti szövege az 1973. évi I. törvény rendelkezésével 
egyezoen a másodfokú bíróság tanácsa elnökének kötelezettségévé tette a másodfokú bíróság mellett muködo 
ügyész indítványának a vádlott és védoje részére történo kézbesítését. A 2002. évi I. törvény 204. §-a 
ugyancsak a másodfokú bíróság tanácselnökének kötelezettségévé tette a más által bejelentett fellebbezés 
vádlottnak, ill. a védonek történo kézbesítését is. 
Az (1) bekezdés e) pontjában foglalt rendelkezés új, az 1973. évi I. törvényben ennek nem volt megfeleloje. A 
rendelkezés lényegében a d) pontban foglalt rendelkezés fordítottja, és azt biztosítja, hogy a másodfokú 
bíróság mellett muködo ügyész is megismerhesse a vádlott és védo fellebbezésének indokolását olyan esetben, 
amikor az indokolást a másodfokú bíróság elott terjesztették elo, vagyis az az iratok felterjesztésekor nem 
szerepelt azok között, és így az ügyésznek indítványa megtételét megelozoen nem volt alkalma azok 
megismerésére. 
3. Miként az a 353. §-hoz kapcsolódóan kifejtettekbol is nyomon követheto, a másodfokú eljárásban is mód 
van az elso fokú bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölése végett bizonyítás felvételére olyan 
esetben, ha a megállapított tényállás nincs felderítve vagy az hiányos. Ez a bizonyítás tárgyaláson veheto fel. 
Mivel alapveto érdek fuzodik ahhoz, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezést lehetoség szerint egy 
tárgyaláson bírálja el, a (2) bekezdés lehetoséget biztosít arra, hogy a másodfokon eljáró tanács elnöke a 
tárgyalás elott bizonyítást rendeljen el, és megteheti mindazokat az intézkedéseket, amelyek a bizonyítás 
másodfokú tárgyaláson történo felvételét lehetové teszik. A törvény példálózóan itt a tanú megidézésére és a 
szakérto kirendelésének lehetoségére utal. 

A fellebbezés elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése 

359. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen elutasítja, ha a 341. § (1) bekezdésében felsorolt 
esetekben az elsofokú bíróság elmulasztotta a fellebbezés elutasítását. 

 (2) Ha a másodfokú bíróságnak a fellebbezés elbírálására nincs hatásköre vagy illetékessége, az iratokat 
tanácsülésen a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo 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 függesztheto fel, ha a tárgyalás a 
vádlott távollétében nem tartható meg. 

1. E rendelkezések megfeleloivel az 1973. évi I. törvény 249. §-ában találkozhattunk. Az (1) bekezdés 
tartalmilag megfelel az 1973. évi I. törvény 249. § a) pontjában foglaltaknak, míg a (2) bekezdés a 249. § b) 
pontjában foglaltaknak. A (3) bekezdés korábbi megfeleloje a 249. § c) pontja, az új szabályozás azonban 
annyiban eltér a korábbitól, hogy a vádlott külföldön tartózkodását nem szerepelteti felfüggesztési okként. 
Elofordul, hogy a fellebbezés elbírálásának olykor ideiglenes, olykor végleges akadálya van. A fellebbezés 
elintézése ilyenkor általában nem érdemi határozattal történik. Ilyen eseteket sorol a fel jelen paragrafus. 
2. Az (1) bekezdés szerint a másodfokú bíróság a bejelentett fellebbezést tanácsülésen elutasítja, ha az elso 
fokú bíróság elmulasztotta a fellebbezés elutasítását annak ellenére, hogy az a törvényben kizárt volt, arra 
nem jogosulttól származott vagy elkésett. [Ilyen esetekben a fellebbezés elutasítását az elso fokú bíróság 
számára a Be. 341. § (1) bekezdése írja elo.] Ekkor tehát az elso fokú bíróság határozatának pótlásáról van 
szó, és a rendelkezés meghozatalának okai - miként az a törvény szövegében a Be. 341. § (1) bekezdésére 
utalásból is egyértelmu - mindenben egyezoek az ott írtakkal, itt csak utalunk arra, hogy a Be. 341. § (1) 
bekezdése kapcsán kifejtetteket abban a vonatkozásban, hogy a fellebbezés mikor kizárt a törvény értelmében, 
mikor származik arra nem jogosulttól és mikor tekintheto elkésettnek, itt is irányadónak kell tekinteni. 
A (2) bekezdés esetében a téves felterjesztés korrekciójával találkozunk. A másodfokú bíróság a hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo bírósághoz teszi át az ügyet, ha a fellebbezés elbírálására nincs hatásköre vagy 
illetékessége. (Az ítélotábla hatáskörébe tartozik az ügy, ha elso fokon a megyei bíróság vagy a Fovárosi 
Bíróság járt el, míg a megyei bíróság hatáskörébe, ha elso fokon helyi bíróság járt el. A másodfokú bíróság 
illetékessége pedig az elso fokú bíróság illetékességéhez igazodóan állapítható meg.) Ebben az esetben tehát a 
másodfokú bíróság nem hoz érdemi határozatot, és az ügy sem fejezodik be érdemben, pusztán annak 
érdekében történik intézkedés, hogy az iratok ahhoz a bírósághoz kerüljenek, amely az érdemi döntés 
meghozatalára jogosult. 
3. A (3) bekezdésben foglalt esetben a másodfokú bíróság részérol ugyancsak nem kerül sor érdemi határozat 
hozatalára, ez az állapot azonban csak idoleges, és ennek idotartamára az eljárást felfüggesztik. A másodfokú 
bíróság az eljárás felfüggesztésérol tanácsülésen dönt, és amennyiben a felfüggesztés oka megszunik, az 
eljárás folytatása iránt intézkedik. 
A törvény tételesen ismételten nem sorolja fel a felfüggesztést lehetové tévo okokat, hanem utal a Be. 266. § 
(1) bekezdésében megjelölt okokra, illetve meghatározza azokat az eltéréseket, amelyekkel az ott megjelölt 
okokat alkalmazni kell. E felfüggesztési okokkal kapcsolatban már elöljáróban utalunk arra, hogy a 
szükségtelen ismétléstol tartózkodunk, ezért az egyes felfüggesztési okokat érintoen a részletekre vonatkozóan 
lásd a korábban a Be. 266. § (1) bekezdése, illetve az itt ugyancsak utalásszeruen említett Be. 188. § (1) 
bekezdése kapcsán kifejtetteket. 
A másodfokú eljárásban tehát az eljárás felfüggesztésére a következo esetekben kerülhet sor: 
- ha a vádlott ismeretlen helyen vagy külföldön tartózkodik és ismeretlen helyen tartózkodása esetén a 
másodfokú tárgyalás a távollétében nem tartható meg, 
- ha a vádlott tartós, súlyos betegsége vagy a buncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége 
miatt az eljárásban nem vehet részt. A tartós, súlyos betegsége miatt azonban csak akkor, ha a tárgyalás a 
távollétében nem tartható meg, 
- ha az eljárás lefolytatásához elozetes kérdésben hozott döntést kell beszerezni, 
- ha jogsegély iránti megkeresés külföldi hatóság általi teljesítése szükséges. 

A tanácsülés, a nyilvános ülés és a tárgyalás kituzése 

360. § (1) A tanács elnöke az ügy érkezésétol számított harminc napon belüli határnapra a fellebbezés elbírálására 
tanácsülést, nyilvános ülést vagy tárgyalást tuz ki. 

(2) A tanács elnöke tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést, illetoleg tárgyalást tuzhet ki, ha úgy látja, hogy a 
fellebbezés csak nyilvános ülésen, illetoleg tárgyaláson bírálható el. 

(3) A másodfokú bíróság a tanácsülésen hozható határozatot nyilvános ülésen, illetoleg tárgyaláson is 
meghozhatja, ha az ennek alapjául szolgáló okot a nyilvános ülésen, illetoleg a tárgyaláson észleli. 

E rendelkezés elozményének tekintheto részben az 1973. évi I. törvény 248. § (1) bekezdés d) pontja, de a 
jelen szabályozás sokkal részletezobb, és itt történik eloször utalás a másodfokú eljárásban az új Be. egyik új 
intézményére, a 234. §-ban meghatározott nyilvános ülésre. (A nyilvános ülés részletes szabályait a 
másodfokú eljárásra vonatkozóan a Be. 361. § és 362. §-ok tartalmazzák.) 



1. Miként a Be. 358. §-ban és a 359. §-ban foglaltak szabályozzák, a másodfokú bíróság tanácsa elnökének az 
ügy iratai másodfokú bíróságra érkezését követoen meg kell tennie a szükséges intézkedéseket az érdemi 
másodfokú döntés meghozatala érdekében, illetve meg kell vizsgálnia azt, hogy az érdemi döntésnek nincs-e 
akadálya. E körben a másodfokon eljáró bíróság tanácsa elnökének feladata intézkedni a szükséges iratok 
vagy felvilágosítás beszerzése iránt, szükség esetén a fellebbezot fel kell hívnia a fellebbezése kiegészítésére, 
az iratokat visszaküldheti az elso fokú bíróságnak, a vádlottnak, a védonek illetve a másodfokú bíróság 
területén muködo ügyésznek meg kell küldenie az ellenérdeku felek indítványát vagy fellebbezési indokait, és 
meg kell tennie a szükséges lépéseket az esetlegesen indokolt bizonyítás tárgyaláson történo felvétele 
érdekében. Az érdemi döntés meghozatalának akadálya esetén a másodfokú bíróság tanácsa tanácsülésen 
dönt a fellebbezés elutasítása, az ügy más bírósághoz történo áttétele vagy a büntetoeljárás felfüggesztése 
tárgyában. 
Amennyiben az ügyben tanácsülés, nyilvános ülés vagy tárgyalás tartására van szükség, a másodfokon eljáró 
tanács elnöke intézkedik ezeknek az ügy érkezésétol számított 30 napon belüli határnapra történo kituzése 
iránt. (A reális kép felvázolása érdekében nem mellozheto annak rögzítése, hogy bár a Be. is átvette az 1973. 
évi I. törvény azon kitételét, mely szerint a kituzésre 30 napon belüli határnapra kerül sor, ennek a 
gyakorlatban nagyon sokszor akadálya van. A másodfokú bíróságok munkaterhe az utóbbi idoben számos 
helyen olyan mértékben megnövekedett, és egy másodfokú tanács kezén olyan nagy számú ügy halmozódott 
fel, hogy ezek mellett a 30 napon belüli határnapra történo kituzés pusztán illúzió. A valóság ezzel szemben 
az, hogy nagyon gyakran több hónapos, a legkedvezotlenebb esetekben akár az érkezéstol számított éves 
idotartamra kerül sor elsodlegesen a másodfokú tárgyalás kituzésére.) 
2. A bíróság eljárásának formáit a XI. Fejezetben a Be. 234. §-a tartalmazza. Ennek érdekében a bíróság 
tárgyalást akkor tart, ha a vádlott büntetojogi felelosségének megállapítására bizonyítást vesznek fel. 
Nyilvános ülés és tanácsülés tartására a törvényben meghatározott esetekben kerül sor. A Be. 361. § (1) 
bekezdése értelmében a másodfokú bíróság nyilvános ülést akkor tart, ha megalapozatlanság esetén a 
hiánytalan, illetoleg a helyes tényállás az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján megállapítható, 
továbbá ha az ügyben a büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében a vádlott meghallgatása 
szükséges. Tanácsülésen dönt a másodfokú bíróság a Be. 359. § értelmében akkor, ha a fellebbezést azért kell 
elutasítani, mert az a törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származik vagy elkésett és a fellebbezés 
elutasítását az elsofokú bíróság elmulasztotta. Ugyancsak tanácsülésen dönt a másodfokú bíróság a Be. 373. 
§-ban meghatározott esetekben, vagyis amikor 
- az elsofokú ítéletet hatályon kívül helyezi és az eljárást megszünteti a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem 
miatt, illetve mert az elsofokú bíróság az eljárás lefolytatásához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy 
kívánat hiányában hozott ítéletet, vagy mert a cselekményt korábban már jogerosen elbírálták; 
- az elsofokú ítéletet hatályon kívül helyezi és az elsofokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja, mert az 
elsofokú bíróság nem volt törvényesen megalakítva, vagy az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt, 
illetve olyan bíró vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a tárgyaláson vagy a bíróság hatáskörét túllépte, 
katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó vagy más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált 
el vagy a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében 
kötelezo; 
- hatályon kívüli helyezi az elsofokú bíróság ítéletét, mivel az elsofokú bíróság törvényes vád hiányában járt 
el; 
- hatályon kívüli helyezi az elsofokú bíróság ítéletét és az iratokat az ügyésznek megküldi, mivel az ügyész a 
tárgyaláson a lemondásos eljárást a törvényi elofeltételek hiányában indítványozta, illetve a hatályon kívül 
helyezés mellett az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság az ugyanezen eljárás szabályai 
szerint a törvényi elofeltételek hiányában járt el. 
3. A fellebbezésnek a nyilvános ülésen történo elbírálása magasabb fokú garanciákkal körülbástyázott, mint a 
tanácsülésen való elbírálás formája, és ugyanígy a tárgyaláson is magasabb fokú garanciák érvényesülnek, 
mint a nyilvános ülésen. 
Nyilvánvalóan ezt tartotta szem elott a törvényalkotó is, amikor a (2)-(3) bekezdés rendelkezései szerint 
lehetové tette egyrészrol, hogy a tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést vagy tárgyalást 
tuzzön ki, ha bármely okból úgy látja, hogy a fellebbezés csak nyilvános ülésen vagy tárgyaláson bírálható el, 
illetve a másodfokú bíróságnak is lehetoséget ad arra, hogy a nyilvános ülésen illetve tárgyaláson is 
meghozhassa azokat a határozatokat, amelyek a törvény szerint tanácsülésen is meghozhatók lettek volna, ha 
a másodfokú bíróság a nyilvános ülésen vagy a fellebbezési tárgyaláson észleli azokat az okokat, amelyek a 
tanácsülésen való döntéshez alapul szolgálhattak volna. 



A nyilvános ülés 

361. § (1) A másodfokú bíróság nyilvános ülést tart, ha a megalapozatlanság esetén a hiánytalan, illetoleg a helyes 
tényállás az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján megállapítható, illetoleg ha az ügyben a 
büntetéskiszabási körülmények további tisztázása érdekében a vádlott meghallgatása szükséges. 

(2) A másodfokú bíróság azt, akinek a meghallgatását szükségesnek tartja, nyilvános ülésre idézi, a fogva lévo 
vádlott eloállítása iránt intézkedik. 

(3) A nyilvános ülés megtartására a tárgyalásra (366. §) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az ügy 
eloadása - ha a jelenlévok nem kérik - mellozheto. 

1. A nyilvános ülés az új Be. által bevezetett jogintézmény, ilyen formában a 361. §-nak az 1973. évi I. 
törvényben nincs megfeleloje. 
A bíróság eljárásának formáit a bírósági eljárás általános szabályait tartalmazó XI. fejezetben a Be. 234. §-a 
részletezi. Eszerint a bíróság akkor tart tárgyalást, ha a vádlott büntetojogi felelosségének megállapítására 
bizonyítást vesznek fel, míg nyilvános ülés, illetve tanácsülés tartására az e törvényben meghatározott 
esetekben kerül sor. 
A Be. 361. § (1) bekezdése a nyilvános ülés másodfokú eljárásbeli lehetséges esetköreit jelöli ki. E szerint a 
másodfokú bíróság akkor tart nyilvános ülést, ha a megalapozatlanság esetén a hiánytalan, illetoleg a helyes 
tényállás az iratok tartalma vagy ténybeli következtetés útján megállapítható, illetoleg ha az ügyben a 
büntetés kiszabási körülmények további tisztázása érdekében a vádlott meghallgatása szükséges. 
A Be. 361. § (1) bekezdésének e szövege a 2002. évi I. törvény 206. § (1) bekezdésével történt módosítás 
eredménye. A Be. eredeti szövege szerint a másodfokú bíróság akkor tartott volna nyilvános ülést, ha a 
fellebbezést tanácsülésen nem lehetett elintézni, tárgyalást viszont nem kellett tartani. A módosítás a 
másodfokú tárgyalás és a másodfokú bíróság nyilvános ülése közti különbséget igyekszik egymástól jobban 
elhatárolni, amikor a korábbi szabályozással szemben konkrétan megjelöli a nyilvános ülés tartásának 
esetköreit, összhangban a Be. 353. §-nak módosításával. 
2. A nyilvános ülés tartásának esetkörei ezek szerint akkor kerülnek elotérbe, amikor az érintett probléma 
megítélése a tanácsülésre tartozóknál összetettebb értékelést igényel, illetve a felek közremuködése is 
szükségessé válhat, azonban nincs szükség a tárgyaláshoz kapcsolódó garanciákra. A jogalkotó idesorolta a 
megalapozatlanság enyhébb eseteit, amikor annak kiküszöbölése érdekében bizonyítás felvételére nincs 
szükség, és a korrekció a rendelkezésre álló iratok alapján vagy megfelelo ténybeli következtetéssel 
elvégezheto, illetve amikor a hiányos büntetés kiszabási körülmények a vádlott meghallgatásával tisztázhatók. 
(Hangsúlyozni szükséges, hogy amennyiben a büntetéskiszabási körülmények tisztázása a vádlott 
meghallgatásán túlmenoen további bizonyítást igényel, a tárgyalás kituzése nem mellozheto.) 
3. A Be. 67. §-a az általános eljárási szabályok között akként rendelkezik, hogy a bíróság azt idézi, akinek a 
jelenléte az eljárási cselekménynél kötelezo és azt értesíti, akinek a jelenléte nem kötelezo, de azt a törvény 
lehetové teszi. Ez a szabály a nyilvános ülésre is irányadó, de a (2) bekezdés kiegészítésként tartalmazza, hogy 
a másodfokú bíróság a nyilvános ülésre azt is megidézi, akinek meghallgatását szükségesnek tartja. 
Amennyiben a vádlott az eljárás során akár az adott, akár más ügyben fogva van, védekezési lehetoségei 
korlátozottabbak. Értelemszeruen nem dönthet szabadon tartózkodási helye megválasztásáról, ezen alapul az 
az eloírás, hogy ilyen esetben a másodfokú bíróság intézkedjék a nyilvános ülésre történo eloállítása iránt. 
[Természetesen ilyen esetben - a kötelezo védelemre figyelemmel [Be. 46. § a)] - a védo idézése sem 
mellozheto.] 
4. A 2002. évi I. törvény 206. § (2) bekezdésében írt módosítás eredménye e szakasz (3) bekezdése, mely a 
nyilvános ülés megtartásának szabályait tartalmazza. E szerint a nyilvános ülést illetoen a Be. 366. §-ában a 
másodfokú tárgyalásra meghatározott szabályokat kell alkalmazni azzal a könnyítéssel, hogy az ügy 
eloadására csak abban az esetben kerül sor, ha azt a bíróság szükségesnek tartja vagy a jelenlévok kérik. 

362. § (1) A másodfokú bíróság a nyilvános ülésrol értesíti az ügyészt, továbbá - ha az idézésükre nem került sor - 
a pótmagánvádlót, a vádlottat, a védot és a sértettet. 

(2) A nyilvános ülésen az ügyész részvétele nem kötelezo. 
A nyilvános ülésre vonatkozó szabályoknak a 361. §-ban megkezdett felsorolása folytatódik. (Miként ott 
kifejtettük, az 1973. évi I. törvény a nyilvános ülés jogintézményét nem ismerte, így az 1973. évi I. törvényben 
e szakasznak sem találhatjuk megfelelojét.) 
Az (1) bekezdés a nyilvános ülésrol értesítendoket sorolja fel. 
A Be. 361. § (2) bekezdésébol láthattuk, a nyilvános ülésre meg kell idézni azt, akinek a meghallgatását a 
másodfokú bíróság szükségesnek tartja. Az általános szabályok szerint a Be. 67. § (1) bekezdése értelmében 



azokat, akiknek jelenléte a nyilvános ülésen a törvény értelmében kötelezo, továbbá ha a vádlott a másodfokú 
nyilvános ülés idopontjában fogva van, az eloállítása iránt kell intézkednie a másodfokú bíróságnak. 
Amennyiben a korábbiak értelmében megidézésükre nem került sor, a nyilvános ülésrol értesítendo a 
pótmagánvádló, a vádlott, a védo és a sértett, mivel az o részükre az eljárási törvény a részvétel lehetoségét 
azáltal is biztosítani kívánja, hogy - megidézésük hiányában - a nyilvános ülés idopontjáról 
tudomásszerzésüket az értesítés kötelezo eloírásával is biztosítani kívánja. 
Ugyancsak kötelezo értesíteni a nyilvános ülés idopontjáról a másodfokú bíróság területén muködo ügyészt, 
aki szabadon dönti el, hogy a nyilvános ülésen részt kíván-e venni, mivel a törvény részvételét nem teszi 
kötelezové, és ezt kifejezetten ki is mondja. 
Be. 363. §-ához 
1. A Be. 363-366. §-ai tartalmazzák a másodfokú tárgyalásra vonatkozó szabályokat. Ezek megfeleloi - némi 
szabályozásbeli eltéréssel - az 1973. évi I. törvény 253-256. §-aiban voltak megtalálhatók. 
A Be. eredeti szövege a jelenleg hatályostól - foleg szerkezetében - eltért. A 2002. évi I. törvény 207. és 208. 
§-a ugyanis a korábbi alcímeket átszerkesztette és egységesen - a tárgyalás - alcímet alkalmazta, az egyes 
szabályok sorrendjét megváltoztatta és azokon némi módosítást is eszközölt. 
2. A Be. 363. § (1) bekezdése általános szabályként azt írja elo, hogy eltéro rendelkezés hiányában a 
másodfokú tárgyalásra alkalmazni kell a XIII. Fejezet elsofokú bíróságra vonatkozó szabályait. Ebbol 
következoen eloször mindig a jelen rendelkezéseket kell vizsgálni, és ha itt adott részletkérdésre szabályt 
találunk, ezt kell alkalmazni. Ennek hiányában kerül sor arra, hogy az elsofokú tárgyalásra vonatkozó 
szabályok között kell megkeresni az iránymutatást a tárgyalás kapcsán felvetodo problémára. 
3. A (2) bekezdés lényegében megismétli a 353. § (2) bekezdésében egyszer már rögzített szabályt, mely 
szerint bizonyítás felvételére - a 353. § (3) bekezdésének esetét kivéve - tárgyalást kell kituzni. E szabályozás 
nyilvánvaló indoka, hogy a bizonyítás felvételét a tárgyalás garanciái bástyázzák körül. A kivétel arra az 
esetre vonatkozik, amikor a bizonyítás kizárólag a büntetés kiszabási körülmények további tisztázását érinti, 
és ennek keretében csak a vádlott meghallgatására van szükség. Ebben az esetben ugyanis a tárgyalás 
kituzése nem szükséges, mivel a 353. § (3) bekezdése értelmében ilyen esetben a másodfokú bíróság nyilvános 
ülést tart. 

A tárgyalás 

363. § (1) A másodfokú bírósági eljárásban a XIII. Fejezet rendelkezéseit a következo eltérésekkel kell 
alkalmazni. 

(2) Bizonyítás felvételére - a 353. § (3) bekezdésének esetét kivéve - tárgyalást kell kituzni. 
364. § (1) A vádlottat a tárgyalásra idézni kell, ha a másodfokú bíróság a tárgyaláson bizonyítást vesz fel, vagy a 

megítélése szerint a vádlott jelenléte szükséges. Ha a megidézett vádlott fogva van, a másodfokú bíróság az 
eloállítása iránt intézkedik. A vádlottnak az idézést legalább öt nappal a tárgyalás elott kell kézbesíteni. 

(2) Kötelezo védelem esetén a védot a tárgyalásra idézni kell. 
(3) Ha a vádlottat a tárgyalásra nem kell idézni, a tárgyalásról értesíteni kell. A fogva lévo vádlottat saját vagy a 

védoje kérelmére a tárgyalásra elo kell állítani. 
(4) A tárgyalásról értesíteni kell az ügyészt, a kötelezo védelem esetén kívül a védot, a sértettet, valamint azokat, 

akik fellebbeztek. Az értesítést olyan idoben kell kiadni, hogy a kézbesítése legalább öt nappal a tárgyalás elott 
megtörténjék. 

1. A 364. § a tárgyalásra szóló idézés és értesítés szabályait tartalmazza. 
A tárgyalásra szóló idézéssel kapcsolatban is irányadónak tekintendok az általános eljárási szabályok között 
a Be. 67. §-ban meghatározottak. Ebbol következoen eltéro rendelkezés hiányában a másodfokú bíróság a 
fellebbezési tárgyalásra azt idézi meg, akinek a jelenléte azon kötelezo. A 364. § (1) bekezdése ezen túlmeno 
szabályt is megfogalmaz, ugyanis bizonyítás felvétele esetén garanciális jelentoséget tulajdonít annak, hogy a 
bizonyítás a vádlott jelenlétében történjék meg. Ezért kötelezo erovel eloírja, hogy ha a másodfokú bíróság a 
tárgyaláson bizonyítást vesz fel, úgy a vádlottat meg kell idézni. 
Emellett a másodfokú bíróság számára abban az esetben is biztosítja annak lehetoséget, hogy a vádlott jelen 
legyen a fellebbezési tárgyaláson, ha bizonyítás felvételére nem kerül sor, ezért ha a másodfokú bíróság 
megítélése szerint a vádlott jelenléte a másodfokú tárgyaláson szükséges, ez ugyancsak idézés útján érheto el. 
[Amennyiben a másodfokú bíróság a vádlottat a másodfokú tárgyalásra megidézi, a 365. § (2) bekezdése 
értelmében a másodfokú tárgyalás a vádlott távollétében akkor is megtartható, ha a vádlott elozetesen 
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni, illetoleg a terhére nem jelentettek be fellebbezést.] 
Ha a megidézett vádlott fogva van, a másodfokú bíróságnak intézkednie kell a vádlott eloállítása érdekében. 



A védekezés jogát és a felek fellebbezési tárgyalásra történo felkészülésének lehetoségét kívánja biztosítani az 
a szabály, mely szerint az idézés kézbesítésére a másodfokú tárgyalás elott legalább öt nappal kell, hogy sor 
kerüljön. 
2. Amennyiben az eljárásban a védelem kötelezo, a védot a fellebbezési tárgyalásra meg kell idézni. [A védo 
részvétele a büntetoeljárásában a Be. 46. §-a értelmében akkor kötelezo, ha a terheltet - az orizetbe vételt 
kivéve - fogva tartják, ha a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességére tekintett nélkül - kóros 
elmeállapotú, ha a terhelt a magyar nyelvet, illetoleg az eljárás nyelvét nem ismeri, ha a terhelt egyéb okból 
nem képes személyesen védekezni, vagy ha a törvény a kötelezo védelmet egyéb helyen eloírja. Ilyen 
rendelkezést tartalmaz a Be. 450. §-a a fiatalkorúak elleni eljárás az 522. § a bíróság elé állítás, az 530. § a 
távollévo terhelttel szembeni eljárás, az 536. § a tárgyalásról való lemondás, valamint az 586. § a biztosíték-
letétel során.] 
3. Az érintettek másodfokú tárgyaláson való részvételét, illetve a részvétel lehetoségét a másodfokú 
tárgyalásra idézésrol szóló rendelkezések mellett, az értesítés szabályai hivatottak biztosítani. [A Be. 67. § (1) 
általános szabályként írja elo, hogy a hatóságok az eljárási cselekményrol azokat értesítik, akiknek jelenléte 
az eljárási cselekményen nem kötelezo, de a törvény azt lehetové teszi.] A (3) bekezdés a vádlott esetében 
kifejezetten kimondja, hogy minden esetben értesíteni kell a fellebbezési tárgyalás idopontjáról, ha a 
megidézésre nem volt szükség. A vádlott e jogáról nem mondhat le. Az értesítés abban az esetben sem 
maradhat el, ha a vádlott elore jelzi, hogy a fellebbezési tárgyaláson nem kíván részt venni. (Az 1973. évi I. 
törvény szerinti bírói gyakorlatban számos jogeset rögzíti, hogy a vádlott szabályszeru értesítése hiányában a 
fellebbezési tárgyalás megtartása törvénysérto. A BH1994. 241. sz. jogesetben kifejtettek szerint ez a 
szabálysértés olyan, úgynevezett relatív eljárási szabálysértés, ami nem alapozza meg a jogeros határozat 
felülvizsgálati eljárás keretében történo hatályon kívül helyezését.) 
A fogva lévo és értesített vádlottat saját vagy védoje kérésére a fellebbezési tárgyalásra elo kell állítani. 
(Megjegyzendo, hogy a bírói gyakorlatban a másodfokú bíróságok a fogva tartott vádlottat túlnyomó részt a 
fellebbezési tárgyalásra megidézik, és eloállításukról hivatalból rendelkeznek.) 
4. A (4) bekezdés a fellebbezési tárgyalásról értesítendo további személyeket jelöli meg. Az ügyészt kivétel 
nélkül minden esetben értesíteni kell a másodfokú tárgyalás idopontjáról. Ugyancsak értesíteni kell a 
fellebbezési tárgyalásról a védot, a kötelezo védelem esetkörén kívül. Amennyiben ugyanis a védelem 
kötelezo, a védot a Be. 363. § (3) bekezdése értelmében a fellebbezési tárgyalásra meg kell idézni. 
Ugyancsak értesíteni kell a fellebbezési tárgyalás idopontjáról a sértettet, valamint azokat, akik az elsofokú 
határozatot fellebbezéssel támadták. 
Miként az idézésre, úgy az értesítésre is irányadó az a szabály, hogy azt olyan idopontban kell kiadni, hogy 
kézbesítése legalább öt nappal a fellebbezési tárgyalás idopontja elott megtörténjék. 

365. § (1) A tárgyalást a vádlott távollétében meg lehet tartani, ha 
a) a szabadlábon lévo vádlott szabályszeru értesítése megtörtént, 
b) a vádlottat a tárgyalásról azért nem lehetett értesíteni, mert a lakcímének megváltozását nem jelentette be. 
(2) A megidézett vádlott távollétében a tárgyalás akkor is megtartható, ha a vádlott elozetesen bejelentette, hogy 

azon nem kíván részt venni, illetoleg a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést. 
(3) Az (1) és a (2) bekezdésben említett esetekben a tárgyalás elmulasztása miatt nincs helye igazolásnak. 

1. A 365. § azokat a szabályokat tartalmazza, amelyek a másodfokú tárgyalás vádlott távollétében történo 
megtartásának lehetoségét határozzák meg. Az (1) bekezdés a) illetve b) pontja értelmében erre akkor nyílik 
lehetoség, ha a szabadlábon lévo vádlott szabályszeru értesítése megtörtént, illetve ha a vádlottat a 
tárgyalásról azért nem lehetett értesíteni, mert lakcímének megváltoztatását nem jelentette be. 
Mivel a vádlott értesítésére akkor kerül sor, ha jelenléte a törvény értelmében nem kötelezo, és a másodfokú 
bíróság sem látta feltétlen szükségét megjelenésének, az értesítés kizárólag a vádlott érdekét szolgálja: 
biztosítja annak lehetoségét, hogy a vádlott az ügyében tartott másodfokú tárgyaláson - ha kívánja - 
megjelenhessen, és a tárgyaláson aktív részvételével is alkalma legyen a védekezésre. Amennyiben a vádlott e 
jogával élni nem kíván, nem indokolt, hogy a fellebbezési tárgyalást távollétében ne lehessen megtartani. 
Amennyiben a vádlott szabályszeru értesítése megtörténik, és a vádlott e jogával élni nem kíván, nem 
indokolt, hogy a fellebbezési tárgyalást távollétében ne lehessen megtartani. Amennyiben a vádlott 
szabályszeru értesítése megtörténik és az megjelenésben akadályozva van, lehetosége nyílik, hogy ezt a 
bíróság tudomására hozza és a másodfokú bíróság indokolt esetben nyilvánvalóan a fellebbezési tárgyalás 
késobbi idopontban történo megtartásáról fog dönteni. Amennyiben azonban a vádlott szabályszeru értesítés 
ellenére nem jelenik meg, és úgyszintén abban az esetben is, ha tudomással bír az ellene folyó eljárásról és a 
fellebbezési szakról, ennek ellenére a lakcímének megváltozása esetén azt a másodfokú bíróságnak nem 



jelenti be, meg nem jelenése nem lehet akadálya a tárgyalás megtartásának, és ekként a másodfokú határozat 
meghozatalának sem. 
2. A (2) bekezdés - melynek szövegét a 2002. évi I. törvény 207. §-a a tartalmát illetoen is módosította - az 
1973. évi I. törvénynél és a Be. eredeti szabályánál is szélesebb körben biztosít lehetoséget a másodfokú 
tárgyalás vádlott távollétében történo megtartására abban az esetben, ha a vádlott arra idézve volt. Ez a 
lehetoség ugyanis megnyílik akkor, ha a vádlott elozetesen bejelentette, hogy a másodfokú tárgyaláson nem 
kíván részt venni, illetve ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést. A szabály értelmezése feltehetoen 
a bírói gyakorlatra vár. Nem látszik egyértelmunek, mi a teendo abban az esetben, ha a másodfokú bíróság a 
vádlottat azért idézte, mert a jelenlétét szükségesnek látta - például a vádlottnak kérdéseket kívánt feltenni - a 
vádlott azonban él az elozetes bejelentés lehetoségével. A szabállyal az adott jogszabályhelyhez fuzött 
miniszteri indokolás sem áll összhangban, mivel ott a megidézett védo távollétében megtartható másodfokú 
tárgyalásról is szó esik. 
3. A (3) bekezdés mind az (1), mind a (2) bekezdésben említett esetekben kizárja annak lehetoségét, hogy a 
másodfokú tárgyaláson meg nem jelent vádlott a tárgyalás elmulasztása miatt igazolással éljen. (A 2002. évi 
I. törvény 207. §-a az eredeti szabályozásnál itt is szélesebb körben húzta meg a határt, ugyanis az igazolás a 
törvény eredeti szövege szerint csak abban az esetben volt kizárt, ha a vádlottat a tárgyalásról azért nem 
lehetett értesíteni, mert a lakcímének megváltozását nem jelentette be.) 

366. § (1) A tárgyaláson a tanács elnöke által kijelölt bíró az ügyet eloadja. Ismerteti az elsofokú bíróság ítéletét, a 
fellebbezést és az arra tett észrevételeket, továbbá az iratokból azt, ami az ügy felülbírálásához szükséges. Az 
elsofokú bíróság ítélete indokolásának ismertetése mellozheto, ha azt a jelenlévok nem kérik, és azt a másodfokú 
bíróság sem tartja szükségesnek. 

(2) A bíróság tagjai, az ügyész, a vádlott, a védo és a sértett az ügy eloadásának kiegészítését kérhetik. 
(3) Ezután a fellebbezésre jogosultaknak [324. § (1) bek.] lehetové kell tenni, hogy az eloterjesztéseiket, illetoleg 

indítványaikat megtehessék. 
(4) A bizonyítást az ügy eloadása, illetve a (3) bekezdésben írt indítványok megtétele után kell felvenni. 
(5) Az ügy eloadása, illetoleg a bizonyítás felvétele után az erre jogosultak perbeszédet tartanak, illetoleg 

felszólalnak. Perbeszédet eloször a fellebbezo tart. Ha az ügyész is fellebbezett, eloször o mondja el a perbeszédet. 
(6) Ha a másodfokú bíróság az ügydönto határozat meghozatala elott azt állapítja meg, hogy a cselekmény az 

elsofokú bíróság által megállapított minosítéstol eltéroen minosülhet, a 321. § (4) bekezdésében foglaltaknak 
megfeleloen jár el. 

1. A 366. § a másodfokú tárgyalás lefolytatására vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
Mivel a másodfokú eljárásnak nem feladata az elsofokon lefolytatott bizonyítás megismétlése, ezért a 
tárgyalás megnyitása, a megjelentek számbavétele, és a tárgyalás megtartása akadálytalanságának 
megállapítását követoen az ügy ismertetése kerül sorra. Ennek eloadója a másodfokú tanács elnöke által 
kijelölt bíró. Az ismertetéssel kapcsolatban kiemelendo, hogy az (1) bekezdés rendelkezései annak pusztán a 
kereteit határozzák meg, az ismertetésbol nem mellozheto részeket nem jelölik ki. A konkrét ügyekben azok 
jellege, a fellebbezés iránya és tartalma, a felülbírálat keretei figyelembevétele mellett az eloadó bíró 
határozza meg, hogy mit tart szükségesnek ismertetni. Az ismertetés során a gépies felolvasás, túlzó 
részletezés kerülendo, viszont az ügy valamennyi lényeges tényezoje fontos elemére ki kell térni. Az ismertetés 
sorrendje nem kötött, de a gyakorlatban általában eloször az elsofokú határozat rendelkezo részét és az 
indokolás lényegét ismerteti az eloadó bíró. 
A dönto súlyt az indokolásból a fellebbezéssel támadott, illetve a hivatalból felülbírálandó részekre kell 
helyezni. Ezt követheti az ügy irataiból bármely, a felülbírálat szempontjából jelentoséggel bíró irat, tény, 
adat vagy körülmény ismertetése. Ki kell térni arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett, és ismertetendok a 
fellebbezések indokai, valamint a fellebbezésekre tett észrevételek is. Ez utóbbiakkal kapcsolatban azonban 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a tárgyaláson jelen lévo, arra jogosítottak az ismertetést követoen 
álláspontjukat szóban is kifejthetik. Alapveto követelmény az ismertetéssel szemben, hogy abból 
prejudikálásra még csak következtetni se lehessen. 
Új, a 2002. évi I. törvény 208. §-ával eszközölt módosítás eredménye az (1) bekezdés azon szabálya, mely 
szerint az elsofokú bíróság ítélete indokolásának ismertetése mellozheto, ha azt a jelenlevok nem kérik, és azt 
a másodfokú bíróság sem tartja szükségesnek. E szabály az ügy ismertetoje számára még nagyobb lehetoséget 
biztosít arra, hogy az ismertetés során az ügy egyéb irataiból a lényeges részleteket emelje ki, és az ügy 
vitatott pontjaira koncentráljon. Fontos azonban külön is kiemelni, hogy az elsofokú bíróság ítélete 
indokolásának ismertetése nem mellozheto abban az esetben, ha a jelenlévok annak ismertetését kérik. 
Értelemszeruen nem kizárt azonban, hogy ez a kérelem az indokolás meghatározott részének ismertetésére 
korlátozódjon. A tanács elnöke által kijelölt bíró eloadását követoen a bíróság tagjai, az ügyész, a vádlott, a 



védo és a sértett a (2) bekezdés értelmében az ügy eloadásának kiegészítését kérhetik. A kiegészítési kérelem 
az ügy iratai tartalmának bármely részletét érintheti. A kiegészítés megengedhetosége kérdésében a tanács 
elnöke pervezetési jogkörében dönt. A gyakorlatban e kérelmeknek általában helyt ad, elutasításra csak 
kivételesen indokolt esetekben kerülhet sor. 
2. Az ismertetés ekkénti lezárását követoen a fellebbezésre jogosultaknak lehetové kell tenni, hogy az 
eloterjesztéseiket, illetoleg indítványaikat megtehessék. Erre vonatkozó rendelkezést a Be. eredeti szövege 
nem tartalmazott. A gyakorlatban azonban az érintettek e jogukkal élhettek. A 2002. évi I. törvény 208. §-a 
most már a másodfokú tárgyalás menetében is szabályozza, hogy az eloterjesztések, indítványok megtételére 
mely fázisban kerüljön sor. 
A (4) bekezdés értelmében a fellebbezési tárgyaláson ezt követoen kezdodik - amennyiben szükség van rá - a 
bizonyítás felvétele. A Be. 353. §-a értelmében a másodfokú tárgyaláson az elsofokú bíróság ítélete 
megalapozatlanságának kiküszöbölése végett van helye bizonyításnak akkor, ha a megállapított tényállás 
nincs felderítve, vagy hiányos. [A bizonyítás elrendelhetoségével kapcsolatban a részleteket lásd a Be. 353. §-
ához fuzött magyarázatban.] 
A bizonyítás felvételének elrendelésére sor kerülhetett már korábban a másodfokú tanács elnöke által a 
fellebbezés elintézésének elokészítése keretében a Be. 358. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, de nincs 
akadálya annak sem, hogy a másodfokú bíróság a fellebbezési tárgyaláson - akár a fellebbezési tárgyaláson 
résztvevok indítványára - döntsön a bizonyítás felvételérol. A bizonyítás fellebbezési tárgyaláson történt 
elrendelése esetén arra rögtön sor kerülhet, ha a bizonyítékok rendelkezésre állnak, de elofordulhat az is, 
hogy biztosításuk csak a fellebbezési tárgyalás elnapolása mellett lehetséges. 
Az (5) bekezdés értelmében a perbeszédek, illetve felszólalások megtartására az ügy eloadását, a 
fellebbezésre jogosultak eloterjesztéseit, indítványait és az esetleges bizonyítást követoen kerül sor, az arra 
jogosítottak részérol. [A perbeszéd, illetve felszólalás megtartására jogosítottakat a Be. 314. § (1) bekezdése 
sorolja fel. Ennek értelmében az ügyész vádbeszédet, a védo védobeszédet tart, míg a vádlott, a sértett, a 
magánfél és az egyéb érdekelt felszólalhat.] 
Perbeszédet eloször a fellebbezo tart. Amíg tehát az elsofokú eljárásban a perbeszédek közül az elso mindig 
az ügyészi vádbeszéd, addig a másodfokú tárgyaláson elofordulhat, hogy a perbeszédek sora a védobeszéddel 
kezdodik, még pedig olyan esetben, amikor kizárólag védelmi fellebbezés bejelentésére került sor. Ha 
azonban az ügyész és a védo is fellebbezett, eloször az ügyész mond perbeszédet. 
Ugyancsak a 2002. évi I. törvény 208. §-ának eredményeként a Be.-be került szabályt tartalmaz a (6) 
bekezdés, mellyel megegyezo rendelkezést már a korábban hatályos Be. is tartalmazott. E szerint, ha a 
másodfokú bíróság az ügydönto határozat meghozatala elott azt állapítja meg, hogy a cselekmény az elsofokú 
bíróság által megállapítottól eltéroen minosülhet, a tárgyalást a védelem elokészítése érdekében elnapolhatja, 
erre nézve a jelenlévo ügyészt, a vádlottat és a védot meghallgatja. Gyakorlati jelentosége a szabálynak 
elsodlegesen akkor van, amikor a másodfokú bíróság a cselekmény súlyosabb jogi megítélésének lehetoségét 
veti fel. A szabály Be.-be iktatása azért vált szükségessé, mert egy konkrét ügyben az Emberi Jogok Európai 
Bírósága megállapította, hogy a magyar bíróságok megsértették az Egyezmény 6. Cikkét, amikor másodfokon 
úgy minosítették át a terhelt által elkövetett buncselekményt más buncselekménnyé, hogy erre nézve ügyészi 
indítvány nem volt, és a védelemnek sem volt lehetosége a másodfokú bíróság jogi álláspontjával 
kapcsolatban érvei kifejtésére. 

Az ügydönto határozat közlése 

367. § (1) A másodfokú bíróság ügydönto határozatát a fellebbezovel is közölni kell. 
(2) A másodfokú bíróság az ügydönto határozatát kézbesíti az ügyésznek, a vádlottnak, a védonek, a sértettnek és 

annak, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. 
1. A 367. §-ban találhatók azok a szabályok, amelyek a másodfokú bíróság ügydönto határozatának közlésére 
vonatkozóan a 262. §-ban meghatározott általános határozatközlési szabályokhoz képest speciális 
rendelkezéseket tartalmaznak. 
A hatályos szabályozás a 2002. évi I. törvény 209. §-ával történt módosítás eredménye, mivel a Be. eredeti, 
kétfokú jogorvoslati rendszert szabályozó rendelkezéseihez képest e szakasz szövege teljesen új. (A korábban 
hatályos Be.-ben a kérdéskör a 267. §-ban került szabályozásra.) 
2. Az (1) bekezdés rögzíti, hogy a másodfokú bíróság ügydönto határozatát a fellebbezovel is közölni kell. 
A bírósági határozatok közlésére vonatkozó általános szabályt a 262. § tartalmazza. Ennek rendelkezéseibol 
következik, hogy a másodfokú bíróság határozatát azzal kell közölni, akire annak rendelkezése vonatkozik, a 
vádlottal közölt határozatot a védovel is, az ügydönto határozatot a sértettel is, a határozatot az ügyésszel is 



közölni kell. E személyeken túlmenoen fellebbezési jogosultsága van - meghatározott körben - a vádlott 
örökösének, a nagykorú vádlott törvényes képviselojének és házastársának, a magánfélnek és a fiatalkorú 
törvényes képviselojének is. Ez utóbbiakra az általános közlési szabály nem vonatkozik, ezért szükséges 
vonatkozásukban a közlés külön eloírása. 
A Be. 262. §-ában a bírósági határozatok közlésére vonatkozó általános szabály a bírósági határozat 
közlésének két módját említi: 
A jelenlévokkel szóban, kihirdetés útján történt, illetve az egyébként kézbesítés útján, írásban történt közlés. 
A másodfokú bíróság a tárgyaláson ügydönto határozatát szóban kihirdeti, a tárgyaláson jelenlévokkel 
szemben a közlés ekként megtörténik. A 262. § (4) bekezdése értelmében az ügyész, a vádlott, a védo és a 
sértett részére az ügydönto határozat indokolást is tartalmazó kiadmányát akkor is kézbesíteni kell, ha velük a 
határozat rendelkezo részét kihirdetés vagy kézbesítés útján már közölték. A (2) bekezdés a másodfokú 
bíróság ügydönto határozata vonatkozásában konkrétan meghatározza, hogy azt kézbesíteni kell az 
ügyésznek, a vádlottnak, a védonek, a sértettnek és annak, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. Új elem a 
szabályozásban, hogy míg a korábban hatályos Be. 267. §-ában foglaltak szerint a másodfokú bíróság 
határozatának kézbesítésérol az elsofokú bíróság gondoskodott, a jelenleg hatályos Be. a kézbesítést a 
másodfokú bíróság kötelezettségévé teszi. 

Határozat kényszerintézkedésrol 

368. § Az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése esetén az elozetes letartóztatásról, a 
lakhelyelhagyási tilalomról, a házi orizetrol, az ideiglenes kényszergyógykezelésrol és az úti okmány elvételérol a 
másodfokú bíróság a hatályon kívül helyezo végzésben határoz. 

1. A 368. § a másodfokú bíróság számára eloírja, hogy az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 
esetén a kényszerintézkedésekrol határozzon. [Az adott kérdéskörre vonatkozó rendelkezést a korábban 
hatályos Be. 264. § (3) bekezdése tartalmazott.] A jelenleg hatályos szöveget a 2002. évi I. törvény 210. §-a 
tartalmazza. A Be. eredeti szövegében itt szélesebb köru szabályozás szerepelt, tekintettel arra, hogy az 
eredeti koncepció szerinti kétfokú jogorvoslati rendszerben a kényszerintézkedések felol nem csak az elsofokú 
határozat hatályon kívül helyezése esetén, hanem minden esetre vonatkozóan rendelkezni kellett. 
2. A Be. 138. § (4) bekezdése értelmében az elsofokú bíróság által az ügydönto határozat kihirdetése után 
elrendelt vagy fenntartott elozetes letartóztatás, a Be. 137. § (5) bekezdése értelmében az elsofokú bíróság 
által az ügydönto határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott lakhely-elhagyási tilalom, a 138. § (2) 
bekezdése értelmében a házi orizet, a 143. § (1) bekezdése értemében az elsofokú bíróság ügydönto 
határozatának kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott ideiglenes kényszergyógykezelés a másodfokú 
bírósági eljárás befejezéséig tart. Amennyiben a másodfokú bíróság olyan határozatot hoz, amely a 
büntetoeljárás jogeros befejezését eredményezi, a kényszerintézkedésekrol történo rendelkezés szükségtelen, a 
jogeros határozatok végrehajtása kerülhet elotérbe. Olyan esetben azonban, amikor az eljárás jogerosen nem 
fejezodik be, az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére kerül sor, indokolt, hogy e 
kényszerintézkedésekrol a másodfokú bíróság döntsön, miként a Be. 146. §-ában szabályozott úti okmány 
elvételérol is. E döntés lehet az elsofokú bíróság által elrendelt vagy fenntartott kényszerintézkedés 
fenntartása, vagy megszüntetése, de a másodfokú bíróság nincs elzárva attól a lehetoségtol sem, hogy az 
ügydönto határozat kihirdetésekor kényszerintézkedés hatálya alatt nem álló vádlott vonatkozásában jusson 
arra a következtetésre, hogy a vádlottal szemben valamely kényszerintézkedés elrendelése indokolt. 

Intézkedések a fellebbezés elintézése után 

369. § (1) A fellebbezés elintézése után a másodfokú bíróság a határozatának kiadmányait kézbesíti, és az ügy 
iratait a határozatának kiadmányával és a tárgyalásról, illetve a nyilvános ülésrol készült jegyzokönyvvel visszaküldi 
az elsofokú bíróságnak. 

(2) Ha a másodfokú bíróság a vádlottat távollétében részesítette megrovásban (Btk. 71. §), ennek foganatosításáról 
az elsofokú bíróság tanácsának elnöke gondoskodik. 

E rendelkezések határozzák meg a másodfokú bíróság teendoit a fellebbezés elintézését követoen. 
A Be. e szakaszának alcímét a 2002. évi I. törvény 211. §-a megváltoztatta és szövegét is - az egyfokú 
jogorvoslati rendszerhez visszatérésre figyelemmel - jelentosen módosította. A jelenleg hatályos szöveg - 
egyetlen érdemi módosítással - lényegében megfelel az 1973. évi I. törvény 267. §-ában foglalt 
rendelkezéseknek. 



Az (1) bekezdés rögzíti, hogy a fellebbezés elintézése után a másodfokú bíróság a határozat kiadmányait 
kézbesíti. Ez a rendelkezés összhangban áll a Be. 367. §-ában foglaltakkal, mely az ügydönto határozat 
közlésének szabályait tartalmazza, és e körben kitér a másodfokú bíróság ügydönto határozatának 
kézbesítésére is. (E vonatkozásban a részleteket lásd a 367. §-hoz fuzött magyarázatban.) E rendelkezés 
jelenti egyébként az érdemi eltérést az 1973. évi I. törvény 267. §-ában foglaltaktól, ugyanis az 1973. évi I. 
törvény szabályozása szerint, a másodfokú bíróság az ügy iratait határozata kiadmányaival küldte vissza az 
elsofokú bíróságnak, és az elsofokú bíróság gondoskodott a másodfokú bíróság határozatának kézbesítésérol. 
A jelenleg hatályos szabályozás szerint viszont a kézbesítés a másodfokú bíróság feladata. 
Ugyancsak az (1) bekezdés rendelkezése, hogy a kézbesítést követoen a másodfokú bíróság az ügy iratait a 
határozatának kiadmányaival és a tárgyalásról, illetve nyilvános ülésrol készült jegyzokönyvvel visszaküldi az 
elsofokú bíróságnak. (A visszaküldés nem érinti a felterjeszto lapot, a másodfokú határozat eredeti példányát, 
a másodfokú bíróság tanácskozásáról készült jegyzokönyvet és a különvéleményt, valamint az elsofokú 
határozat egy kiadmányát, mert ezek a másodfokú bíróság iratainál maradnak.) 
A (2) bekezdés arra vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, hogy ha a másodfokú bíróság a vádlottat 
távollétében részesíti a Btk. 71. §-a szerint megrovásban, abban az esetben a megrovás foganatosításáról az 
elsofokú bíróság tanácsa elnökének kell gondoskodnia. (Ha a másodfokú bíróság részérol a megrovás 
alkalmazása a vádlott jelenlétében történik, a megrovás foganatosítása a másodfokú tanács elnökének 
feladata.) 

III. Cím 

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI 

370. § (1) A másodfokú bíróság - az e törvényben meghatározott esetekben - az elsofokú bíróság ítéletét 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, illetoleg a fellebbezést elutasítja. 

(2) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletének megváltoztatása esetén ítélettel, egyébként végzéssel 
határoz. 

(3) A határozat indokolása tartalmazza, hogy ki, miért fellebbezett, és kifejti a bíróság döntésének indokait. 
A 370. § rendelkezései azonos helyen foglalják egybe a másodfokú bíróság határozataira vonatkozó 
szabályokat. Az (1) bekezdés szó szerint megegyezik az 1973. évi I. törvény 238. §-ával, míg a (2) bekezdés az 
1973. évi I. törvény 257. § (1) bekezdésével, ugyanakkor a (3) bekezdés tartalmilag azonos az 1973. évi I. 
törvény 257. § (2) bekezdésében foglaltakkal. 
Az (1) bekezdés a másodfokú bírósági eljárás vegyes rendszerét is meghatározó felsorolását adja a 
másodfokú bíróság által hozható határozatoknak. Kifejezésre juttatja a másodfokú bíróság reformatórius és 
kasszációs jogkörét is, hiszen a fellebbezés elutasítása és az elso fokú ítélet helybenhagyása mellett 
lehetoséget biztosít a másodfokú bíróság számára mind az elso fokú ítélet megváltoztatására, mind pedig 
annak hatályon kívül helyezésére is. 
Az új Be. rendszerében a közvetlenül ezután következo paragrafusok foglalkoznak az elso fokú bíróság 
ítéletének helybenhagyása, az elso fokú bíróság ítéletének megváltoztatása, illetve az elso fokú bíróság 
ítéletének hatályon kívül helyezése szabályaival. A fellebbezés elutasításának a szabályait - utalva a Be. 341. 
§-ára és ekként a fellebbezés törvényben kizárt, arra nem jogosulttól származó vagy elkésett voltára - a Be. 
359. § tartalmazza. 
A másodfokú bíróság határozataira értelemszeruen vonatkoznak azok a szabályok, amelyeket a 
büntetoeljárási törvény a bírósági eljárás általános szabályairól szóló XI. Fejezetben a Be. 257. és az azt 
követo paragrafusokban határoz meg. Nem hagyhatók figyelmen kívül az elso fokú bírósági tárgyalásról szóló 
XIII. Fejezet elso fokú bírósági ügydönto határozatokról szóló II. Címének rendelkezései sem, mivel - miként a 
Be. 345. §-ából láthattuk - a XI-XIII. Fejezet rendelkezéseit a jelen fejezet eltéro rendelkezései hiányában a 
másodfokú eljárásban is alkalmazni kell. (Az említett rendelkezések értelmezéséhez lásd az érintett 
paragrafusok indokolása kapcsán kifejtetteket.) 
A (2) bekezdésben foglaltak szerint a másodfokú bíróság ítélettel akkor határoz, ha a reformatórius 
jogkörében eljárva az elso fokú ítéletet megváltoztatja, és maga hoz a törvénynek megfelelo döntést. A további 
esetekben, ha a másodfokú bíróság az elso fokú határozatot helybenhagyja, vagy azt hatályon kívül helyezi, 
illetve ha a fellebbezést elutasítja, a másodfokú határozat formája végzés. [Itt kell felhívni a figyelmet a Be. 
257. § (2) bekezdésére, mely vonatkozik a másodfokú határozatokra is, és amely szerint a bíróság ítéletét és 
ügydönto végzését "A Magyar Köztársaság nevében" hozza.] 



A másodfokú határozat szerkezetére a jelen szakasz eltéro rendelkezéseket nem tartalmaz, ezért arra az 
általános szabályok irányadók. 
A (3) bekezdés a másodfokú határozat indokolása kapcsán kiemeli, hogy az tartalmazza annak megjelölését, 
hogy ki, miért fellebbezett, valamint azt is, hogy a másodfokú bíróság döntése milyen indokokon alapul. A 
másodfokú bírósági határozat indokolására vonatkozó e speciális szabályt is a bírósági határozatokra 
vonatkozó általános szabályok tükrében kell alkalmazni. Mivel a másodfokú eljárás elsodleges feladata az 
elso fokú határozat felülbírálata, és nem az ügy újra tárgyalása, a másodfokú határozat indokolásában 
értelemszeruen szükséges utalni arra, hogy ki és milyen okból fellebbezett, és részletesen taglalni kell a 
fellebbezés elbírálásának indokait is. Nem hagyható figyelmen kívül, hogy az elso és a másodfokú határozat 
együttesen egységes egész, a teljesség igénye így a másodfokú határozattal szemben önmagában nem 
támasztható, az azonban természetesen kívánatos, hogy a másodfokú határozat önmagában is értheto legyen. 

Az elsofokú bíróság ítéletének helybenhagyása 

371. § (1) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagyja, ha a fellebbezés alaptalan, illetoleg 
egyébként az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, vagy nem kell, illetoleg - a súlyosítási tilalom vagy a (2) 
bekezdés rendelkezése folytán - nem lehet megváltoztatni. 

(2) Ha a tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére [352. § (1) bek. a) pont] nem került sor, az elsofokú 
bíróság ítéletében a törvényi büntetési tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye. 

(3) A másodfokú bíróságnak az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagyó végzése ügydönto határozat. 
(4) A határozat indokolásának a helybenhagyás indokait röviden kell tartalmaznia. 

1. A Be. 371. §-a az elsofokú bíróság ítéletének helyben hagyására vonatkozó speciális szabályokat 
tartalmazza. Az (1) és a (4) bekezdésben foglaltak tartalmilag lényegében azonosak az 1973. évi I. törvény 
259. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal, míg a jelenlegi (2) és (3) bekezdés az 1973. évi I. törvény nem 
rögzített rendelkezéseket tartalmaz. Ez utóbbiak közül a (2) bekezdés a 2002. évi I. törvény 212. §-ával 
beiktatott szöveg, mellyel tartalmi összhangban némileg az (1) bekezdés is módosul. 
A másodfokú eljárásban az ügy érdemi felülbírálata alapján a fellebbezési tárgyaláson hozott határozatok 
egyike a helybenhagyó végzés. Meghozatalára akkor kerül sor, ha a fellebbezések alaptalanok, és nincs 
szükség vagy lehetoség az elso fokú ítélet megváltoztatására, illetoleg hatályon kívül helyezésére. 
A fellebbezések alaptalanságáról akkor beszélünk, ha a megtámadott rendelkezések törvényesek, tehát 
maradéktalanul megfelelnek az anyagi és eljárásjogi rendelkezéseknek. Az elso fokú bíróság ítélete 
megváltoztatásának szabályait a Be. 372. §-a, míg az elso fokú bíróság ítélete hatályon kívül helyezésének 
eseteit a Be. 373-377. §-ai tartalmazzák. A helybenhagyó határozat meghozatalának elofeltétele, hogy e 
rendelkezésekre ne legyen szükség. 
E körben nem hagyhatók figyelmen kívül a Be. 348-350. §-oknak a másodfokú felülbírálat terjedelmére 
vonatkozó szabályai. Ennek értelmében foszabályként a másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott 
ítéletet és az azt megelozo bírósági eljárást arra tekintet nélkül bírálja felül, hogy ki és milyen okból 
fellebbezett, de az esetlegesen beállott részjogerot csak a törvényben meghatározott kivételes esetekben 
érintheti. 
Az elso fokú ítélet megváltoztatásának illetve hatályon kívül helyezésének sajátos korlátja a súlyosítási 
tilalom. (Ennek fogalmára és értelmezésére lásd a Be. 354-355. §-okat és az ehhez fuzött magyarázatot.) 
Amennyiben ez érvényesül, az anyagi jogszabálysértés ellenére az elso fokú ítélet megváltoztatására (a 
büntetés súlyosítására) nincs lehetoség és helybenhagyó határozatot kell hozni. A megismételt eljárásban 
érvényesülo súlyosítási tilalom a vádlott terhére szóló fellebbezés hiányában céltalanná teheti a hatályon 
kívül helyezést, és ez ugyancsak helybehagyó határozat meghozatalát eredményezheti. [A Be. 389. § (1) 
értelmében ugyanis a másodfokú bíróság határozata alapján megismételt elsofokú bírósági eljárásban, ha 
korábban a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, nem lehet a felmentett vádlott bunösségét 
megállapítani, illetoleg a hatályon kívül helyezett ítéletben kiszabott büntetésnél súlyosabb büntetést kiszabni, 
vagy büntetés helyett alkalmazott intézkedésénél súlyosabb intézkedést alkalmazni.] 
A 2002. évi I. törvény 212. §-a folytán az (1) bekezdés az elsofokú ítélet megváltoztatása, illetve hatályon kívül 
helyezése korlátjaként utal a (2) bekezdésben foglaltakra is, melybol következoen az elsofokú határozat 
helyben hagyását eredményezi az is, ha meghatározott elofeltételek hiányában a törvényi büntetési 
tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye. 
2. Miként az (1) bekezdés kapcsán is utalás történt rá, a 2002. évi I. törvény 212. §-ával került beiktatásra a 
371. § új (2) bekezdése. Ennek rendelkezése a bírói gyakorlat által kialakított szabályt emeli törvényi szintre. 



Rögzíti ugyanis, hogy ha a tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére nem kerül sor, az elsofokú bíróság 
ítéletében a törvényi büntetési tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye. 
Az adott elvet tehát a bírói gyakorlat alakította ki, majd azt a Legfelsobb Bíróság BK. 136. számú 
állásfoglalása emelte magasabb szintre. Az állásfoglalásban foglaltak indokaként arra hivatkozott, hogy a 
másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét akkor változtathatja meg és hozhat a törvénynek megfelelo 
határozatot, ha az elsofokú bíróság helytelenül alkalmazott jogszabályt. A büntetés enyhítésére vagy 
súlyosítására tehát csak a büntetés kiszabására vonatkozó anyagi büntetojogi szabályok sérelme esetén 
kerülhet sor. Nem tekintheto az anyagi jogszabályok megszegésével kiszabott büntetésnek az, amelyet a 
másodfokú bíróság csupán a kelleténél némileg enyhébbnek vagy valamivel szigorúbbnak talál, és amelynek 
csak viszonylag jelentéktelen mérvu súlyosítása vagy enyhítése lenne indokolt. A büntetés kiszabása bonyolult 
értékelo tevékenység: differenciált értékelése valamely konkrét buncselekmény és elköveto alanyi és tárgyi 
körülményeinek, társadalmi veszélyességének. E vonatkozásban a büntetés kiszabásának elvei csupán 
általános irányelvek, a büntetés kiszabásának alapveto elemeivel nem egyeztetheto össze az elsofokú bíróság 
által kiszabott büntetés viszonylag jelentéktelen mérvu megváltoztatása a másodfokú bíróság részérol. 
A törvény értelemszeruen nem határozza meg, hogy mit kell a büntetés kisebb megváltoztatásának tekinteni. 
Az ebben történo állásfoglalás továbbra is a bírói gyakorlat feladata. Feltehetoen itt is irányadónak 
tekinthetok a BK. 36. számú állásfoglalásban foglaltak, mely szerint annál a kérdésnél, hogy mi tekintendo 
jelentéktelen büntetésváltoztatásnak, az elsofokú bíróság által kiszabott büntetés nagyságából kell kiindulni és 
ahhoz kell viszonyítani. Néhány hónapos tartamú szabadságvesztés esetén akár 1-2 hónapos enyhítés sem 
jelentéktelen, viszont magas törvényi büntetés tételkeretében kiszabott több évi szabadságvesztés 1 évi tartamú 
megváltoztatása sem mutatkozhat helyesnek. 
Kiemelendo, hogy a most kifejtettek csak változatlan tényállás mellett kötelezoen irányadók, abban az 
esetben, ha a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság által megállapított tényállást kiegészíti, illetve 
helyesbíti, nem kizárt a kiszabott büntetés kisebb megváltoztatása sem. 
3. Az elsofokú ítélet helyben hagyása a Be. 370. § (2) bekezdése értelmében végzéssel történik. A (3) bekezdés 
rendelkezése kifejezetten rögzíti, hogy a másodfokú bíróságnak az elsofokú bíróság ítéletét helyben hagyó 
végzése ügydönto határozat. Ebbol következik például, hogy a másodfokú bíróság helyben hagyó végzését a 
Be. 257. § (2) bekezdése értelmében "A Magyar Köztársaság nevében!" hozza. 
4. A bírói gyakorlatban ismert az elso fokú ítélet részbeni helybenhagyása is. Ha több vádlottal szemben 
folyik az eljárás, nem kizárt például, hogy a másodfokú bíróság egyesek vonatkozásában az elso fokú ítéletet 
hatályon kívül helyezze, mások tekintetében megváltoztató rendelkezést hozzon, míg ismét mások 
vonatkozásában az elso fokú ítéletet helyben hagyja. 
Nem kizárt a részbeni helybenhagyás egyetlen vádlott esetében sem. Ha a másodfokú bíróság például 
kizárólag a büntetést kiszabó rendelkezést találja törvénysértonek és azt megváltoztatja, a mellett az elso fokú 
ítélet egyéb rendelkezéseit helyben hagyhatja. Ha azonban a fentebb említett rendelkezések találkoznak, és 
azok között a megváltoztatás is elofordul, a másodfokú határozat formája ítélet lesz. 
5. A (3) bekezdés a helybenhagyó határozat indokolására speciális rendelkezést tartalmaz. Amennyiben 
ugyanis a másodfokú bíróság az elso fokú határozatot helybenhagyja, ennek indokait a másodfokú 
határozatnak elég röviden tartalmaznia. A rendelkezés magyarázata, hogy amennyiben az elso fokú bíróság 
törvényes rendelkezést hozott és azt maradéktalanul megindokolta, az kiegészítésre vagy helyesbítésre nem 
szorul, a másodfokú bíróság részérol szükségtelen a részletesebb fejtegetés. 

Az elsofokú bíróság ítéletének megváltoztatása 

372. § (1) Ha az elsofokú bíróság jogszabályt helytelenül alkalmazott, és az ítéletét nem kell hatályon kívül 
helyezni, a másodfokú bíróság az ítéletet megváltoztatja, és a törvénynek megfelelo határozatot hoz. 

(2) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét megváltoztathatja akkor is, ha a 352., illetoleg 353. § alapján 
a másodfokú eljárásban az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölésére került sor. 

1. A Be. 372. § az elso fokú bíróság ítéletének megváltoztatásáról rendelkezik. 
A 372. § (1) bekezdése szó szerint megegyezik az 1973. évi I. törvény 260. §-ában foglaltakkal, míg a (2) 
bekezdés rendelkezését a 2002. évi I. törvény (2) bekezdése iktatta a Be. szövegébe. A megváltoztató ítélet a 
másodfokú eljárásban az ügy érdemi felülbírálata alapján a fellebbezési tárgyaláson hozott határozatok egyik 
formája. Meghozatalára akkor kerül sor, ha az elso fokú bíróság jogszabályt helytelenül alkalmazott és 
ítéletét nem kell hatályon kívül helyezni. 
A jogszabály helytelen alkalmazásának korrekciója az elso fokú ítélet megváltoztatásával általában akkor 
lehetséges, ha a jogszabálysértés magának az ítéletnek a meghozatalánál történik. Az azt megelozo eljárás 



menetében a bizonyítás felvétele során megvalósított szabálysértések következménye általában a hatályon 
kívül helyezés lehet, ha azonban a határozat meghozatalát megelozoen az elso fokú bíróság a jogszabályokat 
helyesen alkalmazta és a hiba a döntés meghozatalánál történik, hatályon kívül helyezésre általában nincsen 
szükség. 
A "helytelenül alkalmazott jogszabály" fogalma általában a Büntetotörvénykönyv, elsodlegesen a bünteto 
anyagi jog szabályainak megsértését jelenti, és ilyenkor van lehetoség a törvénysérto rendelkezés 
megváltoztatására. A gyakorlatban a legsurubben a bunösség, a buncselekmény minosítése, az alkalmazott 
joghátrány vagyis a kiszabott büntetés vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedés illetve az ezekhez 
kapcsolódó egyéb rendelkezések - például a szabadságvesztés végrehajtási fokozata, a feltételes szabadságra 
bocsátással kapcsolatos rendelkezés, a polgári jogi igény tárgyában tett rendelkezés - körét érintoen kerülhet 
sor az elso fokú ítélet megváltoztatására. 
2. Az elso fokú ítéletnek a másodfokú bíróság által való megváltoztatásának sajátos korlátját jelenti a 
súlyosítási tilalom. A Be. 354. § (1) bekezdése értelmében ugyanis az elso fokú bíróság által felmentett vádlott 
bunösségét megállapítani, a vádlott büntetését illetve a büntetés helyett alkalmazott intézkedését súlyosítani 
csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést jelentettek be. 
(A súlyosítási tilalom részleteire vonatkozóan lásd az említett törvényhelyhez fuzött magyarázatot.) 
Amennyiben tehát a súlyosítási tilalom érvényesül, a másodfokú bíróság a büntetés súlyosításával az elso fokú 
ítéletet akkor sem változtathatja meg, ha álláspontja szerint az elso fokú bíróság anyagi jogszabályt 
helytelenül alkalmazott. 
Értelemszeru, hogy megváltoztató rendelkezés csak az elso fokú ítélet olyan rendelkezéséhez kapcsolódhat, 
melyet a felülbírálat érint. (A felülbírálat terjedelmére vonatkozóan lásd a Be. 348-350. §-t és az e 
törvényhelyekhez fuzött magyarázatot.) 
Ugyancsak az elsofokú ítélet megváltoztatásnak korlátját jelenti a Be. 372. § (2) bekezdése, mely szerint, ha a 
tényállás kiegészítésére, illetve helyesbítésére nem kerül sor az elsofokú bíróság ítéletében, a törvényi 
büntetési tételkeretek között kiszabott büntetés kisebb megváltoztatásának nincs helye. [Ilyen esetben a 371. § 
(1) értelmében, helyben hagyó határozat hozatalának van helye. A bírói gyakorlatból a Be.-be a 2002. évi I. 
törvény 212. §-ával átemelt rendelkezés részleteire vonatkozóan lásd a Be. 371. §-hoz fuzött magyarázatot.] 
3. A 2002. évi I. törvény 213. §-a egészítette ki a Be. 372. §-át a (2) bekezdéssel, mely szerint a másodfokú 
bíróság az elsofokú bíróság ítéletét abban az esetben is megváltoztatja, ha a 352. § illetve a 353. §-ok alapján 
a másodfokú eljárásban az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlanságának kiküszöbölésére került sor. E 
rendelkezés a kiegészítéshez fuzött miniszteri indokolás szerint a bírói gyakorlatnak megfeleloen a törvény 
belso összhangjának megteremtése érdekében került beiktatásra. 

Az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése 

373. § (1) A másodfokú bíróság tanácsülésen 
I. hatályon kívül helyezi az elsofokú bíróság ítéletét, és az eljárást megszünteti, 
a) a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt, 
b) ha az elsofokú bíróság az eljárás lefolytatásához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiányában 

hozott ítéletet, 
c) ha a cselekményt már jogerosen elbírálták; 
II. hatályon kívül helyezi az elsofokú bíróság ítéletét, és az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha 
a) a bíróság nem volt törvényesen megalakítva, 
b) az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt vagy olyan bíró vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a 

tárgyaláson, 
c) a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai büntetoeljárás 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 kötelezo. 
e) 
III. hatályon kívül helyezi az elsofokú bíróság ítéletét, ha az elsofokú bíróság törvényes vád hiányában járt el; 
IV. hatályon kívül helyezi az elsofokú bíróság ítéletét, és 
a) az iratokat az ügyésznek megküldi, ha az ügyész a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi elofeltételek 

hiányában indítványozta, 
b) az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi elofeltételek 

hiányában folytatta le. 



(2) Az (1) bekezdés II. a) pontja alapján az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, ha a másodfokú bíróság a 
buncselekmény minosítésének megváltoztatása folytán állapítja meg, hogy az ügyben az elsofokú bíróság tanácsának 
kellett volna eljárnia. 

(3) Az (1) bekezdés II. d) pontja alapján, 
a) ha a másodfokú bíróság a buncselekmény minosítésének megváltoztatása folytán állapítja meg, hogy az 

elsofokú bírósági tárgyaláson védo részvétele kötelezo lett volna [242. § (1) bek. b) pont], az ítéletet csak akkor kell 
hatályon kívül helyezni, ha az ügyész eredetileg is olyan buncselekmény miatt emelt vádat, amelyre a törvény ötévi 
vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, vagy a bíróság az elso fokú eljárás során megállapította a vádtól 
eltéro súlyosabb minosítés lehetoségét, 

b) nincs helye az ítélet hatályon kívül helyezésének a védo részvételének hiánya miatt, ha az elsofokú bíróság a 
cselekményt tévesen minosítette ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo buncselekménynek. 

1. A Be. 373. § az elso fokú bíróság ítéletének a másodfokú bíróság által tanácsülésen történo hatályon kívül 
helyezése esetköreit sorolja fel. E szakasz lényegében megfelel az 1973. évi I. törvény 250. §-ában 
foglaltaknak, de a két paragrafus között vannak eltérések. Emellett a szabály elhelyezése is megváltozott. 
Amíg ugyanis a korábbi büntetoeljárási törvény külön foglalkozott a tanácsülésen, és külön a tárgyalás során 
meghozható határozatokkal - így a tanácsülésen, illetve tárgyaláson hozott hatályon kívül helyezo 
határozatokra vonatkozó szabályok egymástól távol szerepeltek -, addig a Be.-ben egymás mellé kerültek és 
közös címet - az elso fokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése - viselnek az erre vonatkozó 
rendelkezések. 
A Be. 373. § (1) bekezdés I. pontja lényegében megegyezik az 1973. évi I. törvény 250. § I. pontjával. A II. 
pont is megfelel a korábbi II. pontnak, de a c) pontban a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó ügyek 
feltüntetése új elem. A III. pont némi változtatással felel meg a korábbi III. pontnak, míg a IV. pont a 
tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljáráshoz kapcsolódó új hatályon kívül helyezési okokat tartalmaz. 
A Be. 373. §-ának a 2002. évi I. törvény 214. §-val beiktatott (2) és (3) bekezdése a bírói gyakorlatban már 
bevett és a törvény által továbbra is fenntartandónak ítélt szabályokat emelte a törvénybe, melyek a hatályon 
kívül helyezés miatti új eljárások számát hivatottak csökkenteni. 
2. A I. pont a büntetoeljárás azon akadályairól rendelkezik, amelyek fennállása esetén a másodfokú 
bíróságnak az elso fokú ítéletet hatályon kívül kell helyeznie és a büntetoeljárást meg kell szüntetnie. Az a) 
pont értelmében ilyen ok a vádlott halála, az elévülés és a kegyelem. Ezeket a büntethetoséget megszünteto 
okokat az anyagi jogban a Btk. 32. § a)-c) pontja szabályozza. (A részletekre vonatkozóan lásd a Btk. adott §-
ához fuzött magyarázatot.) Ezek az okok az elso fokú eljárásban is az eljárás megszüntetését eredményezik, 
miként arról a Be. 332. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik. (A részletekre vonatkozóan lásd az e 
törvényhelyhez fuzött magyarázatot.) A rendelkezés szempontjából nincs jelentosége annak, hogy a halál, az 
elévülés vagy a kegyelem az elso fokú ítélet meghozatala elott vagy azt követoen következett be. 
A b) pont az a) ponthoz hasonlóan rendelkezik arra az esetre, ha az elso fokú bíróság az eljárás 
lefolytatásához szükséges magánindítvány, feljelentés vagy kívánat hiányában hozott ítéletet. Ilyen esetekben 
az elso fokú bíróság büntethetoséget kizáró ok, büntethetoségi elofeltétel hiányában hozott határozatot, és ezt 
a hibát kell helyre hozni. A Be. 332. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a magánindítvány, feljelentés vagy 
kívánat hiánya az elso fokú eljárásban is megszüntetési okként szerepel, bár ott csak abban az esetben, ha a 
hiány már nem pótolható. (E megszüntetési okokkal kapcsolatban a részleteket illetoen lásd az említett 
törvényhelyhez fuzött indokolást.) Az ide kapcsolódó bírói gyakorlatból megemlítendo a BH1984. 438. számú 
eseti döntés, amely szerint a magánvádló mulasztását nem lehet a hátrányára értékelni, ha a feljelentést 
tartalmazó jegyzokönyv felvételekor téves kioktatásban részesült. 
A c) pont értelmében ugyancsak az elso fokú határozat hatályon kívül helyezésének és az eljárás 
megszüntetésének van helye, ha a cselekményt már jogerosen elbírálták. A res judicata a Be. 332. § (1) 
bekezdés c) pontja értelmében az elso fokú eljárásban is megszüntetési ok. (A részletekre vonatkozóan itt is 
lásd az e törvényhelyhez fuzött magyarázatot.) A gyakorlatban egészen kivételesen fordul elo, hogy a 
másodfokú eljárás szakában derül ki a korábbi jogeros elbírálás. A bírói gyakorlatból itt megemlítheto a 
BH1994. 297. számú jogeset, mely szerint nem lehet viszonvád tárgyává tenni olyan cselekményt, amely 
tekintetében a bíróság már külön eljárást megszünteto végzést hozott, míg a BH1995. 5. számú jogesetben 
kifejtettek szerint az ítélet megalapozatlanságát eredményezo eljárási szabálysértés, ha a bíróság elmulasztja 
a korábbi, próbára bocsátással zárult ügy iratainak beszerzését, és nem észleli, hogy a próbára bocsátást 
alkalmazó végzést idoközben más bíróság hatályon kívül helyezte és a vádlott bunösségét megállapította. 
3. A II. pontban felsorolt esetekben a másodfokú bíróság az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezése mellett az 
elso fokú bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. E rendelkezés alapját olyan, úgynevezett abszolút 
hatályon kívül helyezést eredményezo eljárási szabálysértések képezik, amelyek a másodfokú eljárásban nem 



orvosolhatók, és amelyek folytán az elso fokú eljárást és az abban hozott határozatot érvénytelennek kell 
tekinteni. Ezekben az esetekben a másodfokú bíróság az egyéb fellebbezések érdemi elbírálásába nem 
bocsátkozhat, az elso fokú ítéletet annak egyéb rendelkezései vizsgálata nélkül kell hatályon kívül helyeznie. 
Az a) pont rögzíti azt az eljárási szabálysértést, amikor a bíróság nem volt törvényesen megalakítva. Ebbe a 
körbe tartozik, ha a bíróság tanácsára tartozó ügyben egyes bíró járt el, ha a bíróság tanácsa nem a 
törvényes összetételben (egy hivatásos bíró, két népi ülnök, vagy bizonyos esetekben két hivatásos bíró - 
három népi ülnök) járt el, vagy ha a tanács jogkörébe tartozó valamely határozatot a tanács elnöke hozott 
meg. 
E rendelkezéshez kapcsolódik a Be. 373. §-ának a 2002. évi I. törvény 214. §-ával beiktatott (2) bekezdése, 
mely szerint az a) pont alapján az ítéletet nem kell hatályon kívül helyezni, ha a másodfokú bíróság a 
buncselekmény minosítésének megváltoztatása folytán állapítja meg, hogy az ügyben az elsofokú bíróság 
tanácsának kellett volna eljárnia. Ez a rendelkezés a bírói gyakorlat törvényi szintre emelése, mivel a szabályt 
a bírói gyakorlat a Legfelsobb Bíróság BK. 76. számú állásfoglalása alapján a korábbiakban is alkalmazta. 
Indoka az, hogy az adott esetben az elsofokú bíróság a büntetoeljárási törvény rendelkezéseit saját jogi 
álláspontjához képest megfeleloen alkalmazta, és ez a tevékenysége a másodfokú bíróság eltéro jogi 
álláspontja mellett vált tévessé. Ilyen esetben a hatályon kívül helyezés indokolatlan. (Nem mellozheto a 
hatályon kívül helyezés, amikor az elsofokú bíróság olyankor jár el egyes bíróként, amikor a vádban foglalt és 
az elsofokú bíróság által alkalmazott minosítés mellett sem lett volna erre lehetoség.) 
A b) pont azt az esetet szabályozza, amikor az elso fokú ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt, vagy 
olyan bíró vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a tárgyaláson. E szabály természetesen az ülnökök 
vonatkozásában is alkalmazandó. Ide vonatkozó iránymutatást tartalmaz például a BH1995. 451. szám alatt 
közölt eseti döntés, amely rögzíti, hogy a perújítási eljárásból ki van zárva az az ülnök, aki a perújítással 
megtámadott határozat meghozatalában részt vett. 
Az elfogulatlan ítélkezéshez alapveto érdek fuzodik. Ennek nyilvánvaló sérelme, ha a bíró kizárására 
vonatkozó szabályokat (Be. 21-27. §) megsértik. A másodfokú bíróság e szabályok megtartását hivatalból 
vizsgálja, megsértésük esetén a hatályon kívül helyezés nem mellozheto. A BH1997. 66. számú jogesetben 
rögzítettek szerint például feltétlen eljárási szabálysértés, ha az ügyben a pótnyomozást elrendelo ügyész és az 
ítélet meghozatalában részt vett bíró házastársak. 
Ha az elso fokú ítélet meghozatalában olyan bíró vesz részt, aki a tárgyaláson nem volt mindvégig jelen, a 
közvetlenség elve sérül. Ennek a gyakorlatban is eloforduló esete, amikor figyelmen kívül marad, hogy a 
tanács összetételében változtatás történt, és az erre vonatkozó szabályok alkalmazása elmarad. [Az ide 
vonatkozó szabályok szerint - Be. 286. § (3)-(4) bekezdése - ha a tanács összetételében változás történik, a 
tárgyalást elölrol kell kezdeni. Ha viszont a hivatásos bíró személyében nincs változás - vagyis az ülnök/ök) 
személye változik - a tárgyalás hat hónapon belül a tárgyalás anyagának ismertetésével is megismételheto.] 
A 2002. évi I. törvény 214. §-ával módosított c) pont értelmében feltétlen hatályon kívül helyezési ok, ha a 
bíróság a hatáskörét túllépi, és magasabb hatásköru bíróságra tartozó ügyben jár el. [Az elsofokú bíróságok 
hatáskörére vonatkozóan lásd a Be. 15. §-16. §-aiban foglalt rendelkezéseket és az e törvényhelyekhez fuzött 
magyarázatot.] Ugyanezt eredményezi, ha a bíróság a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó vagy más 
bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált el. [A katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó 
ügyek körét a Be. 470. §-a tartalmazza, míg a kizárólagos illetékességrol a Be. 29. §-a rendelkezik. A 
részletekre vonatkozóan lásd az e törvényhelyekhez fuzött magyarázatot.] 
A b) pont értelmében az elsofokú ítélet feltétlen hatályon kívül helyezését vonja maga után az az eljárási 
szabálysértés is, ha az elsofokú tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek részvétele a 
törvény értelmében kötelezo. E szabály alá eshet az ügyész, a vádlott és a védo távolléte olyan esetekben, 
amikor a törvény kötelezo jelenlétüket írja elo. Nem kell azonban hatályon kívül helyezni az elsofokú ítéletet a 
védo részvételének hiánya miatt a Be. 373. §-nak a 2002. évi I. törvény 214. §-ával beiktatott (3) bekezdése 
szerinti esetekben. Az itteni a) pont értelmében, ha a másodfokú bíróság a buncselekmény minosítésének 
megváltoztatása folytán állapítja meg, hogy az elsofokú bírósági tárgyaláson védo részvétele kötelezo lett 
volna [242. § (1) b)], az ítéletet csak akkor kell hatályon kívül helyezni, ha az ügyész eredetileg is olyan 
buncselekmény miatt emelt vádat, amelyre a törvény 5 évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
vagy a bíróság az elsofokú eljárás során megállapította a vádtól eltéro súlyosabb minosítés lehetoségét. A (3) 
bekezdés b) pontja szerint pedig nincs helye az ítélet hatályon kívül helyezésének a védo részvételének hiánya 
miatt abban az esetben sem, ha az elsofokú bíróság a cselekményt tévesen minosítette 5 évi vagy ennél 
súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo buncselekménynek. Az elso esetben a hatályon kívül helyezés 
mellozésére azért indokolt lehetoséget biztosítani, mert az elsofokon eljárt bíróság az eljárási törvény 
rendelkezéseit saját álláspontjához képest helyesen alkalmazta, az eljárási szabálysértés a másodfokú bíróság 



eltéro jogi álláspontja folytán keletkezik, míg a második esetben éppen az elsofokú bíróság téves jogi 
álláspontja tette volna szükségessé a védo részvételét. Ugyanitt indokolt megemlíteni a Be. 374. § (3) 
bekezdését is, mely szerint a felmento ítéletet, illetoleg az ítélet felmento rendelkezését a 373. § (1) 
bekezdésének II. b) pontja alapján nem kell hatályon kívül helyezni, ha az ítéletet a vádlott vagy a védoje 
távollétében hozták meg. Ebben az esetben ugyanis az abszolút eljárási szabálysértés ugyan megvalósul, de 
annak kihatása az elsofokú ítéletre e körben nyilvánvalóan nem volt, hiszen még az eljárási szabálysértés 
mellett is felmento rendelkezés született. 
Az e) pont a 2002. évi I. törvény 308. § (2) bekezdése értelmében érvényét vesztette és nem lépett hatályba. 
4. A III. pont értelmében hatályon kívül kell helyezni az elso fokú ítéletet abban az esetben is, ha az elso fokú 
bíróság törvényes vád hiányában járt el. 
A Be. 2. §-a értelmében a bíróság ítélkezése során vád alapján jár el. Csak annak a személynek a büntetojogi 
felelosségérol dönthet, aki ellen vádat emeltek és csak olyan cselekmény alapján, amelyet a vád tartalmaz. 
A gyakorlatban nehezen képzelheto el olyan eset, hogy a bíróság bármiféle vád nélkül járna el, nem kizárt 
azonban, hogy közvádas ügyben magánvádló jár el, vagy, hogy az elso fokú bíróság az ügyészi vádon 
túlterjeszkedik, azaz olyan cselekményt is az elbírálás körébe von, amelyre az ügyész a vádat nem terjesztette 
ki. A bírói gyakorlatból itt lehet utalni a BH1996. 572. számú jogesetben kifejtettekre, melynek értelmében 
rendor ellen nincs helye könnyu testi sértés vétsége miatt magánvádas eljárásnak, ha ellene hivatalos 
eljárásban elkövetett bántalmazás vétsége, és ezzel összefüggésben (alaki bunhalmazatban) álló könnyu testi 
sértés vétsége miatt tettek feljelentést. E buncselekmények ugyanis közvádra üldözendok. 
5. A IV. pont a büntetoeljárási törvény XXV. Fejezetében meghatározott bizonyos szabályok megsértéséhez fuz 
jogkövetkezményt. 
A XXV. Fejezet tartalmazza annak az eljárásnak a szabályait, amelyek akkor alkalmazandók, ha a vádlott a 
tárgyaláshoz való jogáról lemond. A Be. 534. § (1) bekezdése értelmében a bíróság az ügyész indítványára a 
nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény miatt indított eljárásban nyilvános 
ülésen hozott ítélettel megállapíthatja a vádlott bunösségét, és büntetést szabhat ki, ha a vádlott a 
tárgyaláshoz való jogáról lemond, és beismero vallomást tesz. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az 
elso fokú ítéletet, és az iratokat az ügyésznek megküldi, ha a XXV. Fejezet szerinti eljárást az ügyész a 
törvényi elofeltételek hiányában indítványozta, míg a hatályon kívül helyezés mellett az elso fokú bíróságot új 
eljárásra utasítja abban az esetben, ha a bíróság a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi elofeltételek 
hiányában folytatta le. 
6. A Be. 373. §-át a 2002. évi I. törvény 214. §-a új (2) és (3) bekezdéssel egészítette ki. A (2) bekezdés 
rendelkezése a 373. § (1) bekezdés II. a) pontjához, míg a (3) bekezdés rendelkezése az (1) bekezdés I. d) 
pontjához kapcsolódik. A részletekre vonatkozóan lásd az e törvényhelyekhez fuzött magyarázatot. 

374. § (1) Ha a másodfokú bíróság az eljárást a 373. § (1) bekezdésének I. a) pontja alapján szünteti meg, vagy az 
eljárást a 188. § (1) bekezdésének b) pontjában írt okból függeszti fel, az elsofokú bíróság ítéletének az elkobzásra, 
vagyonelkobzásra és a polgári jogi igény megállapítására vonatkozó rendelkezését 

a) hatályban tartja, ha ezekre nézve nem jelentettek be fellebbezést, vagy az ezekre vonatkozó fellebbezés 
alaptalan, 

b) megváltoztatja, és a törvénynek megfelelo határozatot hoz, ha az elsofokú bíróság az ítéletében jogszabályt 
helytelenül alkalmazott. 

(2) Ha a másodfokú bíróság a felfüggesztett eljárást folytatja, az (1) bekezdés alapján hozott rendelkezést hatályon 
kívül helyezi. 

(3) A felmento ítéletet, illetoleg az ítélet felmento rendelkezését a 373. § (1) bekezdésének II. d) pontja alapján 
nem kell hatályon kívül helyezni, ha az ítéletet a vádlott vagy a védo távollétében hozták meg. 

A Be. 374. § (2) és (3) bekezdése megegyezik az 1973. évi I. törvény 251. § (2) és (3) bekezdésében 
foglaltakkal, míg az (1) bekezdés némi módosítással szabályozza az 1973. évi I. törvény 251. § (1) 
bekezdésében foglaltakat. Az (1) és a (3) bekezdés szövegét viszonylag csekélyebb módon módosította a 2002. 
évi I. törvény 215. §-a. 
A 374. § (1) bekezdése a másodfokú bíróság számára lehetové teszi, hogy bizonyos esetekben járulékos 
kérdésekben érdemi döntést hozzon. 
E döntések meghozatalára akkor van lehetoség, ha a másodfokú bíróság a büntetoeljárást a Be. 373. § (1) 
bekezdés I. a) pontja alapján, vagyis a vádlott halála, elévülés vagy kegyelem miatt szünteti meg, vagy az 
eljárást a Be. 188. § (1) bekezdés b) pontjában írt okból, vagyis a vádlott tartós, súlyos betegsége, vagy a 
buncselekmény elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt függeszti fel. Ezekben az esetekben az 
említett járulékos kérdés lehet az elkobzással, a vagyonelkobzással és a polgári jogi igény megállapításával 
kapcsolatos rendelkezés. 



Az említett esetekben a másodfokú bíróság a felülbírálat során a vádlott büntetojogi felelosségérol érdemben 
nem dönt. Az elso fokú ítélet érintett járulékos kérdéseivel kapcsolatban viszont a másodfokú bíróságnak ez 
esetben is határozatot hoznia. A másodfokú bíróság számára ilyenkor lehetoség nyílik az elso fokú ítélet 
említett rendelkezéseinek a hatályban tartására, de módja van arra is, hogy e rendelkezéseket megváltoztassa. 
A hatályban tartás elofeltétele, hogy a másodfokú bíróság az elso fokú bíróságnak a járulékos kérdésekben 
hozott döntését törvényesnek találja, míg a megváltoztatásra akkor kerülhet sor, ha az elso fokú bíróság a 
döntése során az ide vonatkozó jogszabályokat helytelenül alkalmazta. Ilyen esetben a másodfokú bíróság 
maga hoz a törvénynek megfelelo határozatot. 
A (2) bekezdés a felfüggesztett eljárás folytatásának az esetére tartalmaz rendelkezést. A másodfokú bíróság 
ez esetben nincs kötve a járulékos kérdésben az (1) bekezdés alapján hozott rendelkezéséhez, hanem ilyenkor 
azt hatályon kívül kell helyeznie. [ A rendelkezés annyiban tér el az 1973. évi I. törvény 251. § (2) 
bekezdésében foglaltaktól, hogy korábban a hatályon kívül helyezés pusztán lehetoség volt, az új szabályozás 
viszont ezt kötelezové teszi. A Be.-hez fuzött miniszteri indokolás ezzel kapcsolatban arra utal, hogy elvi 
megfontolás szól amellett, hogy a másodfokú bíróság a felfüggesztett eljárás folytatása esetén az érdemi 
döntés meghozatalakor ne legyen kötve az eljárás felfüggesztése kapcsán, tehát ideiglenesen hozott korábbi 
határozatához.] 
A (3) bekezdés tartalmilag nem a járulékos kérdésekhez, hanem a Be. 373. § II. d) pontjához kapcsolódik. 
Indoka a céltalan hatályon kívül helyezés elkerülése. Igaz ugyan, hogy az elso fokú bíróság lényeges eljárási 
szabálysértést követett el, amikor a vádlott vagy a védo távollétében tartotta meg a tárgyalást, és ezzel a 
védelem és a védekezés jogát korlátozta, de a meghozott határozat tartalma, a felmentés ténye nyilvánvalóvá 
teszi, hogy az eljárási szabálysértésnek az adott kérdés elbírálására kihatása nem volt, hiszen így is a 
vádlottra nézve a legkedvezobb határozat született. 

375. § (1) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsofokú bíróságot új 
eljárásra utasítja, ha a 373. § (1) bekezdésének II. pontjában fel nem sorolt olyan eljárási szabálysértés történt, amely 
lényeges hatással volt az eljárás lefolytatására, illetoleg a bunösség megállapítására, a buncselekmény minosítésére, 
illetoleg a büntetés kiszabására vagy intézkedés alkalmazására. Ilyennek kell tekinteni különösen, ha az eljárásban 
részt vevo személyek a törvényes jogaikat nem gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlását korlátozták, illetoleg ha az 
elsofokú bíróság az indokolási kötelezettségének nem tett eleget. A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét 
hatályon kívül helyezheti, és az elsofokú bíróságot új eljárásra utasíthatja akkor is, ha a nyilvánosságot a tárgyalásról 
törvényes ok nélkül kizárták. 

(2) A felmento ítéletet, illetoleg az ítélet felmento rendelkezését nem kell hatályon kívül helyezni, ha az (1) 
bekezdés szerinti eljárási szabálysértés a vádlott vagy a védo törvényes jogainak gyakorlását korlátozta. 

(3) Az ítéletet az (1) bekezdés alapján nem kell hatályon kívül helyezni, ha a bíróság a törvény kötelezo 
rendelkezése ellenére nem tartott elokészíto ülést. 

(4) Ha az elsofokú bíróság a lefoglalt dologról, az elkobzásról, illetoleg 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 elsofokú bíróságot az 569. § (1) bekezdésében írt 
különleges eljárás lefolytatására utasítja. 

1. A Be. 373. §-ban találhatjuk meg azoknak az eljárási szabálysértéseknek a felsorolását, amelyek az 
elsofokú ítélet hatályon kívül helyezését eredményezik és amelyek esetében a hatályon kívül helyezésre a 
másodfokú eljárásban tanácsülésen is sor kerülhet. 
A Be. 375. §-a azokat az eseteket sorolja fel, amelyekben az eljárási szabálysértésnek nem feltétlen 
következménye a hatályon kívül helyezés, és amikor a jogkövetkezményeket a másodfokú bíróság nyilvános 
ülésen vagy tárgyaláson alkalmazza. Az így szabályozott kérdéskör az 1973. évi I. törvényben a fellebbezési 
tárgyaláson hozott határozatok között szerepel. Az (1) bekezdés lényegében az 1973. évi I. törvény 261. § (1) 
bekezdésének felel meg, de részletezobb, mert taglalja, hogy az eljárási szabálysértések miben hatottak ki az 
elsofokú ítéletre. Többletként jelentkezik ugyanitt - a 2002. évi I. törvény 216. § (1) bekezdés szerinti 
módosítás eredményeként - annak az eljárási szabálysértésnek a megjelölése, amikor a nyilvánosságot a 
tárgyalásról ok nélkül zárták ki. A (2) bekezdés megfelel az 1973. évi I. törvény 261. § (2) bekezdésében 
foglaltaknak. 
A (3) és (4) bekezdés új rendelkezéseket tartalmaz, azokat a 2002. évi I. törvény 216. §-ának (2) bekezdése 
iktatta a Be.-be. 
2. Az (1) bekezdés értelmében a Be. 373. § (1) bekezdés II. pontján kívül eso eljárási szabálysértés esetében a 
másodfokú bíróságnak vizsgálnia kell, hogy az eljárási szabálysértés az elsofokú ítéletre lényeges hatással 
volt-e. E vizsgálódás a körülmények részletes mérlegelését igényli, arra csak nyilvános ülés vagy tárgyalás 
alapján kerülhet sor. A törvény szövegébol kitunoen az eljárási szabálysértésnek az eljárás lefolytatására, a 



bunösség megállapítására, a buncselekmény minosítésére, a büntetés kiszabására vagy intézkedés 
alkalmazására kell lényeges hatással lennie. 
Az e szabályok szerint értékelendo eljárási szabálysértések köre rendkívül széles. A 2002. évi I. törvénnyel 
történt módosítás eredményeként (az 1973. évi I. törvény szabályozásával egyezoen) ismét szerepel - 
példálódzóan megjelölve - a törvényben az az eset, amikor az eljárásban résztvevo személyek a törvényes 
jogaikat nem gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlását korlátozták, illetoleg amikor az elsofokú bíróság az 
indokolási kötelezettségének nem tett eleget. (Ez utóbbi mulasztásnak a leggyakrabban eloforduló esete, ha az 
elsofokú bíróság a tényállás megállapításának alapjául szolgáló bizonyítékokat pusztán megjelöli, felsorolja, 
tartalmukat idézi, de elmulasztja az ellentétes irányú bizonyítékok értékelését, mérlegelését, illetve errol nem 
ad számot, nem részletezi, hogy mely bizonyítékot miért fogadott el, illetve vetett el.) Ugyancsak a 2002. évi I. 
törvénnyel történt módosítás nyomán szerepel az úgynevezett relatív eljárási szabálysértések között az az eset, 
amikor a nyilvánosságot a tárgyalásról törvényes ok nélkül zárták ki. Ebbol következoen ez esetben is a 
másodfokú bíróság számára csak lehetoség és nem kötelezettség az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése. [A 
Be. eredeti szövegében a nyilvánosság tárgyalásról törvényes ok nélküli kizárása a Be. 373. § II/e pontjában 
olyan eljárási szabálysértésként szerepelt, amely az elsofokú ítélet feltétlen hatályon kívül helyezését 
eredményezte volna.] 
A korábbi büntetoeljárási törvény hatálya alatt kialakult bírói gyakorlat több szempontja az új szabályozás 
mellett is feltehetoen irányadó marad. Néhány jogeset ezek közül a relatív eljárási szabálysértésekre: 
A tanács összetételében történt változások miatt elölrol kezdett tárgyaláson elkövetett sorozatos és lényeges 
eljárási szabálysértések és jegyzokönyvezési hiányosságok az elsofokú bíróság ítéletét érdemi felülbírálatra 
alkalmatlanná tehetik. Ilyenek: a megismételt tárgyaláson a vádirat ismertetésére nem került sor, a vádlott a 
vallomás megtagadásának jogával nem élt, ennek ellenére részletes kihallgatása nem történt meg, ehelyett a 
tanács elnöke csupán "ismertette" a korábbi tárgyalási jegyzokönyvbe foglalt vallomását. A jegyzokönyvbol 
nem tunik ki, hogy a vádlott védelmében ki járt el, nem tunik ki annak a tanúnak a neve, akinek a vallomását 
rögzítették (BH1997. 116.). A magyar nyelvet nem ismero vádlott esetében annak elmulasztása, hogy a vádlott 
a vádiratot az általa ismert nyelven tanulmányozhassa. (BH1995. 450.) Ügyészi vádkiterjesztés esetén a 
védelem elokészítésének lehetové tétele érdekében szükséges tárgyalás elnapolásának elmulasztása, 
különösen erre irányuló indítvány esetén. (BH1995. 194.) A folytatólagos tárgyalás jelenleg már 6 hónapos 
idotartamának túllépése. (BH1994. 656.) Az indokolási kötelezettség elmulasztása (BH1993. 663.). Az 
elsofokú ítélet hatályon kívül helyezését követo megismételt eljárásban a vádlott korábbi vallomásának 
felolvasása, újabb kihallgatása helyett (BH1993. 410.). Ítélethozatal anélkül, hogy a vádiratot a vádlottnak 
kézbesítették volna. (BH1995. 259.) 
Nem nyújt viszont alapot az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezésére, ha a nyomozó hatóság a gyanúsított 
kihallgatásról készült jegyzokönyv felvételével kapcsolatban az eljárás alá vont személy védekezési jogával 
összefüggésbe nem hozható és az ügyvitel körébe tartozó alaki szabálytalanságokat valósított meg. (BH1996. 
246.) 
3. A (2) bekezdésben foglalt szabály célszeruségi szempontokat szolgál, és indoka hasonló a Be. 374. § (3) 
bekezdésében foglalt szabályaihoz. Ennek értelmében a felmento ítéletet, illetoleg az ítélet felmento 
rendelkezését akkor sem kell hatályon kívül helyezni, ha az (1) bekezdés szerint eljárási szabálysértést a 
vádlott vagy a védo törvényes jogainak gyakorlását korlátozta. Nyilvánvaló ugyanis, hogy az eljárási 
szabálysértés az (1) bekezdésben felsorolt tényezokre jelentos hatással nem lehetett, hiszen a vádlott és a védo 
törvényes jogai korlátozása mellett is felmento rendelkezés született. 
4. A (3) bekezdés [melynek szövegét a 2002. évi I. törvény 216. §-ának (2) bekezdése iktatta a törvénybe] 
nevesített relatív eljárási szabálysértésként jelöli meg azt az esetet, amikor a bíróság a törvényes kötelezettség 
ellenére nem tartott elokészíto ülést. Ebbol következik, hogy az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése ilyen 
esetben nem kötelezo, sot azt is hozzá tehetjük, hogy az elokészíto ülés kötelezo eseteit figyelembe véve 
általában nem is célszeru, hiszen az ott vizsgálandó kérdések jellege nem olyan, amely az eljárás 
megismétlését indokolná. [A Be. 272. § (2) értelmében az elokészíto ülés akkor kötelezo, ha a bíróság elozetes 
letartóztatás, lakhelyelhagyási tilalom, házi orizet vagy ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelésérol 
határoz, illetoleg ha a vádlott vagy védoje a tanú különösen védetté nyilvánításának megszüntetését 
indítványozta.] 
5. A (4) bekezdés rendelkezése ugyancsak a 2002. évi I. törvény 216. § (2) bekezdése folytán került a Be.-be. E 
szabály ugyancsak az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezését és az eljárás teljes megismétlését teszi 
szükségtelenné olyan esetben, amikor a hiányosság más módon is kiküszöbölheto. Elofordul, hogy az elsofokú 
bíróság a lefoglalt dologról, az elkobzásról, vagy a vagyonelkobzásról a törvény rendelkezése ellenére nem 
hoz döntést, és az ahhoz szükséges adatok a másodfokú eljárás során bizonyítás felvétele keretében sem 



tisztázhatók. Ilyen esetben az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése és a teljes eljárás elsofokú megismétlése 
szükségtelen, hiszen pusztán azoknak az adatoknak a tisztázása szükséges, amelyek a lefoglalt dolgok 
sorsáról, az elkobzásról, illetve a vagyonelkobzásról szóló rendelkezések megalapozásához szükségesek. 
A másodfokú bíróság ilyen esetben az elsofokú bíróságot a Be. 569. § (1) bekezdésében meghatározott 
különleges eljárás lefolytatására utasíthatja. Ebben az eljárásban az említett kérdésekben döntés 
meghozatalára a szükséges adatok tisztázását követoen lehetoség nyílik. (Természetesen mindez csak abban 
az esetben lehetséges, ha az elsofokú ítéletnek nincs olyan egyéb fogyatékossága, mely annak hatályon kívül 
helyezését szükségessé teszi.) 
Be. 376.-ához §: 
1. A 376. § az elsofokú ítélet megalapozatlanság miatti hatályon kívül helyezésének eseteivel foglalkozik, és a 
2002. évi I. törvény 217. §-a nyomán teljes mértékben megegyezik az 1973. évi I. törvény 262. §-ában 
foglaltakkal. (A 376. § eredeti szövege ettol jelentosen eltért, de a 2002. évi I. törvénnyel történt módosítás - 
mivel az a kétfokú fellebbezési rendszerrol visszatért az egyfokúra - a korábbi szabályozást vette át.) 
2. Az (1) bekezdés szerint a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi és az 
elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a 352. § alapján nem küszöbölheto ki a megalapozatlanság, a 
bunösség megállapítását vagy a büntetés kiszabását, illetoleg az intézkedés alkalmazását az lényegesen 
befolyásolta. 
A Be. 351. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a másodfokú bíróság kötve van az elsofokú bíróság ítéletének 
tényállásához, mivel határozatát arra kell alapítania, kivéve, ha az elsofokú bíróság ítélete megalapozatlan, 
illetoleg ha a fellebbezésben új tény állítottak, vagy új bizonyítékra hivatkoztak és ennek alapján a másodfokú 
bíróság bizonyítási eljárást folytat le. A megalapozatlanság esetköreit a 351. § (2) bekezdése rögzíti. E szerint 
az elsofokú bíróság ítélete akkor megalapozatlan, ha a tényállás nincs felderítve, ha az elsofokú bíróság nem 
állapított meg tényállást, vagy a tényállást hiányosan állapította meg, ha a megállapított tényállás ellentétes 
az iratok tartalmával vagy ha az elsofokú bíróság a megállapított tényekbol további tényre helytelenül 
következtetett. A megalapozatlanság az elsofokú ítélet olyan hibája, amely feltétlenül kiküszöbölheto. A 
kiküszöbölés történhet a másodfokú bíróság, vagy az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezését 
követoen a megismételt eljárásban az elsofokú bíróság által. 
A Be. 352. §-ának rendelkezései határozzák meg azokat a szabályokat, amelyek alapján a másodfokú 
bíróságnak lehetosége nyílik az elsofokú ítélet megalapozatlanságának kiküszöbölésére. Ilyen esetben a 
másodfokú bíróság a tényállást kiegészítheti, illetoleg helyesbítheti, ha a hiánytalan, illetoleg helyes tényállás 
az iratok tartalma, ténybeli következtetés vagy a felvett bizonyítás útján megállapítható. Az elsofokú bíróság 
által megállapított tényállástól eltéro tényállást állapíthat meg akkor, ha a felvett bizonyítás alapján a vádlott 
felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének van helye. Ezekben az esetekben a másodfokú bíróság az 
elsofokú bíróság ítéletét a helyesbített, kiegészített, illetve eltéro tényállás alapján bírálja felül. (A 
bizonyítékokat azonban a másodfokú bíróság csak azokkal a tényekkel kapcsolatban értékelheti az elsofokú 
bíróságtól eltéroen, amelyekre nézve bizonyítást vett fel.) 
A 376. § (1) bekezdése azt az esetet szabályozza, amikor a 352. § ismertetett rendelkezései alapján nincs 
lehetoség a megalapozatlanság kiküszöbölésére, és a megalapozatlanság a bunösség megállapítását vagy a 
büntetés kiszabását illetoleg az intézkedés alkalmazását lényegesen befolyásolta. Ilyen esetben nincs más 
lehetoség, mint az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése, és az elsofokú bíróság új eljárásra 
utasítása. A megalapozatlanságot a megismételt eljárásban az elsofokú bíróságnak kell kiküszöbölnie, 
értelemszeruen figyelembe véve a másodfokú határozat iránymutatásait. (A megalapozatlanság másodfokú 
bíróság általi kiküszöbölésére vonatkozóan lásd a 352. §-hoz fuzött magyarázatot.) 
3. A (2) bekezdés olyan rendelkezést tartalmaz, amelynek célja a felesleges hatályon kívül helyezések - és 
ebbol következoen az eljárás felesleges megismétlésének - elkerülése. Olyan esetben ugyanis, amikor az 
elsofokú ítélet a felmento rendelkezés mellett egyéb rendelkezést - például marasztalást - tartalmaz, és a 
megalapozatlanság az ítéletnek pusztán azt a részét érinti, melyhez az egyéb rendelkezés kapcsolódik, a 
felmento rendelkezést nem kell hatályon kívül helyezni, és ebbol következoen az eljárást e körben 
megismételni sem kell. 

376. § (1) A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsofokú bíróságot új 
eljárásra utasítja, ha a 352. § alapján ki nem küszöbölheto megalapozatlanság a bunösség megállapítását vagy a 
büntetés kiszabását, illetoleg az intézkedés alkalmazását lényegesen befolyásolta. 

(2) Az ítélet felmento rendelkezését nem kell hatályon kívül helyezni, ha az ítélet csupán egyéb részében 
megalapozatlan. 

377. § A másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárást megszünteti az olyan 
buncselekmény miatt, amelynek a vádlott felelosségre vonása szempontjából nincs jelentosége. 



E szabály az 1973. évi I. törvény 263. §-ában szabályozott esetek közül egyetlen egyet emel át itt az új 
büntetoeljárási törvénybe, amikor lehetoséget ad a másodfokú bíróságnak az elso fokú bírósági ítélet 
hatályon kívül helyezésére és az eljárás megszüntetésére olyan buncselekmény miatt, amelynek a vádlott 
felelosségre vonása szempontjából nincs jelentosége. 
Ez az esetkör a Be. 332. § (2) bekezdésében is szerepel, ahol az elso fokú bíróság számára nyújt lehetoséget 
az eljárás megszüntetésére, nevesítetten is kiemelve, hogy erre olyan buncselekmény kapcsán nyílik lehetoség, 
amely a vád tárgyává tett jelentosebb súlyú buncselekmény mellett nem bír jelentoséggel a felelosségre vonás 
szempontjából. 
Ez a megszüntetési ok tehát abban az esetben jöhet szóba, ha a vádlott ellen több buncselekmény miatt folyik 
az eljárás, ezek között jelentosebb tárgyi súlyú és viszonylag csekélyebb jelentoségu cselekmények is vannak, 
és ilyen esetben a csekélyebb súlyú buncselekmények jelentosége a vádlottal szemben alkalmazandó 
jogkövetkezmények szempontjából nem meghatározó. A bírói gyakorlatban a másodfokú bíróságok elsosorban 
akkor élnek ezzel a lehetoséggel, ha a vádlott felelosségre vonása szempontjából különösebb jelentoséggel 
nem bíró cselekmények kapcsán az elso fokú bíróságok eljárási szabálysértést vétettek, vagy e körben a 
tényállás olyan megalapozatlanságban szenved, melynek kiküszöbölése idoigényes lenne, a cselekmények 
jelentéktelensége és a jogkövetkezmény hiánya miatt viszont ez az eljárás szükségtelen elhúzását 
eredményezné. 
(Az itt írtak alkalmazására láthatunk példát a BH1992. 573. számú jogesetben.) 

378. § (1) A hatályon kívül helyezo 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 elsofokú bíróság más tanácsa vagy - kivételesen - más 
bíróság tárgyalja. 

1. A Be. 378. §-ának (1) és (2) bekezdése a 2002. évi I. törvény 218. §-a folytán teljes mértékben megegyezik 
az 1973. évi I. törvény 264. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal. 
Az (1) bekezdés eloírja, hogy a hatályon kívül helyezo végzés indokolásának tartalmaznia kell a hatályon 
kívül helyezés okát, továbbá a másodfokú bíróságnak a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. A 
hatályon kívül helyezés okának megjelölését követoen a másodfokú bíróságnak eljárási szabálysértés esetén 
konkrétan meg kell jelölnie a megsértett eljárási szabályt, és ki kell térnie arra is, hogy az eljárási 
szabálysértés az elsofokú ítélet meghozatalát mennyiben befolyásolta, míg megalapozatlanság esetén fel kell 
vázolnia, hogy a megalapozatlanság miben jelentkezett, és azt is, hogy a másodfokú eljárásban az miért nem 
volt kiküszöbölheto. 
A megismétel eljárásra vonatkozó iránymutatás célja az új eljárás törvényes keretek közötti lefolytatásának 
elosegítése, az újbóli hatályon kívül helyezés lehetoség szerinti elkerülése. Eljárási szabálysértés esetén a 
másodfokú bíróság a szabálysértés mibenlétének kifejtése mellett iránymutatást ad az eljárási szabály helyes 
alkalmazására, míg megalapozatlanság esetén megjelöli a megismételt eljárásban lefolytatott bizonyítás 
kereteit, a tisztázandó tényeket és a beszerzendo bizonyítási eszközöket. (A bizonyítékok mikénti értékelésére 
azonban kötelezo iránymutatást nem adhat.) 
A hatályon kívül helyezo végzésben a másodfokú bíróság arról is rendelkezik, hogy a megismételt eljárást 
mely szaktól kell lefolytatni. 
2. A (2) bekezdés lehetoséget ad arra, hogy a másodfokú bíróság az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése és 
az elso fokú bíróság új eljárásra utasítása esetén eloírja, hogy az ügyet az elso fokú bíróság más tanácsa vagy 
- kivételesen - más bíróság tárgyalja. 
A Be. 21-27. §-ai meghatározzák azokat az eseteket, amikor a bíró az ügybeni eljárásból kizárt. Ezen eseteken 
túlmenoen is elofordulhat azonban, hogy az adott bírótól nem várható el, hogy a másodfokú bírósági 
iránymutatásnak megfelelo új álláspontra helyezkedjék, ezért a másodfokú bíróság rendelkezhet akként, hogy 
az ügyet az elso fokú bíróság másik tanácsa vagy - szélsoséges esetben - másik bíróság tárgyalja. 
Ekként tehát a Be. 378. §-a a megismételt eljárásra a Be. 21-27. §-ain túlmeno további kizárási okot fogalmaz 
meg. 
A bírói gyakorlatból kiemelendo, hogy az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezését és a megismételt eljárásból 
a hatályon kívül helyezett ítéletet hozó tanács kizárását követoen az eljárási törvény jelen rendelkezését sérti, 
ha a megismételt eljárás jogeros befejezését követo különleges eljárásban a kizárt tanács tagja hoz 
határozatot. (BH1985. 464.) 

A polgári jogi igény és az egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto rendelkezés 



379. § (1) Ha a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletének kizárólag a polgári jogi igényre vonatkozó 
rendelkezését bírálja felül, és a fellebbezést alaposnak találja, az ítéletnek ezt a részét megváltoztatja. Ha a polgári 
jogi igény érdemi elbírálása az eljárást késleltetné, az elsofokú bíróság ítéletének erre vonatkozó rendelkezését 
hatályon kívül helyezi, és a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. Ha a fellebbezés 
alaptalan, a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagyja. 

(2) A másodfokú bíróság a polgári jogi igényt akkor is elbírálhatja érdemben, ha az ügyész fellebbezése alapján az 
elsofokú bíróság ítéletének azt a részét bírálja felül, amellyel a polgári jogi igényt egyéb törvényes útra utasította. 

(3) Ha az egyéb érdekelt az elsofokú bíróság ítéletének elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást elrendelo 
rendelkezése ellen fellebbezést jelentett be, és a másodfokú bíróság e fellebbezés vagy bármely más fellebbezés 
alapján az elsofokú bíróságnak az - egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto - elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást 
kimondó rendelkezését 

a) nem változtatta meg, és nem helyezte hatályon kívül, a másodfokú bíróság az iratokat az egyéb érdekelt 
tulajdonjogra vonatkozó igényének elbírálására elso fokon hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo polgári ügyben 
eljáró bíróságnak küldi meg, 

b) megváltoztatta, de az elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást nem mellozte, az elsofokú bíróság a másodfokú 
bíróság határozatának az egyéb érdekelt részére történo közlésérol az egyéb érdekeltnek az 55. § (3) bekezdésében írt 
jogára való tájékoztatással gondoskodik. 

(4) Ha az egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást a másodfokú bíróság rendeli el, 
a határozat rendelkezo részének tartalmaznia kell az egyéb érdekeltnek az 55. § (3) bekezdésében írt jogára történo 
tájékoztatást. 

(5) Az (1) bekezdés esetén a polgári perben eljáró elsofokú bíróság az egyéb érdekelt tulajdonjogi igényét az 
egyéb érdekeltnek a büntetoeljárás során bejelentett fellebbezése keretei között, a Polgári perrendtartás szerint bírálja 
el. 

A Be. 379. § (1) (2) bekezdése azt az esetet szabályozza, amikor a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság 
ítéletének kizárólag a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezését bírálja felül. E rendelkezések tartalma 
mindenben megegyezik az 1973. évi I. törvény 265. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakkal. A 379. § (3), (4) és 
(5) bekezdése a 2002. évi I. törvény 219. § (2) bekezdésével került a Be.-be, rendelkezései megegyeznek az 
1973. évi I. törvény 267/A. §-ában foglaltakkal, és az egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto rendelkezéseket 
szabályozzák. 
1. A bünteto ügyekben eljáró bíróságok a büntetoeljárás fo kérdései (a bunösség, a minosítés, a büntetések és 
intézkedések) mellett ezekhez kapcsolódó, a törvényben meghatározott járulékos kérdésekben is döntést 
hoznak. Ezen döntések egyike a polgári jogi igényrol szóló döntés. 
A Be. 54. §-ának (2) bekezdése szerint a magánfél a terhelttel szemben érvényesítheti azt a polgári jogi 
igényét, amely a vád tárgyává tett cselekmény következtében keletkezett. A (4) bekezdés e polgári jogi igény 
érvényesítésére az ügyésznek is lehetoséget ad. A Be. 335. §-a az elso fokú bíróság eljárására vonatkozó 
szabályok között rögzíti, hogy a bíróság a polgári jogi igényt ítéletében lehetoség szerint érdemben kell, hogy 
elbírálja. Ha viszont ez a büntetoeljárás befejezését jelentosen késleltetné, a bíróság a polgári jogi igény 
érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja. A Be. 324. § (1) bekezdésébol következoen az elso fokú 
bíróság polgári jogi igény tárgyában hozott rendelkezését megfellebbezheti a vádlott, az ügyész és a védo is. 
A polgári jogi igénynek helyt adó rendelkezést a vádlott örököse és a polgári jogi igényt érdemben elbíráló 
rendelkezést megfellebbezheti a magánfél is. A Be. 348. § (1) bekezdése értelmében a törvény eltéro 
rendelkezése hiányában a másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelozo bírósági 
eljárással együtt teljes egészében felülbírálja, attól függetlenül, hogy ki és milyen okból fellebbezett. A 
járulékos kérdésekben a bíróság hivatalból dönt, és a törvény itt külön is nevesíti a polgári jogi igényre 
vonatkozó rendelkezést. Az elso fokú ítélet teljes köru felülbírálatára vonatkozó foszabály alól többek között a 
(3) bekezdés tesz kivételt, amikor kimondja, hogy ha a fellebbezés kizárólag az elso fokú ítéletnek a polgári 
jogi igényre vonatkozó rendelkezése ellen irányul, a másodfokú bíróság csak az ítélet erre vonatkozó részét 
bírálja felül. 
2. A 379. § (1) bekezdése éppen e rendelkezést tölti ki tartalommal, amikor iránymutatást ad arra az esetre, 
hogy a kizárólag a polgári jogi igényre vonatkozó rendelkezések elleni fellebbezés esetén a másodfokú 
bíróságnak miként kell eljárnia. 
Ha az elso fokú bíróság a polgári jogi igény tárgyában tett rendelkezés során a vonatkozó jogszabályokat 
maradéktalanul helyesen alkalmazta, és a törvénynek megfelelo döntést hozott, a másodfokú bíróság e döntést 
helybenhagyja. Ha az elso fokú bíróság a törvényi rendelkezéseket helytelenül alkalmazta, döntése a 
törvényeknek maradéktalanul nem felel meg, és a törvényes döntéshez elengedhetetlen adatok e körben teljes 
köruen rendelkezésre állnak, a másodfokú bíróság az elso fokú ítélet polgári jogi igényre vonatkozó 



rendelkezését megváltoztatja, és maga hoz a törvénynek megfelelo határozatot. Abban az esetben viszont, ha a 
polgári jogi igény kérdésében történo meglapozott döntéshez szükséges adatok nem állnak rendelkezésre, és a 
polgári jogi igény érdemi elbírálása az eljárást késleltetné, a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletnek a 
polgári jogi igényre vonatkozó részét hatályon kívül helyezi, és a polgári jogi igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra utasítja. Ebben az esetben a polgári jogi igény tárgyában polgári bíróság dönt. 
A Be. 324. § (1) bekezdés f) pontja kapcsán láthattuk, hogy a magánfél kizárólag az elso fokú ítéletnek a 
polgári jogi igényt érdemben elbíráló rendelkezése ellen fellebbezhet, ebbol következoen nincs fellebbezési 
jogosultsága abban az esetben, ha az elso fokú bíróság a polgári jogi igényt a Be. 335. § (1) bekezdése 
alapján - mivel annak elbírálása a büntetoeljárás befejezését jelentékenyen késleltetné - a törvény egyéb 
útjára utasította. (Ha a magánfél az említett rendelkezés ellen mégis fellebbezést jelentene be, azt az elso fokú 
bíróságnak el kell utasítania.) Az említett korlátozás viszont az ügyész vonatkozásában nem érvényesül, o a 
polgári jogi igény tárgyában tett rendelkezés ellen akkor is fellebbezést jelenthet be, ha az elso fokú bíróság 
az igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasította. A (2) bekezdés erre az esetre vonatkozóan tartalmaz 
rendelkezést, amikor rögzíti, hogy a másodfokú bíróság ilyenkor a polgári jogi igényt érdemben elbírálhatja. 
Amennyiben ugyanis az elso fokú bíróság olyan körülmények között utasította az igény érvényesítését egyéb 
törvényes útra, amikor a megalapozott döntéshez szükséges adatok maradéktalanul rendelkezésre álltak, a 
másodfokú bíróságnak nyílik meg az ügyészi fellebbezés folytán a lehetosége arra, hogy az igénynek - akár 
teljes egészében, akár részben - helyt adjon, vagy az igényt elutasítsa. 
3. A (3) bekezdésben kezdodnek azok a szabályok, amelyek az egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto 
rendelkezéseket taglalják. 
A Be. 55. § (2) bekezdése értelmében, ha az eljárás olyan buncselekmény miatt folyik, amellyel kapcsolatban 
elkobzásnak, illetve vagyonelkobzásnak van helye, annak az egyéb érdekeltnek a jogaira, aki az elkobozható, 
illetoleg az olyan dolog tulajdonosa, amelyre vagyonelkobzás rendelheto el, a sértett jogai az irányadók. A 
sértettnek pedig az 51. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a törvényben meghatározott esetekben 
jogorvoslati jogosultsága van. Ha az egyéb érdekelt az elsofokú bíróság ítéletének elkobzást, illetoleg 
vagyonelkobzást elrendelo rendelkezése ellen e jogosultsága alapján fellebbezést jelentett be, és a másodfokú 
bíróság e fellebbezés vagy bármely más fellebbezés alapján az elsofokú bíróságnak az egyéb érdekelt 
tulajdonjogát érinto elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást kimondó rendelkezését nem változtatta meg, illetve 
azt nem helyezte hatályon kívül, a (3) bekezdés értelmében a másodfokú bíróságnak az iratokat az egyéb 
érdekelt tulajdonjogra vonatkozó elbírálására elsofokon hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo polgári 
ügyben eljáró bíróságnak kell megküldeni. Amennyiben a másodfokú bíróság ilyen esetben az elsofokú 
bíróságnak az egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást kimondó rendelkezését 
megváltoztatta, de az elkobzást, a vagyonelkobzást nem mellozte, az elsofokú bíróság a (3) bekezdés b) pontja 
értelmében a másodfokú bíróság határozatának az egyéb érdekelt részéro történo közlésérol az egyéb 
érdekeltnek a Be. 57. § (3) bekezdésében írt jogára történo tájékoztatással gondoskodik, vagyis felhívja az 
egyéb érdekelt figyelmét, hogy az ítélet jogerore emelkedését követoen tulajdonjogi igényét egyéb törvényes 
úton érvényesítheti. 
4. A (3) bekezdés arról az esetrol rendelkezett, amikor az elsofokú bíróság már hozott elkobzást, illetoleg 
vagyonelkobzást elrendelo rendelkezést. Elofordulhat azonban, hogy az elsofokú eljárásban ilyen 
rendelkezések meghozatalára nem kerül sor, viszont a másodfokú bíróság az egyéb érdekelt tulajdonjogát 
érinto elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást kimondó rendelkezést hoz. Ilyen esetben a (4) bekezdés értelmében 
a másodfokú határozat rendelkezo részének kell tartalmaznia az egyéb érdekeltnek a Be. 55. § (3) 
bekezdésében írt jogára történo tájékoztatást. 
5. Az (5) bekezdés az egyéb érdekelt tulajdonjogát érinto polgári perre vonatkozóan tartalmaz rendelkezést. 
Elonye ugyanis, hogy a polgári perben eljáró elsofokú bíróságnak az egyéb érdekelt tulajdonjogi igényét az 
egyéb érdekeltnek a büntetoeljárás során bejelentett fellebbezése keretei között a polgári perrendtartás 
szabályai szerint kell elbírálnia. 

A szüloi felügyeleti jog megszüntetése 

380. § A 379. § (1) bekezdése értelemszeruen irányadó, ha a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítéletének 
kizárólag a szüloi felügyeleti jog megszüntetésére vonatkozó rendelkezését bírálja felül. 

E rendelkezés megegyezik az 1973. évi I. törvény 265/A. §-ában foglaltakkal. 
A szüloi felügyeleti jog megszüntetése vonatkozásában hozott döntés eljárásjogi értelemben nagy mértéku 
hasonlatosságot mutat a polgári jogi igény vonatkozásában hozott döntéssel, hiszen mindkét esetben a 
büntetojogi fo kérdésekhez kapcsolódó járulékos kérdés elbírálásáról van szó. 



A Be. 336. §-a tartalmazza azokat a szabályokat, amelyek az elso fokú bíróság ügydönto határozatára 
vonatkoznak e kérdéskörben. E szerint az elso fokú bíróság az ügyész indítványára megszünteti a vádlott 
szüloi felügyeleti jogát, ha a vádlottat a gyermekének sérelmére elkövetett szándékos buncselekmény miatt 
bunösnek mondja ki, és megállapítja a házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény 
[Csjt.] 88. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását. E feltételek hiányában az erre vonatkozó 
ügyészi indítványt elutasítja. Egyéb törvényes útra a szüloi felügyeleti jog megszüntetése iránti igényt akkor 
utasítja, ha az indítvány elbírálása a büntetoeljárás befejezését jelentékenyen késleltetné, vagy az 
indítványnak a büntetoeljárásban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja. A szüloi felügyeleti jog 
vonatkozásában hozott döntés kapcsán a Be. 324. § (1) bekezdése értelmében a vádlottnak, az ügyésznek és a 
védonek fellebbezési jogosultsága van. 
A Be. 358. § (1) bekezdése értelmében a törvény eltéro rendelkezése hiányában a másodfokú bíróság a 
fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelozo bírósági eljárással együtt teljes egészében bírálja felül 
attól függetlenül, hogy ki és milyen okból fellebbezett. Ha tehát a büntetojogi fo kérdéseket fellebbezés 
támadja, a másodfokú bíróságnak a szüloi felügyeleti jog megszüntetése vonatkozásában hozott döntést is 
felül kell bírálnia. A (3) bekezdés értelmében viszont, ha a fellebbezés kizárólag a szüloi felügyeleti jog 
megszüntetésére vonatkozó döntés ellen irányul, a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletnek csak ezt a részét 
bírálja felül. A Be. 380. § erre az esetre vonatkozóan tartalmaz rendelkezést, és ilyenkor a Be. 379. § (1) 
bekezdésének a polgári jogi igény kapcsán rögzített rendelkezései értelemszeru alkalmazását írja elo. Ebbol 
következoen a másodfokú bíróság helybenhagyja a szüloi felügyeleti jog megszüntetése vonatkozásában hozott 
elso bírói rendelkezést, ha az a törvénynek mindenben megfelel. törvénysértés esetén az elso fokú döntést 
megváltoztatja és maga hoz a törvénynek megfelelo rendelkezést, ha a döntéshez szükséges adatok 
maradéktalanul rendelkezésre állnak. Ha viszont a szüloi felügyeleti jog megszüntetése iránti ügyészi igény 
érdemi elbírálása az eljárást jelentosen késleltetné, a másodfokú bíróság az elso fokú ítélet erre vonatkozó 
rendelkezését hatályon kívül helyezi, és az ügyészi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja. Ilyen 
esetben a szüloi felügyeleti jog megszüntetése vonatkozásában polgári bíróság dönt. 

A bunügyi költség 

381. § (1) A másodfokú bíróság a határozatában megállapítja a másodfokú bírósági eljárásban felmerült bunügyi 
költséget, és szükség esetén rendelkezik annak a viselésérol. 

(2) A másodfokú bíróság a bunösnek kimondott vádlottat mentesítheti a másodfokú bírósági eljárásban felmerült 
bunügyi költségnek vagy egy részének a megfizetése alól, ha a vádlott vagy a védo fellebbezése eredményes volt. 

A 381. § - akárcsak az ezt megelozo két szakasz - járulékos kérdés, ezúttal a bunügyi költségrol szóló döntés 
másodfokú eljárásra irányadó szabályaival foglalkozik. A Be. 381. § (1)-(2) bekezdésének rendelkezései is 
megegyeznek a korábbi szabályozással, vagyis az 1973. évi I. törvény 266. § (1)-(2) bekezdésében 
foglaltakkal. 
1. A Be. 74. §-a értelmében bunügyi költség 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 elolegezett. (Ezek közül a törvény példálódzóan nevesíti a tanú megjelenésével 
felmerült költséget, a szakérto, illetoleg a szaktanácsadó részére megállapított munkadíjat és költségtérítést, a 
lefoglalt dolog szállításával és megorzésével felmerült költségeket, valamint a tolmács díját és 
költségtérítését). Bunügyi költség ezen túlmenoen a terheltnek, a sértettnek, a magánfélnek, a 
pótmagánvádlónak és a magánvádlónak, a terhelt és a sértett törvényes képviselojének az ügyben felmerült 
készkiadása akkor is, ha azt az állam nem elolegezte. Ugyancsak bunügyi költség a kirendelt védonek és a 
sértett, a magánfél valamint a pótmagánvádló képviselojének készkiadása és díja akkor is, ha azt az állam 
nem elolegezte. Az e költségek viselésével kapcsolatos szabályokat részben maga a Be. 74. §-a, részben pedig 
az elso fokú bíróság ügydönto határozataira vonatkozó, Be. 338-340. §-ok rendelkezései tartalmazzák. A 
bunügyi költségek viselésére vonatkozó szabályokkal kapcsolatban itt csak annyit jegyzünk meg, hogy a 
bunügyi költség tárgyában tett rendelkezés járulékos kérdés, így a költségek viselése nagyrészt függvénye 
annak, hogy a bíróság a büntetojogi fo kérdésekben (bunösség, minosítés, büntetések, intézkedések) miként 
határozott. (A részletekre vonatkozóan lásd a Be. 74. §-ához valamint a Be. 338-340. §-aihoz fuzött 
magyarázatot. 
2. A bunügyi költség tárgyában tett elso fokú bírói rendelkezést a Be. 324. § (1) bekezdése értelmében 
megfellebbezheti a vádlott, az ügyész és a védo is, akár a büntetojogi fo kérdéseket érinto rendelkezések 
támadása mellett, de akár önállóan is. A felülbírálat terjedelmét meghatározó Be. 348. § (1) bekezdése 
értelmében a másodfokú bíróság a törvény eltéro rendelkezése hiányában a fellebbezéssel megtámadott 



ítéletet az azt megelozo bírósági eljárással együtt felülbírálja arra tekintet nélkül, hogy ki és milyen okból 
fellebbezett. E körben a bíróság hivatalból dönt a büntetojogi fo kérdésekhez kapcsolódó járulékos 
kérdésekben is, és ezek között a bunügyi költségekre vonatkozó rendelkezést a törvény kifejezetten nevesíti. 
Miként a (3) bekezdés is utal rá, mód van arra, hogy a fellebbezést kizárólag a bunügyi költségre vonatkozó 
rendelkezés ellen irányítsák, ebben az esetben viszont a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletnek csak ezt a 
rendelkezését bírálja felül. 
A bunügyi költség tárgyában tett elso bírói rendelkezést a másodfokú bíróság helybenhagyja, ha az a törvény 
rendelkezéseinek mindenben megfelelo. A rendelkezést megváltoztatja és maga hoz a törvénynek megfelelo 
döntést, ha az ehhez szükséges adatok rendelkezésre állnak. Amennyiben ezek az adatok hiányosak, a hiányok 
pótlása az eljárást elhúzná, és az elso fokú ítélet hatályon kívül helyezésének egyéb okból nincs helye, a 
másodfokú bíróságnak lehetosége van arra, hogy az elso fokú ítéletnek a bunügyi költségre vonatkozó 
rendelkezését helyezze kizárólagosan hatályon kívül, és ilyenkor utasíthatja az elso fokú bíróságot a Be. 578. 
§-ában meghatározott különleges eljárásra, vagyis arra, hogy az elso fokú bíróság - most már kizárólagosan 
a bunügyi költség viselésérol - utólag rendelkezzék. 
3. Elofordulhat, hogy a büntetoeljárásban az elso fokú ítélet meghozatalát követoen is felmerül bunügyi 
költség, amelynek viselésérol az elso fokú bíróság értelemszeruen nem rendelkezhetett. Ilyenkor válik 
szükségessé, hogy a másodfokú bírósági eljárásban felmerült bunügyi költséget a másodfokú bíróság 
megállapítsa, és amennyiben szükséges, döntenie kell ennek viselésérol is. 
4. Miként a Be. 338-340. §-ok rendelkezései kapcsán láthattuk, a bunösnek kimondott vádlott az elso fokú 
eljárásban mentesítheto a bunügyi költségek egy részének megfizetésére kötelezés alól. A másodfokú bíróság 
számára a (2) bekezdés ezen túlmeno lehetoséget is biztosít, amikor kimondja, hogy amennyiben a másodfokú 
eljárásban a vádlott vagy a védo fellebbezése eredményes volt, a bunösnek kimondott vádlott mentesítheto a 
másodfokú bírósági eljárásban felmerült bunügyi költségnek vagy egy részének megfizetése alól. E 
rendelkezésnek elofeltétele tehát a vádlotti vagy védoi fellebbezés eredményes volta, ami akkor állapítható 
meg, ha a másodfokú bíróság az elso fokú ítéletet a vádlott javára megváltoztatja. 
Be. 382. §-hoz 
E rendelkezések újszeru szabályozást jelentenek. A korábban hatályos Be. 2000. január 1-jéig nem tette 
lehetové a másodfokú bíróság végzésének fellebbezéssel vagy kifogással történo megtámadását. 2002. január 
1-jei hatállyal az 1999. évi CX. törvény 89. §-a iktatta az 1973. évi I. törvénybe a 275/A. §-t, mely a 
másodfokú eljárásban hozott olyan, nem ügydönto végzés ellen, amely ellen az elsofokú eljárásban 
fellebbezésnek volt helye, kifogást engedett. A kifogás elbírálására irányadó szabályok szerint a megtámadott 
végzést hozó másodfokú tanács annak helyt adhatott, és amennyiben ezt nem tette, a kifogást a bíróságnak 
ugyanazon a fokon eljáró másik tanácsa tanácsülésen bírálta el. E szabályokból következoen a kifogás nem 
volt devolutív hatályú jogorvoslat. 
Az új Be. eredeti szabályozása (mely a kétfokú jogorvoslat talaján állt) a másodfokú bíróság eljárása során 
elsofokon a kényszerintézkedés elrendelésérol, megszüntetésérol a kényszerintézkedés tartamának egy évet 
meghaladó felülvizsgálatáról hozott végzés ellen fellebbezést, míg a másodfokú bíróság által elsofokon hozott 
és az említett körbe nem tartozó, nem ügydönto végzése ellen kifogást engedélyezett. A fellebbezést a 
harmadfokú bíróság bírálta volna el, míg a kifogás elbírálására - az 1973. évi I. törvényben foglaltaknak 
megfeleloen - a meghozatal szintjén került volna sor. 
A Be. e rendelkezéseit módosította a 2002. évi I. törvény 220. §-a, amely megállapította a 382-384. § jelenleg 
hatályos szövegét. 
A 382. §, a másodfokú bíróság eljárása során hozott olyan, nem ügydönto végzés elleni jogorvoslatra, amely 
ellen az elsofokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, a 326. §-ban és az I-III. Címben foglaltakat a IV. 
Címben meghatározott eltérésekkel rendeli alkalmazni. Ebbol következoen, ha e körben a 383. és a 384. §-ban 
speciális rendelkezésekkel nem találkozunk, a 326. §-ban foglaltak lesznek irányadók a fellebbezés 
bejelentésére, míg a másodfokú eljárást az erre irányadó általános szabályok szerint kell lefolytatni. 
Be. 383. §-hoz 
A Be. 383. §-a - a Be. 382. §-hoz fuzött magyarázatban kifejtettek szerint és a 384. §-ban foglaltak szerint - 
azokat a speciális rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket a másodfokú bíróság eljárása során hozott olyan, 
nem ügydönto végzés elleni jogorvoslatra kell alkalmazni, amely ellen az elsofokú eljárásban fellebbezésnek 
lenne helye. Itt kerül meghatározásra a végzések azon köre, amely ellen jogorvoslatra lehetoség nyílik. 
Meghatározza a törvény, hogy e jogorvoslat fellebbezés, és azt is, hogy a fellebbezést mely bíróság bírálja el. 
A 383. § egyrészrol nevesíti, hogy jogorvoslattal támadható a másodfokú bíróság eljárása során a 
kényszerintézkedés elrendelésérol, megszüntetésérol, a kényszerintézkedés tartamának egy évet meghaladó 
felülvizsgálatáról hozott végzés, másrészrol összefoglalóan megjelöli, hogy a másodfokú eljárásban hozott 



olyan nem ügydönto végzések elleni jogorvoslatnak van helye, mely végzések ellen az elsofokú eljárásban 
fellebbezéssel lehet élni. 
A e végzésekkel szemben alkalmazható jogorvoslat a fellebbezés. Ebbol következoen a jogorvoslat devolutív 
hatályú, vagyis azt a magasabb fokú bíróság bírálja el. Az a) és b) pont nevesíti is, hogy amennyiben a 
fellebbezéssel megtámadott végzést a megyei bíróság hozta, úgy a fellebbezés az ítélotáblához, míg ha azt az 
ítélotábla hozta, a Legfelsobb Bírósághoz irányul. 
Be. 384. §-hoz 
A Be. 384. §-ában folytatódnak azok a 383. §-ban szereplo speciális rendelkezések, amelyekkel a 382. §-bol 
következoen alkalmazni kell a Be. 326. §-ában és a XIV. Fejezet I-III. Címében foglaltakat a másodfokú 
bíróság eljárása során hozott olyan, nem ügydönto végzés elleni jogorvoslat esetében, amely ellen az elsofokú 
eljárásban fellebbezésnek lenne helye. 
A Be. 383. §-a úgy rendelkezik, ha a megtámadott határozatot a megyei bíróság hozta, az ítélotáblának, míg 
ha a megtámadott határozatot az ítélotábla hozta a Legfelsobb Bíróságnak kell a fellebbezést elbírálnia. 
A 384. § meghatározza, hogy az ítélotábla, illetoleg a Legfelsobb Bíróság e fellebbezést tanácsülésen bírálja 
el. A rendelkezés indoka, hogy a fellebbezés elbírálása során a felek meghallgatása általában nem szükséges. 
[Amennyiben a felek meghallgatása mégis szükséges, a Be. 360. § (2) bekezdésének szabálya kerül elotérbe, 
mely szerint a tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyben nyilvános ülést is kituzhet.] 
Be. 385. §-hoz 
A Be. 385. §-ának rendelkezését jelenlegi formájában a 2002. évi I. törvény 221. §-a iktatta a Be. 
rendelkezései közé. A Be. eredeti szövege szerint a jelenlegieknek megfelelo rendelkezések a XVI. Fejezetben 
voltak. A 2002. évi I. törvény azonban a Be. eredeti szabályozásáról - a kétfokú rendes jogorvoslatról - 
visszatért az egyfokú rendes jogorvoslatra, ez egyben a Be. eredeti szerkezetének megváltoztatását is 
eredményezte, ennek folytán változott a fejezetszám. Ugyancsak változott a tartalom, mert immár csak az 
elsofokú és a másodfokú bírósági eljárás megismétlését és az ügyek utólagos egyesítésekor a tárgyalásra 
vonatkozó szabályozást kellett itt elhelyezni. 
A 385. § arról rendelkezik, hogy a bíróság határozatának hatályon kívül helyezése folytán megismételt 
eljárásban a XIII. Fejezet rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. E rendelkezésbol 
itt is az következik, hogy a megismételt eljárás során az vizsgálandó, hogy az adott kérdéskörre a XV. 
Fejezetben speciális rendelkezés található-e, mert ha igen, akkor azt kell alkalmazni, amennyiben viszont 
nem, akkor a bíróság eljárására általánosan irányadó szabályok lesznek a meghatározók. 
Be. 386. §-hoz 
A fellebbezés, a felülvizsgálati indítvány, illetve a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat esetén a 
másodfokon eljáró bíróságnak vagy a Legfelsobb Bíróságnak vegyes jogköre van. Amellett, hogy a felülbírált 
határozatot helybenhagyhatja, hatályában fenntarthatja vagy megváltoztathatja, esetenként - kasszációs 
jogkörben eljárva, meghatározott elofeltételek mellett - a felülbírált határozatot hatályon kívül helyezheti. 
Néha a hatályon kívül helyezés az eljárás befejezését jelenti, de elofordul olyan eset is, amikor a hatályon 
kívül helyezéshez a korábban már eljárt bíróság új eljárásra utasítása társul. A bírósági eljárással szemben a 
társadalom által támasztott egyik lényeges követelmény, hogy az idoszeru legyen. Ez azt jelenti, hogy az 
eljárás befejezésére a leheto legrövidebb idon belül, de mindenképpen egy ésszeru idohatáron belül kerüljön 
sor. 
A hatályon kívül helyezés és a korábban eljárt bíróság új eljárásra utasítása minden esetben az idoszeruség 
ellen ható tényezo. Nem szorul lényegesebb kifejtésre, hogy az eljárás ilyenkor a normál ügymenethez képest 
elhúzódik, hiszen az eljárás megismétlésére olyan idopontban kerül sor, amikor már az eljárás jogerosen és 
véglegesen lezárulhatott volna. 
Az eljárás megismétlésébol fakadó, e hátrány csökkentése értelmében az (1) bekezdés akként rendelkezik, 
hogy a megismételt eljárásban a bíróság soron kívül járjon el. 
2. A másodfokú bíróság határozataira vonatkozó rendelkezések között a Be. 378. § (1) bekezdése kifejezetten 
eloírja, hogy a hatályon kívül helyezo végzés indokolása tartalmazza a hatályon kívül helyezés okát, továbbá 
a másodfokú bíróságnak a megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatását. Ez a rendelkezés a Be. 415. §-
ából következoen irányadó felülvizsgálati eljárásban hozott és a Be. 430. §-ából következoen a törvényesség 
érdekében bejelentett jogorvoslat elbírálása során hozott hatályon kívül helyezo és új eljárás lefolytatását 
elrendelo határozatokra is. A megismételt eljárásra vonatkozó iránymutatás tekintetében rendelkezik a 386. § 
(2) bekezdése, amikor eloírja, hogy a megismételt eljárásban az eljáró bíróságnak a hatályon kívül helyezo 
határozatok okainak és indokainak figyelembevételével kell eloállnia. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a 
megismételt eljárásban eljáró bíróság önállósága csorbul és a hatályon kívül helyezo határozat teljes 



mértékben megköti a kezét, pusztán annyit, hogy a hatályon kívül helyezo határozat iránymutatásaira 
tekintettel kell lenni és annak megadott szempontjait az elbírálás során szem elott kell tartani. 
3. A (3) bekezdés értelmében ugyancsak nem kötik a megismételt eljárásban hozott ítélet felülbírálata során 
az ott eljáró másodfokú bíróságot - még változatlan tényállás mellett sem - a hatályon kívül helyezo 
határozatban kifejtett okok és indokok. A megismételt eljárásban hozott elsofokú ítéletet felülbíráló másodfokú 
bíróság vonatkozásában is irányadó, hogy az független, határozatát a törvénynek alárendelte, azt saját 
álláspontjához képest kell meghoznia. A törvény pedig - e rendelkezésbol is kitunoen - a hatályon kívül 
helyezés során adott iránymutatást nem teszi kötelezo erejuvé. Kétségtelenül nem szerencsés, ha az adott 
ügyben hozott határozatokat felülbíráló bíróságok egymással ellentétes álláspontot képviselnek, azonban ez 
elvileg nem kizárt. 
Be. 387. §-hoz 
1. A I. Cím azokat a speciális rendelkezéseket tartalmazza, melyek meghatározzák azokat az eltéréseket, 
amelyekkel a Be. XIII. Fejezetének rendelkezéseit alkalmazni kell abban a megismételt eljárásban, amely a 
korábbi elsofokú határozat másodfokú eljárásban történt hatályon kívül helyezését követi. 
Az elsofokú bírósági tárgyalásra irányuló általános szabályok szerint a tárgyalás elso mozzanata a tárgyalás 
megnyitása [Be. 281-283. §]. Az itt rögzítettek megtörténtét követoen a Be. 284. §-a alapján, ha a tanács 
elnöke megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs akadálya, a tanú, illetoleg a szakérto elhagyja a 
tárgyalótermet és a bíróság a tárgyalást megkezdi. Ennek elso lépéseként a Be. 284. § (2) bekezdés a) pontja 
értelmében az ügyész ismerteti a vádat. 
A Be. 387. § (1) bekezdése itt tartalmazza az elso eltérést a megismételt eljárásra vonatkozóan. Az ügyészi 
vád ismertetése helyett ugyanis a megismételt elsofokú tárgyaláson a tanács elnökének kell ismertetnie a 
másodfokú bíróság hatályon kívül helyezo határozatát, az elsofokú bíróság hatályon kívül helyezett 
határozatát és a tanács elnöke ismerteti a vádiratot is. 
A Be. 370. § (3) bekezdése értelmében a másodfokú bíróság határozatának indokolása kifejti a bíróság 
döntésének indokait. A 378. § (1) bekezdése értelmében a hatályon kívül helyezo végzés indokolása 
tartalmazza a hatályon kívül helyezés okát, valamint a másodfokú bíróságnak a megismételt eljárásra 
vonatkozó iránymutatását. A 386. § (2) bekezdése értelmében a megismételt eljárásban a bíróság az ügyet a 
hatályon kívül helyezo határozat okainak és indokainak figyelembevételével bírálja el. Mindezek a szabályok 
indokolják, hogy a megismételt eljárásban a tárgyalás a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezo 
határozatának, valamint az elsofokú bíróság hatályon kívül helyezett határozatának ismertetésével induljon. 
Mindezt az (1) bekezdés az eljáró tanács elnökének feladatává teszi. Ugyancsak az o feladata - hiszen az 
alapeljárásban az ügyész a vádat egy esetben már ismertette - a vád változatlansága esetén a vádirat 
ismertetése. 
2. Más a helyzet akkor, ha az ügyész a vádat a másodfokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezését 
követoen módosította. [Az ügyészi vád módosításáról a Be. 310. §-a rendelkezik. Ez mindaddig lehetséges, 
amíg a bíróság határozat meghozatala céljából tanácsülésre vissza nem vonul. Erre az ügyésznek az elsofokú 
ítélet hatályon kívül helyezését követo megismételt eljárásban is lehetosége van.] 
Ilyen esetben az ügyészi vád a hatályon kívül helyezést megelozo eljárásban az ügyész által ismertetett vádtól 
eltér, ezért a (2) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a vádiratot ilyen esetben az ügyész ismerteti. 
3. A terheltet a kihallgatásának megkezdésekor figyelmeztetni kell arra, hogy nem köteles vallomást tenni, a 
vallomástételét, illetoleg az egyes kérdésekre történo 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, illetoleg rendelkezésre bocsát, bizonyítékként 
felhasználható. A vallomástétel megtagadásának joga a vádlottat a Be. 289. §-a értelmében a tárgyaláson is 
megilleti. Amennyiben a vádlott e jogosultságával a tárgyaláson él, a 291. § (1) bekezdése értelmében a 
nyomozás során tett vallomását az ügyész, a vádlott vagy a védo indítványára, illetve hivatalból a tanács 
elnöke felolvassa, vagy a jegyzokönyvvezetovel felolvastatja. 
E szabály maradéktalanul érvényesül a megismételt eljárásban is, sot a 387. § (3) bekezdése azt kiegészíti. E 
szerint ugyanis felolvasható a vádlottnak az a vallomása is a megismételt eljárásban, amelyet a hatályon kívül 
helyezett határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett. E szabály logikusan illeszkedik abba a sorba, amely 
azon a megfontoláson alapul, hogy a vádlott a büntetoeljárásban nem kötelezheto arra, hogy önmagát terhelo 
vallomást tegyen és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson (Be. 8. §), és ebbol fakadóan az eljárás minden 
szakaszában megilleti a vallomástétel megtagadásának joga. Amennyiben azonban e jogával nem él és a 
büntetoeljárás bármely szakában vallomást tesz, a késobbiekben ugyanazon büntetoeljárásban a korábban 
tett vallomása minden olyan esetben felolvasható, amikor a vallomástétel megtagadásának jogával élni kíván. 
Be. 388. §-hoz 



1. Amennyiben a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi és az elsofokú 
bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja, az elsofokú bíróságnak az eljárását meg kell ismételnie. A 
megismételt eljárásban tartott elsofokú bírósági tárgyalásra foszabályként a Be. 385. §-ból következoen a 
XIII. Fejezet rendelkezései vonatkoznak. A XV. Fejezet I. Címe azokat az eltéréseket határozza meg, 
amelyekkel a megismételt eljárásban a XIII. Fejezetben rögzített szabályokat alkalmazni kell. Ezen eltérések 
közül a 387. § a tárgyalás megkezdése után ismertetendo iratokra utalt, majd rögzítette a vádlottnak a 
hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomása felolvasása speciális eseteit. 
A 388. §-ban folytatódik az eltérések felsorolása. Itt rendelkezik a törvény arról, hogy a tanú ismételt 
kihallgatása, illetoleg a szakérto ismételt meghallgatása helyett mikor és milyen elofeltételek mellett nyílik 
lehetoség a tanúnak a hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról, 
illetoleg a szakértonek a hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló tárgyaláson eloterjesztett 
szakvéleményérol készült jegyzokönyv felolvasására. 
Ennek lehetové tétele a megismételt eljárás lefolytatását egyértelmuen egyszerusíti és gyorsítja. Egyrészrol 
ugyanis nyilvánvalóan kevesebb idot igényel a tanú korábbi tárgyaláson tett vallomásáról, a szakérto korábbi 
tárgyaláson eloterjesztett szakvéleményérol készült jegyzokönyv felolvasása, mint a tanú megismételt 
kihallgatása vagy a szakérto megismételt meghallgatása. Ennél is jelentosebb az az elony, amely abban 
jelentkezik, hogy a tanú, illetve a szakérto meg nem jelenése miatt a tárgyalást nem kell elnapolni, a tanú és a 
szakérto ismételt idézése - a tanú esetleges lakcímváltozása esetén tartózkodási helyének felderítése -nem 
eredményezi a megismételt eljárás tartamának további elhúzódását. 
A 388. § (1) bekezdése foszabályként lehetové teszi, hogy a megismételt eljárásban tartott elsofokú bírósági 
tárgyalásra a bíróság az egyszer már kihallgatott tanút, illetoleg az egyszer már meghallgatott szakértot ne 
idézze meg, és újabb kihallgatásuk, illetve meghallgatásuk helyett a korábbi kihallgatásról, meghallgatásról 
készült jegyzokönyvet olvassa fel. 
2. A törvényhelyhez fuzött miniszteri indokolás is rámutat azonban arra, hogy a közvetlenségnek e mellozése 
nem veszélyeztetheti a megismételt eljárás célját. A 388. § (2) bekezdésébol következoen ezért a korábbi 
jegyzokönyv felolvasására csak abban az esetben van lehetoség, ha az érintett tanúvallomás vagy 
szakvélemény a korábbi elsofokú határozatban megállapított tényállás olyan részére vonatkozik, amely a 
másodfokú eljárásban nem vált aggályossá. 
Ha ugyanis a korábbi elsofokú határozat hatályon kívül helyezésére azért került sor, mert az ítélet 
megalapozatlanságát a másodfokú bírósági eljárásban nem lehetett kiküszöbölni, az (1) bekezdésben 
foglaltak nem alkalmazhatók, és a már egyszer meghallgatott tanút vagy szakértot ilyen esetben a megismételt 
tárgyalásra is meg kell idézni és az újabb kihallgatásuk, meghallgatásuk nem mellozheto. [Természetesen az 
(1) bekezdésben foglaltak alkalmazása a bíróság számára pusztán lehetoség, ebbol következoen a tanú 
ismételt kihallgatására, a szakérto ismételt meghallgatására akkor is sort lehet keríteni, ha a bíróság ezt a 
megismételt eljárásban felvett bizonyítás tükrében indokoltnak tartja, akár saját álláspontja szerint, akár az 
ügyész, a vádlott vagy a védo indítványa alapján.] 
A (2) bekezdésben foglalt szabály tehát garanciális jellegu, az (1) bekezdéshez képest kivételt állapít meg. 
Kizárja az egyszerusítés lehetoségét abban az esetben, ha az eljárás célját veszélyezteti. Ha ugyanis a 
hatályon kívül helyezett határozat tényállásának megalapozatlansága éppen a tényállásnak azt a részét érinti, 
amelyre a tanúvallomás vagy a szakvélemény vonatkozik, a korábbi tényállás megállapítási-hiba korrekciója 
csak az erre a részre vonatkozó bizonyítás teljes köru megismétlésével lehetséges. 
3. Megalapozatlanság okából hatályon kívül helyezésre azonban nem csak olyan esetben kerülhet sor, amikor 
a megalapozatlanság a tényállás egészét érinti, hanem olyankor is amikor az a tényállásnak csak egy - bár az 
elbírálás szempontjából jelentos - részére vonatkozik. 
Elképzelheto például, hogy a büntetoeljárás egy vádlottal szemben több buncselekmény elkövetésének 
vádjával folyik. Nem zárható ki, hogy a hatályon kívül helyezésre azért került sor, mert az elsofokú bíróság 
csak a vád tárgyává tett egyes cselekmények kapcsán nem állapított meg tényállást, illetve az csak egyes 
cselekmények vonatkozásában szenvedett egyéb okból a másodfokú eljárásban ki nem küszöbölheto 
megalapozatlanságban. 
Ilyen esetben a (2) bekezdésben foglalt korlátozásnak nyilvánvalóan érvényesülnie kell a tényállás azon 
részével kapcsolatban, amelyet a megalapozatlanság érintett. Mindazon részek tekintetében viszont, amelyeket 
a másodfokú bíróság megalapozatlannak talált, célszeru biztosítani az egyszerusítés lehetoségét, vagyis azt, 
hogy a már kihallgatott tanút vagy a már meghallgatott szakértot ne kelljen a megismételt tárgyalásra újból 
megidézni, és ismételten kihallgatni, illetve meghallgatni. 



A (3) bekezdés ezért a (2) bekezdésben írt korlátozást nem teszi alkalmazandóvá a tényállás azon részeivel 
kapcsolatban, amelyeket a megalapozatlanság nem érint. Ezek vonatkozásában a korábbi tanúvallomás vagy 
szakvélemény felolvasása lehetséges. 
Ugyanígy lehetoség van a (3) bekezdésben foglalt rendelkezés alkalmazására abban az esetben is, ha a vád 
tárgyává tett cselekmények nem feltételezik több rendbeli buncselekmény megállapítást, hanem például a 
folytatólagos egység keretén belül maradnak. Ilyenkor is vizsgálni kell, hogy a folytatólagosság keretén belül 
értékelendo résztevékenységek elkülöníthetok-e abból a szempontból, hogy melyeket érint a 
megalapozatlanság és melyeket nem. Amennyiben ez az elkülönítés lehetséges, a megalapozatlanság által nem 
érintett résztevékenységekkel kapcsolatban mód van a hatályon kívül helyezést megelozo eljárásban felvett 
bizonyítás anyagának a felolvasására. 
Be. 389. §-hoz 
1. A Be. 389. §-ban folytatódik azoknak az eltéréseknek a szabályozása, amelyekkel a Be. XIII. Fejezetének 
rendelkezéseit alkalmazni kell az elsofokú bírósági eljárás megismétlése esetén. 
A másodfokú eljárásra vonatkozó szabályok kapcsán láthattuk már, hogy a vádlott és a védo fellebbezési 
jogosultságát teljesíti ki a súlyosítási tilalom szabálya, mely korlátozza az elsofokú határozatnak a vádlott 
terhére történo megváltoztatását abban az esetben, ha a vádlott terhére az ügyész fellebbezést nem jelentett 
be. 
A Be. 348. § (1) bekezdésének általános szabályai szerint a másodfokú bíróság - ha a törvény kivételt nem tesz 
- a fellebbezéssel megtámadott ítéletet az azt megelozo bírósági eljárással együtt felülbírálja. Az ítéletnek a 
tényállás megalapozottságára a bunösség megállapítására, a buncselekmény minosítésére, a büntetés 
kiszabására, valamint intézkedés alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit arra tekintet nélkül bírálja felül, 
hogy ki, milyen okból fellebbezett. Ezen általános szabály alól kivételt tesz a Be. 351. § (1) bekezdése, amikor 
kimondja, hogy az elsofokú bíróság által felmentett vádlott bunösségét megállapítani, a vádlott büntetését, 
illetve a büntetés helyett alkalmazott intézkedését súlyosítani csak akkor lehet, ha a terhére fellebbezést 
jelentettek be. [A Be. 354. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek azt kell 
tekinteni, ami a bunösség megállapítására, a buncselekményének súlyosabb minosítésére, a büntetésének 
súlyosítására, illetve a vele szemben büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb megállapítására 
vagy az ilyen intézkedés helyett büntetés megállapítására irányul. A részletekre vonatkozóan, ideértve azt is, 
hogy mit kell a büntetés, illetve intézkedés súlyosításán érteni, lásd a 354. §-hoz fuzött magyarázatot.] 
A súlyosítási tilalom érvényesülése esetére a másodfokú bíróság teendoit a Be. 371. §-a határozza meg. Ebbol 
következoen, ha a másodfokú bíróság álláspontja szerint a vádlottal szemben a büntetést vagy intézkedést 
anyagi jogszabálysértéssel határozták meg, de azt az ügyész nem sérelmezte, a másodfokú eljárásban 
súlyosításra nincs lehetoség. Így az elsofokú bíróság ítéletének a Be. 372. §-a aszerinti megváltoztatására a 
súlyosítást érintoen nem kerülhet sor, és a Be. 371. § rendelkezésének megfeleloen helyben hagyó határozatot 
kell hozni. [A részletekre vonatkozóan lásd a Be. 371. §-hoz és a 372. §-hoz fuzött magyarázatot.] 
Az eddigiekben ismertetett szabályok tehát biztosítják, hogy a másodfokú eljárásban a vádlott terhére a 
határozatot saját vagy védoje fellebbezése folytán ne lehessen megváltozatni abban az esetben, ha az ügyész a 
határozatot a vádlott terhére irányuló fellebbezéssel nem támadta. A másodfokú bíróságnak ilyen esetben a 
büntetés súlyosításától tartózkodnia kell. 
Nyilvánvalóan azonban az említett elv háttérbe szorulását eredményezné, ha a másodfokú bíróság a vádlott 
terhére nem változtathatja meg a határozatot, azonban az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezése és az 
elsofokú bíróság új eljárásra utasítása esetén a megismételt eljárásban mód lenne a vádlottra nézve terhesebb 
határozat meghozatalára olyan esetben, amikor az ügyész a vádlott terhére nem jelentett be fellebbezést. 
Ezt kívánja megakadályozni a Be. 389. § (1) bekezdése, amikor a megismételt eljárásban is kizárja annak a 
lehetoségét, hogy a felmentett vádlott bunösségét megállapítsák, illetoleg a hatályon kívül helyezett ítéletben 
kiszabott büntetésénél súlyosabb büntetést szabjanak ki vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedésénél 
súlyosabb intézkedést alkalmazzanak a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában. 
2. Elofordulnak azonban olyan esetek, amikor a Be. 389. § (1) bekezdése szabályának merev alkalmazása nem 
kívánatos, az említett szabályozási célon túlmeno következménnyel járna. A Be. 389. § (2) bekezdése bizonyos 
esetekre kivételt tesz az (1) bekezdés szabályozása alól és a vádlott terhére szóló fellebbezés is lehetové teszik 
a határozatnak a vádlott terhére történo megváltoztatását. 
Azokban az esetekben rendelkezik errol, amikor az elsofokú határozat meghozatala során olyan eljárási hiba 
történt, amely mellett a meghozott ítéletnek joghatás nem tulajdonítható, és azt semmilyen részében sem lehet 
érvényesnek tekinteni, illetve amikor a megismételt eljárásban a vádlottra nézve olyan körülmények merülnek 
fel, amelyek következményeit korábbi elsofokú határozat jogerore emelkedése esetén is viselnie kellene. A (2) 
bekezdés a) pontja az (1) bekezdés rendelkezése alóli kivételként azokat az eseteket szabályozza, amikor az 



elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére a Be. 373. § (1) bekezdésének II/a)-c) pontjában vagy a 
376. § (1) bekezdésében meghatározott ok miatt került sor. A 373. § (1) bekezdés II/a)-c) pontja alapján akkor 
kerül sor az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezésére, és az elsofokú bíróság új eljárásra utasítására, ha a 
bíróság nem volt törvényesen megalakítva, ha az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt vagy olyan 
bíró vett részt, aki nem volt mindvégig jelen a tárgyaláson, vagy ha a bíróság a hatáskörét túllépte, katonai 
büntetoeljárás hatálya alá tartozó vagy más bíróság kizárólagos illetékességébe tartozó ügyet bírált el. 
Ezekben az esetekben olyan súlyos eljárási szabálysértés történt, amely mellett a meghozott határozat - a 
miniszteri indokolás szerint is - a megismételt eljárás során nem korlátozhatja a bíróság meggyozodésének 
érvényesülését. A 376. § (1) bekezdése alapján a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság határozatát akkor 
helyezi hatályon kívül és utasítja az elsofokú bíróságot új eljárás lefolytatására, ha a 352. § alapján ki nem 
küszöbölheto megalapozatlanság a bunösség megállapítását vagy a büntetés kiszabását illetoleg az intézkedés 
alkalmazását lényegesen befolyásolta. (Ez utóbbi rendelkezést a 2002. évi I. törvény 221. §-ával eszközölt 
módosítás iktatta az eljárási törvénybe.) 
A (2) bekezdés b) pontja szerint a korlátozás nem érvényesül abban az esetben sem, ha a bíróság a 
megismételt eljárásban felmerült új bizonyíték alapján olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán súlyosabb 
büntetést kell kiszabni, feltéve, hogy az ügyész ezt indítványozza. A megismételt eljárásban felmerült új 
bizonyítéknak azt a bizonyítékot kell tekinteni, amelyrol a hatályon kívül helyezést megelozoen eljárt elsofokú 
bíróságnak nem volt tudomása. A szabályozás felteheto indoka, hogy a Be. 392. § (1) bekezdés a) pontja 
értelmében a bíróság jogeros ítéletével elbírált cselekmény esetén perújításnak van helye, ha az alapügyben 
akár felmerült, akár fel nem merült tényre vonatkozóan olyan új bizonyítékot hoznak fel, amely valószínuvé 
teszi, hogy - többek között - a vádlottal szemben lényegesen súlyosabb büntetést, intézkedés helyett büntetést 
kell kiszabni, vagy büntetés helyett lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni. Mivel tehát a felmerült 
új bizonyíték alapján megállapított új tényre alapítva a perújítási eljárásban a jogeros ítélet meghozatalát 
követoen is sor kerülhet a vádlottal szemben terhesebb rendelkezés meghozatalára, azt már a megismételt 
eljárás vonatkozásában sem indokolt kizárni. 
A (2) bekezdés c) pontja szerint ugyancsak nem érvényesül az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás 
akkor sem, ha az ügyész vádkiterjesztése folytán a vádlott bunösségét más buncselekményben is meg kell 
állapítani. Az ügyésznek a vád kiterjesztésére a Be. 310. §-a nyúlt lehetoséget. Ennek értelmében az ügyészi 
vád kiterjesztésérol akkor beszélünk, ha az ügyész úgy látja, hogy a vádlott más buncselekményben is bunös, 
mint amely miatt vádat emelt. Ebben az esetben az ügyésznek a folyamatban lévo büntetoeljárástól is 
függetlenül lehetosége lenne a más buncselekmény miatt a vádemelésre, így a vádlottat hátrány nem éri, ha 
erre az ellene folyamatban lévo és a hatályon kívül helyezést követoen megismételni rendelt eljárásban kerül 
sor. (Sot az esetek többségében ez a vádlottnak kifejezetten érdeke, mert tapasztalati tény, hogy az egy 
eljárásban történo elbírálás esetén kiszabott halmazati büntetés általában rá nézve kedvezobb, mint a külön 
ítéletekkel kiszabott két büntetés.) 
A (2) bekezdés d) pontja értelmében nem érvényesül az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás abban az 
esetben sem, ha az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezésére a felülvizsgálati eljárásban a terhelt 
terhére bejelentett felülvizsgálati indítvány folytán került sor. A d) pont rendelkezését a 2002. évi I. törvény 
221. §-a iktatta be. Az e törvényhelyhez fuzött miniszteri indokolás szerint, ha az elsofokú bíróság 
határozatának hatályon kívül helyezése a terhelt terhére bejelentett felülvizsgálati indítvány alapján a 
felülvizsgálati eljárásban történt és a megismételt eljárásban a súlyosítási tilalom érvényesülne, a 
megismételt eljárásban hozott határozat deklaratív jellegu lenne, ezért indokolt ilyen esetekre a súlyosítási 
tilalom feloldása. 
3. Miként láthattuk, a Be. 389. § (1) bekezdése az elsofokú bírósági eljárás megismétlése esetére szabályozza 
a súlyosítási tilalom általános szabályát, míg a (2) bekezdés az ez alóli kivételeket határozza meg. A (3) 
bekezdés a "kivétel alóli kivétel" szabályáról rendelkezik, vagyis arról, amikor az (1) bekezdés szabálya akkor 
is érvényre jut, ha a (2) bekezdésben foglalt kivételes esetekkel állunk szemben. Ennek egyetlen esetköre a Be. 
349. § (2) bekezdésében meghatározott, amikor a másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlott 
tekintetében az elsofokú bíróság ítéletének reá vonatkozó részét is hatályon kívül helyezi, és az elsofokú 
bíróságot e tekintetben is új eljárásra utasítja, mivel a fellebbezéssel érintett vádlottak tekintetében ugyanígy 
határozott. 
A Be. 350. §-a értelmében e rendelkezés alapján az ítélet megalapozatlansága esetén az elsofokú bíróság új 
eljárásra utasítására akkor kerülhet sor, ha az a fellebbezéssel nem érintett vádlott felmentését, a 
buncselekmény enyhébb minosítése folytán a törvénysértoen súlyos büntetés enyhítését vagy az eljárás 
megszüntetését eredményezheti. Mindebbol kitunoen tehát e rendelkezések alapján, a hatályon kívül 
helyezésre és a megismételt eljárásra utasításra a fellebbezéssel nem érintett vádlott vonatkozásában, 



kizárólagosan az o érdekében kerülhet sor. [E tekintetben a részleteket lásd a Be. 349. §-ához és a 350. §-
ához fuzött magyarázatnál.] 
Méltánytalan helyzetet teremtene - a hivatalból történt hatályon kívül helyezés - akár csak a (2) bekezdésben 
felsorolt esetekben is, ha a vádlottra nézve hátrányosabb rendelkezések meghozatalát eredményezné. Ennek 
lehetoségét zárja ki a (3) bekezdés, amikor rögzíti, hogy ilyen elozmények után még a (2) bekezdés esetében 
sem lehet a vádlott bunösségét megállapítani, illetoleg vele szemben súlyosabb büntetést kiszabni, vagy 
büntetés helyett alkalmazott intézkedésénél súlyosabb intézkedést alkalmazni. 
Be. 390. §-hoz 
A Be. eredeti szövege a másodfokú bíróság eljárásának megismétlésére vonatkozó szabályokat a 16. Fejezet 
III. Címében tartalmazta. Mivel az eredeti szabályozás szerint kétfokú jogorvoslati rendszerre vonatkozó 
szabályozást tartalmazott volna a Be., a másodfokú bíróság eljárásának megismétlésére rendszerint a 
harmadfokú bíróság határozata alapján került volna sor és a szabályozás ehhez a modellhez igazodott. A Be. 
2002. évi I. törvény visszatért az egyfokú jogorvoslati rendszerhez, melyben a másodfokú bíróság megismételt 
eljárására csak a Legfelsobb Bíróság által lefolytatott valamely rendkívüli jogorvoslati eljárás folytán 
kerülhet sor. A 2002. évi I. törvény 221. §-a a szabályozást ennek megfeleloen módosította, és mivel a 
módosítás a Be. szerkezetén is változtatott, a szabály a XV. Fejezetébe és azon belül a II. Címbe került. 
A Be. módosított 390. §-a szerint, ha a Legfelsobb Bíróság a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül 
helyezi, és a másodfokú bíróságot új eljárásra utasítja, a másodfokú bíróság eljárására az I. Cím 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
E rendelkezést tehát abban az esetben kell alkalmazni, ha a Legfelsobb Bíróság a felülvizsgálati eljárás során 
a Be. 425. § vagy 426. §-a, illetve a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat elbírálása során a Be. 
437. §-a alapján a másodfokú bíróság határozatát helyezi hatályon kívül és e bíróságot utasítja az eljárás 
megismétlésére. A másodfokú bíróság megismételt eljárására ilyen esetekben a Be. XV. Fejezete I. Címének 
rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni, vagyis a másodfokú eljárás általános szabályait az I. Címben 
foglalt eltérésekkel kell figyelembe venni. 
Be. 391. §-hoz 
1.A Be. 391. § rendelkezései az elsofokú bírósági tárgyalás megismétlésének egy sajátságos esetét 
szabályozzák, amikor arra a Be. 568. § (3) bekezdése értelmében az ügyek utólagos egyesítése folytán kerül 
sor. 
E rendelkezés eredetileg a Be. XVI. Fejezet IV. Címében, a 413. §-ban szerepelt, azonban a 2002. évi I. 
törvény 221. § (6) bekezdése a rendelkezést a Be. XV. Fejezet III. Címében, és a 391. §-ban helyezte el. 
2. A Btk. 72. § (1) és (2) bekezdése értelmében vétség vagy különös méltánylást érdemlo esetben a három évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendo buntett miatt a büntetés kiszabása próbaidore 
elhalasztható, ha alaposan felteheto, hogy a büntetés célja így is elérheto. A Btk. 73. § (2) bekezdése 
értelmében a próbára bocsátást meg kell szüntetni és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátott a 
pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy a próbaido alatt elkövetett 
buncselekményért elítélik. 
A Be. 265. § (2) bekezdése értelmében, ha a próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt a próbára 
bocsátott ellen újabb eljárás indul, vagy ha a próbára bocsátott ellen a próbaido elott elkövetett 
buncselekmény a próbaido alatt indult eljárás, az ügyeket egyesíteni kell és azokat az újabb ügy elbírálására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság bírálja el. Ha a vádlottat katonai büntetoeljárásban 
bocsátották próbára, az ügyeket az a bíróság egyesíti, amely a katonai büntetoeljárást lefolytatta, kivéve, ha a 
katonai büntetoeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 
Elofordulhat azonban, hogy az újabban indult büntetoügyben eljáró bíróság - akár a jogszabály helytelen 
alkalmazása, akár az alapul szolgáló tények hiányos tudomása folytán - az adott rendelkezést figyelmen kívül 
hagyva jár el, az ügyeket nem egyesíti, és a próbára bocsátásról nem rendelkezik. Erre az esetre tartalmaz 
rendelkezést a Be. XVIII. Fejezetében a különleges eljárások között az 568. § (3) bekezdése, amely kimondja, 
hogy ha a próbaido elott vagy a próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt a próbára bocsátott ellen 
újabb eljárás indul, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság az ügyeket 
nem egyesítette, akkor errol a bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból határoz és az ügyben tárgyalást 
tuz ki. 
Erre a tárgyalásra irányadóak a Be. 391. §-nak rendelkezései. 
3. Az (1) bekezdés kimondja, hogy az ekként kituzött tárgyalás lefolytatására az e szakaszban foglalt 
rendelkezéseket kell alkalmazni. [A 386. § (1) bekezdésében a XV. Fejezet egészére vonatkozó általános 
rendelkezések között szerepel az a szabály, hogy a megismételt eljárásban a bíróság soron kívül jár el. Ez a 
rendelkezés értelemszeruen a jelen eljárásra is vonatkozik.] 



A (2) bekezdés értelmében a tárgyalás megkezdése után a tanács elnökének kell ismertetnie az utólagos 
egyesítést kimondó, valamint az alapügyekben hozott határozatokat. Ezek tárgyalás anyagává tétele 
nyilvánvalóan nélkülözhetetlen, hiszen a tárgyalásra meghatározó jelentoséggel bírnak. 
A (3) bekezdés értelmében - amennyiben annak elofeltételei fennállnak - a bíróság a tárgyalás alapján a 
próbára bocsátást megszünteti, a próbára bocsátás elott, illetoleg alatt elkövetett buncselekményt elbíráló 
határozat büntetés kiszabásra vonatkozó rendelkezését hatályon kívül helyezi és halmazati büntetést szab ki. E 
rendelkezés indoka az, hogy ha bíróságok a jogszabályi eloírásoknak megfeleloen jártak volna el a vádlottal 
szemben, a próbára bocsátás megszüntetése mellett egyetlen halmazati büntetés került volna kiszabásra. 
Mivel ez a hatóság hibájából maradt el, a vádlottat csak akkor lehet ebbe a helyzetbe hozni, ha a különleges 
eljárásban tárgyalást tartó bíróságot a törvény feljogosítja a próbára bocsátás elott, illetoleg alatt elkövetett 
buncselekményt elbíráló határozat büntetés kiszabására vonatkozó rendelkezésének hatályon kívül 
helyezésére. 
A (4) bekezdés arról az esetrol rendelkezik, amikor a megtartott tárgyalás alapján az eljáró bíróság 
megállapítja, hogy az ügyek egyesítésének mégsem lett volna helye. Ebben az esetben az eljáró bíróságnak az 
egyesítést kimondó végzést hatályon kívül kell helyeznie, aminek következtében mind a próbára bocsátást 
kimondó, mind pedig a másik buncselekményt elbíráló határozat teljes egészében hatályában marad. 

IV. Cím 

A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM ÜGYDÖNTO 
VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS 

382. § A másodfokú bíróság eljárása során hozott olyan, nem ügydönto végzés elleni jogorvoslatra, amely ellen az 
elso 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 elrendelésérol, megszüntetésérol, a 
kényszerintézkedés tartamának egy évet meghaladó felülvizsgálatáról hozott végzés ellen, valamint a másodfokú 
eljárásban hozott, olyan nem ügydönto végzés ellen, amely ellen az elso fokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, 
ha a végzést 

a) a megyei bíróság hozta, az ítélotáblához, 
b) az ítélotábla hozta, a Legfelsobb Bírósághoz 

fellebbezésnek van helye. 
384. § Az ítélotábla, illetoleg a Legfelsobb Bíróság a fellebbezést tanácsülésen bírálja el. 

XV. Fejezet 

A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS 

Általános rendelkezések 

385. § A bíróság határozatának hatályon kívül helyezése folytán megismételt eljárásban a XIII. Fejezet 
rendelkezéseit az e Fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

386. § (1) A megismételt eljárásban a bíróság soron kívül jár el. 
(2) A megismételt eljárásban a bíróság az ügyet a hatályon kívül helyezo határozat okainak és indokainak 

figyelembevételével bírálja el. 
(3) A megismételt eljárásban hozott ítélet felülbírálata során a másodfokú bíróságot változatlan tényállás mellett 

sem kötik a hatályon kívül helyezo határozatban kifejtett okok és indokok. 

I. Cím 

AZ ELSOFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE 



387. § (1) A tárgyalás megkezdése után a tanács elnöke ismerteti a másodfokú bíróság hatályon kívül helyezo 
határozatát, az elsofokú bíróság hatályon kívül helyezett határozatát, valamint a vádiratot. 

(2) Ha az ügyész a vádat az elsofokú bíróság határozatának hatályon kívül helyezése után módosította, a 
módosított vádiratot az ügyész ismerteti. 

(3) Ha a vádlott nem kíván vallomást tenni, a tanács elnöke a hatályon kívül helyezett határozat alapjául szolgáló 
tárgyaláson tett vallomását is felolvashatja. 

388. § (1) A tanú kihallgatása, illetoleg a szakérto meghallgatása helyett a tanúnak a hatályon kívül helyezett 
határozat alapjául szolgáló tárgyaláson tett vallomásáról, illetoleg a szakértonek az ott eloterjesztett 
szakvéleményérol készült jegyzokönyvet fel lehet olvasni. 

(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése azért történt, 
mert az ítélet megalapozatlanságát a másodfokú bírósági eljárásban nem lehetett kiküszöbölni. 

(3) A (2) bekezdés nem zárja ki annak a tanúvallomásnak, illetoleg szakvéleménynek a felolvasását, amely nem az 
ítéleti tényállás megalapozatlan részére vonatkozik. 

389. § (1) Ha a vádlott terhére nem jelentettek be fellebbezést, a megismételt eljárásban nem lehet a felmentett 
vádlott bunösségét megállapítani, illetoleg 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 elsofokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése a 373. § (1) bekezdésének II. a)-c) 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 bunösségét más buncselekményben is meg kell állapítani, 
d) az elsofokú 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 bunösségét megállapítani, illetoleg súlyosabb büntetést kiszabni 

vagy a büntetés helyett alkalmazott intézkedésnél súlyosabb intézkedést alkalmazni, ha a másodfokú bíróság az 
elsofokú bíróság ítéletét a 349. § (2) bekezdése alapján helyezte hatályon kívül. 

II. Cím 

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS MEGISMÉTLÉSE 

390. § Ha a Legfelsobb Bíróság a másodfokú bíróság határozatát hatályon kívül helyezi, és a másodfokú bíróságot 
utasítja új eljárásra, a másodfokú bíróság eljárására az I. Cím rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. 

III. Cím 

TÁRGYALÁS AZ ÜGYEK UTÓLAGOS EGYESÍTÉSEKOR 

391. § (1) Az 568. § (3) bekezdése alapján kituzött 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 megszünteti; a próbára bocsátás elott, illetoleg alatt elkövetett 
buncselekményt 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 

XVI. Fejezet 



A PERÚJÍTÁS 

A perújítás okai 

392. § (1) A bíróság jogeros 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 

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

alkalmazni, illetve a büntetoeljárást meg kell szüntetni, 
2. a terhelt bunösségét meg kell állapítani, vagy lényegesen súlyosabb büntetést, intézkedés helyett büntetést kell 

kiszabni, vagy büntetés helyett lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni; 
b) a terhelttel szemben ugyanazon cselekmény miatt több jogeros 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 büntetotörvénybe ütközo 

módon megszegte; 
e) az alapügyben az ítéletet a XXIV. Fejezet alapján a terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták. 
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontja esetében perújításnak csak akkor van helye, ha 
a) a perújítási okként megjelölt buncselekmény elkövetését jogeros ítélet megállapította, vagy ilyen ítélet 

meghozatalát nem bizonyítottság hiánya zárja ki, és 
b) e buncselekmény a bíróság határozatát befolyásolta. 

1. A törvény Negyedik Részének XVI. és XVII. Fejezete tartalmazza az eljárási törvényben biztosított két 
rendkívüli perorvoslatra, azaz a perújításra és a felülvizsgálatra vonatkozó szabályokat. E rendelkezések 
jelen formájában való kialakulásához két ellentétesen ható érdek vezetett, jelesül a jogbiztonság 
követelménye, - mely konkrétan a jogero megorzésének igényében nyilvánul meg - s ami ütközhet az igazságos 
és törvényes bírói döntéshez fuzodo, ugyancsak alapveto érdekkel. 
A törvény által igen széles körben biztosított rendes jogorvoslati rendszer ellenére sem zárható ki a téves 
jogeros bírói határozat. Ez esetben korántsem szolgálná a jogbiztonságot e téves, az anyagi igazságosságnak 
meg nem felelo bírói döntés támadhatatlansága. Ezért biztosítja a jelen jogszabály - igaz meglehetosen szuk 
körre szorítva - a rendkívüli jogorvoslatok lehetoségét. 
Amíg a felülvizsgálatra jogkérdés, anyagi jogszabály helytelen értelmezése illetoleg eljárási szabálysértés 
okán kerülhet sor, addig perújításnak ténykérdés esetén van helye: akkor, ha az alapügyben megállapított 
tényállás megváltoztatását eredményezi, eredményezheti az új - azaz az alapeljárás során fel sem merült, 
avagy felmerült, ám értékelési körbe nem vont, el nem bírált - bizonyíték. 
A perújítással összefüggésben a jelen XVI. Fejezet speciális rendelkezésein túl a kizárás, a bunügyi költség 
kapcsán, valamint a magánvádas eljárás tekintetében ír még elo szabályt a törvény. A Be. 21. § (3) bekezdés 
d) pontja valamint (4) bekezdése szerint a perújítási eljárásból - mind a megengedhetoségre, mind a 
megismételt eljárásra nézve - ki van zárva az a bíró, értelemszeruen hivatásos bíró éppúgy mint a népi ülnök 
(BH1993. 409., BH1999. 244., BH2001. 516.) aki, vagy akinek a hozzátartozója részt vett a perújítással 
megtámadott határozat meghozatalában [a hozzátartozó fogalmára a Be. 601. § (3) alapján lásd a Btk. 137. § 
6.]. A bíró kizárásával azonos módon rendelkezik az ügyész tekintetében a Be. 31. § (2) bekezdése, míg a 
nyomozó hatóság tagját tekintve a Be. 38. § (2) bekezdése. A Be. 74. § (1) bekezdés a) pontjának 
megszövegezésébol következoen bunügyi költség a perújítási eljárás során az állam által elolegezett költség 
is. Végül a Be. 515. §-ban írtakra kell még utalni a magánvádas eljárás kapcsán. 
A szabályozás lényegét tekintve - némi módosulás mellett - megfelel a korábban hatályban volt, a 
büntetoeljárásról szóló l973. évi I. törvény Második részének XI. Fejezetében a 276-283. §-ban írtaknak. 
Ebbol következoen a korábbi bírói gyakorlat töretlenül irányadó. 
2. A jelen 392. § címe szerint is azokat az okokat sorolja fel, melyek a perújítás alapjául szóba jöhetnek. Már 
itt hangsúlyozni kell, hogy perújításnak nem általánosan, a büntetoeljárás során hozott valamennyi határozat 
ellen van helye, hanem csupán a bíróság által hozott és jogeros, ügydönto határozatnak minosülo döntés 
ellen. Ilyen a Be. 329. § szerinti ítélet, továbbá a Be. 404. §-ban írt értelmezésre figyelemmel a bírósági 
eljárást megszünteto (Be. 332. §), vagy a Be. 543. § alapján tárgyalás mellozésével hozott végzés. A perújítás 
konkrét okait az (1) bekezdés a)-e) pontjai nevesíti. Ezen túlmenoen értelmezést ad a Be. 393. §-a is. 
3. A Be. 392. § (1) bekezdés a) pontja szerint perújításnak új bizonyíték esetén lehet helye. A bizonyíték akkor 
tekintheto újnak, ha az alapügyben nem merült fel, illetve ha felmerült ugyan, de azt döntéshozatali 



ténykedése folytán a bíróság nem vette figyelembe, nem értékelte. Amennyiben a kérdéses bizonyítékot 
értékelték, úgy perújításnak nincs helye, ez ugyanis a bizonyítékok újraértékelését jelentené, ami még akkor is 
kizárt, ha a korábbi értékelés téves volt. Amennyiben a bizonyítási indítványt már az alapeljárásban is 
eloterjesztették, és ott elutasították, ezáltal már az értékelése megtörtént, ennélfogva az indítvány újbóli 
eloterjesztése nem szolgálhat a perújítás alapjául (BH1978. 468., BH1979. 16.). Amennyiben a bizonyítási 
indítványról az alapeljárásban nem határoztak, azt nem utasították el, akkor perújításnak van helye (BH2001. 
163.) 
Új bizonyíték ugyanakkor az eddig még ki nem hallgatott tanú vallomása. Az erre történo hivatkozás esetén 
általában perújítási nyomozás elrendelése indokolt. A fentiek vonatkoznak az olyan személy tanúvallomására 
is, aki az alapügyben a mentesség jogával élve a vallomástételt megtagadta, errol a lehetoségrol a Be. 393. §-
a külön is rendelkezik. Ugyancsak mód van az alapügyben már eljárt szakérto újabb véleménye alapján a 
perújítás elrendelésére (BH1989. 144.), valamint az alapeljárás során már kihallgatott tanúnak más 
vonatkozásban új, eddig fel nem merült tényre, azzal összefüggésben való megnyilatkozására tekintettel. 
Perújítás alapját csak az alapítélet meghozatalakor is már fennálló tények képezhetik, az utóbb 
bekövetkezettek nem. Új tényként kell viszont értékelni az életveszélyt okozó testi sértés miatti elitélés 
esetében, ha utóbb a sértett a bántalmazással okozati összefüggésben meghalt (BH1984. 443.). Végül: 
figyelemmel arra, hogy az eljárás koncepciós volta csak utólag volt feltárható, a Legfelsobb Bíróság egy eseti 
döntésében új tényként értékelte, hogy az ítélet annakidején koncepciós eljárás alapján született (BH1997. 
434.). 
A fentieken túl további feltétel a bizonyíték újdonsága mellett, hogy az a valósága esetén alkalmas legyen 
olyan új tényállás megállapítására, mely kihatással bír a terhelt bunösségére, illetve az alkalmazott 
joghátrány nemének, mértékének lényeges megváltozását eredményezheti. 
Az elobbivel összefüggésben a terhelt bunösségére kiható változás kétirányú lehet. A jelen szakasz (1) 
bekezdés a) 1. pontjának megfeleloen az alapeljárásban elitélt személy felmentésére, vele szemben a 
büntetoeljárás megszüntetésére kerülhet sor. Az a) 2. esetben az alapeljárásban felmentett személy 
bunösségének megállapítására kerülhet sor, melynek egyik esete lehet az, ha utóbb kiderül: még sincs 
büntethetoséget kizáró ok, jelesül a terhelt az elkövetéskor már nem volt gyermekkorú. Nem igényel bovebb 
indoklást, hogy a döntés érdemét ellentétesre fordító, illetoleg az ezt valószínusíto új bizonyíték felhozatala 
esetén indokolt a perújítás elrendelése. 
Az (1) bekezdés a) pontjának 1. és 2. alpontjában biztosított további esetkör a lényegesen enyhébb vagy 
súlyosabb joghátrány alkalmazásának lehetosége. Vizsgálandó, hogy e vonatkozásban mi tekintheto 
"lényeges" változtatásnak. A Btk. büntetési rendszerébol kiindulva feltétlenül az - az alább említendo egyedi 
esetet kivéve - ha büntetésrol intézkedésre kell áttérni, vagy viszont; és általában ugyanez mondható el a 
fobüntetés, valamint az önállóan, büntetés kiszabása nélkül, vagy ahelyett alkalmazható mellékbüntetések 
összefüggésében is. Erre - a fo-, mellékbüntetések, intézkedések súlyának összevetésére - is megfelelo 
iránymutatást ad a BK. 157. Állásfoglalás. 
Annak eldöntésénél, hogy adott büntetési - intézkedési - nemen belül lényeges változtatásként mi értékelheto, 
mindig az eredetileg megállapított mértékre is figyelemmel kell lenni. Amíg ugyanis rövid, pár hónapos 
szabadságvesztés mellett a tartam fele részét meghaladó változtatás sem jelentos, addig hosszabb büntetés 
mellett jóval kisebb arányú módosítás is több éves büntetés mérséklést-súlyosítást eredményezhet. Ily módon 
egységes, általános érvényu iránymutatás nem adható, és minden egyes ügy külön vizsgálódást, állásfoglalást 
igényel. 
Az (1) bekezdés a) 2. pontja speciális lehetoségként veti fel a súlyosítás azon esetét, amikor büntetés helyett 
lényegesen súlyosabb intézkedést kell alkalmazni. Ilyen lehet, ha például az új tény, bizonyíték alapján azt kell 
megállapítani, hogy a terhelt kóros elmeállapot okán (Btk. 24. §) nem büntetheto, s ily módon a vele szemben 
kiszabott még oly csekély súlyú büntetés (pl. pénzbüntetés) is törvénysérto, ugyanakkor 
kényszergyógykezelésének az elrendelése kötelezo. Ez az eset - tehát amely a vádlott felmentését célozza 
büntethetoség hiányában - az (1) bekezdés a) 1. pontjának I. fordulatába simul, ám korántsem egyértelmuen a 
vádlott javára, hanem sokkal inkább a hátrányára szóló változtatás, amely viszont így a Be. 402. § (3) 
bekezdésében írt tilalomba ütközik. Ezt az ellentmondást oldja fel a fenti külön szabály, mely ténylegesen is a 
vádlott terhére szóló perújítási lehetoségként fogalmazza meg ezt az esetet. 
Végül még néhány megállapítás az (1) bekezdéssel összefüggésben. Lényegesen enyhébb vagy súlyosabb 
büntetés kiszabására nemcsak a bunösség körének, hanem a minosítésnek a megváltozása is vezethet. Ahogy a 
büntetési tartam csekélyebb megváltoztatása nem lehet perújítási alap, úgyszintén a felmento ítélet 
jogcímének a megváltoztatása sem. A törvény szóhasználatából is az következik, hogy a felhozott 
bizonyítéknak elegendo valószínusítenie az (1) bekezdés a) 1-2. pontjában írtakat. A bíróság e bizonyíték 



bizonyító erejét még nem vizsgálhatja, mérlegelheti a perújítás megengedhetosége kapcsán. Azt vizsgálhatja 
tehát csupán, hogy a bizonyíték a valósága esetén a perújítást megalapozza-e (BK. 91., BH1978. 468.). 
4. A Be. 392. § (1) bekezdés b) pontja ítélt dolog címén teszi lehetové a perújítást az utóbb, jogero hatással 
bíró határozat ellen, melyet - feltéve, hogy a perújítás alapos - a Be. 402. § (1) bekezdése szerint kell hatályon 
kívül helyezni és az eljárást végül megszüntetni a BK. 14. állásfoglalásban írtakra is figyelemmel. Ide tartozik, 
hogy ha a két külön ügy tárgyát képezo "ugyanazon cselekmény" természetes vagy törvényi egységet képezo 
buncselekmény - amely tehát így csak egy eljárásban volna elbírálható - ám egyes részcselekményeket 
korábban már jogerosen elbíráltak, úgy a további részcselekmények miatt utóbb benyújtott vádiratot 
perújítási indítványként kell kezelni a korábbi ügyben. Hasonlóan: amennyiben a terheltet nem a valódi nevén 
ítélték el, ez a körülmény ugyancsak perújítási okként szolgál. Ha a terhelt más létezo valós személy nevén 
szerepelt az alapeljárásban, úgy a valós személlyel szemben a perújítás eredményeként felmento rendelkezést 
kell hozni. Fiktív név szerepeltetése esetén felmento rendelkezésnek értelemszeruen nincs helye. 
5. További - viszonylag azonban ritka - perújítási ok, hogy az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot 
használtak fel [(1) c)] illetve, hogy az alapügyben a hatóság (bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság) valamely 
tagja a kötelességét a büntetotörvénybe ütközo módon megszegte [(1) d)]. A két eset együttes taglalása azért 
is indokolt, mert mindkettojükhöz ugyanazt a további feltételt is szabja a törvény a (2) bekezdés a)-b) 
pontjában. Azt tudniillik, hogy egyrészrol a perújítási okként megjelölt fenti buncselekmény (hamis vád, vagy 
hivatali buncselekmény) elkövetését jogeros ítélet állapítsa meg, illetve ilyen ítélet hozatalát ne a 
bizonyítottság hiánya zárja ki, és továbbmenoen azt is, hogy ez a kérdéses bizonyíték, illetve a 
kötelességszegés kihatással volt a perújítással támadott határozatra. Ezáltal biztosított, hogy csak az ügy 
érdemére ténylegesen ki is ható, a buncselekmény súlyát eléro magatartás (meghatározó súlyú tanúvallomás 
hamissága, bizonyíték koholása, illetve hivatali buncselekmény) lehessen oka a perújításnak. 
6. Az (1) bekezdés e) pontja a terhelt távollétében tartott tárgyaláson (XXIV. Fejezet) hozott ítélettel szemben 
teszi lehetové a perújítást. Amint azt a Be. 395. § (3) bekezdésének és az 531. § (6) bekezdésének egybehangzó 
megszövegezése is egyértelmuen jelzi: perújításnak egyrészrol ilyen esetben csupán a vádlott javára lehet 
helye, és hogy az korántsem kötelezo, hanem csupán lehetoség mind az ügyész, mind a Be. 395. § (2) 
bekezdésében felsorolt további jogosítottak számára. Ismert ezzel ellentétes álláspont is, hogy tudniillik 
kötelezo a perújítás, mert a törvényi megengedo szóhasználat arra vonatkozik, hogy nyilván csak ha az elitélt 
a tartózkodási helyérol idézheto, akkor nyílik lehetoség a perújítás kezdeményezésére. További feltétel még - 
amit a perújítás megengedhetosége kérdésében eljáró bíróság köteles vizsgálni -, hogy a terhelt a 
tartózkodási helyérol idézheto legyen. Ha ugyanis a perújítás egyedüli és kizárólagos oka az, hogy a terhelttel 
szemben az eljárást a távollétében folytatták le, úgy a perújítástól eredmény csak akkor várható, ha az új 
eljárás a jelenlétében folyik. Ez indokolja egyébként azt a Be. 395. § (3) bekezdésébol kiolvasható 
következményt, hogy ha a terhelt már elhunyt, javára a Be. 395. § (2) bekezdés d) pontjában írt jogosítottak 
pusztán ezen a jogcímen perújítást nem kezdeményezhetnek. 

393. § A 392. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti új bizonyítéknak kell tekinteni az olyan személy 
tanúvallomását is, aki az alapügyben a mentességi jogával élve a vallomástételt megtagadta. 

A jelen szakasz - visszautalva a Be. 391. § (1) bekezdés a) pontjára - új bizonyítéknak tekinti az olyan személy 
tanúvallomását, aki az alapügyben a vallomástételt a mentességi jogával élve megtagadta. A törvényi 
szóhasználatból következik, hogy csak az alapügyben is már ismert, ugyanakkor a mentességi jog alapján 
bizonyítékot nem szolgáltató tanú vonható e körbe. Nem ritkán az alapeljárás adatai (rendori jelentések, 
meghallgatási - vagy tanúkihallgatási jegyzokönyvekben rögzítettek) kello tájékoztatást adnak arról, hogy az 
érintett tanú által várhatóan szolgáltatott bizonyíték a perújítás elrendelésének irányába mutat-e. Mindezt a 
perújítás megengedhetosége során kell vizsgálni és általában nem mellozheto perújítási nyomozás 
elrendelése. 

394. § Perújításnak a terhelt terhére csak életében és csak az elévülési idon belül van helye. A perújítást nem zárja 
ki, hogy a terhelt büntetését végrehajtották, a terhelt javára szóló perújítást pedig az sem, hogy a terhelt 
büntethetosége megszunt. 

1. A jelen szakasz a perújítás eloterjeszthetoségének iránya és ideje tekintetében állapít meg korlátokat. 
Amíg a terhelt terhére csak életében és az elévülési idon - erre vonatkozóan lásd a Btk. 33-35. §-át - belül van 
helye perújításnak, addig a javára szólóan ilyen korlátozás nem érvényesül. Mégis ha a perújítás alapja a Be. 
392. § (1) bekezdés e) pontja szerint kizárólagosan az, hogy az ítéletet a terhelt távollétében hozták, úgy 
halálát követoen - tekintettel arra, hogy tartózkodási helyérol értelemszeruen már nem idézheto és így a Be. 
395. § (3) bekezdésében írt feltétel nem teljesülhet - perújítás javára nem kezdeményezheto. 



Nem gátja a rendkívüli jogorvoslatnak, hogy a terhelt büntetését már végrehajtották. Bár a fentiekbol már 
nagyrészt következik, de a Be. 394. § (1) bekezdés utolsó fordulata összegzoen külön is rögzíti, hogy a terhelt 
javára szóló perújításnak nem akadálya a büntethetoség megszunése. 

A perújítási indítvány 

395. § (1) A terhelt terhére perújítási indítványt terjeszthet elo 
a) az ügyész, 
b) a pótmagánvádló, a felmentett vádlott bunösségének megállapítása érdekében. 
(2) A terhelt javára perújítási indítványt terjeszthet elo 
a) az ügyész, 
b) a terhelt, 
c) a védo, kivéve ha a terhelt ezt megtiltja, 
d) a fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje, 
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a terhelt hozzájárulása nélkül is - a terhelt törvényes képviseloje és 

hozzátartozója, 
f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére vagy házastársa. 
(3) A 392. § (1) bekezdésének e) pontja alapján csak a terhelt javára és csak abban az esetben lehet perújítást 

indítványozni, ha a terhelt a tartózkodási helyérol idézheto. 
1. A perújítás kezdeményezésére feljogosított személyi kört - a szerint elkülönítve, hogy a terhelt terhére (1), 
vagy javára (2) jogosult azt eloterjeszteni - a jelen szakasz részletezi, csakúgy mint a kezdeményezés módjára 
vonatkozó egyes eloírásokat. 
A legszélesebb jogosítványokkal e vonatkozásban is az ügyész rendelkezik. A terhelt terhére éppúgy élhet 
perújítással, mint a javára. Amíg ez utóbbi esetben e joga lényegében korlátlan, a terhelt javára szóló ügyészi 
perújítást a terhelt sem tilthatja meg [szemben a védoivel (2) a) és c)], addig a terhelt terhére vonatkozóan a 
törvény megkötéseket tartalmaz. Perújításnak bizonyos esetekben a terhelt terhére nincs is helye. Így van ez a 
terhelt halálát követoen, illetve az elévülési idon túl, vagy más büntethetoséget megszünteto ok esetén [Be. 
394. § (1)]. 
Vádképviseletre az ügyészen kívül még a pótmagánvádló és a magánvádló jogosított. Ez utóbbiakat azonban a 
perújítás kapcsán is csak korlátozottan illetik meg a rendkívüli perorvoslat jogosítványai. A terhelt javára 
nem, csupán a terhére élhetnek vele és kizárólag a felmentett - magánvádas eljárásban megszüntetéssel 
érintett - vádlott bunösségének a megállapítása érdekében, tehát a Be. 392. § (1) bekezdés a) 2. pontjának I. 
fordulata szerint. Egyéb, a Be. 392. §-ban írt okokra tekintettel perújítással sem a pótmagánvádló, sem a 
magánvádló nem élhet [jelen szakasz (1) b), Be. 515. § (1)]. 
2. A terhelt perújítási kérelemmel kapcsolatos, a Be. 395. § (2) bekezdés b) pontjában írt jogát semmi sem 
korlátozza. A védo önálló indítványozási jogosítványa viszont a terhelt részérol korlátozást szenvedhet a (2) 
bekezdés c) pontja alapján. A védo által eloterjesztett perújítási indítvány esetében ha a terhelt hozzájárulása 
hiányzik, úgy ez a perújítási indítványt elutasító végzés elleni fellebbezés során még pótolható (BH1991. 
388.). A fiatalkorú terhelt törvényes képviselojének (2) bekezdés d) pontja alapján ugyancsak önálló joga a 
perújítási indítványt eloterjeszteni, esetében nem érvényesül a védonél fennálló korlátozás. Ennek kiemelése 
azért indokolt, mivel a törvényes képviselo indítványtételi jogára a Be. 451. §-a alapján a védo jogai az 
irányadóak. Ugyanakkor viszont másik "idobeli" korlát mégis érvényesül. Amennyiben a fiatalkorú a 18. 
életévét betöltötte, avagy házasságkötés folytán vált nagykorúvá, törvényes képviselojének jogállása, és ebbol 
következoen az eljárásjogi jogosítványai - így jelen jogszabályhelyt tekintve az indítványtételi joga - is 
megszunik. A kényszergyógykezelést elrendelo ítélet kapcsán a (2) bekezdés e) pontja állapít meg kivételes 
jogosultságot a törvényes képviselo, valamint - tole függetlenül is - a hozzátartozó számára. Utóbbi 
fogalmára lásd a Be. 601. § (3) bekezdése alapján a Btk. 137. § (6) bekezdésében írtakat. A terhelt halálát 
követoen a közeli hozzátartozókat jogosítja fel a (2) bekezdés f) pontja kegyeleti szempontokra tekintettel az 
indítvány eloterjesztésére. 
3. A Be. 395. § (3) bekezdése konkrét esetre tartalmaz speciális szabályt. Amint azt a Be. 392. § (1) bekezdés 
e) pontja kapcsán már kifejtettük, a terhelt távollétében a XXIV. Fejezet szabályai alapján lefolytatott 
tárgyaláson hozott ügydönto határozat ellen csak a terhelt javára, s csupán abban az esetben van helye 
perújításnak, ha o a tárgyalásra tartózkodási helyérol idézheto [Be. 531. § (6)]. Ennek indoka, hogy ilyen 
esetben a perújítás egyedüli okaként az szolgál, hogy a terhelt a bírói szakban vádlottként nyilatkozhasson, 
egyéb módon részt vehessen a bizonyításban, amely így számára kedvezobben zárulhat. Ez a lehetoség viszont 



csak akkor érvényesülhet, ha a vádlott már ismert címen tartózkodik, ahonnan idézheto. Így ilyen cím 
hiányában, vagy a terhelt halálát követoen ez a perújítási ok nem foghat helyt. 

396. § (1) A nem jogosulttól származó perújítási indítványnak a bíróság részére történo megküldését az ügyész 
mellozi, errol az indítvány eloterjesztojét 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 körülményrol szerez 
tudomást, amelynek alapján perújítást lehet indítványozni, köteles errol a perújítás megengedhetoségének kérdésében 
döntésre jogosult bíróság területén muködo ügyészt értesíteni. 

1. A törvény az ügyész számára nem írja kötelezoen elo perújítás kezdeményezését, az ügyészt a perújítás 
kezdeményezésének kötelezettsége nem terheli. Változatlanul irányadó a korábbi bírósági gyakorlat, mely 
szerint ha az ügyész a hozzá érkezett beadvány tartalma alapján perújítás indítványozására maga nem lát 
okot, vagy a beadvány perújítási kérelemnek nem is tekintheto, azt szükségtelen a bírósághoz továbbítania 
(BK. 94. III. BH1991. 144.). Szemben a korábbi gyakorlattal, ha a beadvány perújítási indítványnak minosül 
ugyan, ám azt nem az arra jogosult terjesztette elo, úgy annak bíróság részére történo megküldését az ügyész 
mellozi és minderrol csupán értesíti az indítvány eloterjesztojét. 
2. A Be. 396. § (2) bekezdése a perújítási indítvány nélkülözhetetlen kellékeit sorolja. Az ok és a bizonyítékok 
megjelölése azért elengedhetetlen, mivel csak ezek ismeretében lehet állást foglalni abban az alapveto 
kérdésben, hogy a perújítás megengedheto-e vagy sem, fennállnak-e a Be. 392. §-ában írt feltételek, illetve 
hogy nincs kizáró ok. 
Amennyiben az indítvány az okot és a bizonyítékokat nem tartalmazza, úgy ezek teljes hiánya nem ró az eljáró 
hatóságokra felderítési, vizsgálódási kötelezettséget. Így az ügyész nem köteles abban a körben kötelezoen 
vizsgálódni, hogy a hozzá érkezett, konkrét hivatkozás nélküli beadvány esetlegesen perújítási indítvány 
ismérveinek felelhet-e meg, vagy sem (BK. 94.). Az ok nem kelloen szabatos megjelölése azonban nem 
akadálya a rendkívüli jogorvoslatnak. 
3. Végül: hasonlóan a Be. 171. § (2) bekezdésében írt feljelentési kötelezettséghez, a jelen szakasz (6) 
bekezdése szerint a hatóságot, hivatalos személyt a hivatali hatáskörében szerzett tudomása alapján értesítési 
kötelezettség terheli az esetleges perújítási okról. Ez korántsem perújítási indítvány, hanem a törvényi 
szóhasználat szerint is csupán értesítés és az ügyész az abban foglaltakat megvizsgálva dönt arról, hogy 
terjeszt-e elo indítványt, vagy sem. 

A perújítási eljárás 

397. § (1) A perújítás megengedhetoségének kérdésében, ha az alapügyben a helyi bíróság járt el elso fokon, a 
megyei bíróság, ha a megyei bíróság járt el elso fokon, az ítélotábla dönt. 

(2) A perújítási indítványt - ha azt nem az ügyész nyújtja be - a perújítás megengedhetoségének kérdésében 
döntésre jogosult bíróság területén muködo ügyésznél kell írásban benyújtani vagy jegyzokönyvbe 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 eloterjesztenie. 

(3) A perújítási indítvány megküldése elott az ügyész nyomozást rendelhet el. Ha az ügyész nyomozást rendel el, a 
(2) bekezdésben írt határido a nyomozás befejezésétol számít. 

(4) Ha a perújítási indítványt a 392. § (1) bekezdésének e) pontja alapján terjesztették elo, a perújítási eljárást 
soron kívül kell lefolytatni. 

1. A jelen szakasz a perújítási eljárás szabályait foglalja egybe. Abban a kérdésben, hogy a rendkívüli 
jogorvoslatnak helye van-e, a perújítás megengedheto-e vagy sem, az alapügyben eljárt bíróság szerinti 
másodfokú bíróság hivatott dönteni. Tehát ha az alapügyben a helyi bíróság járt el elsofokon, úgy a megyei 
bíróság, míg ha a megyei bíróság járt el elsofokon úgy az ítélotábla foglal állást. Az ügyészi feladatokat is az 
e másodfokú bíróság területén muködo ügyész látja el, eloterjesztve "saját jogán" a perújítási indítványát, 
illetve nyilatkozatával együtt küldve meg a hozzáérkezett más jogosulttól származó indítványt a bírósághoz. 
Ettol eltéro speciális átmeneti rendelkezést tartalmaz a Be. 605. § (6) bekezdése a törvény hatálybaléptetése 
kapcsán. A perújítási indítványt nem a fenti, hanem a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezo bíróság bírálja el, ha az indítvány még e törvény hatálybalépése elott érkezett ehhez a bírósághoz. 
A szabály indoka, hogy a korábbi törvény, azaz az 1973. évi I. törvény 278. §-a az alapügyben elso fokon 
eljárt bíróságot jogosította fel a perújítás megengedhetosége tárgyában való döntésre is. 
Mielott az ügyészi feladatok részletezésére sor kerül, itt is utalni kell arra, hogy a Be. 31. § (2) bekezdése 
szerint a perújítási eljárásból ki van zárva az az ügyész, aki az alapügyben a nyomozást teljesítette, egyes 



nyomozati cselekményeket végzett, vádat emelt, illetoleg a vádat képviselte. Hasonlóan a perújítási 
nyomozásból - rendelje el azt akár a bíróság, akár az ügyész - a nyomozó hatóságnak az alapügyben eljárt 
tagja is ki van zárva a Be. 38. § (2) bekezdése értelmében. 
A perújítással összefüggo ügyészi jogosítványok szélesköruek. Kivéve a pótmagánvád, magánvád esetét (jelen 
szakasz (2) bekezdése, Be. 515. § (2) bekezdése), a perújítási indítványt a fentiek szerinti hatáskörrel és 
illetékességgel bíró ügyésznél kell benyújtani vagy jegyzokönyvbe mondatni. Amennyiben ez nem így történt, 
az indítványt ehhez az ügyészhez kell megküldeni. Az ügyész a hozzáérkezett és a perújítási indítvány 
ismérveinek megfelelo beadványt megvizsgálja abból a szempontból, hogy nem szükséges-e nyomozás 
elrendelése. Igenlo esetben nyomozást rendel el, melyre a IX. Fejezet szabályai vonatkoznak. A nyomozás 
elrendelése általában akkor indokolt, ha olyan új bizonyítékra alapozzák a perújítást, mely az alapeljárásnak 
egyáltalán nem volt része. Ilyen például a korábban személyes mentességi jogával élo tanú vallomása (Be. 
393. §). 
Az ügyész rövid határidon belül küldi meg a más által hozzá benyújtott perújítási indítványt a bíróságnak, 
ahhoz a nyilatkozatát is mellékeli, melyben állást foglal a perújítás megengedhetosége tekintetében. Az 
említett rövid határidot - 30 nap - az indítvány ügyészhez érkezésétol, illetve a perújítási nyomozás 
befejezésétol kell számítani és bár hosszabbítását a törvény nem teszi lehetové, ugyanakkor e határido 
túllépését sem szankcionálja. Mégis - és nem csupán az ügyészi tevékenység kapcsán, hanem a perújítási 
eljárás teljes terjedelmében - soronkívüliséget ír elo a jelen szakasz (4) bekezdése a Be. 392. § (1) bekezdés e) 
pontjában írt esetre. A szabályozás indoka az, hogy az egyszer már - igaz a terhelt távollétében - lefolytatott 
bizonyítás mielobbi megismétlésre kerülhessen. 
Amennyiben az ügyész nem a más, arra jogosult indítványára, hanem a saját észlelete - vagy akár a Be. 396. 
§ (3) bekezdése szerinti értesítés - alapján jár el, akkor is hatályosulnak a fent írtak azzal, hogy az ügyész 
terjeszti elo maga indítványát a bíróságnak. Ezt megelozoen perújítási nyomozást is folytathat, s ha a 
nyomozás eredménye révén nem lát alapot a perújítás indítványozására, úgy a nyomozást megszünteti és 
annak anyagát nem is küldi meg a bíróságnak indítványtétel hiányában. 
2. A perújítás megengedhetosége tárgyában az (1) bekezdésben megjelölt bíróság másodfokú tanácsa - tehát 
három hivatásos bírája - jár el a be 398. § (2) bekezdés alapján tanácsülésen, azaz a Be. 234. § (5) 
bekezdésében írtaknak megfeleloen a nyilvánosság kizárásával. A bíróságnak e döntéséig mód van a 
perújítási indítvány visszavonására. Amennyiben a perújítási indítványt az eloterjesztoje még azelott vonja 
vissza, hogy az ügyész a nyilatkozatával együtt az iratokat a bíróságnak megküldte volna, a perújítási 
indítványt - és az annak visszavonását tartalmazó nyilatkozatot - már meg sem kell küldeni a bíróság részére 
a jelen szakasz (3) bekezdése szerint. A perújítási indítványnak nem tekintheto, terhelt terhére eloterjesztett 
beadványt - ha az abban foglaltakat az ügyész nem találja alaposnak és ezért perújítási indítványt elo sem 
terjeszt - ugyancsak nem kell a bíróságnak megküldeni, hanem azt az ügyész utasítja el (BK. 94. III.). 

398. § (1) A bíróság beszerzi az alapügy iratait, és ha a perújítás megengedhetoségében való döntéshez szükséges, 
az indítványozó által megjelölt bizonyítási eszközök felkutatása érdekében megkeresheti az ügyészt. A nyomozásra a 
IX. Fejezet rendelkezései a perújítási eljárás jellegének megfeleloen irányadók. Elozetes letartóztatás, ideiglenes 
kényszergyógykezelés, lakhelyelhagyási tilalom és házi orizet nem rendelheto 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 395. § (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. 

A perújítás megengedhetosége tárgyában hozandó döntése elott a bíróság beszerzi az alapeljárás iratait. Nem 
utolsó sorban ezekbol az iratokból állapítható meg, hogy a hivatkozott bizonyíték újnak minosül-e. Ha nem áll 
rendelkezésre, beszerzi a Be. 392. § (2) bekezdés a) pontja szerinti jogeros ítéletet, vagy határozatot, végül 
amennyiben az indítványban megjelölt bizonyítási eszköz felkutatása szükséges, úgy e végett a területén 
muködo ügyészt megkeresheti. A nyomozást ebben az esetben is a IX. Fejezet értelemszeru alkalmazásával 
kell lefolytatni. 
Lényeges szabály, hogy a legsúlyosabb kényszerintézkedések, azaz az elozetes letartóztatás, ideiglenes 
kényszergyógykezelés, lakhelyelhagyási tilalom és házi orizet (VIII. Fejezet II-II-IV. Címe) az eljárásnak 
ebben a szakaszában még nem alkalmazhatóak. 
Speciális átmeneti rendelkezést tartalmaz a Be. 602. § (4) bekezdése a törvény hatálybalépése elott elrendelt 
perújítási nyomozás tekintetében, amennyiben azt már a jelen törvény szabályai szerint kell lefolytatni. 
Amint arra fentebb már utaltunk, ha az alapeljárásban az ügyész nem vett részt - pótmagánvád, magánvád 
esete - úgy a perújítás során a fenti általános szabályoknak megfelelo részvétele is szükségtelen, csupán 



formalitás lenne. Erre figyelemmel perújítási indítványát a pótmagánvádló [Be. 397. § (2)], illetve a 
magánvádló [Be. 515. § (2)] közvetlenül a döntésre jogosult bírósághoz kell, hogy benyújtsa. 

399. § (1) Ha a bíróság a perújítási indítványt alaposnak találja, a perújítást elrendeli, és az ügyet a megismételt 
eljárás lefolytatása végett megküldi az alapügyben eljárt elsofokú bíróságnak, illetoleg a megismételt eljárás 
lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bírósághoz teszi át, egyidejuleg az alapügyben hozott 
bármely rendelkezés végrehajtását felfüggesztheti, illetoleg félbeszakíthatja, vagy a szükséges kényszerintézkedést 
elrendelheti. A 392. § (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 eloterjesztette, és ha az indítványt nem az ügyész terjesztette elo, az ügyésszel is. 

(3) Az ugyanazon jogosult által a korábbival azonos tartalommal ismételten eloterjesztett vagy egyébként a 
korábbival azonos tartalommal ismételten eloterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a 
bíróság mellozheti. 

(4) A felmerült bunügyi költséget a perújítási indítvány elutasítása esetén az indítványozó viseli, ha a perújítási 
indítványt az ügyész terjesztette elo, a bunügyi költséget az állam viseli. 

1. A bíróság eloször a perújítás megengedhetosége tárgyában határoz. E döntése meghozatala során még 
nem vizsgálhatja a felhozott bizonyítékok bizonyító erejét. Csupán abban lehet - és kell - állást foglalnia, hogy 
e bizonyítékok a valóságuk esetén alkalmasak lehetnek-e a kívánt cél elérésére, eredményezhetik-e lényegesen 
enyhébb vagy súlyosabb büntetés kiszabását, az elitélt terhelt felmentését, illetoleg a felmentett terhelt 
bunösségének megállapítását. 
Amennyiben az indítványt alaposnak találja, úgy a perújítást elrendeli és az iratokat XV. Fejezet szerinti 
megismételt eljárás lefolytatására a megfelelo bíróságnak küldi meg. Ez az alapügyben eljárt elso fokú 
bíróság, de lehet más, hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkezo bíróság is. Ez utóbbi esetben a perújítást 
elrendelo határozatban egyben az ügy áttételérol is dönteni kell. A perújítás során eddig felmerült bunügyi 
költségrol rendelkezni nem kell, majd csak az új ügydönto határozat meghozatalakor az általános szabályok 
szerint. 
A perújítási indítványnak helyt adó, perújítást elrendelo döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. 
Az eljárásnak ebben a szakaszában érdemben még nem dönthet a bíróság - annál is kevésbé, mivel a perújítás 
elrendelését követoen nem a megengedhetoség tárgyában eljáró másodfokú bíróság, hanem az alapügyben 
eredetileg eljárt elsofokú bíróság hoz majd újabb ügydönto határozatot -, így értelemszeruen sem hatályon 
kívül helyezo, sem eljárást megszünteto érdemi döntés meghozatalára sem jogosult, függetlenül attól, hogy az 
e határozathoz szükséges minden adat esetlegesen rendelkezésére is áll. E foszabály alóli kivételt állapít meg 
az (1) bekezdés utolsó fordulata: ítélt dolog esetén pergazdaságossági szempontok alapján a döntés 
meghozható. 
Ugyanakkor az alapügy bármely korábbi rendelkezésének a végrehajtását felfüggesztheti, félbeszakíthatja. 
Teheti ezt például a polgári jogi igénnyel kapcsolatos, vagy az elkobzásra vonatkozó határozat kapcsán, míg 
a félbeszakítás elsosorban a szabadságvesztéssel összefüggésben merülhet fel. Amint a bíróság a perújítás 
megengedhetosége tekintetében igenloen határozott, úgy - ha ennek szüksége fennáll - az általános szabályok 
szerint ettol kezdodoen már kényszerintézkedést is elrendelhet. 
2. Amennyiben a perújítási indítványt a bíróság nem találja alaposnak, úgy azt végzésével elutasítja. Az 
elutasítás további lehetoségeit is nevesíti a (2) és (3) bekezdés elsosorban pergazdasági okokra 
visszavezethetoen. A nem jogosulttól származó perújítási indítvány ugyancsak elutasítandó, ebben az esetben 
a bíróságnak lehetosége van arra, hogy a határozathozatalt mellozze. A rendelkezés nem a jogosultak 
korlátozására irányul, hanem éppen annak a felismerésén alapul, hogy felesleges a bíróságnak olyan körben 
vizsgálódnia, olyan indítvánnyal foglalkoznia, amelyrol egyszer már érdemben határozott. 
A bíróság határozata ellen az indítvány eloterjesztoje és - az általános szabályokból következoen - az ügyész 
fellebbezhet . Az elutasító határozatot is az o részükre kell kézbesíteni a jogorvoslati jogosultság 
érvényesíthetosége végett. Mindez az ügyészt tekintve természetesen csak akkor érvényesül, ha az eljárásban 
részt vesz, tehát pótmagánvádló, magánvádló fellépése esetén nem. 
A felmerült bunügyi költséget az indítvány elutasítása esetén az azt eloterjeszto (így a terhelt, hozzátartozó, 
törvényes képviselo) viseli. Kivételt e szabály alól a védo képez, helyette ugyanis a terheltet kell kötelezni a 
költségek viselésére. Amennyiben a perújítási indítványt az ügyész terjesztette elo, úgy a költséget az állam 
viseli. Ugyanez a szabály érvényesül akkor is, ha a sértett által eloterjesztett, perújítás elrendelésére irányuló 
beadvány alapján az ügyész perújítási nyomozást rendel el, ám a sértetti igény utóbb alaptalannak bizonyul. 
Tekintettel arra, hogy ebben az esetben is lényegében az ügyész járt el az ügyben, a sértett nem kötelezheto a 
nyomozás során felmerült költségek megtérítésére (BH1991. 144.). 



400. § (1) A perújítás elrendelése ellen fellebbezésnek nincs helye, a perújítási indítvány elutasítása miatt az 
indítványt eloterjeszto fellebbezhet. A jogeros határozat elleni fellebbezés elbírálására vonatkozó határozat hozatalát 
a bíróság mellozheti. 

(2) A megyei bíróság végzése elleni fellebbezést az ítélotábla, az ítélotábla végzése elleni fellebbezést a 
Legfelsobb Bíróság tanácsülésen bírálja el. 

A perújítás megengedhetosége körében hozott határozatok elleni fellebbezés kapcsán a Be. 400. § állapít meg 
szabályt. A perújítás elrendelése ellen jogorvoslati lehetoség biztosítása szükségtelen, hiszen ezáltal az 
indítványozót sérelem nem érheti. Az indítvány elutasítása miatt pedig azért fellebbezhet csupán az 
eloterjesztoje, mivel ez a határozat ebben a formájában csak orá hat ki. A (1) bekezdés második mondata az 
egyébként is törvényben kizárt jogorvoslatokkal összefüggésben állapít meg pergazdaságos rendelkezést. A 
jogorvoslati hatásköröket az (2) bekezdés rögzíti olymódon, hogy minden esetben a magasabb hatásköru 
bíróság jár el: így a megyei bíróság végzése elleni fellebbezés az ítélotábla, az ítélotábla határozata elleni 
jogorvoslatot a Legfelsobb Bíróság bírálja el. A fellebbezés elbírálására az általános szabályok szerint 
tanácsülésen kerül sor. 

401. § (1) A perújítás elrendelése esetén a XI. és a XIII. Fejezet rendelkezéseit a perújítás jellegébol folyó 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

(2) A terheltnek a tárgyalásra szóló idézéssel együtt - ha ez korábban nem történt meg - a perújítást elrendelo 
végzést is kézbesíteni kell, a tárgyaláson a vádirat helyett a perújítással megtámadott ítéletet és a perújítást elrendelo 
végzést ismerteti a tanács elnöke. 

Amennyiben az arra jogosított bíróság [Be. 397. § (1)] másodfokú tanácsa tanácsülésén a perújítást elrendeli, 
úgy megismételt eljárásra kerül sor (XV. Fejezet I. Cím 387-389. §). Ennek során a bírósági eljárás általános 
szabályainak (XI. Fejezet) és az elsofokú bíróság tárgyalás eloírásainak (XIII. Fejezet) megfelelo 
alkalmazásával kell eljárni. A fent jelzett értelemszeru változtatás, hogy a terheltnek az alapeljárásban már 
kézbesített vádirat helyett most a perújítást elrendelo végzést kell kézbesíteni, s a tárgyalás kezdetén is 
ugyanezt kell ismertetni a megtámadott ítélettel együtt. Tekintettel arra, hogy az ügyész csak a vád 
ismertetésére jogosított [Be. 284. § (2)], a perújítással megtámadott ítéletet és a perújítást elrendelo végzést a 
tanács elnöke ismerteti. 

402. § (1) Ha a bíróság - a tárgyalás eredményétol függoen - 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; ellenkezo esetben az iratokat az összbüntetési eljárás lefolytatására hatáskörrel 
rendelkezo bíróságnak küldi meg. 

(3) Ha a perújítási indítványt a terhelt javára terjesztették elo, az ítéletet a hátrányára nem lehet megváltoztatni. 
(4) A perújítás elrendelése után hozott határozatok ellen az általános szabályok szerint van helye jogorvoslatnak. 

A bíróság a perújítás elrendelését követoen lefolytatott tárgyalás eredményétol függoen és bizonyítás alapján 
- mely bizonyítás nem korlátozható a perújítási indítványban meghatározott körre - foglal állást. 
Állásfoglalása az eljárásnak ebben a szakaszában már nem a perújítási indítvány alapossága felol, hanem 
magának a perújításnak a megalapozottságáról kell, hogy történjék. 
Ha a perújítás alapos, úgy az alapügy ügydönto határozatát részben vagy egészben hatályon kívül helyezi és 
egyben új ügydönto határozatot is hoz. A határozat meghozatalakor, ha idoközben jogszabályváltozás történt 
és az új szabályok a terheltre nézve kedvezobbek, a Btk. 2. §-a alkalmazásával e kedvezobb szabályokat 
érvényesíti. Ha nem ütközik hatásköri szabályba, úgy az alapügyben kiszabott büntetést összbüntetésbe 
foglaló ítéletet is hatályon kívül helyezi és új összbüntetési ítéletet is hoz egyben. Amennyiben erre nincs 
hatásköre, úgy az összbüntetési eljárásra jogosított bíróságnak küldi meg az iratokat. 
Az alaptalannak talált perújítást a bíróság végzéssel utasítja el. Ilyen esetben értelemszeruen nem kell külön 
rendelkeznie az korábbi ügydönto határozat hatályban tartásáról. 
Garanciális szabály, hogy a terhelt javára eloterjesztett perújítási indítvány esetén a korábbi ügydönto 
határozat a terhelt hátrányára nem változtatható meg. Ilyen esetben az indítványt, mivel eredményre nem 
vezetett, el kell utasítani. Az, hogy az esetleges változtatás a terhelt terhére vagy javára szólna-e, a 
rendelkezések gondos összevetésével összhatásukban kell megállapítani. E körben a Be. 392. § (1) bekezdés a) 
2. pontjának utolsó fordulata kapcsán kifejtettekre lehet utalni. 

403. § 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 szüloi felügyeleti jog megszüntetése 



tárgyában újból határozni kell. Kizárólag a polgári jogi igény vagy a szüloi felügyeleti jog kérdésében azonban 
perújításnak (új eljárásnak) csak a polgári perben eljáró bíróságnál lehet helye az arra meghatározott feltételek 
alapján és eljárás szerint. 

A jelen szakasz az alapeljárásban érdemben elbírált polgári jogi igény kapcsán állapít meg rendelkezést. A 
Be. 402. § (1) bekezdésében írtaknak megfeleloen a bíróság a perújítás érdemi elbírálása során kétféle 
határozatot hozhat: egyrészrol az alaptalannak talált perújítást elutasíthatja - s ilyen esetben a korábban 
érdemben elbírált polgári jogi igény érintése értelemszeruen fel sem merülhet. Másrészrol az alapügyben 
hozott ítéletet egészben vagy részben hatályon kívül helyezheti és új ítéletet hozhat. Ebben az esetben sem kell 
kötelezoen érintenie a korábban érdemben elbírált polgári jogi igényt, hanem csupán akkor, ha ezt az arra 
általában is jogosultak: azaz az ügyész, a terhelt, avagy a magánfél indítványozzák. Tekintettel arra, hogy 
ilyen esetben a korábbi ügydönto határozat helyébe - részben vagy egészben - az új ítélet lép, a polgári jogi 
igény újbóli elbírálása kapcsán is az általános, a Be. 335. § (1) bekezdésben írtak szerint kell vizsgálódni, 
eljárni. Így nem kizárt az, hogy a polgári jogi igény érdemi eldöntéséhez szükséges bizonyítás meghaladja a 
perújítási eljárás kereteit, jelentékenyen késleltetné az ügy befejezését. Ily módon annak ellenére, hogy az 
alapügyben eljárt bíróság a polgári jogi igény kapcsán érdemben döntött, a perújításban eljáró bíróságnak 
arra is van lehetosége, hogy a megismételt eljárásában a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes 
útra utasítsa. 
A büntetoeljárás során járulékos kérdésnek tekintendo a polgári jogi igény, valamint a szüloi felügyeleti jog 
vonatkozásában hozott döntés. A kizárólag ebben a körben eloterjesztett perújításnak a büntetoeljárásban 
nincs helye, már annak megengedhetosége tárgyában is a polgári perben eljáró bíróság - illetoleg az igény 
eldöntésére hatáskörrel rendelkezo hatóság - határoz. 

404. § E fejezet rendelkezéseit akkor is megfeleloen alkalmazni kell, ha a perújítási indítványt a bíróság eljárást 
megszünteto vagy tárgyalás mellozésével hozott végzése ellen terjesztették elo. 

A perújítás általános szabályairól szóló jelen XVI. Fejezet az ügydönto bírósági határozat tekintetében 
biztosítja a rendkívüli jogorvoslatot, az ezzel támadható határozatot minden esetben "ítéletként" jelölve meg. 
Figyelemmel arra, hogy a jelen törvény ugyanilyen jogero hatással bíró határozatként ismeri el a bíróság 
által hozott ügydönto végzéseket is, jelesül az eljárást megszünteto végzést (Be. 332. §), valamint a tárgyalás 
mellozésével hozott végzést (XXVI. Fejezet), így perújításnak ezen határozatok ellen is helye van. Utalni kell 
azonban arra, hogy az elkobzásra irányuló eljárásban (Be. 569, 570. §) hozott végzés ellen - noha e 
jogszabály-helyekben visszautalás történik a fentebb hivatkozott XXVI. Fejezetre - perújításnak helye nincs 
(BH1984. 186.). 

XVII. Fejezet 

A FELÜLVIZSGÁLAT 

A felülvizsgálat okai 

405. § (1) Felülvizsgálatnak a bíróság jogeros ügydönto határozata ellen akkor van helye, ha 
a) a terhelt felmentésére vagy az eljárás megszüntetésére, illetve a terhelt büntetojogi felelosségének 

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

b) a buncselekmény törvénysérto minosítése, a büntetojog más szabályának megsértése miatt törvénysérto 
büntetést szabtak ki, vagy törvénysérto intézkedést alkalmaztak, illetoleg a büntetés végrehajtását a Btk. 90. §-ában 
foglalt kizáró ok ellenére függesztették fel, 

c) a bíróság határozatának meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének II-IV. pontjában meghatározott eljárási 
szabálysértéssel került sor, 

d) a bíróság határozatának meghozatalára a súlyosítási tilalom [354. és 355. §, 389. § (1) és (3) bek., 549. § (4) 
bek.] megsértésével került sor. 

(2) Nincs helye felülvizsgálatnak, ha a törvénysértés különleges eljárás (XXVIII. Fejezet I-II. Cím) lefolytatásával 
orvosolható. 

1. A mindenre kiterjedoen alapos bünteto anyagi és eljárás jogi szabályozás, az eljárás egészét lefedo 
jogorvoslati rendszer és az abban résztvevo hatóságokat, személyeket kötelezo szabályok pontos betartása 
mellett is elofordulhat, hogy a rendes jogorvoslattal tovább már nem támadható jogeros bírói határozat téves, 
törvénysérto. 



A Büntetoeljárási törvényben szabályozott rendkívüli perorvoslatok létét két ellentétesen ható érdek 
indokolja: a jogero megorzésének igényében megnyilvánuló jogbiztonság érdeke ütközik az igazságos és 
törvényes bírói döntéshez fuzodo alapveto érdekkel. Arra figyelemmel, hogy a jogbiztonságot korántsem 
szolgálná egy téves, az anyagi igazságosságnak meg nem felelo, ám jogeros bírói döntés támadhatatlansága, 
teszi lehetové a törvény ténykérdés okán a perújítást (XVII. Fejezet), míg jogkérdés, ezen belül anyagi 
jogszabály helytelen értelmezése, illetoleg eljárási szabálysértés esetén a jelen fejezetben tárgyalt 
felülvizsgálatot. 
A felülvizsgálatra vonatkozó különleges rendelkezéseket e szabályokon túlmenoen még a kizárás és a bunügyi 
költség vonatkozásában tartalmaz a törvény. A Be. 21. § (3) bekezdés d) pontja, valamint a (4) bekezdése 
szerint a rendkívüli felülvizsgálati eljárásból ki van zárva az a bíró, aki - vagy akinek hozzátartozója - részt 
vett a felülvizsgálattal támadott határozat meghozatalában [a hozzátartozó fogalmára a Be. 601. § (3) 
alapján lásd a Bt. 137. § 5.]. A Be. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján bunügyi költség a felülvizsgálati 
eljárás során az állam által elolegezett költség. 
2. Rátérve már most a Be. 405. § konkrét eloírásaira: ez jelöli ki azt a határozati kört, melyben a rendkívüli 
jogorvoslat kezdeményezése felmerülhet akár az anyagi jog szabályainak (a), b)), akár az eljárásjogi 
szabályoknak (c), d)) megsértése okán. 
Különösebb indokolást nem igényel, hogy felülvizsgálatnak csak bírói határozat ellen van helye. Hasonlóan 
általános feltétel, hogy a döntés jogeros, azaz rendes jogorvoslattal már nem támadható. Ellenkezo esetben 
elobb a XIV-XV. Fejezetben biztosított lehetoségeket kell kimeríteni. Ugyancsak nem felülvizsgálatot kell 
lefolytatni, ha a jogsértés más módon, különleges eljárásban orvosolható - például összbüntetés esetén 
utólagos összbüntetésbe foglalással (Be. 575. §, BH1993. 543.). 
Jelentos szukítést eredményez az a törvényi korlátozás, mely csupán az ügydönto határozat vagy annak adott 
meghatározott része ellen teszi lehetové a felülvizsgálatot. Számtalan eseti döntésében mutatott már rá a 
Legfelsobb Bíróság, hogy az érdemi, de ügydöntonek nem tekintheto döntések ellen e rendkívüli jogorvoslat 
nem alkalmazható. Így: a tárgyi eljárásban hozott döntéssel szemben (BH1993. 287., BH1993. 727.), elozetes 
letartóztatás (BH1994. 239.), perújítás megengedhetosége (BH1994. 475.), más bíróság kijelölése (BH1994. 
13.), ügyek egyesítése - illetve annak elmaradása (BH1994. 18.) tárgyában hozott határozatok kapcsán. 
A törvény a szerint nem különböztet, hogy az alapeljárás során a rendes jogorvoslati lehetoséggel éltek-e 
vagy sem. Felülvizsgálat egyaránt kezdeményezheto az elso-, másodfokú bíróság jogeros ügydönto határozata 
avagy határozatának egy része ellen. Annak sincs jelentosége, hogy az elsofokú bíróság ügydönto határozata 
- vagy annak része - már az elsofokú eljárásban nyomban, vagy csak a felülbírálatot követoen a másodfokú 
eljárásban emelkedik jogerore. 
3. A Be. 405. § a) és b) pontja azokat az anyagi jogszabálysértéseket veszi számba. 
Az a) pont lényegében két esetkört jelöl: egyfelol ha a terhelt felmentésére, vele szemben a büntetoeljárás 
megszüntetésére, míg másfelol büntetojogi felelosségének megállapítására került sor, azaz a Be. 330. § (1) és 
(2) bekezdés értelmében ot a bíróság bunösnek mondta ki, megállapítva, hogy buncselekményt követett el és 
büntetheto, s vele szemben büntetést szabott ki, próbára bocsátotta, megrovásban részesítette, illetve a 
büntetés kiszabását mellozte; avagy ha felmentette ugyan a terheltet, ám kényszergyógykezelését rendelte el a 
Be. 331. § (1) és (2) bekezdése alapján. Mindkét esetben feltétel, hogy a fenti határozatok meghozatalára a 
büntetojog szabályainak megsértésével kerüljön sor. Bünteto anyagi jogi szabálysértést eredményezhet a Bt. 
Általános részét tekintve többek között a büntethetoséget kizáró vagy megszünteto ok hiányával 
összefüggésben, így az önkéntes elállás, végszükség, elévülés kapcsán elfoglalt téves álláspont. De ugyanígy 
az is - a Bt. Különös részét tekintve - hogy maradéktalanul megvalósultak-e az irányadó történeti tényállás 
folytán a törvényi tényállási elemek, vagy sem. Nem felülvizsgálati ok ezzel szemben a tényállás téves volta, 
felderítetlensége, iratellenessége, egyszóval megalapozatlansága (BH1993. 414.). 
A jelen szakasz b) pontja alapján felülvizsgálati ok a törvénysérto büntetés kiszabása, intézkedés alkalmazása, 
ha erre a buncselekmény törvénysérto minosítése, vagy más anyagi jogszabálysértés miatt kerül sor. Elobbire 
példa, ha a cselekmény helyesen alapesetként és minosíto körülmény hiányában nem minosített esetként 
értékelendo. Utóbbira pedig, ha a büntetés alkalmazásának törvényi lehetosége sem áll fenn - így például 
kitiltásnak - a különös részbeli rendelkezés hiányában (Bt. 60. §). Számos eseti döntés mutatott már rá arra, 
hogy a téves minosítés önmagában nem teszi alapossá a rendkívüli felülvizsgálati indítványt. Ha a büntetést 
(intézkedést) a törvényes minosítés szerinti büntetési tételkeret között szabták ki (alkalmazták), úgy az 
törvénysértonek nem tekintheto és nincs helye a rendkívüli perorvoslatnak (BH1995. 687.). 
4. A jelen szakasz c) ás d) pontja azokat az eseteket gyujti egybe, amikor alapveto eljárási szabálysértés miatt 
indokolt a rendkívüli jogorvoslati út megnyitása. 
Az egyes eseteket az (1) bekezdés a Be. 373. § II-III-IV. pontjára visszautalva sorolja. 



Ezek közül elso, ha a bíróság nem volt törvényesen megalakítva (Be. 373. § II. a)). Jellemzo eset, hogy a 
bíróság nem a Be. 14. §-ban írt összetételben járt el és hozta meg ügydönto határozatát. 
Következo eset, ha az ítélet meghozatalában a törvény szerint kizárt, vagy olyan bíró vett részt, aki nem volt 
mind végig a tárgyaláson (Be. 373. § II. b)). A bírói gyakorlatból: ez a helyzet áll elo, ha a pótnyomozást 
elrendelo ügyész és az ítélet meghozatalában résztvevo bíró házastársak (BH1997. 66.), vagy a perújítási 
eljárás során hozott határozat meghozatalában ugyanaz az ülnök vett részt, aki az alapeljárás során hozott 
érdemi döntés meghozatalakor is eljárt (BH1999. 244.) 
Ugyanígy: ha a tárgyalást olyan személy távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében 
kötelezo lett volna (Be. 373. § II. d)); a fogva lévo vádlottal szembeni tárgyaláson az ügyész nem volt jelen 
(BH1998. 266.), az eloállításos tárgyaláson a bíróság az ügyész és a védo részvétele nélkül járt el, majd 
hozott határozatot (BHl999. 201.). Végül az ügyész kötelezo részvétele nélkül tartotta meg a tárgyalást 
(BH1999. 107.). 
A rendkívüli jogorvoslatra ad okot, ha a bíróság törvényes vád hiányában járt el (Be. 373. § III.). Ez az eset 
áll elo, ha a bíróság magánvádra járt el, holott közvádra üldözendo buncselekmény látszik megállapíthatónak 
(BH1998. 211.). 
A Be. 373. § IV. pontja a Be. XXV. Fejezete, azaz a tárgyalásról lemondás kapcsán állapit meg szabályt. 
Egyaránt felülvizsgálatot megalapozó ok, ha az ügyész ezt a speciális eljárást a törvényi elofeltételek 
hiányában indítványozta. Ilyen feltétel a Be. 534. § (1) bekezdése alapján, hogy a buncselekmény nyolc évnél 
nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo, valamint ha a Be. 535. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerint a 
terhelt a nyomozás során beismero vallomást tett és maga a terhelt kezdeményezi az ügy nyilvános ülésen 
való elbírálását. Másrészrol ugyanez a helyzet áll elo, ha a bíróság folytatta le a XXV. Fejezet szerinti 
eljárást a törvényi elofeltételek nélkül. Ezeket a Be. 534. § (1) bekezdése sorolja, jelesül hiányzik az ügyész 
indítványa, illetve nyolc évnél súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo az adott cselekmény. 
A fentiek azok az úgynevezett "feltétlen" hatályon kívül helyezési okok, melyek az eljárás olyan alapveto, 
alkotmányos és más alapelveket sújtó hibáit foglalják össze, amelyek folytán a határozathoz vezeto eljárás 
"érvényes eljárásnak", az annak alapján hozott döntés büntetoeljárás-jogi értelemben "határozatnak" nem 
mondható, joghatás ahhoz nem fuzheto. Ez indokolja a rendkívüli perorvoslat lehetové tételét. 
Végül a Be. 405. § d) pontja a súlyosítási tilalom megsértésével meghozott határozat ellen nyitja meg a 
felülvizsgálat lehetoségét. A törvényhely pontosan megjelöli ezeket az eseteket. 

406. § (1) A terhelt javára felülvizsgálatnak van helye akkor is, ha 
a) az Alkotmánybíróság a jogeros határozattal befejezett büntetoeljárás felülvizsgálatát elrendelte, feltéve, hogy a 

terhelt még nem mentesült a büntetett eloélethez fuzodo hátrányos következmények alól, vagy a kiszabott büntetés, 
illetoleg az alkalmazott intézkedés végrehajtása még nem fejezodött be, vagy a végrehajthatósága még nem szunt 
meg, 

b) ha nemzetközi szerzodéssel létrehozott emberi jogi szerv megállapította, hogy az eljárás lefolytatása vagy a 
bíróság jogeros határozata megsértette a törvényben kihirdetett nemzetközi szerzodés valamely rendelkezését, 
feltéve, hogy a nemzetközi emberi jogi szerv joghatóságának a Magyar Köztársaság alávetette magát és a 
felülvizsgálattal a jogsértés orvosolható, 

c) a Legfelsobb Bíróság jogegységi határozatából következoen a jogegységi határozattal nem érintett jogeros 
bírósági határozatnak a terhelt büntetojogi felelosségét megállapító rendelkezése törvénysérto. 

(2) A terhelt javára felülvizsgálatnak van helye akkor is, ha a büntetojogi felelosség megállapítására, a büntetés 
kiszabására vagy intézkedés alkalmazására olyan bünteto jogszabály alapján került sor, amelynek 
alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság megállapította, de a terhelt már mentesült a büntetett eloélethez fuzodo 
hátrányos következmények alól, vagy a büntetés végrehajtása már befejezodött, illetve végrehajthatósága megszunt, 
illetoleg a terhelt már nem áll az intézkedés hatálya alatt. Ebben az esetben a felülvizsgálati indítványt az 
Alkotmánybíróság határozatának közlésétol számított hat hónapon belül lehet benyújtani. 

A Be. 406. § (1) bekezdése még három további, 1993. január 1. napjától hatályos perújítási okot rögzít. A 
törvény a jelen szakasz (1) bekezdésében további konkrét esetét, fajtáját nevesíti a felülvizsgálatot 
megalapozó új bizonyítéknak. Mindháromban közös, hogy az ügyben eljárt bíróságon kívül álló szerv mutat 
rá, tárja fel utólag, hogy az alapügyben törvénysértés, azzal egyenértéku téves jogértelmezés vezetett a 
jogeros határozathoz. 
Az Alkotmánybíróság az l989. évi XXXII. törvény 43. § (3) bekezdése szerint alkotmányellenesség esetén 
elrendeli a jogeros határozattal lezárt büntetoeljárás felülvizsgálatát, ha az elitélt még nem mentesült a 
hátrányos jogkövetkezmények alól (BH1997. 15.). Ilyen esetben az alkotmánybírósági határozatot 
felülvizsgálati indítványnak kell tekinteni, s azt az iratokkal együtt a legfobb ügyésznek kell megküldeni, aki a 



Be. 409. § (1) bekezdése szerint köteles a felülvizsgálatot kezdeményezni. Itt is le kell szögezni, hogy az 
eljárásnak az (1) bekezdésnek megfeleloen ez oknál fogva csak a terhelt javára van helye. 
A Be. 406. § (2) bekezdése arra az esetre ad rendelkezést, amikor az Alkotmánybíróság határozatának idejére 
a terhelt már mentesült a büntetett eloélethez fuzodo hátrányos helyzet alól, avagy a büntetés végrehajtása 
már befejezodött, végrehajthatósága megszunt, illetoleg intézkedés hatálya alatt sem áll már a terhelt. Mindez 
nem változtat azon a tényen, hogy a büntetojogi felelosség megállapítása büntetés kiszabása, vagy intézkedés 
alkalmazása alkotmányellenes jogszabály alapján történt, ezért a felülvizsgálat lefolytatása ebben az esetben 
is indokolt. Annyi megszorítást mégis tesz a törvény, hogy felülvizsgálati indítványt csak az Alkotmánybíróság 
határozatának közlésétol számított hat hónapon belül lehet benyújtani. 
A második, azaz a b) pontban írt esetben nemzetközi emberi jogi szerv állapítja meg döntésében - 
törvénysértés miatt - a nemzetközi jogi kötelezettség megsértését. Ilyen szóba jöheto nemzetközi emberi jogi 
szerv jelenleg a Strasbourgban muködo Emberi Jogok Európai Bírósága, mely konkrét eseti döntésében a 
hazánk által 1992. november 5-én ratifikált, az emberi jogok és alapveto szabadságok védelmérol szóló, 
Rómában 1950. november 4. napján aláírt Egyezményben és kiegészíto mellékleteiben foglaltak megsértését 
állapíthatja meg. Tekintettel arra, hogy az Egyezménynek Magyarország is részese, ha a magyar bíróság 
jogeros ügydönto határozata az Egyezményben vállalt nemzetközi jogi kötelezettség - pl. a tisztességes 
tárgyaláshoz való jog (6. Cikk), magán- és családi élet tiszteletben tartásához (8. Cikk), hatékony 
jogorvoslathoz való jog (13. Cikk) megsértése folytán törvénybe ütközik, s e törvénysértést ennek a konkrét, 
Magyarországon folyt büntetoügynek a kapcsán az Emberi Jogok Európai Bírósága ítéletében meg is 
állapítja, úgy ez az ítélet önmagában a felülvizsgálatra alapul szolgál. Természetesen más konkrét - akár 
hazai, akár külföldi - ügy kapcsán az Emberi Jogok Európai Bírósága által kifejtettek ilyen automatizmussal 
nem bírnak, ugyanakkor hivatkozásul szolgálhatnak a Be. 405. § általános szabályaival összefüggésben. 
Éppen ez utóbbit szolgálja, hogy e bíróság ítéleteit idorol-idore közzéteszik a BH egyes számaiban. 
Nyilvánvalóan értelmetlen lenne a rendkívüli jogorvoslat lefolytatása, ha az a jogsértés orvosolására 
alkalmatlan. Abban az esetben tehát, ha a felülvizsgálat során eljáró bíróság maga nem hozhat a 
törvényeknek megfelelo határozatot, avagy az új eljárásra utasított alsóbb fokú bíróság sem teheti ezt meg, 
úgy felülvizsgálatnak nincs helye, és az emberi jogi szervezet által megállapított törvénysértés egyéb módon, 
így például kártérítési eljárásban orvosolható. 
Végül felülvizsgálati ok a Legfelsobb Bíróság jogegységi határozata. Jogegységi döntést a Legfelsobb Bíróság 
az 1997. évi LXVI. törvény 27. § (1) és (2) bekezdése szerint akkor hoz, ha a bírósági jogalkalmazás 
egységének biztosítása ezt szükségessé teszi (Be. XIX. Fejezet). Amint arra a hivatkozott törvényhely utal is a 
jogegységi eljárás egyik indokaként, adott kérdésben a bíróságok ellentétes joggyakorlatot folytathatnak. 
Ilyen esetben a jogegységi döntésben utóbb tévesnek ítélt gyakorlaton alapuló jogeros ügydönto bírósági 
határozat a jelen szakasz c) pontja alapján pusztán ezen a jogcímen felülvizsgálattal támadható. 

407. § Nincs helye felülvizsgálatnak a Legfelsobb Bíróságnak a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati, 
illetoleg jogegységi eljárása alapján hozott határozata ellen. 

További korlátozást tartalmaz a jelen szakasz, kizárva a felülvizsgálat lehetoségét, ha az indítvány a 
Legfelsobb Bíróság Be. XVIII. Fejezetében írt törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati, avagy a Be. 
XIX. Fejezetében írt jogegységi eljárás alapján hozott határozata ellen irányul. Ennek oka a miniszteri 
indokolás szerint, hogy a rendkívüli jogorvoslatok nem a más rendkívüli jogorvoslat során hozott határozatok 
ismételt rendkívüli jogorvoslatára valók, azaz ésszeru korlátokat kell szabni a jogero feloldása lehetoségének. 

A felülvizsgálati indítvány 

408. § Felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosult 
I. a terhelt terhére: 
a) az ügyész, 
b) felmentés vagy az eljárás megszüntetése esetén a magánvádló, illetoleg a pótmagánvádló, 
II. a terhelt javára: 
a) az ügyész, 
b) a terhelt, 
c) a védo, kivéve, ha a terhelt ezt megtiltotta, 
d) a fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje, 
e) a kényszergyógykezelés elrendelése ellen - a terhelt hozzájárulása nélkül is - a nagykorú terhelt törvényes 

képviseloje és házastársa, 
f) a terhelt halála után egyenesági rokona, testvére és házastársa. 



A jelen szakasz a felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosultak körét határozza meg, amely jogosított kör 
azonos a perújítás kapcsán meghatározottakkal [Be. 395. § (1)]. 
Legszélesebb jogosítvánnyal itt is az ügyész bír. A terhelt terhére éppúgy benyújthat indítványt, mint a javára. 
Az ügyésznek a felülvizsgálat során játszott meghatározó szerepére tekintettel a büntetobíróság elotti ügyészi 
tevékenységrol szóló többször módosított 6/1987. Legf. Ü. utasítás 25-28. §-a tartalmaz a jelen körülmények 
között is iránymutató rendelkezést. E szerint a felülvizsgálati indítvány benyújtására a Legfobb Ügyészség 
ügyészei, valamint a fellebbviteli ügyészségek alapügyben eljárt ügyészei jogosultak. Ha a felülvizsgálatra 
okot adó körülményt nem az indítvány eloterjesztésére jogosult ügyész észleli, úgy jogi álláspontjának 
kifejtése mellett haladéktalanul jeleznie kell az arra jogosult ügyésznek, aki az ügy megvizsgálása után a 
jelzést adó ügyészt - esetleges ellentétes álláspontját kifejtve - tájékoztatja. Indítvány benyújtása esetén az 
elsofokú ügyészt, valamint - ha az indítványt nem o tette - a Legfobb Ügyészséget az indítvány egy 
kiadmányával tájékoztatni kell. Lényeges szabály, hogy az ügyészséghez érkezo minden olyan kérelmet, 
beadványt, amely a büntetobíróság jogeros ügydönto határozatát, vagy annak meghatározott részét sérelmezi 
és tartalmánál fogva nem perújításra irányul, illetoleg felülvizsgálat nélkül - azaz például különleges 
eljárásban - nem orvosolható, úgy azt az ügyészségnek kötelezoen felülvizsgálati indítványként kell kezelni, 
már amennyiben az arra jogosulttól érkezik. A jogosult által elso ízben eloterjesztett indítványt közvetlenül az 
alapügyben elsofokon eljárt bírósághoz kell továbbítani a Be. 428. § (1) bekezdésében írtak szerint, míg az 
ezeknek meg nem felelo beadványt, kérelmet - ha másik ügyészségre nyújtották be - az indítvány megtételére 
jogosult ügyészhez kell áttenni. Mindenki ugyanis, aki saját jogán nem jogosult felülvizsgálati indítvány 
eloterjesztésére, - jelesül a sértett, sértett örököse stb. - illetve indítvány eloterjesztési jogát már kimerítette, 
vagy mások kimerítették -például másik közeli hozzátartozó - az arra illetékes ügyészhez fordulhat, 
kérelmezve a felülvizsgálati indítvány eloterjesztésének megfontolását. Az ügyésznek ilyen esetben a 
kérelmezot az általa tett intézkedésrol értesítenie kell. Ha a fentiek eredményeként az arra jogosult ügyész 
bármely, a törvényben meghatározott felülvizsgálati okot észleli, úgy az indítványt be kell nyújtania. 
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy a törvény az ügyész számára is csupán egy ízben teszi lehetové a 
felülvizsgálati indítvány benyújtását. 
Felmentés, avagy az eljárás megszüntetése esetén a vádképviseleti jogosítványokkal bíró magánvádló, 
illetoleg pótmagánvádló is nyújthat be felülvizsgálati indítványt, de csak a terhelt terhére. Ebbol kiolvasható, 
hogy utóbbiak jogosítványa az ügyészéhez képest szukebb. 
A terhelt indítványtételi jogát semmi sem korlátozza, o viszont megtilthatja a védonek, hogy felülvizsgálatért 
folyamodjék. 
A védo jogosítványai ebbol következoen némileg korlátozottak. Rögzítendo, hogy az alapügyben eljárt védo 
kirendelése, meghatalmazása (Be. 49. §) a jelen eljárásra nem terjed ki, így indítvány benyújtására csak a 
felülvizsgálati eljárásra adott külön meghatalmazás alapján vagy erre szóló kirendelés kapcsán jogosult a 
védo. Védot ugyanakkor az általános szabályok szerint a terhelt, törvényes képviseloje, bármely nagykorú 
hozzátartozója meghatalmazhat. Függetlenül azonban a védok számától, itt is érvényesül a Be. 410. § (3) 
bekezdésében írt korlátozás és ha már a terhelt javára védoként egy ízben indítványt nyújtottak be, úgy egy 
újabb védot ez a jogosítvány már nem illet. Hasonló szabály érvényesül egyébként a terhelt halála után a 
közeli hozzátartozók - egyenes ági rokon, testvér, házastárs (Be. 408. § II. f)) - vonatkozásában is. Ha az egyik 
hozzátartozó már élt a törvényben biztosított indítványtételi joggal, az a többit már nem illeti meg. Visszatérve 
még a jelen szakasz II. d) pontjához, a fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje - a Be. 451. §-ra figyelemmel - 
e jogcímen önállóan jogosult a felülvizsgálati indítványt eloterjeszteni, természetesen o is csak a terhelt 
tilalmának hiányában. Itt kell megemlíteni azt is, hogy a Be. 412. § (2) bekezdésébol következoen a védo - s 
így a fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje - az általa eloterjesztett rendkívüli felülvizsgálati indítványt csak 
a terhelt hozzájárulásával vonhatja vissza. 
Az (1) bekezdés d) pontja azoknak biztosítja a rendkívüli jogorvoslati jogosultságot a terhelt 
kényszergyógykezelésének elrendelése esetén, akik ez ellen rendes jogorvoslattal is élhettek [Be. 324. § (1) 
bekezdés e)]. A törvény szóhasználatából - "és" - következoen (szemben az alábbi "közeli hozzátartozókkal") a 
jogosultakat, azaz a nagykorú terhelt törvényes képviselojét és a házastársat külön-külön egymástól 
függetlenül illeti meg az indítvány benyújtásának joga. 
Az (1) bekezdés f) pontjában írtak számára kegyeleti okból biztosítja a törvény a rendkívüli jogorvoslat 
lehetoségét. A felsorolás megszövegezésébol következoen a sorban hátrább álló nem csupán akkor jogosult e 
lehetoséggel élni, ha az elotte írt azt nem veszi igénybe. Sot, e jogosítottakra együttesen vonatkozik a jelen 
szakasz (3) bekezdésében írt korlátozás. 
A Be. 409. §-ához: 



Amíg a Be. 408. §-a a felülvizsgálati indítvány benyújtására való jogosítványról szól, addig a jelen szakasz 
kötelezettséget ír elo a legfobb ügyész számára. A Be. 406. § (1) bekezdésében írt azon esetekben, amikor az 
Alkotmánybíróság határozata, nemzetközi szerzodéssel létrehozott emberi jogi szervezet megállapítása, vagy 
a Legfelsobb Bíróság jogegységi határozata állapítja meg az ebbol is következoen súlyos törvénysértést, az 
indítvány benyújtása kötelezo. 
A jelen szakasz (2) bekezdése értesítési kötelezettséget ír elo a hivatali hatáskörben bíróság, hatóság, 
hivatalos személy által észlelt felülvizsgálati okról. 

409. § (1) A 406. § (1) bekezdésében felsorolt esetekben a legfobb ügyész hivatalból köteles a felülvizsgálati 
indítványt benyújtani. 

(2) Ha bármely bíróság, más hatóság vagy hivatalos személy a hivatali hatáskörében azt észleli, hogy 
büntetoügyben a terhelt sérelmére a 405. vagy 406. §-ban meghatározott törvénysértés történt, köteles errol a legfobb 
ügyészt értesíteni. 

410. § (1) Felülvizsgálati indítványt a terhelt terhére a jogeros ügydönto határozat közlésétol számított hat 
hónapon belül lehet eloterjeszteni. 

(2) A terhelt javára szóló felülvizsgálati indítvány benyújtása - a 406. § (2) bekezdésének esetén kívül - nincs 
határidohöz kötve. Az indítvány benyújtását nem zárja ki, hogy a terhelt büntetését végrehajtották, vagy a terhelt 
büntethetosége megszunt. 

(3) Minden jogosult csak egy ízben nyújthat be felülvizsgálati indítványt, kivéve, ha az újabb felülvizsgálati 
indítvány benyújtása a 406. § (1) bekezdésének b) pontján alapul. 

Lényeges korlátozást rögzít az (1) bekezdés, amely szerint a terhelt terhére csupán a jogeros ügydönto 
határozat közlésétol számított hat hónapon belül terjesztheto elo felülvizsgálati indítvány. A terhelt javára 
ezzel szemben ilyen határido foszabályként nincs, a törvényesség helyreállítása ilyen esetben semmilyen 
terhelti érdeket nem sért, így korlátozása szükségtelen. Kivételt csupán a Be. 406. § (2) bekezdése állapit meg. 
Lényeges szabályt állapit meg a (3) bekezdés. E szerint minden arra jogosult csupán egy ízben nyújthat be 
felülvizsgálati indítványt. Ez a rendelkezés a jogbiztonságot szolgálja azáltal, hogy a foszabályként jogi 
képviselovel, vagy jogismeret birtokában eljáró jogosultakat korlátozza, egyben mentesíti a felülvizsgálati 
eljárásra jogosított bíróságot a szükségtelen azonos, illetve párhuzamos eljárásoktól. 

411. § A büntetoügyben hozott jogeros határozatnak kizárólag a polgári jogi igény vagy a szüloi felügyeleti jog 
megszüntetése kérdésében hozott rendelkezése ellen a Polgári perrendtartás szabályai szerint van helye 
felülvizsgálati kérelem eloterjesztésének. 

Hasonlóan a Be. 403. §-ban kifejtettekhez, felülvizsgálatnak kizárólag a polgári jogi igény, vagy a szüloi 
felügyeleti jog megszüntetése kérdésében csak a polgári perben eljáró bíróság elott van helye. A rendelkezés 
arra vezetheto vissza, hogy a polgári jogi igény csupán járulékos kérdésként kerül elbírálásra a 
büntetoeljárás során, és ha ez nem járul büntetojogi fokérdéshez, úgy egyedül ennek az eldöntése az általános 
szabályok szerinti polgári bíróságra tartozik. 

412. § (1) A felülvizsgálati indítvány az azt elbíráló bíróság határozathozatal céljából tartott tanácsüléséig 
visszavonható. 

(2) A védo az általa eloterjesztett felülvizsgálati indítványt csak a terhelt hozzájárulásával vonhatja vissza. 
(3) A felülvizsgálati indítvány visszavonása esetén a bíróság a felülvizsgálati eljárást megszünteti. 

1. A felülvizsgálati indítvány benyújtása - amint az a fentiekbol már következik - nem kötelezo, a Be. 408. § I-
II. fordulatában meghatározott jogosítottak számára - a Be. 409. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel - csupán 
lehetoség. Erre is figyelemmel teszi lehetové a jelen (1) bekezdés, hogy indítványát az azt eloterjeszto 
visszavonhassa. 
A törvény e jogosultság gyakorlását két tekintetben korlátozza. Az (1) bekezdés a felülvizsgálati indítvány 
visszavonásának idobeli korlátját állapítja meg oly módon, hogy arra addig van lehetoség, amíg a Legfelsobb 
Bíróság a határozathozatal céljából tartandó tanácsülését meg nem kezdi, tehát az indítvány elbírálásáig. Az 
indítvány visszavonását nem kell megindokolni és az alakszeruséghez sincsen kötve; írásban éppúgy 
eloterjesztheto, mint szóban, jegyzokönyvbe mondással. 
A másik korlátozást a jelen szakasz (2) bekezdése állapítja meg. E szerint a védo az általa eloterjesztett 
rendkívüli felülvizsgálati indítványt csak a terhelt hozzájárulásával vonhatja vissza. A hozzájárulásnak 
kifejezettnek és félreérthetetlennek kell lennie, emellett alakszeruséghez ugyanúgy nincs kötve mint az 
indítvány visszavonása. A perújítással összefüggésben a Be. 395. § (2) bekezdés c) pontja kapcsán 
kifejtettekkel azonosan rögzítheto, hogy a fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje - mivel a Be. 451. §-a 
szerint a védot megilleto jogokat gyakorolhatja - ugyancsak önállóan, saját jogán jogosult felülvizsgálati 
indítványt benyújtani, kivéve ha a terhelt azt a Be. 408. § II. c) pontjának megfeleloen megtiltotta. Ugyanígy 
az indítvány visszavonására csak a fiatalkorú terhelt hozzájárulásával jogosult a törvényes képviseloje. Amint 



az a Be. 410. § (3) bekezdésébol következik, minden jogosult csak egy ízben nyújthat be felülvizsgálati 
indítványt. Ez a megkötés nem az indítvány elbírálásához, hanem az indítvány benyújtásához kapcsolódik, ily 
módon a visszavont indítványt a benyújtója - akár csak más tartalommal, vagy más jogcímre hivatkozva is - 
újból már nem terjesztheti elo. 
2. Amint az már a fentiekbol is egyértelmuen következik, a felülvizsgálati eljárás nem hivatalból folyik. Ily 
módon az eljáró bíróság kötve van az indítványhoz abban a vonatkozásban, hogy ha az arra jogosult azt 
visszavonta és más joghatályos indítvány nincs, az eljárást minden további vizsgálódás nélkül meg kell 
szüntetnie, függetlenül attól, hogy addigi tevékenysége során milyen törvénysértéseket észlelt, tárt fel. 
Értelemszeruen, ha a visszavont indítványon túlmenoen további joghatályos felülvizsgálati indítvány még 
fennmarad, úgy ennek keretei között a különleges perorvoslatot tovább kell folytatni és az indítványt elbírálni. 

A felülvizsgálati eljárás 

413. § (1) A felülvizsgálati indítványt a felülvizsgálat okának és céljának megjelölésével az alapügyben eljárt 
elsofokú bíróságnál kell írásban benyújtani. 

(2) A bíróság a felülvizsgálati indítványt az alapügy irataival együtt harminc napon belül felterjeszti a 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezo bírósághoz. 

l. Az (1) bekezdés meghatározza, hogy a felülvizsgálati indítványt - okának és céljának megjelölésével - az 
alapügyben eljárt elsofokú bírósághoz kell írásban benyújtani. Ezt a szabályozást az indokolja, hogy a jelen 
rendkívüli jogorvoslatnak csak jogeros ügydönto határozat meghozatalát követoen van helye, márpedig a 
rendes perorvoslatok kimerítését követoen az iratok az alapügyben eljárt elsofokú bírósághoz kerülnek vissza, 
mely bíróság a szükséges ügyviteli intézkedések megtételét követoen azokat irattározza. Tekintettel arra, hogy 
csak az iratok tartalmának ismeretében ítélheto meg: a Be. 405-410. §-ban írt feltételek fennállnak-e, illetoleg 
kizáró ok nem érvényesül-e (más példát nem is említve: az indítvány eloterjesztoje a Be. 408. § alapján arra 
jogosult, ugyanakkor a Be. 410. § (3) bekezdés szerint még nem élt ezzel a lehetoséggel) rendelkezik úgy a 
jogszabály, hogy az alapügy elsofokú bíróságánál kell a rendkívüli perorvoslatot kezdeményezni, és 
amennyiben az indítvány más hatósághoz érkezik, úgy azt ide, az arra jogosított bírósághoz kell megküldeni, 
áttenni. 
A felülvizsgálati indítványnak az eljárást meghatározó, a felülvizsgálat kereteit kijelölo jellege van, ez 
indokolja, hogy azt csak írásban lehet eloterjeszteni. Az indítványban meg kell jelölni a felülvizsgálat konkrét 
okát, azaz hogy az indítványozó mely, a Be. 405. § a) b) c) d) pontjaiban írt jogsértésre alapozva kéri a 
jogeros határozat felülvizsgálatát. Meg kell jelölni emellett azt a célt is, melyet az arra jogosult az 
indítványával el kíván érni (Be. 425. §). Ha ezek a nélkülözhetetlen kellékek az indítványból nem ismerhetok 
fel, a Be. 416. § (1) bekezdése alapján az indítvány eloterjesztojét rövid határido mellett az indítvány 
kiegészítésére kell felhívni, hogy megállapítható legyen a kérdéses határozatot miért tartja sérelmesnek, 
illetve milyen felülvizsgálati okot lát fennforogni. 
2. Az (1) bekezdésben meghatározott bíróság feladata a felülvizsgálati eljárásban igen korlátozott: pusztán 
arra terjed ki, hogy a hozzáérkezett indítványt a megfelelo büntetoügy irataihoz szerelje, majd azokat rövid 
határidon - 30 napon - belül az arra a Be. 414. § (1) és (2) bekezdés szerint jogosított bírósághoz, azaz a 
Legfelsobb Bírósághoz, illetve az ítélotáblához terjessze fel. törvényi felhatalmazás hiányában nem 
vizsgálhatja az indítvány jogosulttól való származását, alaposságát. Feladata kizárólag a fenti, a tényleges 
eljárást elokészíto tevékenységben merül ki, melybe értelemszeruen beletartozik annak vizsgálata is, hogy a 
fentebb jelzett bírói szervek közül mely bír hatáskörrel az ügyre. Az alapeljárás büntetoiratainak felterjesztése 
elengedhetetlenül szükséges, az tartalmazza ugyanis a rendkívüli jogorvoslat elbírálásához szükséges 
valamennyi információt, így az iratokból állapítható meg a kérdéses törvénysértés ténye, vagy hogy a jogosult 
nyújtott-e már be indítványt. Amennyiben az iratok nem állnak rendelkezésre, úgy a bíróság kötelessége 
azokat a rendkívüli perorvoslat céljára beszerezni, és csak amennyiben azok visszaérkeztek, tehet eleget a (2) 
bekezdésben írtaknak. Amennyiben a büntetoiratok azért nem állnak rendelkezésre, mert ugyanebben az 
ügyben korábban már terjesztettek elo felülvizsgálati indítványt, s ebbol következoen azokat a Legfelsobb 
Bírósághoz terjesztették fel, úgy e korábbi felterjesztésre hivatkozva az újabb indítványt kell haladéktalanul 
eljuttatni az arra jogosított bírósághoz. 

414. § (1) A felülvizsgálati indítványt - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Legfelsobb Bíróság tanácsa, 
ha pedig az a Legfelsobb Bíróság határozata ellen irányul, a Legfelsobb Bíróság öt hivatásos bíróból álló tanácsa 
bírálja el. 



(2) Ha a felülvizsgálati indítványt a 405. § c) pontjában meghatározott eljárási szabálysértés miatt nyújtották be az 
elso fokon jogerore emelkedett ügydönto bírósági határozat ellen, a felülvizsgálati indítványt az ítélotábla tanácsa 
bírálja el. 

A (1) bekezdés szerint a felülvizsgálati indítvány elbírálására foszabályként a Legfelsobb Bíróság rendelkezik 
hatáskörrel és illetékességgel. A rendes jogorvoslati lehetoségek kimerítését követoen már csupán 
jogkérdésben foglal, foglalhat állást a jelen ügyben eljáró bíróság, s ez indokolja, hogy a legmagasabb bírói 
fórum, annak is az ott írt megkülönböztetés szerint három, vagy öt hivatásos bíróból álló tanácsa járjon el. E 
körben ismételten hivatkozni lehet a Be. 21. § (3) bekezdés d) pontjában írt különleges kizárási szabályra, 
mely szerint a felülvizsgálati eljárásból ki van zárva az a bíró, aki - vagy a hivatkozott jogszabályhely (4) 
bekezdésének megfeleloen akinek hozzátartozója - a felülvizsgálattal megtámadott határozat meghozatalában 
részt vett. E kizárás vonatkozik mind az elso, mind a másodfokon eljárt bíróra egyaránt. Amint az a 
jogszabály megszövegezésébol is következik, a kizárást csak a támadott határozat meghozatalában való 
részvétel alapozza meg. Az egyéb, az alapeljárásban való bírói tevékenység, intézkedés, rendes vagy 
rendkívüli jogorvoslattal nem is támadható, nem ügydönto határozat meghozatalában való részvétel 
értelemszeruen nem. 
A (2) bekezdés alapján az úgynevezett abszolút hatályon kívül helyezést eredményezo ok fennálltára 
hivatkozással benyújtott indítványt - feltéve, hogy a támadott határozat rendes jogorvoslat hiányában 
elsofokon emelkedett hiányában - az ítélotábla tanácsa bírálja el. Ennek a legfelsobb bírói fórumot 
tehermentesíto rendelkezésnek az indoka az, hogy a Be. 373. § (1) bekezdés II-IV. pontjában meghatározott 
eljárási szabálysértések megítélése egyszerubb, s tekintve, hogy az ügyben jogi felülbírálatra korábban nem 
került sor, egyébként is szükségtelen, hogy azzal több bírói fokozat megkerülésével a Legfelsobb Bíróság 
járjon el. 

415. § A felülvizsgálati eljárás lefolytatására a másodfokú bírósági eljárás szabályait az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

Korántsem kapott szerencsés elhelyezést a XVII. Fejezeten belül a jelen jogszabály-hely, amely a 
felülvizsgálati eljárás kapcsán a másodfokú bírósági eljárás szabályainak alkalmazását írja elo az itt írt 
eltérésekkel. 

416. § (1) A tanács elnöke az indítvány eloterjesztojét 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 felülvizsgálati eljárásban védo részvétele kötelezo. A tanács elnöke védot rendel ki, ha a terheltnek nincs 
védoje, és szükség esetén a felülvizsgálati indítvány megfogalmazására hívja fel. 

(3) Ha a kirendelt védo az indítványt harminc napon belül nem, vagy hiányosan nyújtja be, rendbírsággal sújtható. 
1. A törvény - egyezoen az általános eljárási szabályokkal és a rendes jogorvoslat kapcsán megismertekkel - a 
három vagy öttagú tanács elnökét jogosítja fel az érdemi döntést elokészíto intézkedések megtételére. A tanács 
elnökének széles körben biztosit a jelen - valamint az alább még részletezett - szakaszokban jogosítványt a 
döntés akadályainak elhárítására (Be. 416. §), illetoleg a döntéshez szükséges törvényben írt nyilatkozatok, 
észrevételek megtételét elomozdító intézkedésekre (Be. 418-419. §). 
Amint korábban erre már utalás történt, a felülvizsgálati indítvány tartalmának, az ok és cél tekintetében a 
kello hivatkozásoknak az egész eljárást kijelölo meghatározó szerepe van. Az indítvány szakszerutlen 
eloterjesztése annak elutasítását vonja maga után. Figyelemmel a Be. 410. § (3) bekezdésben írt azon 
rendelkezésre, hogy minden jogosult csak egy ízben nyújthat be felülvizsgálati indítványt, úgy egy elutasítást 
követoen utóbb a törvénynek már mindenben megfelelo, még oly alapos ok esetén sincs törvényi lehetoség 
ismételt rendkívüli jogorvoslatra. Ezért írja elo a Be. 416. § (1) bekezdése a tanács elnökének: ha az 
indítványból nem lehet megállapítani, hogy eloterjesztoje a támadott határozatot miért tartja sérelmesnek, 
úgy megfelelo, ám mégis rövid határidon - azaz 30 napon - belül azt egészítse ki. Ugyanígy jár el a tanács 
elnöke abban az esetben is, ha az indítvány eloterjesztésére egyébként jogosult személy nem felülvizsgálati 
okra hivatkozott. Ez utóbbi rendelkezés annál is inkább szükséges, mivel minden, a bíróság jogeros ügydönto 
határozatát vagy annak egy részét sérelmezo és tartalmánál fogva perújításra irányuló indítványnak nem 
tekintheto beadványt - amelyben foglaltak más módon, rendkívüli jogorvoslat nélkül, például különleges 
eljárásban nem orvosolhatóak - felülvizsgálati indítványként kell kezelni. Ugyanakkor nem kizárt, hogy kello 
jogi ismeret hiányában a beadvány, kérelem a felülvizsgálati indítvány törvényben szigorúan meghatározott 
feltételeinek sem felel meg. 
2. A (2) bekezdésbol következoen a felülvizsgálati eljárásban a védo részvétele kötelezo. Amennyiben a 
terheltnek nincs védoje, úgy a tanács elnöke rendel ki a számára védot [Be. 48. § (1)]. A rendelkezés indoka 
az, hogy a felülvizsgálat során a Legfelsobb Bíróság tanácsa igen szuk körben már kizárólag jogkérdéseket 



vizsgál, e körben nyilatkoztatja a feleket, így a terhelt jogi képviselete szükséges, indokolt. Meg kell jegyezni, 
hogy a további jogosítottak - a Be. 408. § I. b), II. d) e) f) pontjában megjelölt törvényes képviselo, házastárs, 
egyenes ági rokon, testvér - esetében ilyen kötelezettség nem áll fenn. A jogi jártasság hiányában, védo nélkül 
eljáró terhelttol nem várható, hogy a felülvizsgálati eljárást kezdeményezve az indítványát hiánymentesen, a 
törvényi feltételeknek nem mindenben megfelelo módon terjessze elo. Ezért teszi lehetové a jelen bekezdés, 
hogy a tanács elnöke az indítvány megfogalmazására is felhívja a kirendelt védot, mely ily módon lényegében 
a hiánypótlás speciális eseteként fogható fel. 
A (3) bekezdés a jelen fejezetben már többször hivatkozott rövid határido - 30 nap - megállapítása mellett 
teszi kötelezové a kirendelt védo számára az alakszeruségében és tartalmában a törvényi eloírásoknak már 
mindenben megfelelo indítvány eloterjesztését. Amennyiben ezt a határidot a védo elmulasztja, illetoleg 
benyújtja ugyan az indítványt, ám hiányosan, úgy az általános szabályok szerint a Be. 161. §-nak megfeleloen 
rendbírsággal sújtható. A felülvizsgálati eljárás során hozott határozatokra - és ilyen az elobb hivatkozott 
rendbírságoló végzés is - a Be. 415. § alapján a másodfokú eljárás szabályait kell alkalmazni. Ily módon a 
Be. 382. §-ban írtak szerint e határozat ellen fellebbezésnek van helye, mely a Be. 161. § (4) bekezdésének 
megfeleloen halasztó hatályú. Kizáró rendelkezés hiányában a Be. 65. § általános szabályai szerint 
igazolásnak is helye van. 

417. § (1) A törvényben kizárt, az arra nem jogosulttól származó, vagy az elkésett indítványt a felülvizsgálati 
indítvány alapján eljáró bíróság elutasítja. A 416. § (3) bekezdését kivéve ugyanígy jár el, ha a felülvizsgálati 
indítványt a felhívás ellenére nem, vagy hiányosan nyújtották be. 

(2) Az ugyanazon jogosult által ismételten eloterjesztett, illetoleg a korábbival azonos tartalommal ismételten 
eloterjesztett indítvány elutasítására vonatkozó határozat hozatalát a felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság 
mellozheti. 

1. A törvény a jelen szakasz (1) bekezdésében azokat az eseteket határozza meg, amikor a felülvizsgálati 
indítványt az arra feljogosított bíróság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. E döntésének okai a Be. 405-406. §-
ban körülírt feltételek hiányán alapulnak, illetve az elutasítás e hiányok pótlásának elmulasztására vezetheto 
vissza. 
Az indítványt el kell utasítani, ha az a törvénynél fogva kizárt. A fentebb már részletesen hivatkozott Be. 405. 
§-a jelöli meg a határozatok azon körét és sorolja fel mindazokat a felülvizsgálati okokat, amelyek a 
felülvizsgálatot megalapozzák. Minden más esetben, és ide nem sorolható bírói döntés kapcsán a jelen 
rendkívüli jogorvoslat kizárt. Ebbol következoen a nem ügydönto határozatot támadó, nem anyagi jogi, 
illetoleg nem a hivatkozott törvényhelyben pontosan meghatározott eljárásjogi szabálysértést panaszló 
indítványt el kell utasítani. Ugyanígy kell eljárni, ha az nem az arra jogosulttól származik, tehát ha nem a Be. 
408. §-ban írtak terjesztették azt elo. 
Hasonlóképpen ha a jogosult a Be. 416. § (1) bekezdése szerinti felhívásnak egyáltalán nem tesz eleget és az 
indítványát nem egészíti ki, illetve ismételten hiányosan nyújtotta be, indítványát a bíróság elutasítja. Ez 
utóbbi, igen jelentos hátrány nem sújthatja a kirendelt védo [Be. 416. § (2)] mulasztása folytán a jogosultat. 
Ezért ilyenkor nem a vétlen jogosult indítványa elutasításának, hanem a ténylegesen is mulasztó védo 
bírságolásának van helye a Be. 416. § (3) bekezdésének megfeleloen. A bíróság munkájának megkönnyítését 
szolgáló szabály, hogy amennyiben az indítvány újabb adatot, tényt nem tartalmaz, s ebbol következoen újabb 
vizsgálódást, megfontolást és döntést sem igényel, az eljáró bíróság az elutasítására határozat meghozatalát a 
Be. 417. § (2) bekezdése szerint mellozheti is. 
2. A fenti - elutasítást megalapozó - okok fennállása az iratokból megállapítható, ezért a bíróság a 
határozatát foszabályként a Be. 422. § (2) bekezdés a) pontja szerinti tanácsülésen hozza meg. 

418. § (1) Ha a felülvizsgálati indítvány elutasításának nincs helye, a tanács elnöke az indítványt az alapügy 
irataival együtt nyilatkozattétel végett megküldi a Legfobb Ügyészségnek, illetve a fellebbviteli foügyészségnek. 

(2) Ha a felülvizsgálati indítványt magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott eljárásban hozott 
határozat ellen nyújtották be, az ügyészség nyilatkozatát csak abban az esetben kell beszerezni, ha az indítványt nem 
az ügyész nyújtotta be. 

(3) Az ügyész az iratokat a nyilatkozatával együtt tizenöt napon belül visszaküldi a felülvizsgálati indítvány 
alapján eljáró bíróságnak. 

1. A jelen szakasz a törvényben hangsúlyozott alapveto ügyészi jogosítványok érvényesülését szolgálja. A Be. 
28. § (7) bekezdése szerint ugyanis az ügyészt indítványtételi jog illeti meg az ügyben felmerült minden olyan 
kérdésben, amelyben a bíróság dönt. Tekintettel arra, hogy a Be. 30. § (1) bekezdése értelmében az ügyészség 
hatáskörét és illetékességét annak a bíróságnak a hatásköre és illetékessége határozza meg, amely mellett 
muködik és a felülvizsgálat során a Be. 414. § (1) és (2) bekezdésének megfeleloen vagy a Legfelsobb 



Bíróság, vagy az ítélotábla jár el, ezért a tanács elnöke az indítványt az alapügy irataival a nyilatkozattétel 
végett a Legfobb Ügyészségnek vagy a fellebbviteli foügyészség küldi meg. 
Amennyiben az indítvány akár eredendo hibái folytán, akár mert azt hiányosan nyújtották be, illetve a 
hiányosságokat felhívás ellenére sem pótolták, a Be. 417. § (1) bekezdése szerint hivatalból elutasítandó, úgy 
ebben az esetben puszta formalitás lenne és ezért szükségtelen a Legfobb Ügyészség, fellebbviteli foügyészség 
nyilatkozatának beszerzése. Ebbol következoen a tanács elnökének csak azt az indítványt kell az alapügy 
irataival együtt az eljáró ügyészhez nyilatkozattétel végett megküldenie, amelyet nem kell a fentiek szerint 
kötelezoen elutasítani. 
2. A jelen szakasz (2) bekezdése biztosítja az eljáró ügyész számára azt a lehetoséget, hogy azokban az 
ügyekben, amelyekben a vád képviselojeként az alapeljárásban nem vett részt, ugyanakkor a felülvizsgálati 
indítványt sem o terjesztette elo, legalább a rendkívüli jogorvoslat szakában az ügyet megismerhesse és a 
törvényesség a jogszabályok érvényesülése érdekében indítványát megtehesse. 
3. A felülvizsgálati eljárás különbözo helyén eloírt egyébként is igen rövid - harminc napos - határidoihez 
képest is további idotartam csökkentést ír elo a (3) bekezdés az ügyben eljáró ügyészség számára. A 
felülvizsgálati eljárás jogerot feloldó, rendkívüli perorvoslat, ennek elhúzódása a jogbiztonságot sértené. Ez 
indokolja a tizenöt napos határidot. A Legfobb Ügyészség, illetve fellebbviteli foügyészség érdemben foglal 
állást nyilatkozatában a felülvizsgálati indítvánnyal kapcsolatban. Lehetoségei teljes köruek, csatlakozhat is a 
Be.408. §-ában írt jogosultak indítványához és a támadott határozat részben vagy egészben történo hatályon 
kívül helyezését támogathatja, de helyezkedhet ellentétes álláspontra is, akként nyilatkozva, hogy a támadott 
határozat hatályában tartására, esetleg az indítvány elutasítására kerüljön sor. A nyilatkozata megtétele 
során a Legfobb Ügyészség, fellebbviteli foügyészség ügyészét értelemszeruen nem köti a Be. 408. § I. 
fordulata a), illetve II. fordulat a) pont szerinti ügyészi indítvány sem. 

419. § (1) A tanács elnöke az ügyész nyilatkozatát megküldi a felülvizsgálati indítvány eloterjesztojének. 
(2) A terhelt és védoje részére meg kell küldeni a más által benyújtott felülvizsgálati indítványt és az arra tett 

ügyészi nyilatkozatot. 
(3) A magánvádas eljárásban vagy pótmagánvád alapján folytatott eljárásban hozott határozat ellen benyújtott 

felülvizsgálati indítványt a magánvádlónak, illetoleg a pótmagánvádlónak is meg kell küldeni. 
(4) A tanács elnöke a felülvizsgálati indítványt és az ügyész nyilatkozatát a jogosultnak azzal küldi meg, hogy a 

kézbesítéstol számított tizenöt napon belül észrevételt tehet. 
1. Amint azt korábban a Be. 416. § (1) bekezdése kapcsán már részletesen kifejtettük, az eljárási törvény 
általános szabályaival egyezoen a jelen rendkívüli perorvoslat kapcsán is az eljáró bírósági tanács elnökére 
ró feladatokat a jogszabály. Ezek részben az indítvány érdeme felöli döntést elokészíto intézkedésre 
irányulnak. Ide sorakoznak a Be. 419. §-ban részletezett teendok. 
Konkrétan az itt jelzett intézkedések azt biztosítják, hogy mindazok, akiket a felülvizsgálat ténye érint, illetoleg 
majd az eredménye rájuk kihat, értesüljenek a rendkívüli jogorvoslati eljárásról, még a döntés meghozatala 
elott megfelelo idoben megismerhessék annak anyagát, s arra észrevételt is tehessenek. Ezáltal biztosított az 
érintettek alapos felkészülése, amely a bíróság munkáját is könnyíti, hiszen a eljáró bíróság az arra 
jogosítottak álláspontját megismerve már egy tanácsülésen, nyilvános ülésen dönthet. 
Az (1) bekezdés alapján az ügyészi nyilatkozatot - azaz a Be. 418. § (3) bekezdésében írt ügyészi álláspontot 
tartalmazó iratot - az indítvány eloterjesztojének kell megküldeni. Ezáltal az eljárásnak már ebben a korai 
szakaszában ütköztethetok az esetleges ellentétes vélemények. 
2. A (2) bekezdés szerint a terhelt részére a más által benyújtott felülvizsgálati indítványt és az arra tett 
ügyészi nyilatkozatot ugyancsak meg kell küldeni. A rendelkezés a Be. 43. § (2) bekezdésében felsorolt terhelti 
alapjogok megvalósulását jelenti a jelen rendkívüli jogorvoslat során. A terhelt ugyanis a már hivatkozott 43. 
§ (2) bekezdés szerint jogosult arra, hogy az eljárás során az ot érinto iratokba betekinthessen, megfelelo idot 
és lehetoséget kapjon a védekezésre való felkészülésre, a védelmére szolgáló tényeket eloadja, indítványokat, 
észrevételeket tegyen, jogorvoslattal éljen, végül, hogy büntetoeljárási jogairól és kötelességeirol a bíróságtól 
felvilágosítást kapjon. Lényegében valamennyi fent jelzett terhelti jogosultságot érinti az indítvány és az arra 
tett ügyészi nyilatkozat megküldése. Nem kizárt, hogy a terhelt ekkor értesül arról, hogy jogerosen lezárt 
ügyében újabb speciális eljárás indul. Feltétlenül indokolt, hogy errol megfelelo idoben értesülve, az általa 
fontosnak tartott lépéseket, intézkedéseket megtegye: védot hatalmazzon meg, maga is csatlakozzék az 
indítványhoz, avagy azt más lehetséges okokra is hivatkozva kiterjessze, illetve ellenkezoleg az ellenérveit 
eloadja. Megjegyzendo, hogy a terheltnek a védot érinto tiltó lehetoségén (Be. 408. § II. c)) túlmenoen nincs 
arra módja, hogy a felülvizsgálati eljárást meggátolja. 
Az általános szabályoknak [Be. 50. § (3)] megfeleloen a terheltnek küldött iratokat egyidejuleg a védo részére 
is meg kell küldeni. 



3. A magánvádas, valamint a pótmagánvád alapján folytatott eljárásban az ügyész vádképviseleti jogait a 
magánvádló, illetve a pótmagánvádló gyakorolja. Erre figyelemmel rendelkezik úgy a jelen szakasz (3) 
bekezdése, hogy ezekben az ügyekben az általános szabály szerint az ügyésznek megküldendo iratokat a 
magánvádlónak, pótmagánvádlónak kell megküldeni. 
4. A fenti (2) bekezdésben eloirt, a tanács elnöke számára feladatot kijelölo indítvány és nyilatkozat küldés 
nem csupán a terheltnek és védojének a tájékoztatását szolgálja. Ezt a kétségtelenül meglévo célt 
meghaladóan az ügy elorevitelét is nagyban szolgálja a (4) bekezdésnek az a rendelkezése, hogy az érintett 
jogosultaknak a tanács elnöke a ügyészség nyilatkozatát és az annak alapjául szolgáló felülvizsgálati 
indítványt azzal küldi meg, hogy a kézbesítéstol számított tizenöt napon belül, tehát igen rövid idotartam alatt 
arra észrevételt tehetnek. E határido elmulasztásának a tanácsülésre tartozó ügyben van inkább jelentosége, 
ugyanis az arra jogosult a bíróság nyilvános ülésén az ügy eloadását követoen még felszólalhat, észrevételét 
legkésobb ekkor megteheti. Az eljáró tanácsnak így döntése kialakításakor még módja van mindezek 
figyelembevételére, szemben a tanácsülésre tartozó ügyben, ahol ilyen lehetoség nincs. Amint a jogszabály 
megszövegezésébol is következik, az észrevételezés pusztán lehetoség, mellyel az arra jogosultak nem 
kötelesek élni; elmulasztásához a jogszabály következményt nem fuz, így értelemszeruen igazolásnak sincs 
helye. Ez különösen akkor bír jelentoséggel, ha a tizenöt nap eltelte után a bíróság tanácsülésen, a jogosult 
észrevételének a hiányában meg is hozza a döntését. 

420. § (1) A felülvizsgálati eljárásban a jogeros határozatban megállapított tényállás az irányadó. 
(2) A felülvizsgálati indítványt - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a megtámadott határozat 

meghozatala idején hatályos jogszabályok alapján kell elbírálni. 
(3) A 406. §-ban meghatározott esetekben a felülvizsgálati indítványt az elbírálásakor hatályos jogszabályok 

alapján, a 406. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott felülvizsgálati ok esetén a törvénnyel kihirdetett 
nemzetközi szerzodéssel ellentétes jogszabály és jogegységi határozat figyelmen kívül hagyásával kell elbírálni. 

(4) A felülvizsgálati indítvány alapján eljáró 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 Legfelsobb Bíróság a megtámadott határozatot a 405. § c) pontja alapján akkor is felülbírálja, ha az 
indítványt nem ebbol az okból nyújtották be. 

1. A jelen törvény a tényállás megállapításának szabályait igen részletesen meghatározza. A felülvizsgálati 
eljárásban a tényállás nem érintheto, és nem is támadható. Ezt határozza meg a (1) bekezdés oly formában, 
hogy a felülvizsgálati eljárásban a jogeros határozatban megállapított tényállás az irányadó. Ez a jogszabályi 
rendelkezés egyaránt vonatkozik a hibamentesen megállapított ítéleti tényállásra, mint a megalapozatlanra 
[Be. 351. § (2)]. A korábbi töretlen bírói gyakorlatnak megfelelo jogi szabályozás arra vezetheto vissza, hogy 
a felülvizsgálat során a jogeros határozatban megállapított tényállás már nem támadható, arra a Be. 405. §-a 
nem ad módot. A jogeros határozatokban megállapított tényállás felderítetlensége, iratellenessége, tehát a 
jogeros ítéletek megalapozatlansága, a bíróságok bizonyítékokat értékelo, mérlegelo tevékenysége a 
felülvizsgálatot lehetové tevo okként a hivatkozott törvényi felsorolásban nem szerepel. Ilyen okból 
felülvizsgálati eljárás lefolytatására nem kerülhet sor, következésképpen abban a jogeros bírósági 
határozatokban megállapított tényállás az irányadó és az nem támadható (BH1999. 247.). 
2. A felülvizsgálat célja az alapeljárás ügydönto határozatának meghozatala kapcsán vétett anyagi és 
eljárásjogi szabálysértések orvoslása. A vizsgált határozatnak értelemszeruen a meghozatalakor hatályban 
volt jogszabályoknak kell megfelelnie. Ebbol következoen rendelkezik úgy az (2) bekezdés, hogy a 
felülvizsgálati indítványt a megtámadott határozat meghozatala idején hatályos jogszabályok alapján kell 
elbírálni. Ezért, ha az adott magatartást a törvény az alapeljárás határozatának meghozatalakor büntetni 
rendelte (BH1992. 680.), ha a joghátrány - azaz a kérdéses büntetés és intézkedés - alkalmazásának feltételei 
a támadott határozat jogerore emelkedésekor fennálltak (BH1996. 81.), úgy a támadott határozat jogsértonek 
korántsem mondható. Az indítvánnyal szemben azt hatályában kell fenntartani (Be. 427. §). A Bt. 2. §-ának 
alkalmazhatósága ily módon fel sem merülhet és annak ellenére, hogy utóbb a felülvizsgálati eljárás 
folytatásakor a Bt. vonatkozó jogszabályai már megváltoztak, esetleg hatályon kívül helyezésre kerültek, ez 
nem teszi alapossá a felülvizsgálatot. Természetesen: ha más alapos okból a eljáró bíróság a támadott 
határozatot a Be. 425. §-a alapján hatályon kívül helyezi és az ott tett megkülönböztetés szerinti hatóságot, 
korábban eljárt bíróságot új eljárásra utasítja, avagy a Be. 426. §-ára figyelemmel maga hoz határozatot úgy 
ezen újabb eljárás során már értelemszeruen a Bt. 2. §-ának alkalmazásával és a Be. 11. § (1) bekezdése 
alapján az elbíráláskor hatályban lévo eljárási törvény szabályai szerint kell eljárni. 



3. A jelen szakasz (3) bekezdése a Be. 406. §-ára utal vissza. Nyilvánvalóan csak akkor alkalmas a 
felülvizsgálati eljárás a támadott határozat jogszabálysérto voltának kiküszöbölésére, ha a rendkívüli 
jogorvoslati eljárás során nem az Alkotmánybíróság, a Legfelsobb Bíróság, illetve a nemzetközi szerzodéssel 
létrehozott emberi jogi szervezet által törvénysértonek, jogellenesnek minosített szabályok szerint hozza meg 
újabb döntését. Ezért a Be. 406. §-ával érintett körben az indítvány elbírálásakor hatályos jogi helyzet az 
irányadó és - amint azt a törvény külön ki is emeli - a nemzetközi szerzodéssel ellentétes jogszabály és 
jogegységi határozat figyelmen kívül hagyásával kell határozni. 
4. A (4) bekezdés pergazdaságossági szempontokat is figyelembe véve akként rendelkezik, hogy - noha a 
felülvizsgálati eljárás nem hivatalból folyik, azt az arra jogosított indítványozók nyilatkozata tárgyát tekintve 
behatárolja - kivétel formájában érvényesül a hivatalból való eljárás általános szabálya is, amennyiben a 
eljáró bíróság a Be. 405. § c) pontja alapján a megtámadott határozatot akkor is felülbírálja, ha az indítványt 
nem ebbol az okból nyújtották be. Ennek a szabályozásnak az az oka, hogy a rendkívüli jogorvoslat célja a 
meghatározó súlyú jogsértéssel hozott döntések korrekciójának lehetové tétele. Ezt a célt pedig korántsem 
szolgálná, ha a Legfelsobb Bíróságnak, pusztán mert az indítvány más jogszabályhely alá eso törvénysértést 
panaszol, mint amely megállapítható az ügyben és amely alapján az eredménnyel támadható volna, az általa 
észlelt súlyos hibák ellenére, mivel arra az indítványban nem hivatkoztak, a törvénysérto határozatot 
hatályában kellene fenntartania. 

421. § A felülvizsgálati indítványnak nincs halasztó hatálya, a felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság 
azonban az indítvány elbírálásáig a megtámadott határozat végrehajtását felfüggesztheti vagy félbeszakíthatja. 

A felülvizsgálati indítványnak nincs halasztó hatálya, hiszen jogeros határozattal lezárt, végleges helyzetet 
teremto döntés után "halasztásról" már nem beszélhetünk. Az indítvány nem szünteti meg a támadott 
határozat jogerejét és ezzel összefüggésben nem érinti annak végrehajthatóságát sem. Mégis, ha a eljáró 
bíróság tanácsa az ügy ismeretében úgy ítéli meg, hogy a határozat további végrehajtása a törvényesség 
súlyos sérelmét okozná, úgy az indítvány érdemi elbírálásáig azt félbeszakíthatja. Amennyiben a végrehajtást 
még nem kezdték meg, úgy azt elhalaszthatja. Ez a törvényi lehetoség egyaránt kiterjedhet a büntetés, 
intézkedés, vagy bármely más egyéb, a jogeros ügydönto határozatból következo rendelkezés: 
szabadságvesztés, vagyonelkobzás, kényszergyógykezelés, polgári jogi igény végrehajtására. 

422. § (1) A bíróság a felülvizsgálati indítványt - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - nyilvános ülésen 
bírálja el. 

(2) A bíróság tanácsülésen határoz, ha 
a) a 417. § alapján az indítvány elutasításának van helye, 
b) az eljárást a 412. § (3) bekezdése alapján meg kell szüntetni, 
c) az indítványt a 405. § (1) bekezdésének c) pontja alapján terjesztették elo. 
(3) A tanács elnöke a tanácsülésre tartozó ügyet nyilvános ülésre utalhatja, ha úgy látja, hogy az indítvány csak 

nyilvános ülésen intézheto el. 
(4) A nyilvános ülést a legfobb ügyész, illetve a fellebbviteli foügyész vagy képviseloje és a védo jelenléte nélkül 

nem lehet megtartani. 
l. A jelen szakasz a felülvizsgálati indítvány érdemi elbírálásának rendjét szabályozza. A Be. 416. § (1) és (2) 
bekezdésében a 418. § (1) bekezdésében 419. §-ban foglalt tanácselnöki intézkedések eredményeként és az 
eljárás kapcsán meghatározott rövid határidoknek köszönhetoen az indítvány eloterjesztését követo mintegy 
négy hónapon belül annak érdemi elbírálására sor kerülhet. Ez szolgálja egyfelol a jogbiztonság, a jogero 
megorzésének érdekét azt, hogy a nyomozati szakot, majd az akár több bírói fórumot is megjárt ügyben, hogy 
a jogeros lezárást követoen ne húzódhasson tovább parttalanul a rendkívüli jogorvoslat folytán az eljárás. 
További érdek: a felülvizsgálat - akár a terhelt élt indítvánnyal, akár nem - elsosorban orá, azaz a Be. 43. § 
(1) bekezdésének megfeleloen ekkor már elitéltre hat ki, számára eredményez ismét bizonytalan, nyitott 
helyzetet, így annak legrövidebb idotartamra szorítása indokolt. 
2. Az eljáró bíróság tanácsa az (1) bekezdés szerint a felülvizsgálati indítványt nyilvános ülésen [Be. 234. § 
(3)] bírálja el. Erre azért van módja, mivel visszavezethetoen a Be. 420. § (1) bekezdésére, mely szerint az 
alapeljárásban hozott jogeros határozatban megállapított tényállás az irányadó, így a felülvizsgálati 
eljárásban bizonyításnak nincs, nem lehet helye, s tárgyalást a Be. 234. § (1) bekezdésébol következoen nem 
kell tartani. 
A nyilvános üléshez, mint foszabályhoz képest kivételt határoz meg a (2) bekezdés akkor, amikor annak 
tartása formális lenne, azon az érintettek nyilatkoztatása az érdemi megítéléshez szükségtelen. Ilyen esetekben 
a bíróság tanácsa a Be. 234. § (5) bekezdése szerinti tanácsülésen határoz, s ebbol eredoen a döntés az ülés 
nyilvánossága nélkül, tanácsülésen hozható meg az iratok tartalma, így az indítvány és az alapeljárás anyaga 
alapján. Tanácsülésnek a (2) bekezdés a) pontja alapján az indítvány hibáira, hiányosságaira 



visszavezethetoen (Be. 417. §), az indítvány visszavonása okán [Be. 412. § (3)], illetve az alapeljárás 
kiemelten súlyos, alapveto eljárási szabálysértését panaszoló indítvány (Be. 405. § c)) elbírálása esetén van 
helye. 
3. A tanácsülésen való határozathozatal csupán lehetoség. A tanács elnöke az ügyet már eleve nyilvános 
ülésre utalhatja a (3) bekezdés szerint, ha úgy látja, hogy szükséges az érintettek meghallgatása. 
4. A (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy a nyilvános ülésen kinek a jelenléte kötelezo. 

423. § (1) A nyilvános ülésrol a terheltet, illetoleg a 408. § I. b) és II. d)-f) pontjában felsorolt jogosultakat 
értesíteni kell. A fogva levo terheltet a nyilvános ülésre elo kell állítani. 

(2) Az értesítést olyan idoben kell kiadni, hogy a kézbesítés legalább nyolc nappal a nyilvános ülés elott 
megtörténjék. A nyilvános ülés megtartásának nem akadálya, ha az értesítést azért nem lehetett kézbesíteni, mert a 
címzett ismeretlen helyen tartózkodik. 

Amíg a Be. 422. § (4) bekezdése a nyilvános ülésen való kötelezo részvételrol szól, addig a jelen szakasz (1) 
bekezdése azokat veszi számba akiket az ülésrol elegendo értesíteni. Ilyen a szabadlábon lévo terhelt, a 
fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje, kényszergyógykezelés elrendelése kapcsán a nagykorú terhelt 
képviseloje és házastársa, a terhelt halálát követoen egyenes ági rokona, testvére, házastársa. A jogosultak e 
körét a felülvizsgálat ténye, annak eredménye közvetlenül érinti, érintheti, függetlenül attól, hogy az 
indítványt ok nyújtották-e be avagy sem. Ily módon lehetoséget kell számukra biztosítani, hogy a nyilvános 
ülésen - amennyiben kívánnak - részt vehessenek, azon felszólalhassanak. Az értesítés tényébol következik, 
hogy - már amennyiben az szabályszeruen történt - meg nem jelenésük nem akadálya a nyilvános ülés 
megtartásának. Ugyanígy az sem akadály, ha részükre az értesítést azért nem lehetett kézbesíteni, mert 
ismeretlen helyen tartózkodnak. Ez utóbbi rendelkezést nem csupán a felülvizsgálati eljárás minél gyorsabb 
lefolytatása iránti igény indokolja - az érintettek felkutatása beláthatatlan idore húzhatná el az eljárást - 
hanem az a feltételezés is megalapozza, hogy aki nem lép fel bármit is sérelmezve a hatóságnál, nem tartja 
szükségesnek, hogy a korábban jogeros határozattal már lezárt ügyben ismét eljárjon, úgy az vélhetoen nem 
is kíván a nyilvános ülésen részt venni, a törvényben biztosított jogaival élni. 
Ezzel szemben az ügyész, védo, valamint a fogvalévo terhelt jelenléte nélkül a nyilvános ülés nem tartható 
meg. A terheltet nemcsak akkor kell kötelezoen eloállítani a nyilvános ülésre, ha a jelen, rendkívüli 
jogorvoslattal támadott ügy kapcsán van fogva, hanem mindentol függetlenül bármely más ügyben 
foganatosított orizet, elozetes letartóztatás, vagy jogeros büntetés végrehajtása esetén is. 
A jogorvoslat súlyának megfelelo felkészülést szolgálja, hogy az értesítést olyan idoben kell kiadni, ami azt 
eredményezi, hogy kézbesítésére legalább nyolc nappal a nyilvános ülés határnapja elott sor kerüljön. Ennek 
hiányában az ülés elhalasztása indokolt. 

424. § (1) 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. 

(2) Az ügy eloadása után a felülvizsgálati indítvány eloterjesztoje, az ügyész, a védo, valamint a 408. §-ban 
felsorolt egyéb jogosultak a felülvizsgálati indítvány keretei között felszólalhatnak. A felszólalások után válasznak 
van helye. A felszólalás joga utoljára a terheltet illeti meg. 

(3) A nyilvános ülés megnyitására, elnapolására, folytonosságára, rendjének fenntartására és a határozat közlésére 
a XI. és XIII. Fejezet rendelkezéseit kell megfeleloen alkalmazni. A nyilvános ülésrol jegyzokönyvet kell készíteni. 

1. A nyilvános ülésre - általánosságban - a Be. 234. § (3) bekezdése alapján a törvényi eltérések mellett a 
tárgyalásra vonatkozó rendelkezések (XIII. Fejezet) az irányadók. Ehhez képest tartalmaz a felülvizsgálat 
során tartandó nyilvános ülés menetére nézve a jelen szakasz speciális eloírásokat. Egyébként - amint azt a 
(3) bekezdés külön ki is hangsúlyozza - a Be. XI. és XIII. Fejezet rendelkezései az irányadók. 
A nyilvános ülést a tanács elnöke nyitja meg az ügy megjelölésével. Megállapítja, hogy a törvényben 
kötelezoen eloírtak (ügyész, védo, fogvalévo terhelt) jelen vannak-e, míg a további arra jogosultak értesítése 
szabályszeruen megtörtént-e. Ettol függoen dönt arról, hogy a nyilvános ülést meg lehet-e tartani, avagy el 
kell azt halasztani. 
Ha a nyilvános ülés megtartható, a tanács elnöke által erre kijelölt bíró ismerteti a felülvizsgálati indítvány 
elbírálásához szükséges iratokat. A törvény ezek közül külön is nevesíti a felülvizsgálati indítványt és a 
megtámadott határozatot. Feltétlenül ismertetendo az az irat is, amelyre az indítvány a felülvizsgálat okaként 
- legyen az akár anyagi, akár eljárási ok - hivatkozik. A legfobb ügyészségi nyilatkozatban, a jogosultak 
írásban eloterjesztett észrevételeiben foglaltakat ugyancsak értékelni kell az indítvány elbírálása során, így 
ezeknek az ismertetése is szükséges. 
2. Az ügy fenti eloadását követoen a jelenlévo jogosultak felszólalhatnak. Ennek sorrendjét a (2) bekezdés 
határozza meg. Eloször a felülvizsgálati indítvány eloterjesztoje, majd - az általános szabályoknak 
megfeleloen - elobb a vád képviseletét ellátó ügyész, a védo, ezt követoen a többi a Be. 408. §-ában írt 



jogosult szólalhat fel, feltéve természetesen ha élni kíván ezzel a lehetoséggel. A felszólalások után válasznak 
van helye. A törvény azért biztosit ilyen tág köru, mindenre kiterjedo megszólalási lehetoséget, mivel az 
érintett - egy esetleges perújítás esetét kivéve - most nyilatkozhat utoljára az ügyben. A felszólalás joga 
utoljára - egyezoen az eljárás általános szabályaival - a terheltet illeti meg. A felszólalásokban a 
felülvizsgálati indítvány keretei között maradva lehetoség van a jogi álláspont kifejtésére, ezen belül a 
törvénysértés orvoslásának célzott módjáról is nyilatkozni lehet. Az ügyész indítványt is tesz a hozandó 
határozatra. 
3. Amennyiben bármely okból nyomban nem hozható határozat, a nyilvános ülés elnapolására, 
folytonosságára a (3) bekezdés szerint az általános szabályok (Be. 287. §) alkalmazandók. Így a nyilvános 
ülés nyolc napra félbeszakítható, hat hónapon belül - ha a tanács összetételében változás nem történ - 
ismétlés nélkül folytatható. A nyilvános ülésrol, amint azt a Be. 424. § (3) bekezdésének utolsó mondata külön 
is kihangsúlyozza, az általános szabályoknak megfeleloen (Be. 250-255. §-ai) kell jegyzokönyvet készíteni. 
Elnapolás esetén a nyilvános ülés korábbi részérol készült jegyzokönyvet ismertetni kell. A nyilvános ülés 
rendjének fenntartása ugyancsak a tanács elnökének feladata. Az ennek során hozott határozatai ellen a Be. 
382-384. § szerint fellebbezésnek van helye. 
Ha az indítvány érdemben elbírálható, a bíróság eljáró tanácsa határozathozatal céljából zárt tanácsülést 
[Be. 321. § (1)] tart. Legkésobb eddig az idopontig vonhatja vissza az ott írtak szerint az arra jogosult az 
indítványát a Be. 412. §-ának megfeleloen. 
A határozat közlésére - legyen az pervezeto vagy a felülvizsgálat érdemében dönto - ugyancsak az általános 
szabályok, jelesül a Be. 262. §-a és a 321-322. §-ai az irányadóak. 

A felülvizsgálati eljárás alapján hozott határozat 

425. § (1) A felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és 
a) a korábban eljárt bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság az ügydönto határozatát a 405. § (1) bekezdésének 

a) vagy b) pontjában írt anyagi jogi jogszabálysértéssel hozta, 
b) a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróságot új eljárásra utasítja, ha a határozat meghozatalára a 373. § 

(1) bekezdésének II. pontjában meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor, 
c) az iratokat az ügyésznek megküldi, illetoleg az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a határozat 

meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének IV. pontjában meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor, 
d) a korábban eljárt bíróságot új eljárásra utasítja, ha a határozat meghozatalára a 405. § (1) bekezdésének d) 

pontjában meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor. 
(2) A felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, ha a 

határozat meghozatalára a 373. § (1) bekezdésének III. pontjában meghatározott eljárási szabálysértéssel került sor. 
1. A felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság tanácsülésen, vagy nyilvános ülésen végül érdemben dönt 
az indítvány alapján a támadott határozatról. Döntése minden esetben határozati formát ölt. E határozat attól 
függoen, hogy a megtámadott bírói döntés megváltoztatásával törvényes határozat hozatalára kerül sor a Be. 
426. §-a alapján: ítélet; minden más egyéb esetben végzés a Be. 370. § (2) bekezdése alapján. [A 
megtámadott határozat hatályon kívül helyezése a jelen szakasz (1), (2) bekezdése, hatályában fenntartása a 
Be. 427. §-a alapján történik.] 
2. A Be. 425. § (1) bekezdése a Be. 405. § megkülönböztetését követve azokat az eseteket sorolja, amikor a 
eljáró bíróság tanácsa hatályon kívül helyezo határozatot hoz. 
Az (1) bekezdés a) pontja a Be. 405. § a) és b) pontja szerinti anyagi jogszabálysértés esetén a korábban 
eljárt bíróságot utasítja új, immár a jogszabályoknak megfelelo döntés meghozatalára. 
Az (1) bekezdés b) pontja alapján akkor jár el a bíróság, ha úgynevezett abszolút eljárási törvénysértést 
észlel. Olyat, amely alapján a jogeros határozatot megelozo processzus a szó valódi értelmében "bünteto 
bírósági eljárásnak", a hozott döntés eljárásjogi értelemben "bírósági határozatnak" nem is nevezheto, 
utóbbihoz jogkövetkezmény nem fuzheto. 
Valamennyi esetben - természetesen - a megtámadott határozat hatályon kívül helyezésére kerül sor. Az ezt 
követo további rendelkezések tekintetében azonban már - egyezoen a Be. 373. § eloírásaival és ugyanazon 
okokra visszavezethetoen - eltérés mutatkozik. Így, ha a döntés alapja a Be. 373. § II. pontja: tehát, ha a 
bíróság nem volt törvényesen megalakítva, a döntés meghozatalában törvény szerint kizárt, vagy olyan bíró 
vett részt aki nem mindvégig jelen a tárgyaláson, a bíróság a hatáskörét túllépte, a tárgyalást olyan személy 
távollétében tartották meg, akinek a részvétele a törvény értelmében kötelezo lett volna, úgy a bírósági 
eljárást most már jogszeru módon meg kell ismételni. Lényeges szabály, hogy ha a hatályon kívül helyezést 
éppen az indokolja, hogy az alapügy bírósága a hatáskörét túllépte, vagy más bíróság kizárólagos 



illetékességébe tartozó ügyet bírált el, úgy ilyen esetben természetesen a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezo bíróságot kell az új eljárásra utasítani (BH1996. 633.). 
Végezetül, ha a döntés a Be. 373. § IV. pontján alapul - tehát nem lett volna helye a speciális XXV. Fejezetben 
körülírt tárgyalásról való lemondás szabályai szerinti eljárás folytatásának - úgy tekintettel arra, hogy az 
ügyben vád benyújtására az alapeljárás során nem került sor, a Be. 373. § IV. a) pontja esetén az ügyésznek 
kell az iratokat megküldeni, hiszen a törvénysértés éppen a vád benyújtásával orvosolható. Ezzel szemben a 
Be. 373. § IV. b) pont kapcsán az alapügy elsofokú bíróságát kell az új eljárás lefolytatására utasítani, hiszen 
ebben az esetben joghatályos vád eloterjesztésre került az alapeljárásban. A Be. 425. § (1) bekezdésének c) 
pontjának felel meg. A Be. 373. § IV. pont a) alpontjának megfelelo esetben az ügyésznek, illetve a b) alpont 
esetében - miután a bíróságot utasította új eljárás lefolytatására - az elso fokú bíróságnak küldi meg az 
iratokat. 
Ha a döntés alapja a Be. 373. § III. pont - tehát a megtámadott határozat hozatala során törvényes vád 
hiányában jártak el - tekintettel arra, hogy az eljárás hibája éppen a törvényes, a Be. 2. § (1) és (2) 
bekezdésének megfelelo vád hiánya ellenére lefolytatott eljárás, ezért a hatályon kívül helyezésen túl 
semmiféle, az alapügy bíróságát vagy más hatóságot utasító rendelkezés megtétele nem szükséges. Ezzel 
kapcsolatos rendelkezést rögzít a jelen szakasz (2) bekezdése. 

426. § (1) Ha a terhelt felmentésének, a kényszergyógykezelés mellozésének, az eljárás megszüntetésének, 
illetoleg enyhébb büntetés kiszabásának vagy enyhébb intézkedés alkalmazásának van helye, 

a) a 405. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott jogszabálysértés esetén a Legfelsobb Bíróság, 
b) a 405. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott eljárási szabálysértés esetén a felülvizsgálati 

indítvány alapján eljáró bíróság 
maga is hozhat a törvénynek megfelelo határozatot. 

(2) A Legfelsobb Bíróság maga is hozhat a törvénynek megfelelo határozatot, ha a bíróság a büntetés 
végrehajtását a Btk. 90. §-ában foglalt kizáró ok ellenére függesztette fel. 

(3) A Legfelsobb Bíróság a 406. §-ban felsorolt felülvizsgálati ok megállapítása esetén maga hoz a törvénynek 
megfelelo határozatot, ha ez az iratok alapján lehetséges. Ha a törvénynek megfelelo határozat meghozatalára új 
eljárás lefolytatása szükséges, a Legfelsobb Bíróság a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi, és a korábban 
eljárt bíróságot új eljárás lefolytatására utasítja. 

(4) Ha a felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság a jogeros ügydönto határozatot hatályon kívül helyezi, és a 
terhelt fogva van, a fogvatartás kérdésében határoz. 

A Be. 426. § (1) bekezdés a) pontja az anyagi jogszabály sértéssel hozott határozat kapcsán ad iránymutatást. 
Ha a megtámadott jogeros bírói döntést az eljárásjog szabályainak megtartásával hozták meg és az csupán az 
anyagi jogszabályok téves alkalmazása folytán törvénysérto, úgy általában nincs akadálya ennek 
korrigálására. Az eljárás szükségtelen további elhúzódásának, sokszorozódásának elkerülése végett a 
törvénynek már mindenben megfelelo és a terhelt javára szóló határozatot az a) pont szerint a Legfelsobb 
Bíróság is meghozhatja. Konkrét ügyben arra az álláspontra helyezkedett a Legfelsobb Bíróság, hogy az 
egyik terhelt javára eloterjesztett, csupán az elkobzást panaszoló indítvány alapossága esetén a törvénysérto 
intézkedés - azaz az elkobzást tévesen kimondó ítéleti rendelkezés - hatályon kívül helyezése mellett a fenti 
szabályok alkalmazásával maga is hozhat megfelelo határozatot (BH1997. 56.). Az (1) bekezdés b) pontja már 
nem csupán a Legfelsobb Bíróságot, hanem az ítélotábla tanácsát is feljogosítja a törvénynek megfelelo 
határozat meghozatalára a Be. 405. § c) és d) pontjában meghatározott eljárási szabálysértés esetén. 
Hasonlóan a törvénynek megfelelo határozat meghozatalára jogosítja a Legfelsobb Bíróságot a jelen szakasz 
(2) bekezdése. 
A Be. 426. § (3) bekezdése a Be. 406. §-ában foglalt alkotmánybírósági, nemzetközi szerzodéssel létrehozott 
emberi jogi szervezet határozata és Legfelsobb Bírósági jogegységi határozat alapján törvénysérto döntések 
tekintetében jogosítja a Legfelsobb Bíróságot arra, hogy - ha ez a rendelkezésre álló iratok alapján lehetséges 
- immár törvényes határozatot hozzon. 
Ha a megtámadott döntés megváltoztatásával törvényes határozat hozatalára nincs mód, úgy az elobbiekkel 
egyezo módon hatályon kívül helyezo rendelkezésnek van helye. 
A 426. § (4) bekezdése alapján abban az esetben, ha felülvizsgálati indítvány eredménnyel támadta a jogeros 
ügydönto határozatot és azt a eljáró bíróság hatályon kívül helyezte, úgy ezáltal annak valamennyi 
rendelkezése, intézkedése hatálytalanná vált. A korábban már egyszer végérvényesen lezárt, befejezett ügy 
újból folyamatban lévonek tekintendo, annak minden következményével együtt. Egyik ilyen következmény, 
hogy ha az addig "elítélt" státuszban lévo terhelt fogva volt - a jogeros büntetését töltötte - úgy a hatályon 
kívül helyezo határozattal ismét vádlotti [a Be. 326. § (4) harmadik mondatának elso fordulata esetén 
terhelti] helyzetbe kerül, akinek a fogva tartása kérdésében dönteni kell. Erre kötelezi a bíróságot az (4) 



bekezdés a Be. 368. §-ában megismertekkel azonos módon. Ilyenkor a terhelt fogva tartását vagy 
megszüntetik - olyan módon, hogy az elozetes letartóztatásának, ideiglenes kényszergyógykezelésének 
elrendelését mellozi a bíróság - vagy a másik esetben, a fenti kényszerintézkedéseket elrendelik. Amennyiben 
a megismételt eljárásra az elsofokú bíróság köteles, úgy e bíróság ügydönto határozatának kihirdetéséig; míg 
ha a másodfokú bíróság, úgy az eljárás jogeros befejezéséig tart ez a kényszerintézkedés. 
A jogszabály nem ad iránymutatást arra, hogy az elozetes letartóztatás meddig tarthat, sot a Be. 132. § (3) 
bekezdésében írt három éves abszolút felso korlát sem érvényesül, hiszen hatályon kívül helyezés folytán 
megismételt eljárás van folyamatban. De nem alkalmazható a Be. 131. § (4) bekezdése utolsó mondatában írt 
relatív felso határ sem ("a nem jogeros ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamáig tarthat az elozetes 
letartóztatás"), hiszen az ügyben korábbi "jogeros" nem pedig "nem jogeros" ítélet van. Így az általános 
szabályok érvényesülése folytán az elozetes letartóztatás az elsofokú bíróság ügydönto határozatának 
kihirdetéséig tart. 

427. § Ha a felülvizsgálati indítvány alapján eljáró bíróság a felülvizsgálati indítványnak nem ad helyt, a 
megtámadott határozatot a hatályában fenntartja. 

A jelen szakasz azt az esetet jelöli, amikor a bíróság a felülvizsgálati eljárásban érdemben vizsgálódik, tehát 
nem kerül sor az indítvány elutasítására. Ha nincs szükség, illetve nincs lehetoség a megtámadott határozat 
hatályon kívül helyezésére, illetve megváltoztatására akár, mert a megtámadott döntés mind anyagi, mind 
eljárásjogi értelemben törvényes, akár mert a jogszabály nem ad lehetoséget annak érintésére, így például a 
terhelt terhére kellene azt megváltoztatni - úgy azt hatályában fenntartja. 

428. § A felülvizsgálati eljárás során felmerült bunügyi költséget, ideértve a felülvizsgálati indítvány 
megfogalmazására kirendelt védo díját is, a felülvizsgálati indítvány elutasítása esetén - az ügyész által 
kezdeményezett felülvizsgálat esetét kivéve - az indítvány eloterjesztoje viseli. Más esetekben a bunügyi költséget az 
állam viseli. 

A jogszabály-hely a bunügyi költség viselésével összefüggésben tartalmaz értelemszeru rendelkezéseket a 
felülvizsgálati indítvány elutasításának az esetére. Fo szabály, hogy a rendkívüli jogorvoslat sikertelen 
eloterjesztoje viseli a Be. 74. § (1) bekezdése szerinti bunügyi költséget. Az állami büntetoigényt érvényesíto 
ügyész helyett az állam, míg a védoi eloterjesztés esetén a terhelt viseli a fenti költséget. Minden más esetben: 
akár célt ért az indítvány és a megtámadott döntés hatályon kívül helyezésére, vagy megváltoztatására került 
sor, akár nem, és hatályban tartó rendelkezést hoz a eljáró bíróság, a rendkívüli jogorvoslat során felmerült 
bunügyi költséget az állam viseli. 

429. § (1) A felülvizsgálati indítvány elintézése után a felülvizsgálati indítvány alapján eljárt bíróság a 
határozatának kiadmányait kézbesíti, és az ügy iratait a határozatának kiadmányával és az ülésrol készült 
jegyzokönyvvel együtt visszaküldi annak a bíróságnak, amely a felülvizsgálati indítvánnyal megtámadott határozatot 
hozta, vagy amelyet új eljárásra, illetoleg az eljárás lefolytatására utasított. 

(2) Ha a Legfelsobb Bíróság a másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra, az iratokat a másodfokú bíróság részére 
küldi meg, és a Legfelsobb Bíróság határozatát a másodfokú bíróság kézbesíti. 

1. A rendkívüli jogorvoslat lefolytatását követoen a bíróságra háruló ügyviteli eljárási szabályokat fogja 
egybe a jelen szakasz (1) és (2) bekezdése. 
Az eljárás kezdetén az iratokat az elsofokú bíróság terjesztette fel a felülvizsgálati indítvány alapján eljáró 
bírósághoz. Ebbol következik az a törvényi rendelkezés, hogy a felülvizsgálat befejezését követoen az alapügy 
felterjesztett iratait az ülés jegyzokönyvévével és határozatainak kiadmányaival az eljáró bíróság ugyanide, az 
elsofokú bírósághoz küldi vissza. Elotte - és ezzel idot takarít meg a szükséges intézkedések mielobbi 
megtétele végett - a határozatát az érintetteknek kézbesíti. 
Nem így jár el, ha hatályon kívül helyezés mellett a másodfokú bíróságot utasítja új eljárás lefolytatására. 
Ilyen esetben közvetlenül ehhez a bírósághoz küldi meg az iratokat a (2) bekezdésnek megfeleloen. 

XVIII. Fejezet 

JOGORVOSLAT A TÖRVÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN 

430. § A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat esetén a XVII. Fejezet rendelkezéseit az e Fejezetben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni. 

1. A mindenre kiterjedoen alapos bünteto anyagi- és eljárásjogi szabályozás, az eljárás egészét lefedo 
jogorvoslati rendszer és az abban résztvevo hatóságokat, személyeket kötelezo szabályok pontos betartása 



mellett is elofordulhat, hogy a rendes jogorvoslattal tovább már nem támadható, jogeros bírói határozat 
téves, törvénysérto. 
A büntetoeljárás elmúlt egy évszázadot átívelo jogalkotási megoldásaiban, igaz állandóan változó módon, de 
folyamatosan jelen van egy olyan - hol szukebb, hol tágabb körben érvényesülo - speciális jogorvoslati 
lehetoség, mely az ilyen törvénysérto jogeros határozat megfelelo korrekcióját lehetové teszi. 
A jelen törvény XVIII. Fejezetében tárgyalt Jogorvoslat a törvényesség érdekében jogintézménye jogtörténeti 
elodjeként utalunk a bunvádi eljárásról szóló 1896. évi XXXIII. tc. (Bp.) XX. Fejezete IV. címében a 
perorvoslatok körébe felvett "Perorvoslat a jogegység érdekében" intézményére, mely szerint a 441. § alapján 
a "koronaügyész bármely bünteto bíróságnak jogeros határozata, vagy egyéb intézkedése ellen, mely a 
törvényt megsértette, a jogegység érdekében közvetlenül a kir. Kuriánál perorvoslattal élhet." E jogintézmény 
lényegét tekintve tovább élt az 1949. évi XI. törvény 82. §-a szerinti "törvényességi perorvoslat", majd az 
1951. évi III. törvény 225. §-ban írt "törvényesség érdekében használt perorvoslat" megnevezéssel, míg végül 
a III. Bpn. 20. §-a úgy rendelkezett, hogy ahol a Bp. a törvényesség érdekében bejelentett perorvoslatról tesz 
említést, azon törvényességi óvást kell érteni. 
A büntetoeljárásról szóló 1962. évi 8. tvr. XII. Fejezete - azon belül a 280-282. §-a - majd az ezt felváltó 
1973. évi I. tv. XII. Fejezetének 284-291. §-a "törvényességi óvás" elnevezéssel a Legfelsobb Bíróság elnöke, 
vagy a legfobb ügyész számára biztosította annak a lehetoségét, hogy a bíróság jogeros határozata, vagy 
határozatának meghatározott része ellen törvényességi óvást emeljen, ha az törvénysérto, vagy 
megalapozatlan. Utóbb - éppen a fenti jogosultság diszkrecionális voltára tekintettel - az Alkotmánybíróság 
1992.december 31-i hatállyal a 9/1992. (I. 30.) AB. határozatában megsemmisítette a fenti, törvényességi 
óvás emelésére vonatkozó jogszabályokat. 
Ezt követoen került sor arra, hogy a korábbi törvényességi óvás jogintézménye helyett az 1992. évi LXIX. 
törvény 1993.január 1. napjától kezdodoen meghatározott bünteto anyagi és egyes eljárásjogi jogsértések 
orvoslására bevezette a "Felülvizsgálat" jogintézményét. 
2. A jelen eljárási törvényben szabályozott rendkívüli perorvoslatok létét két ellentétesen ható érdek 
indokolja: a jogero megorzésének igényében megnyilvánuló jogbiztonság érdeke ütközik az igazságos és 
törvényes bírói döntéshez fuzodo alapveto érdekkel. Arra figyelemmel, hogy a jogbiztonságot korántsem 
szolgálná egy téves, az anyagi igazságosságnak meg nem felelo, ám jogeros bírói döntés támadhatatlansága, 
teszi lehetové a törvény ténykérdés okán a perújítást (XVI. Fejezet) jogkérdés, ezen belül anyagi jogszabály 
helytelen értelmezése, illetoleg eljárási szabálysértés esetén a felülvizsgálatot (XVII. Fejezet), végül a jelen, a 
törvényesség érdekében emelheto jogorvoslatot (XVIII. Fejezet). 
Amíg az elozo ketto a jogeros határozat érdekelt terhére, vagy javára történo megváltoztatását célozza, addig 
a Jogorvoslat a törvényesség érdekében jogintézménye a törvénysértésnek elsosorban nem az orvoslására, 
hanem csupán a megállapítására szorítkozik, ezáltal látva el a joggyakorlat számára jogegységi funkciókat. E 
döntés csak abban az esetben hat ki az elitéltre, ha a Be. 437. §-ában felsorolt felmentésének, eljárás 
megszüntetésének, illetoleg enyhébb rendelkezés meghozatalának van helye. 
E szakasz visszautal a felülvizsgálatról szóló XVII. Fejezetben írt szabályok alkalmazására s azokhoz képest 
állapit meg eltéréseket. 

A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat 

431. § A legfobb ügyész a bíróság törvénysérto és jogeros határozata ellen a Legfelsobb Bíróságnál a törvényesség 
érdekében jogorvoslatot jelenthet be, feltéve, hogy a jogeros határozat más jogorvoslattal nem támadható meg. 

A Be. 431. §-a a jogorvoslati jogosultság személyi körét adja meg. Ennek értelmében a jogorvoslat 
benyújtására kizárólagosan a legfobb ügyész jogosult. Ezt a jogintézmény célja, azaz a törvényesség 
biztosításának az indoka magyarázza. Elvi jelentosséggel bír ugyanis, hogy a legfobb ügyészi fórum járjon el 
országosan a jelen rendkívüli jogorvoslat során, ezáltal biztosítva a joggyakorlat egységét, egyben gátat 
szabva annak, hogy a jogintézmény mintegy harmadfokú fellebbezési fórummá válhasson. 
Korlátozó szabály hiányában a jogorvoslat bejelentését bárki kezdeményezheti a legfobb ügyésznél. Ez 
csupán mindenki számára nyitva álló lehetoség és nincs a Be. 409. § (2) bekezdésében foglaltakhoz hasonló 
kötelezettsége a törvénysértést hivatali hatáskörében észlelo bíróság, hatóság tagjának, illetve hivatalos 
személynek sem. 
A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat kisegíto jellegu eljárás. Alkalmazására csak akkor kerülhet 
sor, ha a bíróság törvénysérto és jogeros határozata más, akár rendes, akár rendkívüli jogorvoslattal nem 
támadható. 

432. § A jogorvoslat bejelentése nincs határidohöz kötve, és a határozat végrehajtására nincs felfüggeszto hatálya. 



Céljából következoen a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat mindennemu idokorlátozás nélkül teszi 
lehetové a törvénysérto határozatok támadását. Nem érvényesül az a perújítás, illetve felülvizsgálat során 
kötelezoen irányadó korlát sem, hogy csupán az ügydönto határozat ellen irányulhat a jogorvoslat. Ily módon 
ez a jogintézmény bármely, a büntetoeljárás során hozott jogeros és törvénysérto határozattal szemben 
alkalmazható. 
Tekintve, hogy nem a törvénysértés orvoslása, hanem annak csupán deklarálása, ezáltal a törvényesség és a 
jogegység biztosítása az eljárás célja, így a jogorvoslatnak a jogeros határozat végrehajtására nincs halasztó 
hatálya. 

433. § Nincs helye törvényesség érdekében jogorvoslat bejelentésének, ha a határozatot a Legfelsobb Bíróság 
hozta. 

Egyedüli megszorítást a törvényesség érdekében bejelentheto jogorvoslat tekintetében a jelen szakasz határoz 
meg. E szerint a legfelsobb bíróság által hozott határozattal szemben a törvény e rendkívüli jogorvoslat 
lehetoségét kizárja. Annak nincs jelentosége, hogy döntését a Legfelsobb Bíróság korábban milyen 
eljárásban, rendes vagy rendkívüli jogorvoslat során hozta. A rendelkezés célja, hogy a Be. 407. §-ában 
kifejtettekkel egyezoen ugyanazon ügyben, amelyben a legfelsobb bírói fórum már vizsgálódott, állást foglalt, 
majd mindezek alapján határozott, ismételten rendkívüli jogorvoslati út ne nyílhasson. 

Jogorvoslati eljárás a törvényesség érdekében 

434. § (1) A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot a Legfelsobb Bíróság tanácsa nyilvános ülésen 
intézi el. 

(2) A nyilvános ülésrol a legfobb ügyészt, a terheltet és védojét értesíteni kell. Ha az alapügyben a terheltnek nem 
volt védoje, a Legfelsobb Bíróság a terhelt részére védot rendel ki. 

(3) A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslati indítványra a terhelt és a védo észrevételeket tehet. 
A törvényesség érdekében emelt jogorvoslat súlyát és jelentoségét fejezi ki, hogy az eljárásra a legfobb bírói 
fórum, azaz a Legfelsobb Bíróság jogosított. E privilégiumot a jogbiztonság és az egységes joggyakorlatnak 
megfelelés igénye egyaránt indokolja. Az általános szabályokból következoen az ügyben a Legfelsobb Bíróság 
három tagból álló tanácsa jár el a felülvizsgálat kapcsán már megismert rendelkezéssel egyezoen [Be. 414. § 
(1) I. fordulat, 422. § (1)]. A jelen eljárás kapcsán kizárási szabályt állapit meg a Be. 2l. § (3) bekezdés d) 
pontja. E szerint a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat elbírálásából ki van zárva az a bíró, aki a 
jogorvoslattal megtámadott határozat hozatalában részt vett függetlenül attól, hogy elso vagy másodfokon 
járt el. Kizárást értelemszeruen csak a támadott határozat meghozatalában való részvétel alapozhat meg, az 
alapügyben való intézkedés a jogorvoslattal nem érintett határozat meghozatalában való tevékenység nem 
A (2) bekezdés a nyilvános ülésrol értesítendo személyeket sorolja fel. Tekintettel arra, hogy az eljárás célja 
elsodlegesen nem a törvénysértésnek a felekre is kiható orvoslása, ezért a részvételre kötelezett, illetoleg 
jogosított személyi kör szukebb, mint a felülvizsgálat kapcsán a Be. 423. § (1) bekezdésében meghatározott. A 
jelen eljárásban is kötelezo ugyanakkor a védelem, melyet - végso esetben - kirendeléssel kell biztosítani. 
Figyelemmel arra, hogy törvény értelmében jogorvoslati indítvány bejelentésére a legfobb ügyész jogosított, 
észrevételezési jog biztosítása csupán a terhelt és a védo számára indokolt. 

435. § (1) A nyilvános ülés a legfobb ügyésznek vagy képviselojének a távollétében nem tartható meg. 
(2) A nyilvános ülés megtartására a XIV. Fejezet rendelkezései megfeleloen irányadók. A nyilvános ülésen a 

legfobb ügyész vagy képviseloje, a terhelt és védoje felszólalhat és - az eljárás jellegéhez képest - indítványokat 
tehet. 

A Be. 435. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy a 434. § (2) bekezdésében felsoroltak közül kinek a 
jelenléte szükséges elengedhetetlenül az ülésen. Tekintve, hogy az "ügy ura" a legfobb ügyész, az o illetve 
képviselojének távollétében a nyilvános ülés nem tartható meg. Az egyéb szabályszeruen értesítettek távolléte 
nem akadály. Nemcsak szabályszeru értesítés ellenére történo távolmaradás mellett tartható meg a nyilvános 
ülés, hanem akkor is, ha az értesítés azért nem volt kézbesítheto, mert a címzett ismeretlen helyen tartózkodik. 
A nyilvános ülés megtartására egyébiránt a másodfokú bírósági eljárás XIV. Fejezetében írt szabályai az 
irányadók. Azon az eljárást kezdeményezo legfobb ügyész, vagy képviseloje szólalhat fel elsoként, majd ezt 
követoen a terhelt és védoje is nyilatkozhat, indítványt tehet. Abból következoen, hogy a jelen eljárásban csak 
nyilvános ülés tartható, tárgyalás tartását a törvény nem engedi, a törvényesség érdekében lefolytatott 
jogorvoslat során bizonyítás felvételének a Be. 363. § (2) bekezdésére figyelemmel nincs helye. Amennyiben a 
törvénysértés kiküszöböléséhez a bizonyítás felvétele elengedhetetlen - és a Be. 437. §-ában írt további 
feltételek is fennállnak - úgy a támadott határozat hatályon kívül helyezésének és az eljárt bíróság új eljárásra 
utasításának van helye. 



A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat alapján hozott határozat 

436. § Ha a Legfelsobb Bíróság a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslatot alaposnak találja, ítéletében 
megállapítja, hogy a megtámadott határozat törvénysérto, ellenkezo esetben a jogorvoslatot végzésével elutasítja. 

A Legfelsobb Bíróság az eljárás lefolytatása végén, annak eredményétol függoen ítélettel, vagy végzéssel 
határoz. Amennyiben a bejelentett jogorvoslatot alaposnak találja, ítéletében megállapítja, hogy a támadott 
határozat törvénysérto. Ugyanakkor ha a bejelentést alaptalannak ítéli, a jogorvoslatot végzésével elutasítja. 

437. § A Legfelsobb Bíróság törvénysértés megállapítása esetén a terheltet felmentheti, a kényszergyógykezelését 
mellozheti, az eljárást megszüntetheti, enyhébb büntetést szabhat ki, vagy enyhébb intézkedést alkalmazhat, illetoleg 
ilyen határozat meghozatala érdekében a megtámadott határozatot hatályon kívül helyezheti, és szükség esetén az 
eljárt bíróságot új eljárásra utasíthatja; egyéb esetekben a Legfelsobb Bíróság határozata csak a törvénysértést 
állapíthatja meg. 

A Legfelsobb Bíróság a rendkívüli jogorvoslat jelen formájában foszabályként a törvénysértés 
megállapítására szorítkozik. Ehhez képest kivételként fogalmazza meg a jelen szakasz azokat az eseteket, 
amikor a törvénysértés puszta megállapítása mellett a támadott határozat hatályban tartása méltánytalan 
hátrányt eredményezne. Ezért amennyiben a terhelt felmentésének, kényszergyógykezelése mellozésének, az 
eljárás megszüntetésének enyhébb büntetés kiszabásának, vagy enyhébb intézkedés alkalmazásának van 
helye, úgy a támadott határozatot a Legfelsobb Bíróság hatályon kívül helyezi és szükség szerint a korábban 
eljárt bíróságot új eljárásra utasítja. Amennyiben a hatályon kívül helyezés és új alapeljárás lefolytatása 
csupán az elbírálás további szükségtelen elhúzódását eredményezné, hiszen a jogszeru döntés 
meghozatalához valamennyi adat, tény rendelkezésre áll, úgy a felmento, megszünteto, illetve enyhébb 
joghátrányt tartalmazó döntést a Legfelsobb Bíróság is meghozhatja. 

438. § A jogorvoslati eljárás során felmerült bunügyi költséget az állam viseli. 
A törvényesség érdekében folytatott jogorvoslat jellegébol következoen a felmerült költséget minden esetben 
az állam viseli. Nincs tehát jelentosége e vonatkozásban annak, hogy a Legfelsobb Bíróság milyen tartalmú 
határozatot hozott. Nem volna indokolt, hogy a legfobb ügyész által törvénysértés okán indított rendkívüli 
jogorvoslati eljárás díját ne az állam viselje. 

XIX. 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 Legfelsobb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsobb Bíróság másik ítélkezo 

tanácsának határozatától. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárásnak 

van helye különösen akkor, ha az ítélotábla, a megyei bíróság vagy a helyi bíróság elvi kérdésben korábban hozott 
jogeros bírósági határozattól eltéro jogeros határozatot hozott, és a Legfelsobb Bíróság elnöke vagy a legfobb ügyész 
az elvi kérdés eldöntését szükségesnek tartja. 

1. E jogintézmény jogtörténeti elozménye rendkívüli perorvoslatként a francia törvényhozás (1790 - 1791.) 
eredménye volt, amelyet az 1808. évi Code is fenntartott. Eszerint a "törvénysértések" és a "közérdek sérelme" 
orvoslásának két alakja volt. Az egyik lehetoség a törvénysérto jogeros ítéletek megsemmisítése, ami viszont 
csak elméleti értéku iránymutatás volt, és az érdekeltekre nem volt kihatása, míg a másik a bíróságok által 
elkövetett hatalmi túlkapások (hatásköri túllépés) ellen irányult, és a döntésnek szintén nem volt kihatása az 
érdekeltekre, csak meghatározott kivételes esetekben. A francia jog ezen intézményét átvették a belga, olasz és 
az osztrák bünteto perrendtartások is. 
A jogegységi eljárás magyar elozménye az 1896. évi Bp. 441-442. §-ában szabályozott "perorvoslat a 
jogegység érdekében" volt, amelyet késobb az 1949. évi XI. törvény 82-83. §-a váltott fel a "perorvoslat a 
törvényesség érdekében" megnevezésu rendkívüli jogorvoslattal. 
A magyar bünteto perjogban a jogegység érdekében igénybe veheto perorvoslat - akárcsak francia elodje - 
több lényeges pontban különbözött a rendes jogorvoslatoktól. Mindenekelott csak jogeros ítéletek ellen 
lehetett azt igénybe venni, amennyiben azokat a Kúria érdemben még nem vizsgálta felül, továbbá a "felek" 
nem élhettek vele, hanem kizárólag a koronaügyész. A Kúria által e perorvoslat során hozott határozat a 



"felekre" nem volt kötelezo hatályú (csak bizonyos esetekben). A határozat rendszerint mint elvi jelentoségu 
"jogegységi" határozat lényegében a döntvények jellegével bírt, tehát az abban rögzített iránymutatást a 
bíróságoknak a jövoben követniük kellett. 
2. Jelenleg a jogegységi eljárást a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 
(Bsz.) III. Fejezete iktatta be újból a jogrendszerünkbe. E törvény a bünteto, a polgári, a gazdasági, a 
munkaügyi és a közigazgatási jogegységi tanácsokra egyaránt alkalmazandó rendelkezéseket tartalmazza. Az 
1998. évi XIX. törvény (Be. XIX. Fejezete viszont a Bsz.-bol kizárólag azokat a szabályokat veszi át, amelyek 
büntetoeljárási szempontból relevánsak. Emiatt nem rendelkezik a Be. a jogegységi határozat meghozatalához 
szükséges tájékoztatásnak a Legfelsobb Bírósághoz való eljuttatásáról, valamint a jogegységi eljárásban a 
bíróságok kollégiumainak szerepérol (Bsz. 28. és 33. §-ok). 
Szükséges viszont megjegyezni, hogy az Alkotmánynak az 1997. évi LIX. törvénnyel módosított 47. §-a (2) 
bekezdésével összhangban a Legfelsobb Bíróság jogegységi határozatai kötelezoek a bíróságok gyakorlati 
jogalkalmazására abban a kérdésben, amellyel kapcsolatban a jogegységi tanács érdemben állást foglalt. 
(Az egyes jogegységi határozatokat lásd a kapcsolódó anyagi, illetve eljárási jogi törvényhelyhez fuzött 
magyarázatnál.) 
A Bsz. 29. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai rögzítik azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén helye 
van jogegységi eljárásnak. A jogegységi eljárás célja - a korábbi 1896. évi Bünteto Perrendtartással, és az 
1949. évi XI. törvénnyel egyezoen - a bíróságok ítélkezése egységének a biztosítása. Az ítélkezési gyakorlat 
egységességét a jogbiztonság elve követeli meg, ugyanis ez az elv sérelmet szenvedne abban az esetben, ha 
ugyanazt a jogszabályi rendelkezést a hasonló ügyekben eljáró, de különbözo bíróságok eltéroen értelmeznék 
határozatuk meghozatalakor. Ez a körülmény sértené a bíróság elotti egyenloség elvét is. Ugyanakkor a 
Legfelsobb Bíróság jogegységi határozatban megfogalmazott értelmezése - mivel kötelezo a bíróságokra -, 
akár a bírói függetlenség egyfajta korlátjaként is felfogható. Az országosan egységes ítélkezési gyakorlat 
kialakítása azonban elengedhetetlenül szükséges a törvényesség biztosításához. 
A Be. 439. §-ának (1) bekezdése ennek megfeleloen két külön pontban rögzíti azokat a feltételeket, amelyek 
megléte esetében helye van jogegységi eljárás lefolytatásának. 
Az a) pontban írt feltétel az, hogy elvi kérdésben a joggyakorlat továbbfejlesztése vagy az egységes ítélkezési 
gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi határozat meghozatalára van szükség. Ez az elvi kérdés bármely 
bünteto anyagi jogi vagy eljárásjogi rendelkezés alkalmazása, illetve értelmezése kapcsán felmerülhet, ha a 
gyakorlat az adott kérdést nem egységesen, hanem érdemben eltéroen ítéli meg. 
A joggyakorlat továbbfejlesztése miatti jogegységi eljárásra akkor kerülhet sor, ha a kérdéses jogszabályi 
rendelkezésnek már van olyan bírósági gyakorlata, ami az egyszeru alkalmazáson túlmenoen jogi érvekre 
alapozott értelmezést is tartalmaz, és az egyes értelmezések eltéroek. Abban az esetben is indokolt lehet 
jogegységi határozat meghozatala, ha a korábbi jogértelmezés például a jogszabályi rendelkezés 
megváltoztatása miatt már meghaladottá vált. 
Az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében induló jogegységi eljárásra pedig akkor kerülhet sor, 
ha ugyanazt az elvi, illetve jogkérdést több jogeros bírósági határozat eltéroen értelmezte. Ezen jogegységi 
eljárás feltétele az is, hogy az eltéro értelmezésre nem ugyanabban az ügyben került sor, mert a jogegységi 
eljárásra vonatkozó szabályok helyes értelmezésével egyértelmu, hogy ugyanabban az ügyben eljáró 
magasabb szintu bíróság elvi, illetve jogkérdésben kifejtett álláspontja az alacsonyabb szintu bíróságra nézve 
kötelezo. 
A b) pontban írt feltétel ugyanakkor kizárólag a Legfelsobb Bíróság ítélkezési gyakorlatára vonatkozik. A b) 
pont szerint akkor szükséges jogegységi határozat meghozatala, ha a Legfelsobb Bíróság valamely tanácsa 
jogkérdésben kíván eltérni a Legfelsobb Bíróság egy másik ítélkezo tanácsának a határozatától. A Legfelsobb 
Bíróság tanácsa egyébként bármely, elotte folyamatban lévo ügyben jogosult jogegységi eljárást 
kezdeményezni, így akár a másodfokú, akár a felülvizsgálati, vagy a törvényesség érdekében benyújtott 
jogorvoslat miatti eljárásban, de elvileg kényszerintézkedés miatti Legfelsobb Bíróság elott lévo eljárásban is. 
A feltétel csupán az, hogy a Legfelsobb Bíróság tanácsa egy másik Legfelsobb Bírósági tanács már jogerosen 
meghozott határozatától a vonatkozó jogkérdésben el kívánjon térni. 
3. A Be. 439. § (2) bekezdése mintegy kisegíto szabályként lényegében a törvényhely (1) bekezdés a) 
pontjában rögzített jogegységi eljárási okot értelmezi. Eszerint az (1) bekezdés a) pontja alapján az egységes 
ítélkezési gyakorlat biztosítása érdekében jogegységi eljárásnak van helye különösen akkor, ha az ítélotábla, 
a megyei bíróság vagy a helyi bíróság elvi kérdésben korábban hozott jogeros bírósági határozattól eltéro 
jogeros határozatot hozott, és a Legfelsobb Bíróság elnöke vagy a legfobb ügyész az elvi kérdés eldöntését 
szükségesnek tartja. A (2) bekezdés ezzel az értelmezéssel az egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása miatti 



jogegységi eljárást elsosorban a Legfelsobb Bíróság elnökének vagy a legfobb ügyész eloterjesztésétol teszi 
függové. 

440. § (1) Jogegységi eljárást kell lefolytatni, 
a) ha azt a Legfelsobb Bíróság elnöke vagy a bünteto kollégiumának vezetoje, illetoleg a legfobb ügyész 

indítványozza, továbbá 
b) az 439. § b) pontja esetén. 
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában írt ok miatt a Legfelsobb Bíróság tanácsa indítványozza a jogegységi eljárást. 
(3) Ha a jogegységi eljárás eredménye a Legfelsobb Bíróság elott folyamatban lévo más rendkívüli jogorvoslati 

eljárásra kihatással lehet, a Legfelsobb Bíróság a rendkívüli jogorvoslati eljárást a jogegységi határozat 
meghozataláig felfüggeszti. 

1. A Be. 440. § (1) bekezdésének a) pontja lényegében a 439. § (2) bekezdésével összhangban rendelkezik 
arról, hogy a jogegységi eljárás lefolytatására kinek az indítványa alapján van helye. Így a Be. 439. § (1) 
bekezdés a) pontjában rögzített valamely feltétel fennállásának esetében a jogegységi eljárást le kell folytatni, 
ha az indítványt a Legfelsobb Bíróság elnöke, a Legfelsobb Bíróság bünteto kollégiumának vezetoje vagy a 
legfobb ügyész terjeszti elo. 
A Be. 439. § (1) bekezdés b) pontja a jogegységi eljárás lefolytatására egy sajátos feltételt tartalmaz, és a 
törvényhelyben meghatározott esetben a Be. 440. § (1) bekezdésének b) pontja alapján szintén le kell folytatni 
a jogegységi eljárást, ha a Legfelsobb Bíróság valamely tanácsa jogkérdésben el kíván térni a Legfelsobb 
Bíróság másik ítélkezo tanácsának a határozatától. A Be. 440. § (2) bekezdése ezért értelemszeruen arra 
tartalmaz rendelkezést, hogy az (1) bekezdés b) pontjában írt ok miatt a Legfelsobb Bíróság meghatározott 
tanácsa indítványozhatja a jogegységi eljárást, méghozzá az, amelyik az elotte folyamatban lévo ügyben kíván 
eltérni a mási tanács jogeros határozatától. 
2. Amennyiben a Legfelsobb Bíróság elott a jogegységi indítvánnyal érintett ügyön kívül más rendkívüli 
jogorvoslati eljárás is folyamatban van, akkor az ügy párhuzamos, egyideju elbírálását lehetoleg el kell 
kerülni akkor, ha a rendkívüli jogorvoslati eljárásra a jogegységi eljárás eredményi kihatással lehet. Ezért a 
Be. 440. § (3) bekezdése azt rögzíti, hogy ilyen esetben a Legfelsobb Bíróság a rendkívüli jogorvoslati eljárást 
a jogegységi határozat meghozataláig felfüggeszti. Az eljárás felfüggesztése értelemszeruen addig tart, amíg a 
jogegységi határozatot a jogegységi tanács meg nem hozza. Ezután a rendkívüli jogorvoslati eljárás 
keretében a bíróság már a jogegységi határozatban foglaltak figyelembevételével jár el az ügyben. 

441. § (1) A jogegységi indítványban meg kell jelölni az elbírálandó elvi kérdést (jogkérdést) és az indítvány 
eloterjesztojének javaslatát annak mikénti eldöntésére. Az indítványhoz mellékelni kell az indítvánnyal érintett 
bírósági határozatok kiadmányát. 

(2) A jogegységi indítványt a Legfelsobb Bíróság öt hivatásos bíróból álló jogegységi tanácsa bírálja el. 
(3) A jogegységi tanács elnöke a Legfelsobb Bíróság elnöke vagy bünteto kollégiumának vezetoje. A jogegységi 

indítvány eloterjesztoje 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. 
A Be. 441. § (1) bekezdése a jogegységi indítvány legfontosabb tartalmi elemeit szabályozza. Mivel a 
jogegységi indítvány elvi kérdés (jogkérdés) elbírálására irányul az egységes ítélkezési gyakorlat kialakítása 
érdekében, ezért az írásban eloterjesztett indítványban meg kell jelölni az elbírálandó elvi kérdést, és annak 
tartalmaznia kell az indítvány eloterjesztojének a javaslatát is arra vonatkozóan, hogy a jogegységi tanács 
milyen tartalmú döntést hozzon. Az indítványozónak a döntésre vonatkozó indítványát részletesen meg kell 
indokolnia, és az indítványhoz egyúttal mellékelni kell azoknak a bírósági határozatoknak a kiadmányait, 
amelyeket a jogegységi indítvány érint. 
A (2) bekezdés a jogegységi tanács összetételére tartalmaz rendelkezést. E szerint a jogegységi indítványt a 
Legfelsobb Bíróság öt hivatásos bíróból álló jogegységi tanácsa bírálja el. E törvényhely tehát eltér a Be. 14. 
§ (5) bekezdésében írtaktól, mely szerint a másodfokú és a harmadfokú bíróság három hivatásos bíróból álló 
tanácsban jár el. Az eltéro szabályozást a jogegységi eljárás különös elvi jelentosége és fontossága indokolja. 
A (3) bekezdés rendelkezik a jogegységi tanács elnökérol, aki vagy a Legfelsobb Bíróság elnöke, vagy a 
Legfelsobb Bíróság bünteto kollégiumának vezetoje lehet. E bekezdés a jogegységi indítvány elfogulatlan 
elbírálását célzó szabályt is tartalmaz, mivel kimondja, hogy a jogegységi tanács elnöke és tagja nem lehet a 
jogegységi indítvány eloterjesztoje. 
A (4) bekezdés a bíró kizárásának a Be. 21. § (3) bekezdésében felsorolt eseteit kiegészíto rendelkezést 
tartalmaz, mivel nem lehet a jogegységi tanács tagja az, aki részt vett a jogegységi indítvánnyal érintett 
bármely bírósági határozat meghozatalában. E törvényi rendelkezés is a jogegységi eljárással érintett elvi 
kérdés elfogulatlan megítélését biztosítja. 



442. § (1) A jogegységi eljárást a tanács elnöke készíti elo, és az ügyet tanácsülésre vagy ülésre tuzi 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, ülésen határoz. A jogegységi határozat hozatalára 

irányuló indítványt - ha azt nem a legfobb ügyész nyújtotta be - a tanács elnöke a jogegységi indítvánnyal érintett 
bírósági határozat kiadmányával együtt megküldi a legfobb ügyésznek. A legfobb ügyész az indítvány kézbesítésétol 
számított tizenöt napon belül megküldi a jogegységi indítványra tett nyilatkozatát a Legfelsobb Bíróságnak. 

(4) Az ülést a tanács elnöke vezeti, az eljárásban egy vagy két eloadó bírót jelölhet ki. 
(5) Az ülés megnyitása után az eloadó bíró összefoglalja a jogegységi indítványt, illetve az elbírálandó elvi kérdés 

lényegét, ismerteti a tanács tagjainak a véleményét. Az ülésen a legfobb ügyész és az indítványozó felszólalhat. 
(6) Az ülést a jogegységi tanács fontos okból elnapolhatja. 

1. A Be. 442. § rendelkezik a jogegységi eljárás elokészítésérol és a jogegységi tanács eljárásáról. Az (1) 
bekezdés szerint - akárcsak az elso fokú, másodfokú vagy harmadfokú eljárás során - a jogegységi eljárást a 
tanács elnöke készíti elo. A jogegységi eljárás elokészítése magában foglalja az indítvány eloterjesztoje 
javaslatának, vagy az indítvánnyal érintett határozatok kiadmányának beszerzését, ha az hiányzik. A 
jogegységi tanács az eloterjesztett indítványt tanácsülésen vagy ülésen bírálja el. Ennek megfeleloen a 
jogegységi tanács elnöke az ügyet tanácsülésre vagy ülésre tuzi ki, ami az ülés határnapjának megállapítását, 
és a Bsz. 30. § (1) bekezdése alapján a jogegységi tanács tagjainak kijelölését jelenti, ami szintén a tanács 
elnökének a feladata. 
A (2) bekezdés a) és b) pontjai a jogegységi tanács tanácsülésen való döntésének eseteit szabályozza, amikor 
az ügy érdemi elbírálására nincs lehetoség. Ily módon, ha az indítvány a törvényben kizárt, vagy azt nem az 
arra jogosult terjesztette elo, a jogegységi tanács az a) pont alapján az indítványt érdemi elbírálás nélkül - 
alakszeru határozattal - elutasítja. A rendelkezo rész az elutasításra vonatkozó rendelkezést tartalmazza, míg 
az indokolás értelemszeruen az elutasítás okát fejti ki. 
Abban az esetben, ha a jogegységi indítvány eloterjesztoje az indítványt visszavonta, a jogegységi tanács a 
jogegységi eljárást a b) pont alapján - szintén alakszeru határozattal - megszünteti. A jogegységi indítvány 
eloterjesztoje egyébként az indítványát a jogegységi határozat meghozataláig bármikor visszavonhatja, és a 
törvény ehhez indokolási kötelezettséget sem ír elo. 
2. A (3) bekezdés alapján, ha a jogegységi indítvány érdemi elbírálására kerül sor, akkor a jogegységi tanács 
ülésen határoz. 
E (3) bekezdés arra az esetre is tartalmaz rendelkezést, ha a jogegységi határozat meghozatalára irányuló 
indítványt nem a legfobb ügyész terjesztette elo. Ebben az esetben a tanács elnöke az indítványt, valamint a 
jogegységi indítvánnyal érintett bírósági határozatokat megküldi a legfobb ügyésznek. Ezután a legfobb 
ügyész a jogegységi indítványra köteles indokolt nyilatkozatot tenni, amelyet az indítvány kézbesítésétol 
számított tizenöt napon belül meg kell küldenie a Legfelsobb Bíróságnak. Azzal egyidejuleg, hogy a 
jogegységi tanács elnöke az ügyet ülésre tuzi ki, errol értesíti a legfobb ügyészt, mivel az ülésre a legfobb 
ügyészt és a jogegységi indítvány eloterjesztojét meg kell hívni. 
3. A (4) bekezdés rendelkezik arról, hogy az ülést a tanács elnöke vezeti, és az ügy eloadására egy vagy két 
eloadó bírót jelölhet ki. Két eloadó bíró kijelölésére általában akkor kerülhet sor, ha a jogegységi eljárás 
tárgyát olyan kiemelten fontos elvi, illetve jogkérdés képezi, ami indokolhatja az ügy eloadásának 
megosztását. 
Az (5) bekezdés alapján a jogegységi tanács ülését a tanács elnöke az eljárás tárgyát képezo indítvány és az 
elvi kérdés megjelölésével megnyitja. Ezután az eloadó bíró összefoglalja a jogegységi indítványt, továbbá az 
elbírálandó elvi kérdés lényegét, egyúttal ismerteti a jogegységi tanács tagjainak az álláspontját, véleményét. 
Az (5) bekezdés szerint az ülésen a legfobb ügyész és maga az indítványozó is felszólalhat. E felszólalás során 
a legfobb ügyész fenntarthatja a már írásban megtett nyilatkozatát, vagy az ülésen elhangzottak alapján 
álláspontját módosíthatja, megváltoztathatja. Az indítványozó szintén kiegészítheti az elvi kérdésrol alkotott 
korábban eloterjesztett indítványát. 
A (6) bekezdés lehetoséget biztosít arra, hogy a jogegységi tanács az ülést fontos okból elnapolja. A fontos ok 
lényegében bármely olyan körülmény lehet, amit a jogegységi tanács az elvi kérdés megítélése szempontjából 
annak tart. A tanács elnöke ilyen esetben megjelöli a napolás okát, célját és azt, hogy mikor lesz az újabb ülés 
határnapja. 

443. § (1) A jogegységi tanács az ülésen hozott határozatában az indítványnak helyt ad, vagy azt elutasítja, a 
jogegységi határozatot "A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN" hozza. 



(2) A jogegységi indítványnak helyt adó határozat rendelkezo része tartalmazza a jogegységi eljárás tárgyául 
szolgáló, illetve azzal szorosan összefüggo elvi kérdésben adott iránymutatást. 

(3) Ha az elvi kérdésben adott iránymutatásból következoen a jogegységi határozattal érintett jogeros bírósági 
határozatnak a terhelt büntetojogi felelosségét megállapító rendelkezése törvénysérto, a jogegységi tanács a 
törvénysérto 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 elo, az indítvány 
mire irányul, és mely bírósági határozatokat érint. Ismerteti az elbírálandó elvi kérdésben kialakult eltéro 
álláspontokat, szükség esetén az indítvánnyal érintett bírósági határozatokban megállapított tényállás lényegét, 
számot ad a rendelkezo részben adott iránymutatás indokairól. A határozat indokolása tartalmazza a terhelt 
felmentésének és az eljárás megszüntetésének indokait is. 

1. A Be. 443. § (1) bekezdése rendelkezik a jogegységi tanács érdemi határozatáról. Az ülésen a jogegységi 
tanács azután hoz érdemi határozatot, miután ismertetésre került a tanács tagjainak véleménye, illetve a 
legfobb ügyész és az indítványozó eloterjesztette a felszólalását, amennyiben nevezettek éltek ezzel az 
eljárásjogi lehetoségükkel. 
A jogegységi tanács az ülésen az érdemi határozatában kétféle jellegu határozatot hozhat. Amennyiben a 
jogegységi indítványban foglaltakat alaposnak találja, akkor az indítványnak a jogegységi tanács helyt ad. 
Abban az esetben viszont, ha az indítványban írtakkal a tanács tagjai nem értenek egyet, akkor az indítványt a 
jogegységi tanács elutasítja. A jogegységi tanács mindkét esetben a határozatát "A Magyar Köztársaság 
nevében hozza." 
Míg e törvényhely (1) bekezdése lényegében formai szabályt rögzít, addig a (2) bekezdés a jogegységi 
indítványnak helyt adó határozat rendelkezo részének leglényegesebb tartalmi elemeirol rendelkezik. Eszerint 
a jogegységi indítványnak helyt adó határozat rendelkezo részének tartalmaznia kell azt az iránymutatást, 
amit a jogegységi tanács kialakított a jogegységi eljárás alapját képezo, illetve azzal szoros összefüggésben 
lévo elvi kérdéssel kapcsolatban. Az iránymutatást egyúttal tartalmilag pontosan, lényegretöroen és úgy kell 
megfogalmazni, hogy ne merüljön fel a késobbiekben a rendelkezo rész értelmezésének kérdése. 
2. A (3) bekezdés további szabályt tartalmaz arra az esetre, ha az elvi kérdésben adott iránymutatásból az 
következik, hogy törvénysérto a jogegységi határozattal érintett jogeros bírósági határozatnak a terhelt 
büntetojogi felelosségét megállapító rendelkezése. Ebben az esetben a jogegységi tanács határozatának 
rendelkezo része tartalmazza a bírósági ítélet törvénysérto rendelkezésének hatályon kívül helyezését, és a 
jogegységi tanács egyúttal az ügyben érintett terheltet a vád tárgyává tett buncselekmény alól felmenti, 
illetoleg vele szemben a büntetoeljárást megszünteti, ha annak törvényi feltételei fennállanak. Amennyiben a 
jogegységi határozattal érintett ügyben a terhelt fogva van, és a jogegységi határozattal érintett bírósági ítélet 
törvénysérto, úgy a jogegységi tanács a határozatában a terhelt fogva tartását is megszünteti. Ebbe a 
rendelkezésbe értelemszeruen beletartozik a szabadságvesztés büntetését tölto elítélt szabadon bocsátása, a 
kényszergyógykezelés megszüntetése, illetoleg adott esetben a javítóintézetbol való elbocsátás is. 
3. A (4) bekezdés tartalmazza azt, hogy a jogegységi határozat indokolásának mire kell kiterjednie. A 
határozat indokolásában utalni kell arra, hogy a jogegységi indítványt ki terjesztette elo, azt hogy a 
jogegységi indítvány mire irányult, tehát mely elvi kérdés tisztázása végett került sor annak eloterjesztésére. 
Az indokolás tartalmi kelléke a jogegységi indítvánnyal érintett bírósági határozatok rendelkezo részének 
rögzítése, és szükség esetén az azokban megállapított tényállás lényegének ismertetése. Ismertetni kell 
továbbá a határozat indokolásában a jogegységi indítvány alapját alapját képezo elvi kérdéssel kapcsolatban 
a jogegységi tanács tagjainak eltéro jogi álláspontját. A jogegységi határozat rendelkezo részében adott 
iránymutatás indokait pedig az indokolás során részletesen ki kell fejteni. 
Abban az esetben, ha a jogegységi határozat nem csupán elvi iránymutatást ad, hanem dönt a terhelt 
felmentésérol, illetoleg a büntetoeljárás megszüntetésérol, akkor az indokolásnak szükségszeruen 
tartalmaznia kell e rendelkezés indokait is. 
Szükséges megjegyezni, hogy a jogegységi eljárás jellegébol, rendeltetésébol az következik, hogy a jogegységi 
tanács a jogegységi indítvánnyal érintett bírósági határozatokban megállapított tényállástól nem térhet el, 
más tényállást nem állapíthat meg. Az is egyértelmu, hogy a jogegységi tanács az eljárás tárgyát képezo elvi 
kérdésben az álláspontja kialakításakor az elbírálás idején hatályos jogszabályok alapján jár el az ügyben. 

444. § A jogegységi tanács elutasítja a jogegységi indítványt, ha jogegységi határozat meghozatala nem szükséges. 
A határozat indokolása az elutasítás okát tartalmazza. 

A Be. 442. § (2) bekezdés a) pontja a jogegységi indítvány érdemi elbírálás nélkül való elutasítására 
tartalmaz rendelkezést. A Be. 444. § pedig ezzel ellentétben a jogegységi indítvány érdemi elbírálás alapján 
történo elutasítását szabályozza, ha az elvi kérdés megítélése kapcsán az az álláspont, hogy adott ügyben 



jogegységi határozat meghozatala nem szükséges. Ezért is a jogegységi tanács ezt az elutasító határozatát - 
akárcsak az indítványnak helyt adó döntését - a Be. 442. § (3) bekezdés szerint ülésen és a Be. 443. § (1) 
bekezdése alapján "A Magyar Köztársaság nevében" hozza. 
Az indítványt elutasító határozat rendelkezo részének tartalmazni kell az indítvány eloterjesztojére való 
utalást, az eloterjesztés tárgyát, továbbá rögzíteni kell magát az elutasító rendelkezést. A határozat 
indokolása pedig a jogegységi indítvány elutasításának okát tartalmazza. Indokolt megjegyezni, hogy 
általában akkor kerül sor a jogegységi indítvány érdemi elbírálás alapján történo elutasítására, ha a 
jogegységi indítvány alapját képezo elvi kérdésben (jogkérdésben) országosan nem egymásnak ellentmondó, 
hanem egységes a joggyakorlat, és éppen emiatt nincs szükség a Legfelsobb Bíróság jogegységi tanácsának 
határozatban rögzített iránymutatására. 

445. § (1) A jogegységi tanács a határozatát nyomban kihirdeti, ezt követoen tizenöt napon belül írásban közli az 
indítvány eloterjesztojével és - ha az eloterjeszto nem a legfobb ügyész volt - a legfobb 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 történo közzétételérol. 
1. A Be. 445. § (1) és (2) bekezdései a jogegységi tanács határozatának kihirdetésével, és annak közlésével 
kapcsolatban tartalmaznak rendelkezéseket. A jogegységi tanács az ülésen meghozott határozatát a tanács 
tagjainak véleménye ismertetése és a felszólalások után nyomban kihirdeti. Értelemszeruen a jogegységi 
tanács határozatát a tanács elnöke hirdeti ki, és ezután eleget tesz indokolási kötelezettségének. A határozat 
kihirdetését követoen a törvényhely tizenöt napi határidot állapít meg a határozat írásbeli közlésére, ami azt 
jelenti, hogy e meghatározott határidon belül a jogegységi tanács határozatát írásba kell foglalni. Az 
írásbafoglalt határozatot ezután nem csupán a jogegységi indítvány eloterjesztojével, hanem - ha az 
indítványt nem a legfobb ügyész terjesztette elo - a legfobb ügyésszel is közölni kell. 
Abban az esetben, ha a jogegységi tanács a határozatában a jogegységi eljárással érintett terheltet a vád alól 
felmentette, vagy vele szemben a büntetoeljárást megszüntette, a jogegységi határozatot a jellege miatt az 
ügyben érintett terhelttel is közölni kell. 
Az elozoekben írtak alapján jogegységi eljárásnak helye lehet akkor is, ha a jogegységi eljárás alapját képezo 
büntetoeljárásban a vádat a magánvádló vagy pótmagánvádló képviselte. A Be. 445. § (1) bekezdése ezért 
tartalmazza azt a szabályt, hogy a jogegységi határozatot ez utóbbi esetben közölni kell a magánvádlóval, 
illetoleg a pótmagánvádlóval is. 
2. A (2) bekezdés a jogegységi határozat közzétételével kapcsolatban tartalmaz rendelkezést. Ugyanis a 
jogegységi határozat kiemelkedo jelentoségébol következik, hogy a határozat megismerését a leheto 
legszélesebb körben kell biztosítani. A (2) bekezdésben rögzített szabály teljes mértékben összhangban van a 
Bsz. 32. § (4) bekezdésében írtakkal, mely kimondja, hogy az indítvány alapján a jogegységi tanács 
határozatot hoz. A jogegységi határozatát "A Magyar Köztársaság nevében" hozza és azt a Magyar 
Közlönyben közzé kell tenni. A Be. kapcsolódó rendelkezése a jogegységi tanács elnökének a feladatává teszi 
azt, hogy gondoskodjék a jogegységi határozatnak a Magyar Közlönyben történo közzétételérol. Ily módon a 
jogalkalmazók teljes köre számára ismertté válik a jogegységi határozatban közzétett iránymutatás, és annak 
alkalmazása az adott elvi kérdés (jogkérdés) megítélése során kötelezo a hasonló ügyekben eljáró bíróságok 
számára, hiszen a jogegységi határozat meghozatalának célja a Bsz. 27. § (1) bekezdése alapján a 
jogalkalmazás egységének biztosítása. 

ÖTÖDIK RÉSZ 

XX. Fejezet 

A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETOELJÁRÁS 

446. § E törvény rendelkezéseit fiatalkorú [Btk. 107. § (1) bek.] elleni büntetoeljárásban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

2. Az eljárásjogi törvény néhány olyan szabályt is tartalmaz, ami - bár a fiatalkorúakra vonatkozik - nem a 
Be. XX. Fejezetében került megfogalmazásra. Ezek az alábbiak: 
- a nyomozás befejezéséig a fiatalkorú törvényes képviseloje másolatot kaphat a szakvéleményrol, valamint az 
olyan nyomozási cselekményrol készült iratról, amelyeknél jelenlétüket e törvény lehetové teszi; az egyéb 
iratról pedig akkor, ha ez a nyomozás érdekeit nem sérti [Be. 70/A. § (2)]; 



- a nyomozás befejezését követoen a fiatalkorú törvényes képviseloje másolatot kaphat a nyomozás azon 
iratairól, amelyeknek a megismerésére a 193. § (1) bekezdése alapján jogosult [Be. 70/A. § (5) a)]; 
- a bírósági eljárásban a fiatalkorú törvényes képviseloje részére - ha a Be. eltéroen nem rendelkezik - a 
másolat kiadása nem korlátozható [Be. 70/A. § (6)] 
- a vád módosítása esetén az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárás hatálya alá tartozik [Be. 310. § (4)]; 
- felülvizsgálati indítvány benyújtására jogosult a fiatalkorú terhelt törvényes képviseloje, (Be. 408. § II. d)) 
is; 
- az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz a próbaido 
meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátás megszüntetésérol [Btk. 73. § (1)-(2)], ha a próbára bocsátott a 
pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. Az ítéletben a vádlottat bunösnek mondja ki a 
terhére már megállapított buncselekményben, és büntetést szab ki vele szemben. Fiatalkorú esetén a bíróság a 
bunösnek kimondás mellozésével javítóintézeti nevelést is alkalmazhat [Be. 568. § (1)]; 
- katonával szemben a XX. Fejezet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni (Be. 492. §); 
- bírósági mentesítés esetén, ha az egyik ügyben fiatalkorúak elleni büntetoeljárás volt folyamatban, az a 
bíróság jár el, amelyik a fiatalkorúak elleni büntetoeljárást lefolytatta, kivéve, ha a felnott korú terhelt ellen a 
fiatalkorúak bírósága a Be. 17. § (6) bekezdése alapján járt el [Be. 577. § (2)]; 
- a fiatalkorúval szemben jogeros ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a tanács elnöke a Be. 
591. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett és keretek között elhalaszthatja (Be. 594. §). 
2. Az eljárásjogi törvény néhány olyan szabályt is tartalmaz, ami - bár a fiatalkorúakra vonatkozik - nem a 
Be. XX. Fejezetében került megfogalmazásra. Ezek az alábbiak: 
- fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a megyei bíróság székhelyén lévo bíróság, a 
Fovárosi Bíróság területén pedig a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. E bíróságok illetékessége a megye, 
illetoleg a fováros területére terjed ki. A fiatalkorúak bírósága felnott korú terhelt ügyét is elbírálja, ha az a 
fiatalkorú ügyével összefügg [Be. 17. § (6)]; 
- a vád módosítása esetén az ügyet át kell tenni, ha a módosított vád elbírálása a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárás hatálya alá tartozik [Be. 310. § (4)]; 
- a bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz a próbaido meghosszabbításáról vagy 
a próbára bocsátás megszüntetésérol [Btk. 73. § (1)-(2)], ha a próbára bocsátott a pártfogó felügyelet 
magatartási szabályait súlyosan megszegte. Fiatalkorú esetén a bíróság kijelölt tanácsa (egyesbíró) jár el 
[Be. 568. § (1)]; 
- katonával szemben a XX. Fejezet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni (Be. 492. §); 
- bírósági mentesítés esetén ha az egyik ügyben fiatalkorúak elleni büntetoeljárás volt folyamatban, az a 
bíróság jár el, amelyik a fiatalkorúak elleni büntetoeljárást lefolytatta, kivéve, ha a felnott korú terhelt ellen a 
fiatalkorúak bírósága a Be. 17. § (6) bekezdése alapján járt el [Be. 577. § (2)]; 
- a fiatalkorúval szemben jogeros ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a tanács elnöke a Be. 
591. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett és keretek között elhalaszthatja (Be. 594. §). 
3. A Be. XX. fejezetében írt szabályok alanyi köre 
- teljesen (azaz mind az elkövetéskor, mind az elbíráláskor 14-18 év közötti) fiatalkorú esetében valamennyi 
különös szabály alkalmazandó. A fiatalkorúakra vonatkozó eljárási szabályok - de általában az anyagi jogi 
szabályok is - csupán akkor alkalmazhatók, ha a terheltet kizárólag fiatal korban elkövetett buncselekményért 
vonják felelosségre (BJD 2373., BJD 7813., BH1974. 60.); 
- elkövetéskor fiatalkorú, elbíráláskor felnott korú esetében nem érvényesül a törvényes képviselo jogorvoslati 
joga, de a volt gondozót e körben is ki kell hallgatni; 
- elkövetéskor és elbíráláskor is 18 éven aluli, de házasságkötés révén nagykorúvá vált személy esetében nem 
érvényesül a törvényes képviselo jogorvoslati joga, de a volt gondozót e körben is ki kell hallgatni; 
- felnott korú esetében, ha az ügye fiatalkorúval összefügg, csak a bíróság összetételére és az ügyész 
kijelölésére vonatkozó szabályok érvényesülnek, a többi speciális rendelkezés az ilyen terheltre nem 
alkalmazható. 
4. Ha a terhelt több buncselekményt követett el és azokat egy eljárásban bírálják el (bunhalmazat), de a 
cselekmények egy részét fiatalkorúként, míg más részét felnott korúként valósította meg, akkor már 
egységesen, mind az anyagi, mind az eljárási szabályok szerint felnott korúnak tekintendo, és vele szemben a 
különös eljárási szabályok nem alkalmazhatók (BH1986. 397) 
Ugyancsak a felnott korúakra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni a folytatólagosság valamint a tartós és 
az állapot-buncselekmények esetén is, ha az elkövetési ido részben a terhelt 18. évének betöltése elotti, 
részben az azt követo idoszakra is kiterjed. Ezen esetekben a 18. életév betöltése elott elkövetett 



cselekmény(eket), illetve rész-cselekményt a büntetés kiszabása körében (enyhíto körülményként) kell 
értékelni. 
5. A fiatalkorúakra vonatkozó különös és garanciális jellegu eljárási szabályok teljessége csak a vádirat 
benyújtását követo elso fokú és a megyei bíróság elotti másodfokú bírósági eljárás során érvényesül. Ezekbol 
az alábbi eltérések érdemelnek figyelmet 
a nyomozati szakaszban 
- nincs külön (kifejezetten a fiatalkorúak ügyeire illetékes) nyomozó hatóság; 
- védo jelenléte általában nem kötelezo (kivéve a vádirat benyújtása elotti kényszerintézkedéssel kapcsolatos 
meghallgatást); 
- a vádirat benyújtása elotti kényszerintézkedésekben (elozetes letartóztatás, ideiglenes kényszergyógykezelés) 
nem a fiatalkorúak bírósága, hanem a fogva tartás helye szerint illetékes helyi illetve megyei (fovárosi) 
bíróság jár el. 
6. A Be. XXVIII. fejezetében szabályozott különleges eljárások rendelkezéseit a fiatalkorúakra is alkalmazni 
kell. 
7. Amennyiben a felnott korúak bírósága jár el a fiatalkorúval szemben, az abszolút hatályon kívül helyezési, 
illetve felülvizsgálatot megalapozó oknak tekintendo, hiszen ez esetben a bíróság nem volt szabályszeruen 
megalakítva [Be. 373. § II/a)]. 

Általános rendelkezések 

447. § (1) A fiatalkorúval szemben az eljárást az életkori sajátosságainak figyelembevételével, és úgy kell 
lefolytatni, hogy az elosegítse a fiatalkorúnak a törvények iránti tiszteletét. 

(2) A büntetoeljárás során - szükség esetén, illetoleg külön jogszabály rendelkezése alapján - kezdeményezni kell 
a fiatalkorú érdekében védo- és óvóintézkedés elrendelését, valamint a fiatalkorú nevelését, gondozását vagy 
felügyeletét elmulasztó személlyel szembeni intézkedést. 

1. A fiatalkorúakkal szembeni eljárás során folyamatosan figyelemmel kell lenni arra a követelményre, hogy 
az elkövetok ezen körénél elsodleges a törvények iránti tiszteletre irányuló nevelési cél, és ehhez képest 
másodlagosak a büntetési célok. Ennek az eljárás valamennyi (nyomozati, ügyészi és bírósági) szakaszában 
érvényesülnie kell. 
2. A Gyermek jogairól New Yorkban 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérol szóló 1991. évi 
LXIV. törvény több rendelkezése a fiatalkorúakkal szemben folytatandó eljárásokra az általánoshoz képest 
további sajátos eloírásokat állapít meg. Nevezetesen 
- a fiatalkorút a legrövidebb határidon belül közvetlenül vagy szülei, adott esetben törvényes képviseloi útján 
tájékoztatni kell az ellene emelt vádakról, és biztosítani kell, hogy a védelme elokészítéséhez jogsegélyben 
vagy bármely más alkalmas segítségben részesüljön; 
- az ügyét késedelem nélkül az illetékes bíróság a fiatalkorú ügyvédjének vagy egyéb tanácsadójának - hacsak 
helyzeténél fogva ez nem mutatkozik ellentétesnek a fiatalkorú érdekeivel -szüleinek vagy törvényes 
képviseloinek jelenlétében bírálja el; 
- az eljárás valamennyi szakaszában a magánéletét teljes mértékben tiszteletben kell tartani; 
- minden lehetséges és kívánatos esetben intézkedéseket kell tenni a fiatalkorú ügyének bírói eljárás 
mellozésével való kezelésére. 
3. A rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény is az általánostól eltéro további szabályokat állapít meg a 
fiatalkorúakra vonatkozóan. Nevezetesen 
- fiatalkorú fogva tartásáról törvényes képviselojét haladéktalanul értesíteni kell; 
- fiatalkorú gyanúsított esetében muszeres (poligráfos) vizsgálatot alkalmazni nem lehet; 
- szökés megakadályozása illetve elfogás céljából fiatalkorúval szemben lofegyvert nem lehet használni. 
4. A gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény a 68. § (1) bekezdés c) 
pontjában írt rendelkezés szerint a rendorség, az ügyészség, illetve a bíróság jelzése alapján a buncselekmény 
elkövetésével gyanúsított illetve vádolt fiatalkorút védelembe kell venni. A törvény 68. § (3) bekezdése 
rendelkezik a védelembe vétel tartalmát kitevo szabályokról. A törvény 72. § (1) bekezdése szerint - ha a 
fiatalkorú felügyelet nélkül marad, vagy testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlodését családi környezete 
súlyosan veszélyezteti és emiatt azonnali elhelyezése szükséges -, a települési önkormányzat jegyzoje, a 
gyámhivatal, valamint a bíróság, a rendorség, az ügyészség, a büntetés-végrehajtási intézet parancsnoksága 
a szakellátás keretében a gyermeket ideiglenesen a nevelésére alkalmas, azt vállaló különélo szülonél, más 
hozzátartozónál, neveloszülonél, vagy ha erre nincs lehetoség gyermekotthonban vagy más bentlakásos 
intézményben helyezi el, és errol haladéktalanul értesíti az illetékes gyámhivatalt. 



5. Az ügyészi szakaszban több lehetoség áll rendelkezésre az eljárásnak a bírói útról való elterelésére. Ha 
annak feltételei fennállnak (Btk. 28. §, 36. §) az eljárás megszüntetése mellett megrovást (Btk. 71. §) kell, 
illetve lehet alkalmazni. Ezen túl a Be. 222 § (1) bekezdésében írt feltételek fennállása esetén mód van a 
vádemelés elhalasztására. 
6. A fiatalkorú jogainak érvényesítését segítik elo a védo és a törvényes képviselo részvételére vonatkozó 
szabályok (Be. 450-452. §). 
7. A környezettanulmány, az iskolai és a munkahelyi vélemények beszerzése során a hatóságnak fokozott 
körültekintéssel kell eljárnia, és törekednie kell arra, hogy ezen eljárási cselekmények a fiatalkorú számára a 
szükségesnél és indokoltnál nagyobb hátránnyal ne járjanak. 
8. A tárgyalási szakaszt illetoen a nevelési cél fejezodik ki abban, hogy az ügyet - elso fokon - csak a 
fiatalkorúak bírósága, kijelölt hivatásos bíró által és tanácsban való eljárás során pedagógus ülnök 
közremuködésével lehet elbírálni. 
9. A koránál fogva kevesebb élettapasztalattal és jogismerettel rendelkezo fiatalkorú esetén különös 
gondossággal kell eljárni a jogairól szóló tájékoztatás és a kötelezettségeire vonatkozó figyelmeztetés során. 
A fiatalkorú jogainak gyakorlása adott esetben jogainak a korlátozását is jelentheti. Így pl. a szakvélemény és 
a környezettanulmány felolvasása, a szakérto illetve a gondozó meghallgatása esetén korlátozható irat-
megtekintési illetoleg jelenléti joga (elkerülendo, hogy a fiatalkorú ezúton szerezzen tudomást saját avagy 
hozzátartozóinak valamilyen súlyos, esetleg gyógyíthatatlan betegségérol, vagy arról, hogy a szülok ot mint 
örökbefogadott gyereket nevelik stb.) Arról azonban gondoskodni kell, hogy a fiatalkorú a távollétében 
lefolytatott bizonyítási eljárásról lényegérol - fejlodését, neveltetését nem veszélyezteto formában - tudomást 
szerezzen. 

A fiatalkorúak bírósága 

448. § (1) A fiatalkorúak helyi bírósági hatáskörbe tartozó ügyében a megyei bíróság székhelyén lévo helyi 
bíróság, a Fovárosi Bíróság területén a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el, e bíróságok illetékessége a 
fiatalkorúak ügyében a megye, illetoleg a fováros területére terjed ki. 

(2) Elso fokon a tanács elnöke (egyesbíró), másodfokon a tanács egyik tagja az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács által kijelölt bíró. 

(3) Az elsofokú bíróságon a tanács egyik ülnöke pedagógus. 
(4) A fiatalkorúak bírósága a felnott korú terhelt ügyét is elbírálja, ha az a fiatalkorú ügyével összefügg. 

1. A fiatalkorúak bírósága jár el 
a) elso fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a megyei bíróság székhelyén lévo helyi bíróságon, a 
Fovárosi Bíróságon és a megyei bíróságon, valamint 
b) másodfokon a Fovárosi Bíróságon, a megyei bíróságon és a táblabíróságon. 
2. A fiatalkorúak ügyeiben a vádemeléstol kezdodoen vizsgálni kell, hogy a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkezo bíróságon valóban a kijelölt bíró folytatja-e az eljárást. A vád benyújtása elotti 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatban nem csak a kijelölt, hanem más bíró is eljárhat. A tárgyalás 
elokészítésétol kezdodoen, valamint a különleges eljárásokban a Be. 448. §-át kell alkalmazni. 
3. A helyi bíróságokon és az elso fokon eljáró Fovárosi Bíróságon illetve a megyei bíróságokon a tanács 
összetétele kettos követelményt tartalmaz: 
- a tanács elnöke kijelölt bíró, 
- a tanács (legalább) egyik tagja pedagógus kell, hogy legyen. (Nincs akadálya, hogy mind a két ülnök 
pedagógus legyen.) 
Ha az ügyben fiatalkorú terhelt is van a tanács összetételénél a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni abban az esetben is, ha a tárgyalás elokészítésénél az elozetes letartóztatás tárgyában kell 
határozni (BH1986. 13.). A fiatalkorú megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyében már a tárgyalás 
elokészítése során is (így az elozetes letartoztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés elrendelése vagy 
fenntartása tárgyában) a fiatalkorúak tanácsának kell eljárnia (BH1992. 627.) 
A másodfokú bíróságon a tanács egyik tagja kell, hogy kijelölt bíró legyen, aki tehát nem szükségszeruen a 
tanács elnöke. Annak nincs akadálya, hogy a tanács több vagy akár valamennyi tagja is kijelölt bíró legyen. 
A fiatalkorúak ügyeiben eljáró tanács elnökét illetve bírót az 1997. évi LXVII. törvény 14. § (3) bekezdése 
alapján az Országos Igazságszolgáltatási Tanács jelöli ki. A kijelölés az adott bíróságra és annak 
illetékességi (fováros illetoleg megye) területére érvényes. 



A tanács illetve a bíróság szabályszeru összetételének ki kell tunnie a jegyzokönyvbol és a határozatokból (a 
fejrésznél feltüntetendo, hogy a bíróság "mint a fiatalkorúak bírósága" jár el), feltüntetendo a pedagógus 
ülnök személye. 
4. Amennyiben felnott korúak bírósága jár el a fiatalkorúval szemben, az a Be. 373. § II. fordulat a) pontban 
írt abszolút hatályon kívül helyezési oknak tekintendo, hiszen ez esetben a bíróság nem volt szabályszeruen 
megalakítva. 

Az ügyész 

449. § (1) Az ügyész jogkörében a felettes ügyész által kijelölt ügyész (a fiatalkorúak ügyésze) jár el. 
(2) Fiatalkorúval szemben büntetoeljárásnak csak közvádra van helye. Fiatalkorúval szemben pótmagánvádnak 

nincs helye, a magánvádra üldözendo buncselekmények esetében az ügyész jár el. 
1. A gyermek- és ifjúságvédelmi ügyészi szakfeladatok ellátását a 2/1993 számú, illetve a 8/1995. számú 
Legfobb Ügyészi utasításokkal módosított 11/1987. számú Legfobb Ügyészi utasítás szabályozza. 
A tevékenységet a Legfobb Ügyészségen és a Fovárosi Foügyészségen Gyermek- és Ifjúságvédelmi Osztály, a 
megyei foügyészségeken gyermek- és ifjúságvédelmi szakfeladatokat ellátó ügyész (a továbbiakban a 
fiatalkorúak ügyésze) végzi. 
2. A fiatalkorúak ügyészének a nyomozás törvényessége feletti felügyelet keretében körültekintoen kell 
vizsgálnia, hogy a nyomozó hatóság beszerezte-e a környezettanulmányt, az iskolai, a munkahelyi, illetoleg a 
neveloi (intézeti, büntetés-végrehajtási intézeti. intézeti) jellemzést, az erkölcsi bizonyítványt, az esetleges 
korábbi gyámhatósági védo- és óvóintézkedésekre, illetoleg pártfogó felügyeletre vonatkozó információkat, 
továbbá az elozo elítéléssel összefüggo iratokat, illetve bírósági határozatot. Ha a fiatalkorú személyi 
igazolvánnyal nem rendelkezik, vagy a személyi igazolványába bejegyzett adatok helyessége iránt kétség 
merül fel, illetoleg elozetes fogva tartásban van, ellenorizni kell, hogy az életkort bizonyító közokiratot, vagy 
annak fotómásolatát beszerezték-e. Vizsgálnia kell továbbá, hogy a nyomozó hatóság a gondozót kihallgatta-
e, a törvényes képviselot (eseti gondnokot) és a védot értesítette-e azokról az eljárási cselekményekrol, 
amelyeknél jelen lehettek, valamint az eljárásban hozott érdemi határozatokat velük közölte-e (11/1987 
Legfobb Ügyészi utasítás 9. §). 
3. A 11/1987. számú Legfobb Ügyészi utasítás 13/A. §-a rendelkezik a vádemelés elhalasztásának részletes 
szabályairól. 
4. A büntetoeljárás bírósági szakában az ügyésznek segítenie kell a bíróságot abban, hogy a tényállást a 
fiatalkorú egyéniségének, környezetének megismerése szempontjából lényeges körülmények tekintetében is 
felderítse (11/1987. számú Legfobb Ügyészi utasítás 17. §) 
5. A magánvád, illetoleg a pótmagánvád intézménye nem egyeztetheto össze a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárás jellegével. A sértettol nem várható el, hogy a vád képviselete során figyelembe vegye a 
fiatalkorú helyes irányú fejlodésének elomozdítását. A Be. 449. § (2) bekezdés ezért kimondja, hogy 
fiatalkorúval szemben büntetoeljárásnak csak közvádra van helye, a pótmagánvád kizárt, magánvádra 
üldözendo buncselekmény esetében a vád képviseletét az ügyész látja el. 
Mivel fiatalkorúakkal szemben magánvádas eljárásnak nincs helye, ebbol következoen a bíróságra az alábbi 
teendok hárulnak: 
- amennyiben fiatalkorúval szemben tesznek feljelentést, az iratokat a Be. 501. § (1) bekezdés a) pontja 
alapján megküldi a fiatalkorúak ügyészének; 
- ha a feljelentésbol az elköveto életkora nem állapítható meg, akkor azt a személyes meghallgatáson kell 
rögzíteni, és ezt követoen kell az iratokat az elozoek szerint az ügyésznek megküldeni; 
- elofordulhat, hogy a tárgyaláson derül ki, hogy az elköveto fiatalkorú. Erre különösen viszonvád esetén 
kerülhet sor, ha a feljelento volt fiatalkorú. Ez esetben a viszonvádat (átirattal vagy a tárgyalási jegyzokönyv 
másolatával) kell az ügyésznek megküldeni, de az eredeti magánvád alapján indult eljárást a bíróság tovább 
folytatja. 
Magánvádas ügyben - ha fiatalkorú és felnott korú ellen együttes bunelkövetés miatt tesznek feljelentést-, az 
ügyész a felnott korú tekintetében a vád képviseletét csak közérdek és szoros összefüggés esetében veszi át 
(11/1987 Legfobb Ügyészi utasítás 3. §). 

A védo 

450. § A fiatalkorú elleni eljárásban védo részvétele kötelezo. 



1. A védo részvétele a nyomozás során nem azonos a védo jelenléti kötelezettségével. E vonatkozásban az 
általános szabályok irányadóak. Nevezetesen a védo a nyomozási cselekménynél akkor lehet jelen, ha ezt a 
törvény megengedi [Be. 184. § (1) és 185. § (1), (2)]. Ez tehát lehetoséget jelent. A törvény - a nyomozati 
szakaszban a következo 2. pontban írt kivételtol eltekintve - kötelezo megjelenésre vonatkozó eloírást nem 
tartalmaz. 
2. A vádirat benyújtása elotti kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásban a meghallgatáson az általános 
szabályoktól eltéroen a Be. 456. § (1) bekezdésben írt rendelkezésre figyelemmel a védo részvétele kötelezo, 
távollétében a meghallgatás nem tartható meg. A fiatalkorú terhelt ügyében a vádirat benyújtása elott a 
kényszerintézkedéssel kapcsolatos meghallgatás a védo részvétele nélkül nem tartható meg, a védo 
távollétében a terhelt meghallgatása alapján hozott végzés esetén a másodfokú bíróságnak a határozatot 
hatályon kívül kell helyeznie (BH1997. 12.). 
3. A védo tárgyalási szakaszban való részvétele egyszersmind jelenléti kötelezettséget is magában foglal, 
nevezetesen a tárgyaláson illetve tárgyalási szakaszban tartott helyszíni szemlénél és bizonyítási kísérletnél 
köteles jelen lenni. Nincs jelenléti kötelezettsége sem a kiküldött bírói, sem a megkeresett bíróság által 
foganatosított eljárás során, ám a bírósági szakaszban az eljárási cselekményeknél - az általános 
szabályokkal egyezoen - akkor is jelen lehet, ha jelenléte nem kötelezo. 
A védo az elso fokú valamint a fellebbviteli és a felülvizsgálati tárgyalás során is köteles megjelenni, arra ot 
idézni kell abban az esetben is, ha a fiatalkorút egyébként nem terheli részvételi kötelezettség, mert a 
tárgyalásról csak értesítették. 
A védo részvétele nélkül tartott elso fokú tárgyalás (és az így hozott határozat) - a fellebbezési eljárás során - 
a Be. 373. § II. fordulat d) pontjára figyelemmel abszolút hatályon kívül helyezési okot eredményez. 
Amennyiben a másodfokú bíróság tárgyalására védo részvétele nélkül került sor, - a felülvizsgálati eljárás 
keretében - a Be. 425. § (1) b) pontja alapján - kell a másodfokú bíróság megtámadott határozatát hatályon 
kívül helyezni, és a hatáskörrel valamint illetékességgel rendelkezo bíróságot új eljárásra utasítani. 

A törvényes képviselo 

451. § A törvényes képviselo az ügy iratait a nyomozás befejezése után megtekintheti. A nyomozás során is 
megtekintheti az olyan eljárási cselekményekrol készült iratokat, amelyeknél jelen lehetett. Egyébként a törvényes 
képviselo jelenléti, észrevételezési, felvilágosításkérési, indítványtételi, valamint jogorvoslati jogára a védo jogai 
irányadók. 

1. A törvényes képviselo fogalma 
Az 1952. évi IV törvény (a továbbiakban: Csjt.) 70. §-a alapján a fiatalkorú szüloi felügyelet vagy gyámság 
alatt áll. Ennek megfeleloen a törvényes képviseletet a szülo illetve a gyám látja el. A Csjt. 72. §-a ad 
eligazítást arra vonatkozóan, hogy melyik szülo gyakorolhatja a szüloi felügyeleti, és következésképpen a 
törvényes képviseleti jogokat. A gyermekek védelmérol és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 84. § (1) bekezdése és 87. § (1) bekezdése rendelkezik a gyám kirendelésérol, jogállásáról és 
képviseleti jogáról. A törvényes képviselo lehet - és ez tekintheto tipikusnak - egyszersmind a fiatalkorú 
gondozója egy személyben. Elofordul azonban (foként gyámság alatt álló fiatalkorúak esetében), hogy más a 
törvényes képviselo, és más a gondozó ugyanazon terhelt esetében. 
2. A törvényes képviselet tartalma 
A Büntetoeljárási törvény a törvényes képviselo részére csupán jogokat állapít meg, kötelezettségeket nem 
tartalmaz. Figyelemmel a jogorvoslati jogára, vele az ügydönto határozatot, továbbá azokat a határozatokat 
is közölni kell, amelyek az általa törvényesen képviselt fiatalkorú terheltre vonatkoznak, és amelyekkel 
kapcsolatban igazolási kérelem eloterjesztésének illetve fellebbezés benyújtásának van helye. A tárgyaláson 
kívül hozott határozatokat, valamint a tárgyaláson távollétében hozott határozatokat - a jogorvoslati jogára 
való figyelmeztetéssel együtt - írásban kell közölni. 
3. A hatóságok feladatai a törvényes képviselovel kapcsolatban: 
- idézés (nyomozati és tárgyalási szakaszban, ha gondozóként hallgatja ki, és ez esetben a törvényes 
képviselot vallomástételi kötelezettség terheli a fiatalkorú életvezetésére, magatartására, személyi 
körülményeire vonatkozóan); 
- értesítés (azon eljárási cselekményekrol, amelyeknél jelen lehet); 
- az eljárás során hozott valamennyi határozatot vele közölni kell. 
4. A törvényes képviselonek a védotol eltéro jogai: 
- kérdésfeltételi joga nincs, de kérdések feltételét indítványozhatja; 
- perbeszédet nem tarthat. 



5. A törvényes képviselet idobeli tartama 
A törvényes képviselet a fiatalkorú terhelt nagykorúságáig tart. A 18. életévét betöltött avagy 
házasságkötéssel már korábban felnott korúvá vált terhelt esetében a törvényes képviselo jogosítványai 
megszunnek. Amennyiben csak a törvényes képviselo terjesztett elo jogorvoslatot és annak bejelentésekor a 
terhelt még nem töltötte be a 18. életévét illetve nem vált egyéb módon nagykorúvá, a jogorvoslat elbírálására 
hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo hatóság - ha egyéb kizáró ok nincs - köteles azt elbírálni akkor is, ha 
a terhelt idoközben felnott korúvá vált (BJD 6953.). 

452. § (1) A gyámhatóság - a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság megkeresésére - eseti 
gondnokot rendel ki, ha 

a) a törvényes képviselo a buncselekményt a fiatalkorúval együtt követte el, illetoleg az érdekei a fiatalkorú 
érdekeivel egyébként ellentétesek, 

b) a törvényes képviselo a jogainak gyakorlásában akadályozva van, 
c) a fiatalkorúnak nincs törvényes képviseloje, vagy nem állapítható meg, hogy ki a törvényes képviseloje. 
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén az eseti gondnok kirendeléséig a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen 

a bíróság a törvényes képviselot kizárhatja az eljárásból. 
(3) Az eseti gondnok az eljárásban törvényes képviseloként jár el. 

1. Az eseti gondnok intézményét a Ptk. 225. §-a és a Ptké. 43-45. §-ai szabályozzák. Az eseti gondnok iránti 
kirendelés érdekében a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság jogosult a gyámhatóságot 
megkeresni. Ha az eseti gondnok kirendelésének szükségességét a nyomozó hatóság észleli, a nyomozó 
hatóság errol - a Be. 165. §-ának (2) bekezdése értelmében - haladéktalanul tájékoztatja az ügyészt. 
Érdekellentét esetén a törvényes képviselot az eseti gondnok kirendeléséig az ügyész, a vádirat benyújtását 
követoen a bíróság kizárhatja, ugyanis elofordulhatnak olyan esetek, amikor a törvényes képviselonek az 
eljárásban e minoségében történo jelenléte a fiatalkorú érdekét vagy a büntetoeljárás sikerét veszélyeztetné. 
2. Mivel az eseti gondnok a törvényes képviselot helyettesíto személy, így jogosítványai csak a fiatalkorú 
nagykorúságáig állnak fent. Ha a fiatalkorú terhelt házasságkötés révén nagykorúvá válik, akkor részére nem 
lehet eseti gondnokot kirendelni. 
3. Eseti gondnok kirendelésének helye van akkor is, ha a törvényes képviselo ügyét nem a fiatalkorúval 
együttesen bírálják el, továbbá akkor is, ha a törvényes képviselovel szemben az eljárást idoközben 
megszüntették. 
A fiatalkorú és a törvényes képviselo közötti érdekellentétre utal különösen, ha közöttük peres eljárás van 
folyamatban, továbbá, ha a fiatalkorú a buncselekményt a törvényes képviselo sérelmére követte el. 
4. A törvényes képviselo foként akkor tekintheto jogai gyakorlásában korlátozottnak, ha huzamosabb ideig 
külföldön avagy ismeretlen helyen tartózkodik, súlyos betegsége miatt az eljárási jogait nem képes gyakorolni, 
továbbá, ha szabadságvesztés büntetést tölt. Nem magyar állampolgár elköveto esetén - amennyiben a 
törvényes képviselo személye nem állapítható meg, illetve az eljárásban való részvétele nem biztosítható - 
szintén eseti gondnokot kell kirendelni. 
5. Eseti gondnok kirendelése esetén is a gondozót kell kihallgatni a fiatalkorú terhelt személyi körülményeire 
vonatkozóan. Ez esetben - a körülmények mérlegelése alapján - sor kerülhet a törvényes képviselo 
gondozókénti kihallgatására. 

A bizonyítási eszközök 

453. § (1) A fiatalkorú egyéniségét, értelmi fejlettségét és életviszonyait jellemzo körülmények felderítése 
érdekében a fiatalkorú gondozóját tanúként kell kihallgatni. Ezek közlésére a 82. § (1) bekezdésében meghatározott 
mentesség nem terjed ki. 

(2) A fiatalkorú életkorát közokirattal kell bizonyítani. Be kell szerezni a környezettanulmányt és a fiatalkorú 
iskolai vagy munkahelyi jellemzését. A környezettanulmányt a pártfogó felügyelo készíti el. A környezettanulmány 
elkészítéséhez a pártfogó a rendorség közremuködését igénybe veheti. 

(3) A fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható. 
1. A gondozó lehet maga a törvényes képviselo, intézeti nevelo, gyám, illetve más nagykorú hozzátartozó. 
A gondozót is megilleti a Be. 82. § (1) bekezdés b) pontjában írt mentességi jog, miszerint azon kérdésekre 
vonatkozóan, melyek megválaszolásával kapcsolatban önmagát vagy hozzátartozóját buncselekmény 
elkövetésével vádolná, megtagadhatja a tanúvallomást. Viszont nincs menetességi joga és köteles vallomást 
tenni, - továbbá mint tanút az igazmondási kötelezettség terheli - a fiatalkorú életvezetésére, magatartására, a 
fiatalkorúval kapcsolatos esetleges problémákra, otthoni, lakókörnyezeti, iskolai, munkahelyi körülményeire, 
szabadidejének eltöltésével, esetleges káros szenvedélyeivel kapcsolatos kérdésekre vonatkozóan. 



Kihallgatása elott figyelmeztetni kell e kérdésekre vonatkozóan az igazmondási kötelezettségére, valamint a 
hamis tanúzás lehetséges törvényes következményeire. 
A fentiekkel korlátozott mentességi jog csak lehetoség a gondozó számára. Ha nem él a mentességi jogával, 
indítványra, avagy hivatalból, akár saját jelentkezésére a gondozót ki lehet hallgatni a buncselekménnyel 
összefüggo tényekre vonatkozóan is. Ez esetben azonban nagy nyomatékkal kell figyelmeztetni az igazmondási 
kötelezettségére, és vallomásának bizonyítékkénti értékelése során nem lehet eltekinteni adott esetben a 
fiatalkorú iránti elfogultságától. 
2. A közokirat személyi igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, útlevél lehet. A nyomozati szakaszban és a 
tárgyaláson a személyi igazolvány, illetve - különösen nem magyar állampolgár esetén - az útlevél 
elfogadható a fiatalkorú életkorát igazoló okiratként, míg fogva lévo terhelt esetén a születési anyakönyvi 
kivonat másolatát az iratokhoz csatolni kell. 
3. A környezettanulmány és az iskolai, munkahelyi jellemzés beszerzése ugyancsak szükséges, és ezen iratokat 
a tárgyaláson ismertetni is kell. A környezettanulmányt általában minden esetben be kell szerezni, ettol csak 
az intézetben nevelkedo fiatalkorúk körében lehet eltekinteni, míg a fiatalkorú iskolai vagy munkahelyi 
jellemzését csak akkor, ha a fiatalkorú iskolai tanuló, vagy munkahelye van. A környezettanulmány tartalmát 
a törvény nem határozza meg. Az elkészítésének szakszeruségét és objektivitását az biztosítja, hogy a 
környezettanulmányt a megyei gyámhivatal mellett muködo pártfogó készíti el. Ezen rendelkezés továbbá 
azzal az elonnyel jár, hogy a hivatásos pártfogó már viszonylag kezdeti stádiumban bekapcsolódik az 
eljárásba, lehetoség adódik számára a fiatalkorú - illetve környezetének - további figyelmemmel kisérésére is 
-, és sor kerülhet a hivatásos pártfogónak a tárgyaláson történo tanúkénti kihallgatására is. 
Törekedni kell arra, hogy ezen intézkedések során az eljáró szervek a fiatalkorú számára ne okozzanak 
lakókörnyezetében, az iskolában illetve a munkahelyén a szükségesnél nagyobb hátrányt. Ha a nyomozó 
hatóság ezek beszerzését elmulasztotta, akkor a bíróság a tárgyalás elokészítése során (akár a nyomozó 
hatóság megkeresésével, akár az ügyészség felhívásával, de ha az adatok rendelkezésre állnak az iskola avagy 
a munkahely közvetlen megkeresése útján) gondoskodik ezek beszerzésérol (BJD 2382.). 
4. Bár a Büntetoeljárási törvény bizonyítási rendszere viszonylag szabad, néhány esetben tartalmaz kötelezo 
bizonyítási eszközök igénybevételére vonatkozó eloírásokat. Ilyen a fiatalkorú gondozójának kihallgatása, a 
fiatalkorú életkorára vonatkozó közokirati bizonyítás, az iskolai illetve munkahelyi jellemzés és a 
környezettanulmány beszerzésének a szabálya. Nem magyar állampolgár terheltek esetén fiatalkorúaknál 
éppen e szabályok az esetek többségében nem teszik leheto a Be. XXIII. fejezetének (bíróság elé állítás) az 
alkalmazását. 
A Be. 453. § (2) bekezdésében írt bizonyítékok beszerzésének elmulasztása önmagában nem hatályon kívül 
helyezési ok (csak ha az ítéletre jelentos érdemi kihatással volt). E körben is utalni kell arra, hogy 
amennyiben az eljárás alá vont személy életkora tévesen került megállapításra, így ha fiatalkorúval szemben 
tévesen felnott korúként jártak el (ez abszolút hatályon kívül helyezési illetve felülvizsgálati eljárást 
megalapozó ok) míg fordított esetben, ha tehát felnott korúval szemben alkalmaztak olyan szankciót, ami csak 
a fiatalkorú elkövetovel szemben alkalmazható, ez esetben nem maga az (fiatalkorúak bírósága elotti) eljárás, 
hanem az ennek eredményeképpen alkalmazott szankció lehet törvénysérto. Ez esetben nem kell a határozatot 
feltétlenül hatályon kívül helyezni, lehetoség van annak másodfokon történo megváltoztatására illetve 
rendkívüli jogorvoslat útján történo korrekcióra. Egyebekben a másodfokú eljárás során lefolytatott 
bizonyítási eljárás keretében pótolható az elso fokon elmulasztott gondozói kihallgatás, környezettanulmány, 
iskolai, munkahelyi jellemzés beszerzése. 
5. Ha a fiatalkorú az eljárás során - avagy már azt megelozoen - nagykorúvá vált, ám vele szemben mégis a 
fiatalkorúként elkövetett cselekménye folytán a Be. XX. fejezetében írt külön eljárási szabályok szerint kerül 
sor az eljárás lefolytatására, ez esetben (bár a törvényes képviselete megszunt), de a gondozó kihallgatására, 
a jellemzés illetve a környezettanulmány beszerzésére vonatkozó szabályokat változatlanul alkalmazni kell. A 
fiatalkorú gondozójával szemben nincs helye rendbírság kiszabásának, ha az idézéssel kapcsolatos mulasztás 
idopontjában a vádlott már betöltötte a 18. életévét (BH1994. 178.). 
6. Nem magyar állampolgár terheltek esetén a fenti bizonyítási eszközök beszerzése nehézségekbe ütközhet. 
Ilyen esetben sor kerülhet a gondozó megkeresett bíróság [Be. 304. § (1)] útján történo kihallgatására avagy 
a nyomozás során tett vallomásának a Be. 296. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felolvasására. Mindezen túl a 
bíróság a nyomozó hatóságot illetve az ügyészt is megkeresheti illetve felhívhatja a hiányzó és szükséges 
bizonyítási eszköz beszerzése céljából. 
7. A fiatalkorú terhelt vallomása poligráf alkalmazásával nem vizsgálható, még abban az esetben sem, ha ezt 
o, a védoje avagy a törvényes képviseloje indítványozza vagy kérelmezi. Ezen törvényi tilalom ellenére történo 
poligráfos vizsgálat a Be. 78. § (4) bekezdésében írt szabályra figyelemmel bizonyítékként nem értékelheto. 



Az elozetes letartóztatás 

454. § (1) A fiatalkorú elozetes letartóztatásának a 129. § (2) bekezdésében megállapított okok esetében is csak 
akkor van helye, ha az a buncselekmény különös tárgyi súlya folytán szükséges. 

(2) A fiatalkorú elozetes letartóztatását 
a) javítóintézetben, 
b) büntetés-végrehajtási intézetben 

kell végrehajtani. 
(3) A bíróság dönt arról, hogy az elozetes letartóztatást - a fiatalkorú személyiségére vagy a terhére rótt 

buncselekmény jellegére tekintettel - hol kell végrehajtani. 
(4) Az elozetes letartóztatás tartama alatt a bíróság az elozetes letartóztatás végrehajtásának helyét az ügyész, a 

terhelt vagy a védo indítványára megváltoztathatja. Errol - a tárgyalás elokészítése során hozott határozatig - az 
elozetes letartóztatást elrendelo bíróság, azt követoen az a bíróság határoz, amelyik elott a büntetoeljárás folyik. 

(5) Ha a fiatalkorú elozetes letartóztatását javítóintézetben hajtják végre, és a fiatalkorú büntetés-végrehajtási 
intézetben vagy rendorségi fogdában történo ideiglenes elhelyezésérol a bíróság határoz, a bíróság hatáskörére és 
illetékességére a (4) bekezdést kell alkalmazni. 

(6) Az elozetes letartóztatás végrehajtása során a fiatalkorúakat a felnottkorúaktól el kell különíteni. 
1. A gyermek jogairól New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérol szóló 1991. évi 
LXIV. törvény 37. Cikkének b) pontjára figyelemmel a bünteto ügyekben eljáró hatóságoknak és a bíróságnak 
arra kell törekednie, hogy a fiatalkorú orizetben tartása vagy letartóztatása csak végso eszközként legyen 
alkalmazható és a leheto legrövidebb ideig tartson. 
2. Az általános szabályokon túl fiatalkorú terhelt esetén vizsgálni kell a buncselekmény különös tárgyi súlyát 
is. Ennek keretében az eljárás alapjául szolgáló buncselekmény(ek) tárgyát és tárgyi oldali ismérveit kell 
vizsgálni. A különös tárgyi súly fogalmát a törvény nem határozza meg. Ennek fennállására utal 
- a Btk. Különös Részében megállapított büntetési tételkeret felso határa; 
- sorozat-elkövetés esetében a halmazatban avagy folytatólagosan egységben lévo cselekmények nagy száma 
(akkor is, ha különbözo hatóságok illetve bíróságok elott is folynak további eljárások). A különös tárgyi súly 
megállapítható akkor is, ha a fiatalkorú egyenként alacsonyabb büntetési tétellel fenyegetett 
buncselekményeket sorozatban követett el.; 
- a tárgyi oldali ismérvek (pl. elkövetési mód) nagyobb társadalomra veszélyessége; 
- bunszervezet tagjaként illetve bunszövetségben elkövetett cselekmények. 
A vádirat benyújtása elott a fiatalkorú elozetes letartóztatása feltételeinek a vizsgálatánál a cselekmény 
különös tárgyi súlyának a megítélése szempontjából figyelembe kell venni a gyanúsított ellen a nyomozás 
szakában folyamatban levo valamennyi bünteto ügy adatát is (BH1997. 385.). 
Az elozetes letartóztatás fenntartása indokolt, ha a fiatalkorú már eddig is hosszabb idon keresztül, 
eredményesen vonta ki magát a büntetoeljárás alól és az elfogatóparancs útján kézre került vádlott által 
elkövetett szándékos buncselekménynek jelentosebb a tárgyi súlya (BH1982. 40.). 
3. A bíróság dönt arról, hogy az elozetes letartóztatást hol kell foganatosítani. A bírósági döntés során 
figyelemmel kell lenni az ügyész valamint a terhelt, a védo, a törvényes képviselo (eseti gondnok) indítványára 
illetve kérelmére. 
Az elozetes letartoztatást általában akkor indokolt javítóintézetben foganatosítani, ha a fiatalkorú elso 
esetben áll büntetoeljárás hatálya alatt. Ekkor sem indokolt az elozetes fogva tartást javítóintézetben 
foganatosítani olyan buncselekmény esetében, amely megyei (fovárosi) bírósági hatáskörbe tartozik, továbbá 
személy elleni eroszakos buncselekmény illetve vagyon elleni buncselekmény súlyosabban minosülo esetében 
sem. Vizsgálni kell a fiatalkorú életkorát is. A gyermekkorhoz közelebb álló fiatalkorú - ha egyáltalán fennáll 
az elozetes letartóztatás elrendelésének a feltétele - fogva tartását általában célszeru javítóintézetben 
foganatosítani. 
Az elozetes letartóztatás javítóintézetben történo végrehajtására vonatkozó szabályokat az 1979. évi 11. 
törvényereju rendelet 121/A. §-a tartalmazza. 
4. Az elozetes letartóztatás tartama alatt annak végrehajtási helyét a bíróság csak indítványra változtathatja 
meg. Az elozetes letartóztatás tartama alatt az ügyész a fiatalkorú körülményeinek, valamint a gyanúsítás, 
illetoleg a vád tárgyának változására figyelemmel indítványozhatja az elozetes letartóztatás végrehajtása 
helyének megváltoztatását. Az indítványtételre jogosultak között nem szerepel a törvényes képviselo illetve az 
eseti gondnok, ám a Be. 451. §-ban és 452. § (2) bekezdésében írtakra figyelemmel nevezetteket e 
vonatkozásban is megilleti az indítványtételi jog. 



A Be. 454. § (4) bekezdés elso mondatában írt szabályból következoen a bíróság hivatalból nem változtathatja 
meg a végrehajtási helyet. Azon esetekben, amikor a bíróság a törvény szabályánál fogva (tárgyalás 
elokészítése során, a hat hónapos felülvizsgálat keretében, a Legfelsobb Bíróságnak az egy éves felülvizsgálat 
keretében, az elso fokú bíróság nem jogeros ügydönto határozatának a kihirdetését követoen), továbbá a 
szabadlábra helyezési kérelem elutasításkor döntenie kell az elozetes letartóztatás elrendelésérol illetve 
fenntartásáról, avagy a kérelem elutasításáról, - módjában áll - külön erre vonatkozó indítvány hiányában is - 
az elozetes fogva tartás helyének a megváltoztatása. A másodfokú bíróság a fellebbezési eljárás keretében - 
erre vonatkozó indítvány nélkül is - megváltoztathatja az elozetes fogvatatás helyét. 
5. Az elozetes letartóztatásban levo fiatalkorú a Be. 455. § (5) bek.-ben írt szabályok szerint rendorségi 
fogdában is elhelyezheto. Ennek során azonban figyelemmel kell lenni az 1979. évi 11. törvényereju rendelet 
121/A. § (2) és (3) bekezdésében írt rendelkezésekre, amelyek szerint a fiatalkorú kivételesen - legfeljebb öt 
napra-ideiglenesen akkor is elhelyezheto büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendorségi fogdában, ha az 
elozetes letartóztatást javítóintézetben hajtják végre. Az elozetes letartóztatásban levo fiatalkorú büntetés-
végrehajtási intézetben vagy rendorségi fogdában történo ideiglenes elhelyezésérol, - az elozoekben írt 
idobeli keretek között - a bíróság határoz. A bíróságnak az elozetes letartóztatásról a tárgyalás elokészítése 
során hozott határozatáig a fiatalkorú - huszonnégy órát meg nem haladó tartamban - az ügyész rendelkezése 
alapján is elhelyezheto büntetés-végrehajtási intézetben vagy rendorségi fogdában. Errol az ügyész a 
bíróságot értesíti. 
6. A vádirat benyújtását követoen az elozetes letartóztatás elrendelésérol, fenntartásáról illetve az elozetes 
letartóztatás végrehajtási helyének meghatározásáról illetve megváltoztatásáról csak a fiatalkorúak bírósága 
dönthet [Be. 448. § (1)]. 
7. A gyermek jogairól New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetésérol szóló 1991. évi 
LXIV. törvény 37. Cikkének c) pontjában írt szabály szerint a szabadságától megfosztott fiatalkorúval 
emberségesen és az emberi méltóságnak kijáró tisztelettel, életkorának megfelelo szükségleteinek 
figyelembevételével kell bánni. Különösképpen el kell különíteni a szabadságától megfosztott fiatalkorút a 
felnottektol, kivéve, ha a gyermek mindenek felett álló érdekében ennek ellenkezoje tunik ajánlatosabbnak; 
továbbá a fiatalkorúnak - a rendkívüli körülményektol eltekintve - joga van levelezés és látogatások útján 
kapcsolatban maradni családjával. Az elkülönítési szabállyal áll összhangban a Be. 454. § (6) bekezdésében 
írt rendelkezés, valamint az 1979. évi 11. törvényereju rendelet 119. § (2) bekezdése. 

455. § Ha a fiatalkorúval szemben elrendelt elozetes letartóztatás végrehajtásának kezdetétol két év eltelt, az 
elozetes letartóztatást meg kell szüntetni, kivéve az ügydönto határozat kihirdetése után elrendelt vagy fenntartott 
elozetes letartóztatás esetét, továbbá ha az ügyben hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás van 
folyamatban. 

A felnott korú terheltek esetén a Be. 132. § (3) bekezdésben írt szabály szerint az elozetes letartoztatás 
leghosszabb tartama három év lehet. A fiatalkorúak esetén két év a felso határ. Ezen idotartam arra az esetre 
vonatkozik, ha az elozetes letartóztatás elrendelésétol két év telt el anélkül, hogy az ügyben jogeros ítélet 
született volna. A két éves szabály alól kivételt jelent - a felnott korúakra vonatkozó szabályokkal egyezoen -, 
ha az elozetes letartóztatás elrendelése vagy fenntartása az ügydönto határozat kihirdetése után történik, vagy 
hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárás folyik. 
A törvény arról nem rendelkezik, hogy a két évnek egyhuzamban kell-e fennállnia, avagy az elozetes fogva 
tartás megszakítása esetén összegezni kell-e az idotartamokat. Álláspontunk szerint a jogalkotó szándékával a 
fogva tartási idotartamok összegzése harmonizál (lásd a 132. §-hoz írt magyarázatot). 

Kényszerintézkedés elrendelése a vádirat benyújtása elott 

456. § (1) A vádirat benyújtása elott a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásban (210-211. §) az ülés a védo 
távollétében nem tartható meg. 

(2) Az ülésrol a törvényes képviselot és a gondozót is értesíteni kell. 
1. A vádirat benyújtása elott a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos eljárásban a nyomozási bíró ülése védo 
távollétében nem tartható meg, a védot az ülésrol nem értesíteni, hanem arra idézni kell. A törvény a "védo" 
megfogalmazást alkalmazza, következésképpen ezen eljárási cselekmény során a védoi jelenlét nemcsak a 
gyanúsított meghatalmazott védojével biztosítható. Ha az ülésre idézett védo nem jelenik meg, akkor az ügyész 
feladata, hogy más védo rövid úton történo idézésérol gondoskodjon. 
2. A törvényes képviselo jelenléte a fiatalkorú helyzetét jelentosen érinto eljárási cselekményeknél kívánatos, 
ezért a törvény eloírja a törvényes képviselo értesítését a nyomozási bíró ülésérol. A törvényes képviselo és a 
fiatalkorút ténylegesen ellátó személy nem minden esetben azonos, ezért indokolt a gondozó értesítése is. 



A törvényes képviselo illetve a gondozó értesítése nélkül megtartott ülés törvénysérto, ám a jogszabály ezen 
törvénysértés következményeit sem fogalmazta meg. 
Amennyiben a törvényes képviselo illetve a gondozó a meghallgatáson értesítése ellenére nem jelenik meg, 
részére a határozatot írásban kell kézbesíteni. A határozatot természetesen abban az esetben is közölni kell, 
amennyiben a meghallgatásra szóló értesítésükre (törvénysérto módon) nem került sor. 
A Be. 451. §-ban írt szabály szerint a törvényes képviselo jogorvoslati jogára a védo jogosultsága az 
irányadó. A törvényes képviselo pedig csak abban az esetben élhet ezzel a jogával, ha - az ülésrol történt 
távolmaradása esetén - vele a határozatot közlik. Bár ilyen garanciális jogosultság nem fuzodik a gondozó 
személyéhez, ha a törvényes képviselo és a gondozó személye különbözo, akkor az ülésrol távolmaradt 
gondozóval is közölni a határozatot, bár utóbbit jogorvoslati jog nem illeti meg. Ez áll összhangban a Be. 
458. §-ban írt szabállyal, amely szerint a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedésrol szóló 
határozatot a gondozóval közölni kell, míg az eljárás során hozott valamennyi határozatot a törvényes 
képviselovel kell közölni. 

457. § Az ülésen a törvényes képviselo és a gondozó felszólalhat. 
Bár a Be. 457. § a törvényes képviselo jogosultságai között csak a felszólalás lehetoségét említi, azonban a 
Be. 451. § második mondatában írt szabály szerint ezen eljárási cselekménynél is a törvényes képviselot a 
védovel azonos jogosultságok illetik meg. 
Ugyanakkor a Be. 457. § a törvényes képviselo számára is biztosítja a felszólalás lehetoségét, míg az eljárás 
egyéb szakaszaiban (nyomozás, vádemelés, tárgyalás) a gondozó tanukénti kihallgatását írja elo a törvény 
[Be. 453. § (1)]. 

A határozat közlése 

458. § Az eljárás során hozott határozatot a törvényes képviselovel, az ügydönto határozatot és a személyi 
szabadságot korlátozó kényszerintézkedésrol szóló határozatot a gondozóval is közölni kell. 

1. A nyomozás során keletkezett határozatokat a Be. 169. § (4) bekezdésében, a nyomozási bíró által hozott 
határozatokat a Be. 214. § (2) és (3) bekezdéseiben, a bírósági eljárásban hozott határozatokat a Be. 262. §-
ban írt szabályok szerint kell kézbesíteni. 
Ezekhez képest a Be. 458. § tartalmaz további eloírásokat, oly módon, hogy a jogosultak körét bovíti. A 
törvényes képviselovel a fiatalkorúval szembeni eljárás során hozott valamennyi határozatot közölni kell, míg 
a gondozóval csak a személyes szabadságot korlátozó kényszerintézkedésekrol, nevezetesen az orizetbe 
vételrol, elozetes letartóztatásról, kényszergyógykezelésrol és a lakhelyelhagyási tilalomról szóló döntéseket. 
2. Mivel a törvényes képviselet a nagykorúság bekövetkeztéig áll fenn, így ezt követoen a törvényes 
képviselovel már nem kell közölni a határozatot, míg az ügydönto határozatot, valamint a 
kényszerintézkedésekkel kapcsolatos határozatokat a gondozóval a terhelt nagykorúvá válása után is közölni 
kell. A gondozónak jogorvoslati joga nincs, és amennyiben a gondozó azonos a volt törvényes képviselovel, 
akkor o ily módon szerez tudomást a határozat tartalmáról. A volt törvényes képviselonek a határozatot 
kézbesíteni nem kell, de kérelmére a határozat tartalmáról tájékoztatni kell, és nincs akadálya, hogy a 
határozat egy kiadmányát átvegye avagy a bíróság azt részére megküldje. 
3. A határozatot - fo szabályként - szóban kell közölni, egyszersmind a törvényes képviselot tájékoztatni kell a 
jogorvoslati jogáról. 
Ha a törvényes képviselo az ügydönto határozat kihirdetésénél nem volt jelen, akkor vele azt írásban kell 
közölni az alábbiak szerint: 
- amennyiben a többi fellebbezésre jogosult (ügyész, vádlott, védo) a határozatot tudomásul vette, illetve velük 
szemben a fellebbezés benyújtására rendelkezésre álló határido letelt, akkor a rendelkezo részt kell közölni 
azzal, hogy a kézbesítéstol számított nyolc napon belül fellebbezést jelenthet be; 
- amennyiben a fellebbezésre egyébként jogosultak bármelyike élt ezen jogával, akkor az indokolt határozatot 
kell közölni, azzal hogy nyolc napon belül fellebbezésnek van helye; 
- amennyiben jogorvoslatot jelentettek be, ám azt visszavonták, akkor - ha még az indokolt határozatot nem 
foglalták írásba- a rendelkezo részt kell közölni, tájékoztatva jogorvoslati jogáról. 
4. A vádemelés elhalasztásáról [Be. 222-223. §, 459. §] szóló határozatot a 11/1987. Legf. Ü. utasítás 13/A. 
§-ának (3)-(5) bekezdései alapján fo szabályként kihirdetéssel, ha ennek akadálya van, akkor írásban kell 
közölni a fiatalkorúval. A kihirdetésrol a védot és a törvényes képviselot az ügyész értesíti, valamint a 
jelenlévo törvényes képviselonek és védonek a panaszjoggal kapcsolatos nyilatkozatát jegyzokönyvbe kell. 
foglalni. Amennyiben a védo illetve a törvényes képviselo a kihirdetésrol távol marad, akkor a határozatot 
számukra, valamint a gondozó részére is kézbesíteni kell. 



A fiatalkorú által bejelentett panasz esetén - ha a nyomozás megszüntetésének feltételei nem állanak fenn - 
vádemelésre kerül sor, míg a védo illetve törvényes képviselo (eseti gondnok) által bejelentett panaszt a 
Legfobb Ügyészségre kell felterjeszteni elbírálás céljából. A gondozónak - amennyiben nem azonos a 
törvényes képviselovel - panaszjoga nincs. 

A vádemelés elhalasztása 

459. § (1) Az ügyész a vádemelés feltételeinek fennállása esetén ötévi szabadságvesztésnél nem súlyosabb 
büntetéssel büntetendo buncselekmény miatt - a fiatalkorú helyes irányú fejlodése érdekében - a vádemelést 
elhalaszthatja. 

(2) Az ügyész a vádemelés elhalasztásáról szóló határozatában a fiatalkorút magatartási szabályok megtartására 
vagy más kötelezettségek teljesítésére kötelezi. A fiatalkorú részére nem írható elo a 224. § (2) bekezdésének c) 
pontjában írt kötelezettség. 

A vádemelés elhalasztásáról és az erre az esetre vonatkozó magatartási szabályok megállapításáról a Be. 
222-227. §-ai rendelkeznek. 
E szabályok fiatalkorúak esetén az alábbi eltérésekkel alkalmazandók: 
- a vádemelés elhalasztására nem csupán a három évi, hanem az öt évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb 
büntetéssel büntetendo buncselekmények miatt is sor kerülhet. E rendelkezés alkalmazásánál nem a Btk. 110. 
§ (4) bekezdése, hanem a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételkeretek az irányadók; 
- a magatartási szabályok megtartására illetve más kötelezettségek teljesítésére kötelezés nem tartozik az 
ügyész mérlegelési jogkörébe, errol fiatalkorúak esetén a határozatban rendelkezni kell; 
- fiatalkorú számára nem írható elo a Be. 224. § (2) bekezdés c) pontjában írt kötelezettség, azaz 
meghatározott célra történo anyagi juttatás teljesítése illetve a köz javára teljesítendo jóvátétel. 

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 fejlodését károsan 
befolyásolhatja, a fiatalkorú távollétében tartsák meg. Az így lefolytatott tárgyalás lényegét a tanács elnöke a 
fiatalkorúval - legkésobb a tárgyalás berekesztése elott - ismerteti. 

(3) A tárgyaláson az ügyész részvétele kötelezo. 
1. A tárgyalás nyilvánosságát az általános szabályok szerint a Be. 237. § (3) bekezdésében írt szabályok 
szerint lehet korlátozni, de ezen túl is, ha a fiatalkorú érdekében szükséges, akkor a bíróság indokolt 
határozattal hivatalból, avagy az ügyész, a vádlott, a védo, a törvényes képviselo, a sértett, illetoleg a tanú 
indítványára zárt tárgyalást rendelhet el. A határozat ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, azt az ügydönto 
határozat elleni jogorvoslatban lehet sérelmezni. 
2. A Be. 460. § (2) bekezdésében írt rendelkezés nem egyszeruen a nyilvánosság korlátozását jelenti, ez 
megtörténhet egyébként nyilvános tárgyalás során is. Így pl. gondozó kihallgatása, vagy több vádlottas 
ügyben a felnott korúak által elkövetett egyes - foként a fiatalkorút nem érinto - cselekmények 
vonatkozásában. A fiatalkorú nemcsak a bizonyítási eljárás, hanem annak befejezetté nyilvánítását követoen, 
tehát a perbeszédek alatt is eltávolítható, de erre csak azon okból kerülhet sor, amennyiben jelenléte a helyes 
irányú fejlodését károsan befolyásolhatná. 
Rendzavarási okból történo kiutasítására és kivezettetésére a Be. 247. §-ban írt szabályok alkalmazandók. 
A Be. 460. § (2) bekezdésében meghatározott okból a fiatalkorú távollétében tartott tárgyalás lényegét kell 
vele ismertetni, ami nem azonos a rendzavarási okból történo eltávolításával, mert ez utóbbi esetben 
ismertetni kell vele a távollétében lefolytatott bizonyítást, nem csupán annak a lényegét. 
A fiatalkorú távollétében lefolytatandó tárgyalással kapcsolatos döntés pervezeto végzés, ezért ellene 
fellebbezésnek nincs helye, ám az ügydönto határozat elleni jogorvoslat során e rendelkezést is sérelmezni 
lehet. 
A Be. 460. § (2) bekezdésben felhívott jogszabály az ügydönto határozat kihirdetésekor már nem 
alkalmazható 
3. Az ügyész tárgyalási részvétele a fiatalkorúval szembeni eljárásban nem csupán a Be. 241. §-ban írt 
esetekben, hanem minden esetben kötelezo. A fiatalkorúakkal szemben különleges eljárásokban, ha a bíróság 
tárgyalást tart - Be. 555. § (2) bek. e) pont - szintén kötelezo az ügyész részvétele. 



A büntetoeljárás bírósági szakában az ügyésznek segítenie kell a bíróságot abban, hogy a tényállást a 
fiatalkorú egyéniségének, környezetének megismerése szempontjából lényeges körülmények tekintetében is 
felderítse (11/1987. Legfobb Ügyészi utasítás 17. §). 
Amennyiben a bíróság a tárgyalást az ügyész távollétében tartja meg, akkor a Be. 373. § II./d) pontjában írt 
abszolút hatályon kívül helyezési ok valósul meg. 

461. § A fiatalkorú vádlott távollétében a tárgyalás a XXIV. Fejezet alapján nem tartható meg. 
Abban az esetben, ha a fiatalkorú ismeretlen helyen, avagy külföldön tartózkodik, és kiadatásának nincs 
helye, illetoleg a kiadatását megtagadták és a büntetoeljárás átadására sem került sor, a bíróság a tárgyalást 
a Be. XXIV. fejezetében írt szabályok szerint nem tarthatja meg a terhelt távollétében, ugyanis ekkor nem 
érvényesülhetnének a Be. 447.(1) bekezdésében írt nevelési elvek. Ez esetben a bíróság az eljárást a Be. 188. 
§ (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a 266. § (1) bekezdés alkalmazásával felfüggeszti. 

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 követoen az arra jogosultak kérdést intézhetnek. 

(2) A környezettanulmányt a tárgyaláson ismertetni kell. 
(3) Az ügyész a javítóintézeti nevelés intézkedés meghatározott mértékére nem tehet indítványt. 

1. A fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárásban a vádlott és a tanú kihallgatására vonatkozó általános szabályok 
(Be. 288. § - 297. §) azzal az eltéréssel alkalmazandók, hogy a kihallgatást a tanács elnöke illetve az 
egyesbíró folytatja le, majd az erre jogosultak kérdéseket intézhetnek a vádlotthoz illetve a tanúhoz. 
2. A Be. 78. § (1) bekezdés második mondatával összhangban a fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárásban a 
törvény kötelezo szabályként írja elo a környezettanulmány beszerzését [Be. 453. § (2)], amit a tárgyaláson 
ismertetni kell. Beszerzésének illetve ismertetésének az elmulasztása törvénysértés, de nem abszolút hatályon 
kívül helyezési ok, miután ez a másodfokú eljárás során is pótolható. 
3. Az ügyész a Be. 315. § (2) bekezdése szerint a vádbeszédében nem tehet indítványt a büntetés, illetoleg az 
intézkedés meghatározott mértékére. Ezen szabályt erosíti meg a Be. 462. § (3) bekezdése, amely szerint a 
csak a fiatalkorúakkal szemben alkalmazható intézkedés, a javítóintézeti nevelés (Btk. 118. §) indítványozása 
esetén sem kérheti az ügyész annak meghatározott mértéku alkalmazását. 

Lemondás a tárgyalásról 

463. § A XXV. Fejezet rendelkezései fiatalkorú esetén nem alkalmazhatók. 
A tárgyalásról lemondás szabályai (Be. XXV. Fejezete) a fiatalkorú terheltekkel szemben nem alkalmazható. 
Ennek hátterében az áll, hogy a csekélyebb élettapasztalattal rendelkezo fiatalkorúak általában kevésbé 
érettek e nagy jelentoségu - és további sorsukat lényegesen befolyásoló - döntés meghozatalához. Mindezen 
túl a Btk. 110. és 117. §-ai a tárgyalás lemondásának alkalmazása nélkül is lehetové teszik a fiatalkorú által 
elkövetett buncselekményeknek a felnott korúakhoz képest lényegesen enyhébb szankcionálását. 

A tárgyalás mellozése 

464. § Az 548. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül tárgyalás tartását kérheti a törvényes képviselo a fiatalkorú 
hozzájárulása nélkül is. 

A 548. § (1) bekezdése felsorolja azokat, akik a tárgyalás mellozésével hozott végzéssel szemben tárgyalás 
tartását kérhetik. Ez a felsorolás nem tartalmazza a fiatalkorú törvényes képviselojét. A fiatalkorú törvényes 
képviselojének a jogorvoslati jogára - a Be. 451. §-ban írt szabály szerint - a védore vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. A tárgyalás tartására irányuló kérelem is lényegében jogorvoslat, 
következésképpen, annak eloterjesztésére a törvényes képviselo - amennyiben a tárgyalás tartására irányuló 
kérelem eloterjesztésének az idopontjában a terhelt még nem vált nagykorúvá - is önállóan jogosult. 
A tárgyalás tartását az eseti gondnok (452. §) is kérheti, aki a jogorvoslati jogát a törvényes képviselohöz 
hasonlóan a fiatalkorú hozzájárulása nélkül is gyakorolhatja. 

Javítóintézeti nevelés elrendelése 

465. § A bíróság javítóintézeti nevelést bunösséget megállapító ítéletben rendel el. 
1. A javítóintézeti nevelés elrendelése az ügydönto határozatban történik, aminek a formája ítélet. 
Amennyiben az elso fokú bíróság nem jogeros ítéletében a fiatalkorú javítóintézeti nevelését rendeli el, ezt 
követoen külön határozatban végzéssel kell döntenie a fiatalkorú elozetes letartoztatásának esetleges 



elrendelésérol illetve fenntartásáról. Ilyenkor - még súlyosítás (szabadságvesztés kiszabása) céljából 
bejelentett fellebbezés esetén is - az elozetes letartóztatás (feltételeinek fennállása esetén) végrehajtási 
helyeként a javítóintézet megállapítása indokolt. 
2. Az ítélet rendelkezo résznek tartalmaznia kell, hogy 
- a bíróság milyen buncselekmény(ek)ben állapította meg a vádlott bunösségét és 
- a javítóintézeti nevelést milyen tartamban rendelte el. 
Ezen túl a konkrét ügyben felmerült esetleges kérdésekrol is dönteni kell, így 
- az elozetes fogva tartás beszámításáról; 
- a polgári jogi igényrol; 
- bunjelekrol; 
- egyes részcselekményekkel kapcsolatban felmentésrol; 
- korábban elrendelt próbára bocsátás megszüntetésérol illetve hatályvesztésnek megállapításáról; 
- bunügyi költség viselésérol. 

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

466. § A pénzbüntetésnek, illetoleg a pénzmellékbüntetésnek szabadságvesztésre való átváltoztatásáról a bíróság 
hivatalból vagy az ügyész indítványára határoz, ha a fiatalkorú nem fizette meg, és az behajthatatlan. 

1. A Be. 563. §-ában írt általános szabálytól eltéroen, ha a fiatalkorú a pénzbüntetést illetve a 
pénzmellékbüntetést nem fizette meg, annak átváltoztatásáról a bíróság - figyelemmel a Btk. 114. § (2) 
bekezdésében írt szabályra is - csak behajthatatlanság esetén rendelkezhet. 
Ha a fiatalkorú elítélt a pénzbüntetést a felhívásban megjelölt határidoben nem fizette meg, halasztás vagy 
részletfizetés engedélyezése esetén a befizetésre meghatározott határnapot, illetoleg részlet befizetését 
elmulasztotta, a Bírósági Gazdasági Hivatala (BGH) a pénzbüntetés, illetoleg a pénzbüntetésbol meg nem 
fizetett összeg behajtása végett - az eddigi befizetés adatainak közlése és az egységes értesítolap hiteles 
másolata két példányának egyideju megküldése mellett - a megyei (fovárosi) bírósági végrehajtói irodát 
keresi meg. Az egységes értesítolap eredeti példányát a BGH iratainál kell elhelyezni. 
Ha a fiatalkorú által meg nem fizetett pénzbüntetés behajtására irányuló eljárás eredménytelen maradt, a 
BGH az elsofokú bíróságot megkeresi a pénzbüntetés, illetoleg a pénzbüntetés meg nem fizetett vagy be nem 
hajtható részének szabadságvesztésre átváltoztatása iránt. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 79. §.] 
A döntés meghozatalához nem kell ügyészi indítványt beszerezni, de a határozatot meg kell küldeni a 
fellebbezési joggal rendelkezo ügyésznek is. 
Ha viszont az ügyész indítványozza és a bíróság azt állapítja meg, hogy az átváltoztatás feltételei nem állnak 
fenn, az ügyészi indítványt elutasítja. Ezen határozat ellen csak az ügyész jelenthet be fellebbezést. 
2. Ha a bíróság a pénzbüntetést illetve a pénzmellékbüntetést szabadságvesztésre átváltoztatta, az ellen 
fellebbezésnek nincs helye. Amennyiben a bíróság az átváltoztatás során számítási hibát vétett, akkor az 
ügyész, az elítélt, a védo, a törvényes képviselo (avagy az eseti gondnok) kijavítás iránti indítványt illetve 
kérelmet terjeszthet elo. Ezen túl a bíróság hivatalból is hozhat kijavító végzést. A kijavító végzéssel szemben 
az általános szabályok szerint jogorvoslatnak van helye. 
3. A Btk. nem rendelkezik arról, hogy fiatalkorúak esetében milyen fokozatban kell végrehajtani a 
szabadságvesztésre átváltoztatott pénzbüntetést illetve pénzmellékbüntetést. Ennek során figyelemmel kell 
lenni a Btk. 52. §-ra, 65. § (1) bekezdésre és 111. §-ra. Következésképpen fo szabályként a fiatalkorúak 
fogházát kell megjelölni. Ha azonban a fobüntetés fiatalkorúak börtöne, akkor a pénzmellékbüntetés helyébe 
lépo szabadságvesztést is ebben a fokozatban kell végrehajtani. 
4. A fiatalkorúakkal kapcsolatos eljárásban is irányadó a Be. 563. § (2) bekezdése, amely szerint az 
átváltoztatást kimondó végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

A javítóintézetbol való ideiglenes elbocsátás megszüntetése 

467. § (1) Ha a javítóintézetbol való ideiglenes elbocsátás megszüntetésérol a fiatalkorú ellen indult újabb 
büntetoeljárásban 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 
javítóintézetbol való ideiglenes elbocsátás megszüntetésérol, ha ezt az ítéletében elmulasztotta. 

(3) A bunügyi költséget az állam viseli, ha a bíróság az ideiglenes elbocsátást nem szünteti meg. 



1. A javítóintézetbol való ideiglenes elbocsátás megszüntetésének eseteirol a Btk. 118. § (4) bekezdése 
rendelkezik. 
A javítóintézetbol való ideiglenes elbocsátásnak a - pártfogó felügyeleti szabályok súlyos megszegése okából 
történo - megszüntetésérol a büntetés-végrehajtási bíró az 1979. évi 11. törvényereju rendelet 15. § (1) 
bekezdése alapján dönt. A büntetés-végrehajtási bíró illetékességét az 1979. évi 11. törvényereju rendelet 6. § 
(5) bekezdése alapozza meg. 
2. A Be. 466. § (1) bekezdésében megjelölt újabb ügyben eljáró bíróság - ha a terhelt az újabb eljárás 
alapjául szolgáló buncselekményt a 18. életévének betöltése után követte el - a felnott korúak bírósága is 
lehet. Önmagában az a körülmény, hogy az újabb büntetoeljárásban kell dönteni a javítóintézeti nevelésbol 
való ideiglenes elbocsátás megszüntetésérol, nem alapozza meg - egyébként már felnott korú terhelt esetén - a 
fiatalkorúak bíróságának kizárólagos illetékességét. 
3. A Be. 466. § (2) bekezdése az ideiglenes elbocsátás megszüntetésérol utólagos határozat meghozatalát teszi 
lehetové, ha ezt a bíróság az ítéletben elmulasztotta. Az utólagos megszünteto határozat hozatalára az ügyész 
indítványára vagy hivatalból kerülhet sor. 
4. Ha a bíróság - az 1979. évi 11. törvényereju rendeletben szabályozott eljárás keretében - a javítóintézeti 
nevelésbol való ideiglenes elbocsátást nem szünteti meg, akkor méltánytalan lenne, hogy a fiatalkorú viselje a 
bunügyi költséget. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha az újabb eljárásban a fiatalkorú 
büntetojogi felelosségét megállapították, és vele szemben közérdeku munkát, pénzbüntetést vagy próbára 
bocsátást alkalmaztak, de a javítóintézeti nevelésbol való ideiglenes elbocsátást nem szüntették meg. Ez 
esetben a bunügyi költség viselésérol az általános szabályok szerint kell rendelkezni. 

Egységes intézkedések elrendelése 

468. § Több javítóintézeti nevelés helyett egységes intézkedés kiszabására az 574. § és az 575. § rendelkezéseit 
kell értelemszeruen alkalmazni. 

1. Ha a fiatalkorút többször - azaz legalább kétszer - javítóintézeti nevelésre ítélték, és ezen intézkedéseket 
még nem hajtották végre vagy folyamatosan kell végrehajtani, akkor a bíróság egységes intézkedésként 
javítóintézeti nevelést rendel el. Erre az eljárásra a Be. 574. és 575. §-aiban írt - az összbüntetésbe foglalásra 
vonatkozó - szabályokat kell alkalmazni. 
Az egységes intézkedésként elrendelt javítóintézeti nevelés tartamát úgy kell megállapítani, hogy az ne legyen 
rövidebb a legsúlyosabb javítóintézeti nevelésnél, de ne érje el az egységes intézkedésként elrendelt 
javítóintézeti nevelések együttes tartamát. A javítóintézeti nevelés tartama ilyenkor sem haladhatja meg a 
három évet [Btk. 120/A. § (2)]. 
2. Az egységes intézkedésre illetve az összbüntetésbe foglalásra a legutóbb befejezett ügyben eljárt elso fokú 
bíróság illetékes, ha az eljárásokat azonos hatásköru bíróságok folytatták, egyébként a magasabb hatásköru 
elso fokú bíróság jár el. 
Ha az egyik ügyben fiatalkorúak elleni büntetoeljárás volt folyamatban, az összbüntetésbe foglalásról az a 
bíróság határoz, amely a fiatalkorúak elleni büntetoeljárást lefolytatta. 
Az egységes intézkedést is csak a kijelölt bíró, mint a fiatalkorúak bírósága rendelheti el. 

XXI. Fejezet 

A KATONAI BÜNTETOELJÁRÁS 

469. § E törvény rendelkezéseit a katonai büntetoeljárásban az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
1. A magyar igazságszolgáltatás keretén belül több évszázados hagyománya van a katonai büntetoeljárásnak, 
mely az eltelt ido alatt folyamatosan alakult át alkalmazkodva a jogpolitikai, társadalmi és nemzetközi 
elvárásokhoz. 
A katonai bíróság mint külön bíróság a megszunése óta az egységes bírósági szervezetbe integrálódott, a 
katonai büntetoeljárás mint külön eljárás további alkalmazása mellett. A katonai büntetoeljárásra vonatkozó 
szabályok tehát a hatályos törvény rendszerében is a többi külön eljárás szabályai között találhatók. 
A büntetoeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény hatálybalépéséig többször változtak a bünteto anyagi -és 
eljárásjogi szabályok, így a katonai bíróságok, majd a fovárosi, illetve megyei bíróságok katonai tanácsainak 
hatásköre is. A korábban hatályos 1973. évi I. törvénynek az 1979. évi 4. törvényereju rendelettel és az 1987. 
évi IV. törvénnyel módosított szabályait alapvetoen megváltoztatta az 1989. évi XXVI., az 1991. évi LVI. és 



LVII., majd az 1993. évi XVII. törvény. E módosítások azokat a szabályokat, amelyek a katonai büntetoeljárás 
valóban külön jellegét adták - (pl. a katonai büntetoeljárás hatályának kiterjesztése nem katonai személyekkel 
szemben is, a katonai bíróságok szervezeti elkülönülése, az igazságügyminiszter által összeállított jegyzékbe 
felvett védo eljárása, a katonai vétségek üldözésének parancsnoki feljelentéshez kötöttsége, valamint a 
buncselekmény fegyelmi jogkörben történo elbírálása) - hatályon kívül helyezték, ezzel is közelítve a katonai 
büntetoeljárást az általános szabályokhoz. Ugyanakkor a katonákra vonatkozó büntetojogi rendelkezéseknek 
mindenkori fo feladata; a fennálló társadalmi és gazdasági rend védelme, ezen belül pedig az alapveto célja, 
mégpedig a fegyveres eroknél és rendvédelmi szerveknél a katonai szolgálati rend és fegyelem fenntartása 
nem változott, és ehhez a törvényes keretet a büntetoeljárás során a katonai külön eljárás biztosítja. 
A katonai büntetoeljárásról szóló fejezet rendelkezései egyébként három csoportba sorolhatók abból a 
szempontból, hogy miként viszonyulnak a Be. általános szabályaihoz. Ily módon a szabályok elso csoportja 
adja meg a katonai büntetoeljárás személyi és tárgyi hatályát, és határozza meg az eljáró hatóságokat, azok 
hatáskörét, valamint illetékességét, valamint az eljárásban részt vevo személyek körét. (Be. 470-477. §, Be. 
488-489. §) A szabályok második csoportja az általános eljárásban tárgyalt jogintézményekre állapít meg az 
ott meghatározott szabályokhoz képest eltéro rendelkezéseket, vagy az általános szabályok között található 
egyes rendelkezések érvényesülését zárja ki e külön eljárásban. (Be. 478-479. §, Be. 482. §, Be. 484. §, Be. 
486. §) A harmadik csoportba pedig azok a szabályok tartoznak, amelyeket az általános eljárás nem ismer, és 
azok csak a katonai büntetoeljárásban fordulnak elo. (Be. 480-481. §, Be. 483. §, Be. 485. §, Be. 487. §, Be. 
490-492. §) 
2. Az 1973. évi I. törvényben a katonai büntetoeljárásról szóló fejezetben kapott helyet a feljelentésre és a 
buncselekmény fegyelmi jogkörben való elbírálására vonatkozó rendelkezés, amelyeket még az 1993. évi 
XVII. törvény 103. § (1) bekezdése helyezett hatályon kívül. A jogszabályváltozás elvi indoka az volt, hogy 
bármely buncselekmény elkövetése esetén - még ha az csupán katonai vétség is - csak a bíróság 
alkalmazhasson végso soron felelosségre vonást és joghátrányt. 
Az ezt követo jogalkotás viszont ismét visszaállította a fegyelmi eljárás katonai büntetoeljárás keretén belüli 
alkalmazhatóságát. A 2002. évi I. törvény 244. §-a a katonai büntetoeljárás fejezetének rendelkezései közé 
illesztette be a Be. 485/A.-485/B. §-ait, amelyek szabályai újból lehetoséget biztosítanak buncselekmény 
(katonai vétség) fegyelmi eljárás keretén belüli elbírálására. A jelenlegi rendelkezések alapján katonai vétség 
megvalósulása esetén az illetékes parancsnok a katona elkövetovel szemben fenyítést szabhat ki, amennyiben 
az egyéb törvényi feltételek is fennállnak. Ugyanakkor a katonai büntetoeljárás keretén belül a nyomozás 
elrendelésének továbbra sem elofeltétele az illetékes parancsnok feljelentése. 
A Be. 485/A.- 485/B. §-ai viszont továbbra sem szabályozzák a katonával szembeni szabálysértési eljárást. 
Figyelemmel arra a körülményre, hogy a katonai büntetoeljárásban gyakori problémát vet fel a 
szabálysértésekkel kapcsolatos eljárás, ezért szükségesnek látjuk e bevezeto részben a kapcsolódó kérdések 
tisztázását. 
A katona által elkövetett szabálysértés elbírálására nem a Be., hanem az azzal azonos szintu jogforrás, az 
1999. évi LXIX. törvény a szabálysértésekrol (Szabs. tv.) tartalmaz kötelezo rendelkezéseket. Az Szabs. tv. 30. 
§-ának (1) bekezdése szerint a fegyveres szervek (ideértve a honvédség, határorség, rendorség, büntetés-
végrehajtási szervezet, polgári nemzetbiztonsági szolgálatok) hivatásos állományú tagja, továbbá a 
sorkatonai szolgálatot teljesíto által a szolgálati viszony tartama alatt a szolgálati helyen, illetoleg a 
szolgálattal összefüggésben elkövetett szabálysértést fegyelmi eljárás keretében kell elbírálni. 
Az eljáró bíróságnak a katona által elkövetett - az Szabs. tv. 30. §-ának (1) bekezdése szerinti - szabálysértés 
esetén nincs lehetosége a szabálysértés érdemi elbírálására, hanem kötelezo az ügynek fegyelmi eljárásra 
való utalása, amely lefolytatására a katonai elöljáró (illetékes parancsnok, vezeto) jogosult. Egyébként más 
szabálysértés elkövetése esetén értelemszeruen az általános szabályok szerint kell eljárni. 
Abban az esetben, ha a tárgyalás eredményéhez képest a bíróság azt állapítja meg, hogy a vád tárgyává tett 
cselekmény csupán szabálysértés, és a vádlottat a vád alól felmenti, akkor az ügy iratait a fegyelmi eljárás 
lefolytatása végett az illetékes parancsnoknak (vezetonek) kell megküldeni. 
Ugyanakkor az Szabs. tv. 30. § (1) bekezdésének harmadik mondata úgy rendelkezik, hogy ha a katona 
szolgálati viszonya a szabálysértés elbírálása elott már megszunt, a szabálysértést a szabálysértési hatóság 
bírálja el. E rendelkezés alapján az elbírálás elott a fegyveres erok, illetoleg a fegyveres szervek kötelékébol 
elbocsátott katona az általa még katonai szolgálati viszonyának ideje alatt elkövetett szabálysértés érdemi 
elbírálásának szempontjából a nem katona elkövetokkel esik egyazon elbírálás alá. Ebbol az következik, hogy 
ha a bíróság a tárgyaláson azt állapítja meg, hogy a szolgálati viszonyban már nem álló katona 
buncselekményként vád tárgyává tett magatartása csupán szabálysértés és a buncselekmény miatt ellene 
emelt vád alól ezért ot felmenti, akkor alkalmazza vele szemben a szabálysértésnek az Szabs. tv. II. 



Fejezetében írt jogkövetkezményeit. Ez a gyakorlat egyúttal összhangban van a Be. 337. § (1) bekezdésében 
írtakkal is. Ilyen esetben tehát a bíróság jár el a szabálysértési hatóság jogkörében bármely szabálysértés 
tekintetében. 
A bíróságnak a Be. 337. (3) bekezdése alapján azonban lehetosége van arra is, hogy a szabálysértés miatt az 
eljárást megszüntesse, ha a vád tárgyává tett más buncselekmény mellett a szabálysértésnek minosülo 
cselekménynek a felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége. Ekkor a bíróság mellozheti az ügy 
iratainak megküldését az illetékes parancsnok számára, illetve az állományból idoközben elbocsátott 
személlyel szemben a szabálysértés miatti jogkövetkezmény alkalmazását. 
Az Szabs. tv. 30. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik arról is, hogy a fegyelmi hatóság - amennyiben elkobzás, 
illetoleg jármuvezetés szükségessége felmerül - a szabálysértési hatóságot eljárása eredményérol értesíti. 
Ebben az esetben az elkobzásról, illetoleg a jármuvezetéstol eltiltásról a szabálysértési hatóság rendelkezik, 
nem pedig az egyébkénti fegyelmi jogkör gyakorlója. 
Az Szabs. tv. 30. § (3) bekezdésére figyelemmel meg kell jegyezni azt is, hogy a sorkatonai szolgálatot töltovel 
szemben kiszabott, illetoleg a pénzbírság helyébe lépo elzárást a sorkatonai szolgálatból történo leszerelésig 
el kell halasztani. 
A katona által elkövetett szabálysértés elbírálásának feltételeit teljes részletességgel a BK. 135. számú 
állásfoglalás tartalmazza. 

A katonai büntetoeljárás hatálya 

470. § (1) Katonai büntetoeljárásnak van helye 
a) a katona [Btk. 122. § (1) bek.] által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai 

buncselekmény (Btk. XX. Fejezet), 
b) a fegyveres erok tényleges állományú tagja által elkövetett bármely buncselekmény, 
c) a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja 

által a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett más buncselekmény, 
d) a szövetséges fegyveres ero (Btk. 368. §) tagja által belföldön, valamint e személynek a Magyar Köztársaság 

határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármuvön elkövetett, magyar bünteto joghatóság alá tartozó 
buncselekménye 
esetén. 

(2) A katonai büntetoeljárás hatálya kiterjed a terhelt által elkövetett valamennyi buncselekményre, ha ezek közül 
valamelyik miatt katonai büntetoeljárásnak van helye, és az elkülönítés nem lehetséges. 

(3) Több terhelt esetében akkor van helye katonai büntetoeljárásnak, ha a terheltek valamelyikének 
buncselekménye katonai büntetoeljárásra tartozik, és az eljárás elkülönítése - tekintettel a tényállás szoros 
összefüggésére - nem lehetséges. Ez a rendelkezés az orgazdára és a bunpártolóra is kiterjed. 

1. A katonai büntetoeljárás hatályosulásának általános szempontjai; 
Eljárás a fegyveres erok - a honvédség, illetve határorség - állományában szolgálatot teljesíto elkövetok 
esetében: 
A korábban hatályos, és a többször módosított 1973. évi I. törvény 331. § (1) bekezdése még úgy rendelkezett, 
hogy; "Katonai büntetoeljárásnak van helye a katona által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt 
elkövetett katonai buncselekmény, valamint a fegyveres erok tényleges állományú tagja és a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal 
összefüggésben elkövetett más buncselekmények esetén." Az új Be. viszont két vonatkozásban is tágabban 
határozza meg a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmények körét. A külön eljárás hatálya 
alá tartozik a fegyveres erok tényleges állományú tagja által, tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt 
elkövetett valamennyi buncselekmény, illetve a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagja 
által, a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett buncselekmények elbírálása. 
Elore kell bocsátani azt a körülményt, hogy amennyiben a katonai szolgálat megkezdése elott elkövetett 
buncselekmény miatt indult az eljárás a terhelt ellen, akkor ez az eljárás az általános szabályok szerint folyik 
még akkor is, ha idoközben az elköveto katonai szolgálatra vonult be, tehát a büntetoeljárás alatt katonának 
minosül. Szükséges azt is megjegyezni, hogy bizonyos esetekben nem csupán a cselekmény elkövetési 
idopontjának, hanem az ügy elbírálási idejének is meghatározó jelentosége lehet abban az esetben, ha a 
terhelt szolgálati viszonya idoközben már megszunt. 
A katonai büntetoeljárás hatályosulásának szempontjából katona a Btk. 122. § (1) bekezdése szerint a 
fegyveres erok tényleges, továbbá a rendorség, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári 
nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja. 



E rendelkezés szorosan kapcsolódik a honvédelemrol szóló 1993. évi CX. törvényben (Hvt.) írt szabályokhoz. 
A Hvt. 21. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köztársaság fegyveres eroin a honvédséget és a határorséget 
kell érteni. A Hvt. 44. § (1) bekezdése szerint a honvédség tényleges katonai állományába tartoznak a 
hivatásos, a szerzodéses, a hadkötelezettség alapján sor-, tartalékos és póttartalékos katonai szolgálatot 
teljesítok, továbbá a katonai tanintézetek hallgatói. A határorizetrol és a Határorségrol szóló 1997. évi 
XXXII. törvény 29. §-a ugyancsak meghatározza a tényleges szolgálatot teljesítok körét. E törvényhely nem 
tesz említést a póttartalékosokról, egyébként pedig az állapítható meg, hogy a határorségnél is ugyanolyan 
állománycsoportba tartozó személyek teljesítenek katonai szolgálatot, mint a honvédségnél, azzal a 
kiegészítéssel, hogy e fegyveres eronél hadköteles katonák már nem látnak el szolgálatot. 
A Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény (Rtv.) 7. §-a rögzíti, hogy a rendorség személyi állományában 
hivatásos rendorök teljesítenek szolgálatot. A rendorség hivatásos állományára tulajdonképpen a korábban 
hatályos bünteto jogszabályokban is vonatkoztak a katonákra vonatkozó speciális rendelkezések. 
A jogfejlodés során a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 85. §-a tovább 
módosította a Btk. 122. §-ának (1) bekezdését és a büntetojogi értelmezés szerinti katona fogalmát 
kiegészítette. A hatályos jogszabályi rendelkezés alapján a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, tehát a 
Nemzetbiztonsági Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat és az Információs Hivatal hivatásos állományú 
tagját a Btk. alkalmazásában szintén katonának kell tekinteni. (Ezért a gyakorlati jogalkalmazás 
szempontjából már nem irányadók a BH1993. 15. és a BH1993. 211., valamint az FBK. 1992. 25. szám alatt 
korábban közzétett esetek, mivel azok még ellentétes álláspontot képviseltek.) 
Ezután a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. 
törvény (Hszt.) 332. § (5) bekezdése szintén bovítette büntetojogi szempontból a katona fogalmát. A Btk. 122. 
§-ának (1) bekezdését módosította úgy, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai is - 
a bünteto törvény alkalmazásában - katonának minosülnek. 
A lehetséges elkövetoi kör meghatározásánál vitatott volt a Köztársasági Orezrednél (korábbi elnevezése 
szerint Kormányorségnél) hivatásos szolgálatot teljesítok helyzete. Ugyanis a Legfelsobb Bíróság korábban 
úgy foglalt állást, hogy e testület tagjai a Btk. alkalmazásában nem katonák (BH1992. 668.) A kérdés 
egyértelmu eldöntéséhez a meglévo joghézagot jogszabályi rendelkezés még mindig nem töltötte be, de a 
Bírósági Határozatokban közzétett álláspontot már a Legfelsobb Bíróság sem tartja fenn. Ennek indoka az, 
hogy a 165/1992. (XII. 17.) Korm. rendelet alapján a Köztársasági Orezred a számára meghatározott 
feladata révén az 1993. év elején a rendorség szervezeti egységeként integrálódott a testületbe. A 
Köztársasági Orezrednél hivatásos szolgálatot teljesítok tehát rendoröknek tekintendok és egyúttal a Btk. 
rendelkezéseinek alkalmazhatósága szempontjából katonának minosülnek. 
A fegyveres erok, a rendorség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és a büntetés-végrehajtási szervezet 
állományában azonban nem csupán hivatásos katonák, hanem polgári személyek, köztisztviselok és 
közalkalmazottak is folytatnak különbözo jellegu tevékenységet. Nevezettek a munkáltatójukkal viszont 
munkaviszonyban, nem pedig szolgálati viszonyban állnak, így a büntetojogi rendelkezések alkalmazásakor 
nem tekinthetok katonáknak, rájuk a külön szabályok nem vonatkoznak, ezért buncselekmény elkövetése 
esetén nem tartoznak a katonai büntetoeljárás hatálya alá, kivéve természetesen a tárgyi összefüggés esetét. 
A katonai büntetoeljárás hatályosulásának szempontjából jelentosége van a katonai szolgálat kezdo és 
befejezo idopontja megállapításának. A Hvt. végrehajtását szabályozó 178/1993. (XII. 27.) Korm. rendelet 92. 
§ (2) bekezdése kimondja, hogy a sorkatona szolgálati viszonya az állományba vétellel kezdodik, és az 
állományilletékes parancsnok parancsában meghatározott napon, végülis a személyi igazolvány átvétele után 
a katonai szervezet épületének elhagyásakor szunik meg. A hadkötelest tehát az idotol kell katonának tekinteni 
a Hvt. 87. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, amikor a hadkiegészíto parancsnokság által kiadott behívó 
vagy bevonulási parancsra a katonai okmányaival megjelenik a parancsban meghatározott idoben és helyen. 
A kormányrendelet 92. § (1) bekezdése szerint a sorkatonai szolgálatát letöltött hadkötelest a sorállomány 
váltására kiadott intézkedés alapján az állományilletékes parancsnok szereli le. A hivatásos és szerzodéses 
katonák esetében, továbbá a katonai tanintézetek hallgatóinál az állományba vételt, illetve az állományból 
való elbocsátást a személyügyekkel foglalkozó katonai szervezet, vagy az illetékes elöljáró konkrét 
parancsban határozza meg. A határorségnél, a rendorségnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél és a 
polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjainál az állományba vétel, valamint az 
állományból való elbocsátás szintén paranccsal történik, és az abban rögzített idopont irányadó a felmerült 
kérdések tisztázásánál. 
E szabályokból egyértelmuen következik, hogy az állományba még nem vett hadköteles által elkövetett 
buncselekmény elbírálása akkor sem tartozik katonai büntetoeljárásra, ha annak megvalósítása elott 
behívóparancsát már átvette. (BH1988. 57.) 



A katonai szolgálati viszonyt - önmagában - sem az elozetes letartóztatás, sem pedig a szabadságvesztésnek 
katonai fogdában történo végrehajtása nem szünteti meg. Így az elozetes letartóztatásban lévo, valamint 
katonai fogdában szabadságvesztését tölto katona is a katonákra vonatkozó büntetojogi rendelkezések hatálya 
alá tartozik. (BK. 132. számú állásfoglalás, BJD 8806.) 
A Be. 470. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazhatóságának vizsgálatakor fontos a szolgálati helyen való 
elkövetés meghatározása. Szolgálati helyen tágabb értelemben a katona alakulatát, az elhelyezési körletét, a 
laktanyát, vagy azt az objektumot kell érteni, ahol a katona a szolgálatát teljesíti. Szukebb értelemben 
szolgálati helyen azt értjük, ahol a katona konkrét parancs, vagy vezénylés alapján az adott szolgálatát ellátja 
(pl. orhely, ügyeleti helyiség). Az önkényes eltávozás elkövetési helyének az a szolgálati hely tekintendo, 
amelyrol a katona engedély nélkül eltávozott, illetoleg ahová vissza kellett volna térnie, vagy ahol - 
útbaindítás esetén - jelentkeznie kellett volna. (BH1988. 58.) A határforgalmi kirendeltségen szolgálatot 
teljesíto határor szolgálati helye: a határforgalmi kirendeltség területe; az általa szolgálaton kívül ott 
elkövetett nem katonai buncselekmény elbírálása a katonai büntetoeljárásra tartozik. (BH1995. 616.) 
A szolgálattal összefüggésben pedig az követhet el buncselekményt, aki szintén szolgálati vezénylés, vagy 
parancs alapján látja el feladatait. Így például szolgálattal összefüggésben elkövetett buncselekménynek kell 
tekinteni azon terhelt közlekedési cselekményét, aki szolgálati úton szegi meg a KRESZ szabályait oly módon, 
hogy a bekövetkezett eredmény alapján az elkövetési magatartást buncselekményként kell értékelni. Ebben az 
esetben is katonai büntetoeljárásnak van helye. 
A gyakorlatban a nem katonai buncselekmény miatt is katonai büntetoeljárásnak van helye, ha a katona a 
törvényi tényállásban szereplo több elkövetési magatartás közül egyeseket a szolgálati helyén valósított meg. 
(BH1992. 750.) 
A Be. 470. § (1) bekezdés a) pontja alapján katonai büntetoeljárásnak tehát akkor van helye a honvédség és a 
határorség állományába tartozó katona esetében, ha a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt követett 
el bármely katonai buncselekményt (Btk. XX. Fejezet), továbbá akkor is helye van katonai büntetoeljárásnak a 
Be. 470. § (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a fegyveres erok tényleges állományú tagja a szolgálati 
viszonyának fennállása alatt bármely más buncselekményt követett el. 
A katona tényleges szolgálati viszonya alatt elkövetett azon köztörvényi buncselekmények, amelyeket a terhelt 
nem a szolgálati helyén vagy azzal nem szoros összefüggésben valósított meg, általában közvetlenül nem 
sértik a katonai szolgálati rendet, fegyelmet vagy a rendfokozat tekintélyét, viszont mind elvi, mind pedig 
gyakorlati okból indokolt, hogy e buncselekmények is a katonai külön eljárás hatálya alá tartozzanak. A 
fegyveres erok tényleges állományú tagjai által elkövetett valamennyi buncselekmény katonai 
büntetoeljárásra való tartozását indokolja az a körülmény is, hogy a katonai tanácsok az ügyeket - az 
általános eljáráshoz képest - sajátos helyzetük miatt gyorsabban bírálják el, és így a terhelt elöljárója is 
hamarabb tud állást foglalni alárendeltje szolgálati viszonyával kapcsolatban. 
2. Eljárás a polgári nemzetbiztonsági szolgálatnál szolgálatot teljesíto elkövetoek esetében: 
A Be. 470. § (1) bekezdés a) és c) pontja értelmében katonai büntetoeljárásnak van helye - a korábbi 
szabályozással egyezoen - a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja által a tényleges 
szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai buncselekmény esetén, és akkor, ha az elköveto a 
szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal szoros összefüggésben valósított meg más - köztörvényi - 
buncselekményt. 
3. Eljárás a rendorségnél szolgálatot teljesíto elkövetok esetében: 
A gyakorlati jogalkalmazás szempontjából meg kell említeni, hogy a rendorség feladatát, szervezetét, 
jogállását és muködését alapvetoen a Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény, továbbá a Rendorség 
Szolgálati Szabályzatáról szóló 3/1995. (III. 1.) BM rendelet szabályozza, míg a további tevékenységét az 
egyéb szabályzatok, valamint a különbözo szintu vezetok utasításai és intézkedései részletesen szabályozzák, 
akárcsak a fegyveres erok állományába tartozók esetében. 
A rendorség hivatásos állományú tagja bünteto anyagi jogi értelemben ugyan mindig katona, de katonai 
büntetoeljárás hatálya alá csak akkor tartozik, ha ellene a Btk. XX. Fejezetében felsorolt valamely katonai 
buncselekmény miatt folyik az eljárás. Ezért a rendor ellen hivatalos személy által elkövetett vesztegetés 
buntette miatt indított eljárás nem tartozik a katonai büntetoeljárásra. (BH1993. 153.) 
A fegyveres erok tagjaira, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjaira vonatkozó 
korábban említett szabállyal ellentétes a rendorségnél szolgálatot teljesíto hivatásos személyek megítélése. A 
rendorség hivatásos állományú tagja által a szolgálati helyen, vagy a szolgálattal összefüggésben elkövetett 
nem katonai buncselekmény nem tartozik katonai büntetoeljárásra. (BH1992. 449.) Ugyancsak nincs helye a 
katonai büntetoeljárásnak és katonai buncselekmény megállapításának, amennyiben a rendor vádlott 



szolgálaton kívül és nem is hivatali muködésével összefüggésben követ el vagyon elleni buncselekményt. 
(FBK. 1996/12.) 
A fentiek alapján megállapítható, hogy a gyakorlat kimunkálta azokat az eseteket, amelyek nem tartoznak 
katonai büntetoeljárás hatálya alá. Ugyancsak egyértelmu annak meghatározása, amikor a rendor által 
elkövetett buncselekmény a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozik. Így a szolgálatban lévo rendornek az 
a magatartása, hogy az észlelt buncselekmény - betöréses lopás - miatt a szükséges intézkedését elmulasztja, 
majd a buncselekmény helyszínén o maga is lopást valósít meg: a vagyon elleni buncselekménnyel 
bunhalmazatban - katonai buncselekmény - a szolgálatban kötelességszegés, illetoleg a jelentési kötelezettség 
megszegése buncselekményének a megállapítására alkalmas, ezért a cselekmény elbírálása a katonai 
büntetoeljárásra tartozik. (BH1996. 294.) A rendorség hivatásos állományú tagjai - ily módon - a bünteto 
anyagi jogi rendelkezések értelmében katonák, ezért a katonai buncselekmény alanyai lehetnek. (BH1997. 
58.) 
4. Eljárás a büntetés-végrehajtási szervezethez tartozó elkövetok esetében: 
A büntetés-végrehajtási szervezet jogállását, muködésének általános szabályait a büntetés-végrehajtási 
szervezetrol szóló 1995. évi CVII. törvény szabályozza. A bv. szervezettel szolgálati jogviszonyban álló 
hivatásos állományú személyek szolgálati tevékenységét, illetve a bv. intézményrendszer muködését pedig a 
büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet szabályozza. 
A büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állományú tagjai bünteto anyagi jogi értelemben szintén katonák, 
de katonai büntetoeljárás hatálya alá az új törvényi szabályozás értelmében már nemcsak akkor tartoznak, ha 
ellenük a Btk. XX. Fejezetében felsorolt katonai buncselekmény miatt folyik az eljárás - mint a rendorség 
hivatásos állományú tagjai esetében -, hanem akkor is, ha a terhelt a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal 
összefüggésben követett el más jellegu buncselekményt. A törvényi szabályozás kiterjesztésének indoka az 
volt, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet tagja által, a szolgálati ténykedéssel összefüggésben elkövetett 
köztörvényi buncselekmény is ugyanúgy sérti a bv. szervezetnél fennálló szolgálati rendet és fegyelmet, mint a 
katonai buncselekmény. 
5. A Be. 470. § (1) bekezdés d) pontja alapján ugyancsak katonai büntetoeljárásnak van helye a szövetséges 
fegyveres ero (Btk. 368. §) tagja által belföldön, valamint e személynek a Magyar Köztársaság határain kívül 
tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármuvön elkövetett, magyar bünteto joghatóság alá tartozó 
buncselekménye esetén. Hasonló tartalmú rendelkezést tartalmazott a korábbi eljárási törvénynek a 331. § (1) 
bekezdés c) pontja, amelyet az 1999. évi CX. törvény 99. §-a iktatott be a katonai büntetoeljárás hatályára 
vonatkozó rendelkezések közé, amit a Magyar Köztársaságnak az Észak-atlanti Szervezethez történo 
csatlakozása tett indokolttá. Az úgynevezett NATO egyezményekben - pl. az Észak-atlanti Szerzodés 
tagállamai közötti, és a fegyveres erok jogállásáról szóló, 1951. június 19-én, Londonban kelt Megállapodás, 
amelyhez a Magyar Köztársaság az 1999. évi CXVII. törvénnyel csatlakozott - a fogadó állam joghatósága 
azokban az esetekben érvényesül, amikor a buncselekmény elsosorban a fogadó állam jogát sértette. A 
Magyar Köztársaság belso joga szerint katonai büntetoeljárásnak van helye a magyar fegyveres erok 
tényleges állományú tagja által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett bármely 
buncselekmény esetén. E szabályra figyelemmel volt indokolt hasonlóan rendelkezni, arra az esetre, ha a 
szövetséges fegyveres ero tagja követ el a magyar joghatóság alá tartozó buncselekményt. Ezt a szabályozást 
ugyanakkor gyakorlati körülmények is alátámasztják, mivel a magyar katonai nyomozó hatóságokkal és az 
igazságügyi szervekkel a szövetséges fegyveres ero tagját küldo államnak a kapcsolattartás és együttmuködés 
egyszerubb, mint ha az eljárás az általános hatásköru szervekre tartozna. 
6. Eljárás személyi és tárgyi összefüggés esetén: 
A Be. 470. § (2) és (3) bekezdése csupán pontosította a korábban hatályos Be. 331. §-ának (2) és (3) 
bekezdését, de az abban foglaltakat érdemben nem változtatta meg. 
A Btk. XX. Fejezetében foglalt katonai buncselekmények sajátos és általános jogi tárgyára - a szolgálati 
rendre és fegyelemre - tekintettel e buncselekmények tettese csak katona lehet. Amennyiben az együttes 
elkövetok között katonának nem tekintendo személy is van, o a katonai buncselekménynek ily módon 
társtettese nem lehet, részesként azonban felelosségre vonható a katonai büntetoeljárás keretén belül. 
Általános szabály a gyakorlat szerint, hogy a katonai buncselekmény részese bárki lehet, tehát a felbujtói, 
vagy a bunsegédi tevékenység a polgári személynél is megalapozza a büntetojogi következmények 
alkalmazását, természetesen csak akkor, ha a büntetojogi felelosségre vonás egyéb törvényi elofeltételei is 
fennállanak. 
A bírói gyakorlat szerint a különbözo bíróságok elott folyamatban lévo ügyek egyesítése, illetve annak 
mellozése kérdésében az együttes elbírálásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság dönt. 
Amennyiben az egyesítés, illetve az elkülönítés kérdése a katonai tanács és más bíróság elott folyamatban 



lévo ügyek kapcsán merül fel, akkor a bíróság katonai tanácsa határoz. A katonai büntetoeljárás hatálya alá 
tartozó személyek körét ugyanakkor a Btk. 122. § (1) bekezdése tartalmazza. A Be. 470. § (2) bekezdésének 
értelmében a katonai büntetoeljárás hatálya kiterjed a terhelt által elkövetett valamennyi buncselekményre, 
ha ezek közül valamelyik miatt katonai büntetoeljárásnak van helye, és az eljárás elkülönítése nem indokolt. 
(Ez az úgynevezett személyi összefüggés.) 
Az egyesítés, illetve elkülönítés eldöntésénél már a tárgyalás elokészítésének szakában a katonai tanácsnak 
azt kell vizsgálnia, célszeru-e az együttes elbírálás. Értelemszeruen azonban nincs mód az ügy elkülönítésére 
olyan esetben, amikor az elkövetonek a katonai büntetoeljárás hatálya alá eso cselekménye az oda egyébként 
nem tartozó buncselekményekkel természetes vagy törvényi egységet képez. 
A Be. 470. § (3) bekezdése szerint több terhelt esetében akkor van helye katonai büntetoeljárásnak, ha a 
terheltek valamelyikének buncselekménye katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozik, és az eljárás 
elkülönítése - tekintettel a tényállás szoros összefüggésére - nem lehetséges; ez a rendelkezés az orgazdára és 
a bunpártolóra is kiterjed. (Ún. tárgyi összefüggés.) 
A felhívott rendelkezés alapján biztosítani kell ugyanis, hogy - lehetoség szerint - minden elkövetovel szemben 
az általános szabályoknak megfeleloen a hatáskörrel rendelkezo bíróság járjon el. Ezért polgári személy 
katonai büntetoeljárás alá vonására csak akkor kerülhet sor, amikor a katonával közösen elkövetett 
cselekmény elbírálása ezt feltétlenül indokolja. Indokolhatja a polgári személy és a katona ügyének együttes 
elbírálását az is, hogy az elkülönítés folytán a külön tárgyalandó ügyekben az eltéro ténymegállapítás 
veszélye merülhet fel. A gyakorlat szerint tehát a katonával együtt buncselekményt elköveto polgári személy 
ügyének elbírálását a katonai bíróság (jelenleg katonai tanács) csak akkor vonhatja hatáskörébe, ha az 
elkülönítés gátolná az ügy elbírálását. (BH1979. 108.) 
Az ügyek elkülönítésénél figyelembe veendo körülményeket a BK. 140. számú kollégiumi állásfoglalás az 
alábbiak szerint foglalja össze: 
I. A vádlott katonai büntetoeljárásra tartozó és azzal együtt vád tárgyává tett más buncselekményének 
elbírálását a katonai tanács akkor különíti el, ha az utóbbi tárgyi súlya, bonyolultsága, a bizonyítás 
terjedelme az eljárás gyors befejezését hátráltatná, vagy az elkülönítést más katonai érdek indokolja. 
II. Több terhelt esetében a katonai büntetoeljárás hatálya alá egyébként nem tartozó terhelt cselekményét a 
katonai tanács csak akkor bírálja el, ha a tényállás közvetlen és szoros összefüggése miatt az elkülönítés nem 
lehetséges. 
A Be. 470. § (3) bekezdésben foglalt azon rendelkezés, amely az orgazdára és a bunpártolóra vonatkozik, 
egyúttal összhangban van a Be. általános szabályaival, nevezetesen az elso fokú bíróság illetékességét rögzíto 
17. § (8) bekezdésével, amely szerint az elkövetore illetékes bíróság illetékessége a bunpártolóra és az 
orgazdára is kiterjed. 
7. A gyakorlatban elofordulhat, hogy olyan sorkatonával szemben folyik katonai buncselekmény miatt a 
büntetoeljárás, akirol utóbb kiderül, hogy katonai szolgálatra, illetve annak további folytatására alkalmatlan. 
Ilyen esetben sem kizárt a terhelt bunösségének megállapítása, tehát tettese lehet katonai buncselekménynek. 
Az esetek többségében ilyenkor a büntetoeljárás lefolytatására és a terhelt felelosségre vonására - már annak 
tartalékállományba helyezése után is - a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo katonai tanács elott kerül 
sor. Az is elofordul, hogy hivatásos állományú katonának minosülo személy válik egészségi állapota miatt 
katonai szolgálatra alkalmatlanná. Az elozoekben kifejtettek szerint - amennyiben az egyéb törvényi feltételek 
fennállanak - vonatkozásukban szintén katonai büntetoeljárás lefolytatásának van helye, mivel 
nyugállományba, vagy tartalékállományba helyezésük esetén is irányadó az, hogy az elkövetéskor katonák 
voltak. 
8. Elofordult, hogy az eljáró hatóságoknak nem a közelmúltban megvalósult cselekmények jogi minosítésének 
kérdésében, továbbá az alkalmazandó büntetoeljárás körében kellett állást foglalnia. Így az emberiség elleni 
buntettel vádolt volt karhatalmisták elleni ügyben akkor volt helye katonai büntetoeljárásnak, ha a 
vádlottaknak, vagy közülük egyeseknek az elkövetéskor a katonai szolgálati viszonya fennállott, és a szolgálati 
helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben történt elkövetésrol volt szó. (BH1995. 4.) A 11. § (1) 
bekezdése alapján a büntetoeljárást a cselekmény elbírálásakor hatályban lévo törvény szerint kell lefolytatni, 
ezért a hasonló ügyekben az eset összes körülményeinek vizsgálatán túlmenoen a hatóságoknak az eljárásuk 
során figyelemmel kell lenni arra is, hogy a terhelt az elkövetés idején katonának volt-e tekintendo, és az 
eljárást a hatályos törvényi rendelkezéseknek megfeleloen kell lefolytatni. 

A bíróság 



471. § (1) A katonai büntetoeljárásra tartozó ügyben elso fokon a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 
törvényben kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa jár el. 

(2) A katonai büntetoeljárásra tartozó ügyben másodfokon a Fovárosi Ítélotábla katonai tanácsa jár el. 
A Be. 16. § (1) bekezdésének h) pontja rögzíti, hogy a megyei bíróság hatáskörébe tartoznak a katonai 
büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmények. A korábban hatályos 1973. évi I. törvény 335. §-ának (1) 
bekezdése pedig hasonló tartalmú rendelkezést tartalmazott, mint a Be. 471. §-a. E törvényhely (1) bekezdése 
jelenleg is meghatározza, hogy a katonai büntetoeljárásra tartozó ügyekben elso fokon a kijelölt megyei 
bíróság katonai tanácsa jár el. Ez a szabályozás összhangban van a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról 
szóló 1997. évi LXVI. törvény 20. § (5) bekezdésben írtakkal, mely szerint törvény által meghatározott 
ügyekben elso fokon - a kijelölt megyei bíróságokon és illetékességi területtel - katonai tanácsok járnak el. A 
katonai tanácsokkal rendelkezo megyei bíróságok kijelölésérol szólt a 62/1991. (XI. 15.) OGY határozat 1. 
pontja, amelynek alapján a Fovárosi Bíróságon, valamint a Csongrád Megyei, a Gyor-Moson-Sopron 
Megyei, a Hajdú-Bihar Megyei és a Somogy Megyei Bíróságokon katonai tanácsok muködnek. Ugyanezt a 
szabályozást vette át az 1997. évi LXVI. törvény Mellékletének II. része a megyei bíróságok katonai 
tanácsainak muködésével kapcsolatban. 
Az elso fokon katonai büntetoeljárásra tartozó ügyeket a Be. 471. § (2) bekezdése alapján másodfokon az 
ítélotábla katonai tanácsa bírálja el, melynek illetékessége eljárása során az egész országra kiterjed. Ez az 
eljárási törvényben foglalt rendelkezés ugyancsak összhangban van az 1997. évi LXVI. törvény 23. § (2) 
bekezdésében rögzített azon szabállyal, mely szerint a kijelölt megyei bíróságokon muködo katonai tanácsok 
által elso fokon elbírált ügyekben az ítélotábla katonai tanácsa jár el. 

A bíróság összetétele 

472. § (1) A katonai büntetoeljárásban elso fokon és másodfokon hivatásos bíróként katonai bíró, elso fokon 
ülnökként katonai ülnök jár el. 

(2) Az elsofokú bíróság a 14. § (1) bekezdésének a) pontjában és a 16. § (1) bekezdésének a)-h) pontjában 
meghatározott buncselekmények esetén tanácsban, egyéb esetekben ülnökök közremuködése nélkül, egyesbíróként 
jár el. 

(3) Az elsofokú bíróság egy hivatásos bíróból és két ülnökbol álló tanácsban is eljárhat, ha megállapítja, hogy a 
vád tárgyává tett buncselekmény a vádirati minosítéstol eltéroen súlyosabban minosülhet. 

(4) A katonai büntetoeljárásban az ülnök a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú - az (5) bekezdés esetét kivéve - 
nem lehet. A tanácsot rendszerint annak a fegyveres szervnek az ülnökeibol kell megalakítani, amelynél a vádlott az 
elkövetés idopontjában szolgálatot teljesített. Igazságszolgáltatási érdekbol ettol a szabálytól el lehet térni. 

(5) Tábornoki rendfokozatú vádlott elleni eljárásban, ha a bírósághoz a megválasztott katonai ülnökökbol a 
tanácsot a (4) bekezdés alapján nem lehet megalakítani, a katonai büntetoeljárásra kijelölt illetékes megyei bíróság 
elnöke az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnöke útján a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 
törvényben meghatározott ülnökválasztási eljárást kezdeményez. Az ülnökválasztó állománygyulést az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács elnökének kezdeményezését követo tizenöt napon belül meg kell tartani. Ebben az 
esetben a tanácsot a tábornoki állománygyulésen megválasztott tábornok rendfokozatú katonai ülnökökbol kell 
megalakítani. 

1. Az 1973. évi I. törvény 334. § (1) és (2) bekezdésében írtakhoz hasonló rendelkezéseket tartalmaz a Be. 
472. § (1), illetve (4) bekezdése. 
Az Alkotmány 48. § (2) bekezdése, valamint a bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. 
törvény 4. § (1) bekezdése, továbbá a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 
2. § (2) bekezdése szerint a bírót a köztársasági elnök nevezi ki, és menti fel. A katonai bíróvá való kinevezés 
további elofeltétele - az általános feltételeken túlmenoen - az is, hogy a kinevezendo személy a Magyar 
Honvédség hivatásos tisztje legyen. A kinevezésre történo eloterjesztéshez a honvédelmi miniszter elozetes 
egyetértése szükséges. A katonai bírót egyébként erre a tisztségre kell kinevezni, amellyel egyidejuleg a 
honvédelmi miniszter a katonai bírót úgynevezett rendelkezési állományba helyezi. [Részletesen lásd az 1997. 
évi LXVII. törvény 3. § (1)-(5).] 
A Be. 472. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a katonai büntetoeljárásban elso fokon és másodfokon hivatásos 
bíróként katonai bíró, elso fokon ülnökként katonai ülnök jár el. 
A katonai büntetoeljárásban elso fokon hivatásos bíróként bármilyen rendfokozatú katonai bíró eljárhat, 
bármilyen rendfokozatú vádlottal szemben. A katonai bíróra tehát nem vonatkozik az ülnökkel kapcsolatos (4) 
bekezdésbeli szabály. Alacsonyabb rendfokozatú katonai bíró is eljárhat az azonos, vagy a magasabb 
rendfokozatú vádlottal szemben. Ugyanis ezzel ellentétes álláspont kiterjesztése az eljáró tanács szakbírájára 



a gyakorlatban nem lenne megvalósítható és az egyébként is ellentétes lenne az igazságszolgáltatás 
lényegével. Ugyanígy a katonai büntetoeljárásban másodfokon is az ítélotábla katonai tanácsánál a hivatásos 
bírókból álló ítélkezo tanácsban katonai bíró jár el. 
2. A Be. 472. § (2) bekezdése szerint az elso fokon eljáró katonai tanács a Be. 14. § (1) bekezdésének a) 
pontja alapján egy hivatásos bíróból és két katonai ülnökbol álló tanácsban jár el akkor, ha az elbírálandó 
buncselekményre a törvény nyolc évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel. Ugyanígy jár el továbbá 
a Be. 16. § (1) bekezdésének a)-g) pontjaiban meghatározott - és egyébként a megyei bíróság hatáskörébe 
tartozó - buncselekmények esetében. Egyéb - a 472. § (2) bekezdésében nem szabályozott - esetekben a 
katonai tanács is ülnökök közremuködése nélkül, vagyis egyesbíróként jár el. A törvény tehát a katonai 
büntetoeljárásban sem tér el attól az általános szabálytól, hogy a bíróság mikor jár el tanácsban, és mikor 
egyesbíróként. 
A Be. 14. § (4) bekezdése alapján a katonai tanács mint elso fokú bíróság - az eljárási törvényben 
maghatározott esetekben - két hivatásos bíróból és három katonai ülnökbol álló tanácsban is eljárhat. A Be. 
14. § (5) bekezdésére figyelemmel az ítélotábla katonai tanácsa értelemszeruen három hivatásos bíróból álló 
tanácsban gyakorolja ítélkezo tevékenységét. 
A Be. 472. § (3) bekezdésére figyelemmel a katonai tanács mint elso fokú bíróság egy hivatásos bíróból és két 
katonai ülnökbol álló tanácsban akkor is eljárhat, ha megállapítja, hogy a vád szerint egyébként egyesbíró 
eljárására tartozó ügy a vádirati minosítéstol eltéroen súlyosabban minosülhet. Ebben az esetben a bíróság a 
tárgyalás elokészítése során a Be. 270. §-ban írtakra figyelemmel végzést hoz, amelyben megállapítja, hogy a 
vád tárgyává tett buncselekmény a vádirati minosítéstol eltéroen súlyosabban hogyan minosülhet, és egyúttal 
a tárgyalás kituzésekor a tárgyalásra katonai ülnököket rendel ki. 
3. A katonai büntetoeljárásban is ülnököket, méghozzá katonai ülnököket rendel ki a bíróság, azokban az 
esetekben, amikor a megyei bíróságnak tekintendo katonai tanács elso fokon - a törvény által meghatározott 
esetekben - tanácsban jár el. 
Kötelezo érvényu általános szabályt tartalmaz a Be. 472. § (4) bekezdése, mely szerint a katonai 
büntetoeljárásban az ülnök a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú - e törvényhely (5) bekezdésének esetét 
kivéve - nem lehet. Erre a rendelkezésre a katonai életviszonyok közt fennálló szigorú alá -és fölérendeltség 
miatt van szükség, és emiatt nem lenne helyes, ha a vádlottnál alacsonyabb rendfokozatú katonai ülnök lenne 
az ítélkezo tanács tagja. Az ülnökök és a vádlott rendfokozatára a katonai bíróság (katonai tanács) 
összeállításánál figyelemmel kell lenni. (BH1989. 174.) Eszerint katonai ülnöknek legalább a vádlottal azonos 
rendfokozatú hivatásos katonát kötelezo kirendelni. Ettol az általános szabálytól a törvény csak abban az 
esetben enged eltérést, ha a katonai büntetoeljárás tábornok rendfokozatú vádlott ellen van folyamatban, és 
az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bírósághoz megválasztott katonai ülnökökbol a tanácsot a 
Be. 472. § (4) bekezdés alapján nem lehet megalakítani. Erre az esetre a törvényhely (5) bekezdése 
felhatalmazza a katonai büntetoeljárásra kijelölt illetékes megyei bíróság elnökét arra, hogy az Országos 
Igazságszolgáltatási Tanács elnöke útján a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. 
törvényben meghatározott ülnökválasztási eljárást kezdeményezzen. Az ülnökválasztó állománygyulést az 
Országos Igazságszolgáltatási Tanács elnökének kezdeményezését követo tizenöt napon belül meg kell tartani. 
Ebben az esetben az ítélkezo katonai tanácsot a tábornoki állománygyulésen megválasztott tábornok 
rendfokozatú katonai ülnökökbol kell megalakítani. Ilyenkor a magasabb tábornoki rendfokozatú vádlott 
ügyében - kivételesen - lehetoséget biztosít az eljárási törvény arra, hogy nála alacsonyabb rendfokozatú, de 
szintén a tábornoki állománycsoportba tartozó ülnök vegyen részt az eljáró tanácsban, mivel ez a Be. 472. § 
(4) bekezdésének rendelkezésébol egyértelmuen következik. Ugyanis a hivatkozott általános szabály szigorú 
alkalmazásával gyakorlatilag olyan feloldhatatlan helyzet alakulhatna ki, ami akár az eljárás indokolatlan 
elhúzódásához is vezethetne, mivel bizonyos tábornoki rendfokozat - például altábornagy vagy vezérezredes - 
általában a fegyveres erok, illetve rendvédelmi szervek országos hatásköru parancsnoki és vezetoi 
beosztásához van rendszeresítve. Ugyanakkor katonai ülnököknek ilyen rendfokozattal bíró személy csak 
ritkán van megválasztva, és az (5) bekezdés szerinti megválasztásuk is éppen az említett körülmény miatt 
gyakorlati nehézségekbe ütközne. 
4. A katonai büntetoeljárásban kialakult az a gyakorlat, hogy az adott büntetoügyben eljáró tanácsot 
lehetoleg úgy kell összeállítani, hogy mindkét katonai ülnök abból a testületbol és rendfokozati csoportból 
kerüljön ki, amelyhez a vádlott is tartozik. A Be. 472. § (4) bekezdése e bírói gyakorlatban követett szabályt 
törvényi szintre emeli, és kimondja, hogy a tanácsot rendszerint annak a fegyveres szervnek az ülnökeibol kell 
megalakítani, amelynél a vádlott az elkövetés idopontjában szolgálatot teljesített. Elofordulhat, hogy a 
vádlottak különbözo testületekhez tartoznak, pl. az egyik határor, a másik pedig rendor, vagy a büntetés-
végrehajtás tagja, ekkor az ülnököket az érintett testületek tagjai közül kell kirendelni, figyelemmel a 



vádlottak elkövetéskori szolgálatteljesítési helyére. Ha viszont több vádlott közül az egyik a honvédséghez 
tartozik, illetoleg ha a másik vádlott polgári személy, akkor az ülnököket általában a honvédség állományába 
tartozó ülnökök közül indokolt kirendelni. 
A részrehajlástól mentes ítélkezés érvényesülése érdekében azonban a gyakorlat kialakította azt is, hogy a vád 
tárgyává tett cselekmény jellegére, illetve a vádlott személyére vagy beosztására figyelemmel más szolgálati 
helyrol idézi a katonai tanács az ülnököket, mint ahol a vádlott teljesít szolgálatot. Ez elsosorban magasabb 
beosztású és rendfokozatú hivatásos katonák vonatkozásában alakult ki. Amennyiben magasabb rendfokozatú 
vádlott ellen folyik a büntetoeljárás, akkor esetenként indokolt más állománycsoportú, vagy más fegyveres 
erohöz, vagy testülethez tartozó ülnök kirendelése, függetlenül attól, hogy a katonai ülnökökkel szemben 
tényleges - Be. 21. § (1) bekezdés a)-e) pont - kizárási ok nem áll fenn. Ez okból rendelkezik úgy a Be. 472. § 
(4) bekezdése, hogy igazságszolgáltatási érdekbol el lehet térni attól a szabálytól, hogy a bíróság a tanácsot 
azon fegyveres szerv ülnökeibol alakítsa meg, amelynél a vádlott az elkövetéskor szolgálatot teljesített. 
Szükséges megjegyezni, hogy a katonai ülnökök választása más szabályok szerint történik, mint a nem külön 
eljárásban részt vevo ülnököké. Az általános feltételeken túl a megválasztásukhoz ugyanis az is szükséges, 
hogy a jelölt a fegyveres eroknél, illetve rendvédelmi szervnél hivatásos szolgálati viszonyban álljon. A 
katonai tanácsok ülnökeit a fegyveres erok és a rendvédelmi szervek illetékes parancsnokai - az 
érdekképviseleti szervek javaslataira is figyelemmel - jelölik, majd oket a rendfokozatuknak megfelelo 
állománygyulésen választják meg [1997. évi LXVII. törvény 122. § (1) és (2), 123. § (3) és 124. § (3).] 
Alapveto követelmény, hogy a katonai büntetoeljárásban közremuködo katonai ülnök csak annak a katonai 
tanácsnak az illetékességi területén járhat el, amelyhez megválasztották. (BH1995. 144.) E szabály 
megsértése az elsofokú ítélet hatályon kívül helyezéséhez vezet. 
A katonai büntetoeljárás keretén belül az eljáró tanács összetételének a kialakításánál, amikor több terhelt 
ellen folyamatban lévo ügyben fiatalkorú elköveto ügyét is tárgyalja a katonai tanács, kialakult az a 
gyakorlat, hogy katonai ülnökként not, illetve pedagógiai ismerettel rendelkezo személyt osztanak be az eljáró 
tanácsba. Természetesen katonai büntetoeljárásban nem kötelezo a Be. 448. § (3) bekezdésében rögzített 
szabály alkalmazása, de a tárgyi összefüggés miatt, ha katonának tekintendo személy és fiatalkorú terhelt 
ellen egyaránt folyik az eljárás, akkor az elso fokú bírósági eljárásban a korábbi gyakorlatra indokolt 
figyelemmel lenni a tanács összeállításakor. 

Az elsofokú bíróság illetékessége 

473. § (1) A katonai büntetoeljárásra kijelölt megyei bíróság katonai tanácsának illetékességi területét a bíróságok 
szervezetérol és igazgatásáról szóló törvény állapítja meg. 

(2) A Magyar Köztársaság határain kívül elkövetett buncselekmény elbírálására annak a megyei bíróságnak a 
katonai tanácsa az illetékes, amelynek területén az elköveto illetékes parancsnokának állomáshelye van. 

(3) A 17. § (4) bekezdésében írt illetékességi ok katonai büntetoeljárásban nem alkalmazható. 
1. Az 1973. évi I. törvény 335. § (1) és (2) bekezdéseihez képest a katonai tanácsok hatáskörére és egyúttal 
illetékességére vonatkozó rendelkezéseket az új Be. 473. §-a eltéro tartalommal határozza meg. Az önálló 
katonai bíróság megszunését követoen a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó ügyekben elso fokon a 
kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa jár el. Jelenleg a katonai tanácsok a területi elv szerint Budapesten, 
Debrecenben, Gyorben, Kaposváron és Szegeden muködnek - ahogy erre a 471. §-nál már utalás történt - az 
Országgyulés 62/1991. (XI. 15.) OGY határozat 1. pontja alapján. 
Egyébként a katonai tanácsok illetékességi területét külön törvény határozza meg. A bíróságok szervezetérol 
és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 20. §-ának már hivatkozott (5) bekezdése tartalmaz az 
illetékességre vonatkozó rendelkezést, míg a részletes szabályokat e törvény Mellékletének II. része rögzíti. 
Eszerint a katonai ügyészségek és a jelenleg muködo katonai tanácsok az alábbi illetékességi területeken 
járnak el: 
A Fovárosi Bíróság Katonai Tanácsának illetékessége kiterjed Budapest fovárosra, Fejér, Heves, Komárom-
Esztergom, Nógrád, Pest és Jász-Nagykun-Szolnok megyék területére; 
A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Katonai Tanácsának illetékessége kiterjed Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-
Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területére; 
A Gyor-Moson-Sopron Megyei Bíróság Katonai Tanácsának illetékessége kiterjed a Gyor-Moson-Sopron, 
Vas és Veszprém megyék területére; 
A Somogy Megyei Bíróság Katonai Tanácsának illetékessége kiterjed Baranya, Somogy, Tolna és Zala 
megyék területére; 



A Csongrád Megyei Bíróság Katonai Tanácsának illetékessége pedig kiterjed Bács-Kiskun, Békés és 
Csongrád megyék területére. 
A Be. 473. § (1) bekezdésének értelmében a megyei bíróság katonai tanácsa jár el - a hivatkozott törvényben 
rögzített - illetékességi területén elkövetett buncselekmény esetén. A törvény nem állapít meg a katonai 
tanácsok illetékességére sem eltéro szabályokat, így a II. Fejezetben írt általános szabályok a katonai 
büntetoeljárásban is érvényesülnek. A Be. 17. § (1) bekezdésének értelmében ha e törvény eltéroen nem 
rendelkezik, az eljárásra tehát az a katonai tanács illetékes, amelynek területén a buncselekményt elkövették. 
Ha a buncselekményt több katonai tanács területén követték el, vagy az elkövetés helye nem állapítható meg, 
az a katonai tanács jár el, amelyik az ügyben elobb intézkedett (megelozés). Több terhelt esetében a terheltek 
egyikére illetékes katonai tanács a többi terhelttel szemben is eljárhat. [(2) és (3) bekezdés] 
A hatályos törvény megszüntette a vádemelés lehetoségét az elott a katonai tanács elott, amelynek a területén 
az elköveto illetékes parancsnokának állomáshelye volt. A törvény tehát kizárja a katonai ügyész választási 
lehetoségét abban, hogy mely bíróság járjon el az ügyben. A Be. 473. § (3) bekezdése ezen túlmenoen 
kimondja azt is, hogy a Be. 17. § (4) bekezdésében írt illetékességi ok a katonai büntetoeljárásban nem 
alkalmazható, mivel a katonai életviszonyok nem teszik lehetové a terhelt lakóhelye szerint illetékes bíróság 
eljárását. 
Ugyanakkor a Be. 473. § (2) bekezdése az általános szabálytól eltéroen a Magyar Köztársaság határain kívül 
elkövetett buncselekmény elbírálását úgy határozza meg, hogy ebben az esetben annak a megyei bíróságnak a 
katonai tanácsa az illetékes, amelynek területén az elköveto illetékes parancsnokának állomáshelye van. 
2. Az illetékességi szabályok helyes alkalmazásához szükséges néhány - a gyakorlatban felmerült - probléma 
tisztázása is e törvényhelyhez fuzött magyarázat keretében az alábbiak szerint: 
Az ügy elso fokú bírósági tárgyalásakor, illetve még a tárgyalás elokészítési szakában - problémát vetett fel 
az, ha a korábbi büntetoeljárás eredményeképpen akár a katona, akár a polgári személy elkövetot bocsátotta 
az eljáró katonai tanács próbára, és a terhelt ellen próbaido alatt, vagy elott elkövetett buncselekmény miatt 
indult újabb büntetoeljárás. 
A Be. 265. § (2) bekezdése alapján ha a próbára bocsátott ellen a próbaido alatt elkövetett buncselekmény 
miatt újabb büntetoeljárás indul, az ügyeket egyesíteni kell, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo bíróság jár el. Ha a vádlottat a katonai büntetoeljárásban bocsátották próbára, az 
ügyeket az a bíróság egyesíti, amely a katonai büntetoeljárást lefolytatta. A hatályos törvényi szabályozás 
tehát egyértelmuvé tette a próbára bocsátással kapcsolatos gyakorlatot, a szabály alól csak az a kivétel van, 
amikor a katonai büntetoeljárás hatályát a korábbi eljárásban a Be. 470. § (3) bekezdése alapozta meg. A Be. 
265. § (3) bekezdése értelmében a (2) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni akkor is, ha a próbára 
bocsátott ellen a próbaido elott elkövetett buncselekmény miatt a próbaido alatt indult büntetoeljárás, és a 
bíróság az ügyeket egyesíti, a próbára bocsátást kimondó végzést hatályon kívül helyezi, és új határozatot 
hoz, vagy az egyesített ügyeket újból elkülöníti. Ilyen esetekben a bírósági eljárás fo szabályait a BK. 149. 
számú állásfoglalás teljesköruen tartalmazza. Az eljárással kapcsolatos további irányadó gyakorlatot az 
egyes eseti döntések tartalmazzák. 
Így ha a próbára bocsátással befejezett ügyben a katonai bíróság (a megyei bíróság katonai tanácsa) hozott 
határozatot, majd a terhelttel szemben a próbára bocsátás tartama alatt elkövetett vétség miatt a városi 
bíróság elott újabb büntetoeljárás indul: az ügyek egyesítése folytán az új eljárás lefolytatása a megyei 
bíróság hatáskörébe tartozik; Az említett hatásköri szabály megsértése olyan feltétlen hatályon kívül helyezési 
ok, amely a felülvizsgálati eljárás keretében az ítélet hatályon kívül helyezését és a megyei bíróság katonai 
tanácsának új eljárás lefolytatására utasítását teszi indokolttá. (BH1995. 13.) 
Ha a katonai vétség miatt próbára bocsátott katona a próbaido alatt újabb buncselekményt követ el, az 
ügyeket egyesíteni kell, és a katonai vétség miatt akkor is büntetést kell kiszabni, ha az elköveto szolgálati 
viszonya megszunésétol már több mint egy év telt el. (BH1993. 77.) Ilyen esetekben a Btk.124. §-ában 
megfogalmazott büntethetoséget megszünteto ok az elköveto szolgálati viszonyának megszunésétol számított 
egy év elteltével nem hatályosul, mert az 1998. évi LXXXVII. törvény 31. §-a a 124. §-t módosította, és így 
egyértelmu, hogy a próbára bocsátás esetén a próbaido tartama az elévülés határidejébe nem számít be. 
Egyúttal az ügyek egyesítésére a korábbi ügyben eljáró katonai tanács rendelkezik hatáskörrel és 
illetékességgel, és szab ki - amennyiben az egyéb feltételek is fennállanak - a vádlottal szemben halmazati 
büntetést. 
Egyébként fontos megemlíteni, hogy a katonai bíróság (jelenleg katonai tanács) a tárgyalás megkezdése után 
már nem állapíthatja meg a hatáskörének a hiányát, tehát köteles az eljárást lefolytatni. (BH1979. 407., BJD 
9383.) 



3. Összbüntetésbe foglaláskor, ha az egyik alapítéletet a megyei bíróság katonai tanácsa, míg a másik 
alapítéletet az általános hatáskör szerint illetékes bíróság hozta, a Be. 574. § (2) bekezdése alapján kell 
eljárni, és az összbüntetésbe foglalásról az a bíróság határoz, amely a katonai büntetoeljárást lefolytatta, 
kivéve, ha annak hatályát a Be. 470. § (3) bekezdése alapozta meg. Mivel a katonai bíróság és a jelenleg 
muködo katonai tanácsok megyei hatásköru bíróságnak tekintendok, így az összbüntetésbe foglalás a megyei 
bíróság hatáskörébe tartozik, ha az egyik alapítéletet a katonai bíróság vagy a megyei bíróság katonai 
tanácsa hozta. (BH1993. 155.) 
A Be. 574. §-hoz fuzött indokolás szerint, "ha a fiatalkorúak elleni büntetoeljárásban hozott alapítéletet és 
katonai büntetoeljárásban hozott alapítéletet kell összbüntetésbe foglalni, a megelozés (Be. 17. § (2) 
bekezdés) szabályai érvényesülnek." 
4. A különleges eljárások közül a bírósági mentesítésre irányuló kérelem elbírálásakor a Be. 577. § (1) 
bekezdése alapján több elítélés esetében a magasabb hatásköru bíróság, azonos hatásköru bíróságok közül 
pedig az jár el, amely a legsúlyosabb büntetést szabta ki. Amennyiben az egyik alapítéletet a katonai bíróság, 
vagy a megyei bíróság katonai tanácsa hozta, és azt késobb összbüntetésbe foglalták a helyi bíróság ítéletével, 
akkor a bírósági mentesítéssel kapcsolatos eljárásban is a megyei bíróság katonai tanácsának kell eljárnia, 
kivéve ha a katonai büntetoeljárás hatályát a Be. 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 
Mivel a törvény az együttes mentesítést nem ismeri, ezért több elítélés esetén valamennyi elítélés 
vonatkozásában külön-külön kell vizsgálni a mentesítés lehetoségét akkor is, ha azokat összbüntetésbe 
foglalták. Így a bírósági mentesítés iránti eljárásban csak az olyan alapítélet alapozza meg a katonai bíróság 
(jelenleg a katonai tanács) hatáskörét, amelyre vonatkozóan az elítélt még nem mentesült, feltéve, hogy a 
kérelem erre is kiterjed. (BJD 9980., BH1980. 82.) Amennyiben a katonai büntetoeljárás során történt 
elítéléshez fuzodo hátrányos jogkövetkezmények alól a terhelt a törvény erejénél fogva már mentesült, akkor a 
terhelt további nem katonai bíróság (katonai tanács) által történt elítélései tekintetében a katonai tanácsnak 
nincs hatásköre. (BH1991. 468.) Ekkor a katonai tanács a hatáskörének hiányát állapítja meg, és a bírósági 
mentesítés iránti eljárást az általános szabályok szerint kell lefolytatni. 
5. A gyakorlatban a katonai bv. bíró által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása szintén problémát 
vetett fel. Jelenleg a megyei (fovárosi) bíróság katonai tanácsának büntetés-végrehajtási bírája által hozott 
határozat elleni fellebbezés elbírálása a katonai tanács székhelyén muködo megyei (fovárosi) bíróság 
másodfokon eljáró tanácsának a hatáskörébe tartozik. (BH1995. 10.) A katonai bv. bírói határozat ellen 
bejelentett fellebbezést tehát már nem a Legfelsobb Bíróság bírálja felül. 
6. A gyakorlatban szintén elofordul az, hogy a bíróságnak a bizonyítást tárgyaláson kívül kell felvennie 
bizonyos esetekben. Ugyanakkor fontos szabály, hogy a katonai büntetoeljárásban a bizonyítás tárgyaláson 
kívül történo felvételére csak katonai bíróság (jelenleg megyei bíróság katonai tanácsa) keresheto meg. 
(BH1990. 39.) Ennek indoka az, hogy a katonai büntetoeljárás keretén belül történjen a teljes eljárás, így a 
bizonyítás tárgyaláson kívüli felvétele is. 

A katonai ügyész 

474. § (1) A katonai büntetoeljárásban 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 buntett miatt, 
b) katonai vétség miatt, ha azzal kapcsolatban más buncselekményt is elkövetett, vagy ha több terhelt esetén az 

elkülönítés nem lehetséges, 
c) nem katonai buncselekmény miatt. 
(3) A katonai ügyész végzi a nyomozást akkor is, ha a katona szolgálati viszonya idoközben megszunt. 
(4) A katonai ügyész végzi a nyomozást a szövetséges fegyveres ero (Btk. 368. §) tagja által belföldön, valamint 

az e személynek a Magyar Köztársaság határain kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármuvön 
elkövetett, magyar bünteto joghatóság alá tartozó buncselekménye miatt. 

(5) Katonai büntetoeljárásnak csak közvádra van helye, magánvádra üldözendo buncselekmény esetében a katonai 
ügyész jár el. A katonai büntetoeljárásban viszonvád nem emelheto. Katonai buncselekmény miatt folytatott 
eljárásban nincs helye pótmagánvádnak. 

(6) A katonai büntetoeljárásban elbírált buncselekménnyel a fegyveres szervnek okozott kár miatt a katonai 
ügyész polgári jogi igényt érvényesíthet. 

1. A Be. 474. § (1) bekezdése rendelkezik arról - a korábbi szabályozással egyezoen -, hogy a katonai 
büntetoeljárásban az ügyész feladatát a katonai ügyész látja el. Az ügyészségi szolgálati viszonyról szóló 



1994. évi LXXX. törvény 14. §-a szabályozza az ügyészségi szolgálati viszony létesítését. A katonai ügyészi 
kinevezés további feltétele, hogy a kinevezendo személy a Magyar Honvédség hivatásos állományú tisztje 
legyen. Az ügyészségi szolgálati viszonnyal kapcsolatban további körülményeket a Legfobb Ügyész 5/1995. 
(ÜK. 3.) LÜ utasítása tartalmazza. 
Az alapveto rendelkezések közt lévo Be. 28. § (2) bekezdéssel azonos tartalmú, hogy a katonai ügyész a 
vádemelés feltételeinek megállapítása végett maga is végez nyomozást, illetve annak érdekében nyomozást 
végeztet. A büntetoeljárás keretén belül a katonai ügyész is közvádló, tehát - a törvényi feltételek megléte 
mellett - az eljárás alapját képezo ügyben vádat emel, és képviseli a vádat az elbírálásra illetékes katonai 
tanács elott. A katonai ügyész tehát azokat a jogokat gyakorolja, amelyek a területileg illetékes katonai 
ügyészséget megilletik. A katonai ügyészek nyomozati tevékenységére értelemszeruen a törvény Második 
Részében rögzített szabályok, míg a tárgyaláson való részvételére és egyéb tevékenységére az eljárási törvény 
kapcsolódó rendelkezései vonatkoznak. 
2. A Be. 474. § (2) bekezdése - a korábbi szabályozástól viszont eltéroen - tételesen rögzíti a kizárólagosan 
katonai ügyészi nyomozásra tartozó buncselekmények felsorolását. 
Az 1999. június 1-jétol hatályos 6/1999. (ÜK. 5.) LÜ utasítás a katonai büntetoeljárásban folytatott nyomozás 
törvényessége feletti felügyeletrol és a büntetoügyek katonai ügyészségi nyomozásáról - a büntetoeljárási 
törvénnyel lényegében egyezoen - rögzíti a 8. § (1) bekezdésében, hogy a katonai ügyészség kizárólagos 
hatáskörébe tartozik a nyomozás, az Ütv. mellékletének 2.) pontja szerint az alábbi esetekben: 
a) a katona [Btk. 122. § (1)] által elkövetett katonai buntettek, 
b) a katona által elkövetett katonai vétségek miatt akkor, ha 
- azzal kapcsolatban más buncselekményt is elkövetett, 
- vagy ha több terhelt esetében az elkülönítés nem indokolt, 
c) a fegyveres erok tényleges állományú és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagja 
által a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben elkövetett buncselekmények miatt. 
Megállapítható, hogy a hivatkozott LÜ utasítás 8. § (1) bekezdésének a) és b) pontja teljesen megegyezik a 
Be. 474. § (2) bekezdés a) és b) pontjában írt nyomozási hatáskörrel, ugyanakkor az új törvényi szabályozás, 
a (2) bekezdés c) pontja kiterjeszti a katonai ügyész kizárólagos nyomozati jogkörét a katona által - tényleges 
szolgálati viszonyának tartama alatt - elkövetett nem katonai, tehát bármely köztörvényi buncselekményre is. 
A Be. 474. § (3) bekezdése alapján a katonai ügyész nem csupán a fenti esetekben végzi a nyomozást, hanem 
akkor is, ha a katona szolgálati viszonya idoközben megszunt. A katonai ügyész ezekben az ügyekben akkor 
folytatja le a nyomozást - az általános feltételeken túlmenoen - ha a katona a tényleges szolgálati viszonyának 
idotartama alatt követte el a (2) bekezdés a) - c) pontjában írt buncselekményt. 
A katonai ügyésznek a Be. 474. § (2) és (3) bekezdésekben szabályozott kizárólagos nyomozási hatáskörét a 
nyomozás szakszeruségének biztosítása indokolta azért, hogy az említett esetekben a nyomozást ne az 
egyébként katonai nyomozó hatóságként eljáró illetékes parancsnok folytassa le. 
Szükséges megjegyezni, hogy a 6/1999. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 9. § (2) bekezdése alapján a katonai ügyész 
folytatja le a nyomozást katonai vétség miatt a 8. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt eseteken kívül akkor is, 
ha: 
a) a katonai ügyész az ügyet az eljárás lefolytatására magához vonta, 
b) több katona esetén, ha az egyébként parancsnoki (vezetoi) hatáskörbe tartozó ügyekben, ha az elkövetok 
illetékes parancsnokának (vezetojének) nincs közös elöljárója és az elkülönítés nem indokolt, 
c) a katonával együtt, akár részesként is, nem katona is alaposan gyanúsítható, 
d) az elköveto szolgálati viszonya már megszunt, 
e) az elköveto a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, vagy a büntetés-végrehajtási testület hivatásos 
állományú tagja. 
3. Figyelemmel a katonai büntetoeljárás hatályára vonatkozó és a Be. 470. § (1) bekezdés d) pontjában írt 
rendelkezésre a Be. 474. § (4) bekezdése rögzíti, hogy a katonai ügyész végzi a nyomozást a szövetséges 
fegyveres ero (Btk. 368. §) tagja által belföldön, valamint az e személynek a Magyar Köztársaság határain 
kívül tartózkodó magyar hajón vagy magyar légi jármuvön elkövetett, és magyar joghatóság alá tartozó 
buncselekmény miatt. Ebben az esetben az elkövetoi kör sajátos helyzete tette indokolttá a katonai ügyész 
nyomozati jogkörének kiterjesztését a magyar bünteto joghatóság alá tartozó elkövetési magatartásokra. 
4. A Be. 474. § (5) bekezdése fenntartja azt a korábban is érvényben lévo törvényi rendelkezést, hogy katonai 
büntetoeljárásnak csak közvádra van helye, ugyanakkor a katonai büntetoeljárásban magánvádnak nincs 
helye, és az egyébként magánvádra üldözendo buncselekmények esetében a katonai ügyész jár el. Így könnyu 
testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés és kegyeletsértés 
megvalósítása esetében is a katonai ügyész képviseli a vádat. A gyakorlatban elsosorban a rágalmazás és 



becsületsértés buncselekményének megállapítása helyett a Btk. XX. Fejezetében foglalt valamelyik 
függelemsérto, vagy elöljárói buncselekmény valósul meg. Így a Be. 52. § (1) bekezdésében felsorolt 
buncselekmények miatti eljárás meglehetosen ritkán fordul elo. A Be. 474. § (5) bekezdése egyúttal rögzíti azt 
is, hogy a katonai büntetoeljárásban viszonvád nem emelheto, ami a szabályozás pontosítását jelenti. 
Ugyanakkor a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmények köre jelentosen bovült, emiatt a 
törvényalkotó nem kívánja a sértettet csupán azon az alapon elzárni a pótmagánvádlóként való fellépéstol, 
hogy az ügy elbírálása a katonai külön eljárásra tartozik. Viszont indokolt kizárni a pótmagánvád emelésének 
lehetoségét azokban az esetekben, amikor az eljárás katonai buncselekmény miatt folyik, mivel a katonai 
buncselekményeknek speciális jogi tárgya van, mégpedig a szolgálati rend és fegyelem, és így a legtöbb 
katonai buncselekmény sértettje valamely katonai vagy rendvédelmi szerv. A törvényhely ezért mondja ki azt 
is, hogy katonai buncselekmény miatt folytatott eljárásban nincs helye pótmagánvádnak. 
5. A Be. 474. § (6) bekezdése alapján a katonai ügyész polgári jogi igényt érvényesíthet a katonai 
büntetoeljárásban elbírált buncselekménnyel összefüggésben a fegyveres szervnek okozott kár miatt. E 
rendelkezés gyakorlati indoka az, hogy a fegyveres szerv parancsnokának vagy vezetojének kellene egyébként 
polgári peres eljárás keretében keresetet benyújtani kártérítés végett, ha a (6) bekezdés nem biztosítana 
lehetoséget a katonai ügyész számára a polgári jogi igény érvényesítésére a katonai büntetoeljárás keretén 
belül. Mivel a katonai ügyész ily módon eloterjesztheti a polgári jogi igényt, azt a katonai tanács érdemben 
elbírálhatja, és ezzel lényegesen rövidebb idon belül megtörténhet a reparáció a buncselekménnyel 
összefüggésben a fegyveres szervnek okozott kár miatt. Meg kell azonban jegyezni, hogy ez a rendelkezés, 
vagyis a katonai ügyésznek polgári jogi igény elbírálására vonatkozó indítványa a bíróságot nem köti, tehát a 
kárigény érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja, ha az érdemi elbírálás jelentékenyen késleltetné az 
eljárás befejezését. 

A katonai ügyészségek 

475. § (1) A katonai ügyészség a megyei bíróság katonai tanácsa mellett muködik, vezetoje a megyei foügyész 
jogkörében jár el. 

(2) Az ítélotábla mellett a vádhatóság feladatát a Katonai Fellebbviteli Ügyészség, a Legfelsobb Bíróság mellett a 
vádhatóság feladatát a Katonai Foügyészség látja el. Ahol e törvény az ítélotábla mellett muködo fellebbviteli 
foügyészségrol, illetoleg fellebbviteli foügyészrol rendelkezik, a katonai büntetoeljárásban a Katonai Fellebbviteli 
Ügyészséget, illetoleg a katonai fellebbviteli ügyészség vezetojét, ahol a Legfobb Ügyészségrol, illetoleg a legfobb 
ügyészrol rendelkezik, ott a Katonai Foügyészséget, illetoleg a katonai foügyészt kell érteni. 

(3) A katonai ügyészi szerv illetékességét annak a bíróságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett 
muködik. 

(4) A katonai foügyész és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezetoje rendelkezése alapján a katonai ügyész olyan 
ügyben is eljárhat, amelyre illetékessége egyébként nem terjed ki. 

1. Az ügyészi szervezet tagozódását a Magyar Köztársaság ügyészségérol szóló 1972. évi V. törvény 18. §-a, 
illetve a Köztársaság Elnökének 143/1997. (IX. 30.) KE határozata szabályozza. Az ügyészi szervezeten belül 
megkülönböztetünk területi katonai ügyészségeket, Katonai Fellebbviteli Ügyészséget (amelynek székhelye: 
Budapest) és Katonai Foügyészséget (szintén budapesti székhellyel). 
A katonai büntetoeljáráson belül - lásd a Be. 474. §-hoz fuzött magyarázatot - az ügyész feladatát a katonai 
ügyész látja el. 
A területi katonai ügyészségek, és az állományukban szolgálatot teljesíto katonai ügyészek az illetékességi 
területükön nyomozásokat folytatnak, egyúttal vádat képviselnek az illetékes katonai tanács elott. A katonai 
ügyészség emellett törvényességi felügyeletet gyakorol a hatáskörébe tartozó nyomozások és a katonai 
büntetés-végrehajtási szerv eljárása felett, mely tevékenység részletes szabályait a nyomozás törvényessége 
feletti felügyeletrol és a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatokról szóló 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás, 
illetve a büntetés-végrehajtás törvényességének ügyészi felügyeletérol szóló 1/1990. LÜ utasítás tartalmazza. 
A Katonai Fogház felett a törvényességi felügyeletet a Budapesti Katonai Ügyészségen kijelölt katonai ügyész 
látja el. A katonai ügyészségek végzik a rendkívüli perorvoslatok elokészítését, és vizsgálják a katonai 
ügyészség illetékességi területéhez tartozó alakulatoknál a rendkívüli eseményeket. Egyúttal ellátják a 
hatáskörükbe tartozó magánjogi és közigazgatási tevékenységet, valamint a parancsnoki jogalkalmazással 
kapcsolatos törvényességi felügyeletet. Részt vesznek a katonai szerveknél folyó jogi ismeretterjesztésben, 
illetve a nyomozótisztek továbbképzésében, és intézik a hatáskörükbe utalt katonai igazgatási feladatokat. 



A katonai ügyészségek muködésével kapcsolatos további szabályokat a Magyar Köztársaság ügyészsége 
szervezeti és muködési szabályzata, a Legfobb Ügyész 6/1994. (ÜK. 7.) LÜ számú utasításának 40-42/A. §-ai 
tartalmazzák. 
2. A Be. 475. § (1) bekezdése nem csupán azt rögzíti, hogy a katonai ügyészség a megyei bíróság katonai 
tanácsa mellett muködik, hanem azt is, hogy a katonai ügyészség vezetoje a megyei foügyész jogkörében jár 
el. Az ügyészség szervezeti és muködési szabályzatának 32. §-a részletesen szabályozza a megyei és fovárosi 
foügyész hatáskörét. A szabályzat 40. §-ában írtak szerint a területi katonai ügyészséget a vezeto ügyész 
irányítja. E jogkörében felel az illetékességi területén a teljes katonai ügyészi tevékenységért, gyakorolja az ot 
megilleto jogokat, meghatározza a beosztott katonai ügyészek feladatát. 
3. A Be. 475. § (2) bekezdése alapján az ítélotábla mellett a vádhatóság feladatát a Katonai Fellebbviteli 
Ügyészség, míg a Legfelsobb Bíróság mellett a vádhatóság feladatát a Katonai Foügyészség látja el. 
Egyébként az Ütv. módosításáról szóló 1997. évi LXX. törvény 8. §-ának (2) bekezdése rendelkezett arról, 
hogy a Katonai Fellebbviteli Ügyészség az ítélotáblákkal azonos idopontban kezdi meg muködését. A Be. 418. 
§ (1) bekezdésében írtakra figyelemmel a Katonai Foügyészség feladata még a felülvizsgálati nyilatkozat 
megtétele is a felülvizsgálati eljárásban. 
A (2) bekezdés további értelmezo rendelkezést tartalmaz. Erre figyelemmel, ahol a büntetoeljárási törvény az 
ítélotábla mellett muködo fellebbviteli foügyészségrol, illetoleg fellebbviteli foügyészrol rendelkezik, a katonai 
büntetoeljárásban értelemszeruen a Katonai Fellebbviteli Ügyészséget, illetoleg a katonai fellebbviteli 
ügyészség vezetojét, ahol a Legfobb Ügyészségrol, illetoleg a legfobb ügyészrol rendelkezik, ott a Katonai 
Foügyészséget, illetoleg a katonai foügyészt kell érteni. 
4. A Be. 475. § (3) bekezdése rögzíti - a korábbi szabályozással tartalmilag egyezoen -, hogy a katonai 
ügyészi szerv illetékességét annak a bíróságnak az illetékessége határozza meg, amely mellett muködik. A 
Köztársaság Elnökének 143/1997. (IX. 30.) KE határozata a Magyar Köztársaság ügyészi szervezetérol 
határozza meg az egyes ügyészi szerveket és székhelyüket. A 3. számú melléklet szerint a Magyar Köztársaság 
területi katonai ügyészségei a Budapesti, Debreceni, Gyori, Kaposvári és Szegedi Katonai Ügyészség. Az 
egyes területi katonai ügyészségek illetékességi területét az 5/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ utasítással módosított 
4/1997. (ÜK. 10.) LÜ utasítás 5. §-a tartalmazza, tehát, hogy az illetékes katonai ügyészség mely megyékre 
kiterjedoen fejti ki a tevékenységét. (Az illetékességi területek megyénkénti felosztását lásd a Be. 473. § 1. 
pontjában írt magyarázatnál.) Ezen utasítás 1. §-a alapján a Katonai Foügyészség illetékessége az ország 
egész területére kiterjed, és ebbol értelemszeruen következik, hogy a Katonai Fellebbviteli Ügyészség is 
országos illetékességgel rendelkezik. 
5. A Be. 475. § (4) bekezdése az ügyészi szervezet sajátosságaira figyelemmel, de a Be. 30. §-tól eltéron 
mondja ki azt, hogy a katonai foügyész és a Katonai Fellebbviteli Ügyészség vezetojének rendelkezése alapján 
a katonai ügyész olyan ügyben is eljárhat, amelyre egyébként az illetékessége nem terjed ki. Ez a törvényhely 
a hierarchikus ügyészi szervezet belso viszonyaira tekintettel kizárólag egyedi és indokolt esetben biztosítja az 
eljárást olyan ügyben, amelyben egyébként a katonai ügyész - illetékesség hiányában - nem járhatna el. A (4) 
bekezdés alapján törvényes lehetoség van arra is, hogy a katonai ügyész akkor is eljárjon, amikor a katona a 
Magyar Köztársaság határain kívül követett el buncselekményt, és így e rendelkezés összhangban van a Be. 
473. § (2) bekezdésében írtakkal is. 

Az eljáró ügyészség kijelölése 

476. § A katonai ügyészi szerv és más ügyészség közötti hatásköri összeütközés esetében az eljáró ügyészséget a 
legfobb ügyész jelöli ki. 

A korábban hatályos büntetoeljárási törvényben a külön eljárás keretében nem volt szabályozva az 
ügyészségek közt felmerülo hatásköri összeütközés. Az új Be. 30. § (4) bekezdése az ügyészségek között 
felmerült hatásköri és illetékességi összeütközésre tartalmaz rendelkezést. A Be. 476. § pedig a katonai 
ügyészi és más ügyészi szerv között felmerült hatásköri vitát rendezi azzal, hogy a kérdés feloldását a legfobb 
ügyész jogkörébe utalja. A legfobb ügyész a hatásköri összeütközésrol a felterjesztett iratok alapján foglal 
állást, és határozata ellen további jogorvoslatnak nincs helye, a továbbiakban a kijelölt ügyészi szervezetnek 
kell az ügyben eljárnia. 

A katonai nyomozó hatóság 



477. § (1) Ha a nyomozást nem a katonai ügyész végzi, nyomozó hatóságként az illetékes parancsnok (vezeto) jár 
el. 

(2) Ha a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekményt nem katonai nyomozó hatóság észleli, vagy 
nem katonai nyomozó hatóság szerez ilyen buncselekményrol tudomást, a 170. § (4) bekezdésében meghatározott 
cselekmények elvégzésérol a katonai ügyészt haladéktalanul értesíti. 

(3) A nyomozásra illetékes parancsnokokat és a parancsnoki nyomozás részletes szabályait a fegyveres szervet 
irányító miniszter az igazságügyminiszterrel együttesen és a legfobb ügyésszel egyetértésben állapítja meg. 

1. A katonai buncselekményeket, és ezek elkövetoit olyan sajátosságok jellemzik, amelyek az általánostól 
eltéro szabályok megalkotását indokolják, ezért a nyomozó hatóságok is külön rendelkezéseket igényelnek. 
Általános nyomozati jogkörrel a katonai ügyész rendelkezik a katonai büntetoeljárásban. További elkülönült 
nyomozati hatásköre van az illetékes parancsnoknak, amelyet törvényi felhatalmazás alapján külön 
jogszabály határoz meg. Ugyanígy járhat el a rendorség is. 
Jelenleg parancsnoki nyomozó hatósági jogkörrel rendelkezik a Magyar Honvédség, a Határorség és a 
Rendorség illetékes parancsnoka. 
A Magyar Honvédségen belül a buncselekmények parancsnoki nyomozásának fo szabályait a 6/1993. (VII. 2.) 
HM rendelet határozza meg. A katonai büntetoeljárásban az illetékes parancsnokok körét a rendelet 1. § (1) 
bekezdése rögzíti, azonban meg kell jegyezni, hogy a felsorolás a honvédség átszervezése miatt nem 
teljesköru. 
A katonai büntetoeljárásban a rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az az illetékes parancsnok, akinek a katona 
az eljárás megindításakor a szolgálati alárendeltségébe tartozik. Ha a katona szolgálati helye a 
buncselekmény elkövetése után megváltozott, a nyomozást - célszeruségbol - az illetékes parancsnok 
lefolytathatja, de az ügyet további intézkedés végett a katonai új szolgálati helye szerint illetékes 
parancsnokhoz kell áttennie. [(2) bekezdés] A (3) bekezdés szerint a helyorségparancsnok folytatja le a 
nyomozást a helyorség területén ismeretlen tettes által elkövetett, parancsnoki nyomozási hatáskörbe tartozó 
buncselekmény esetén, mindaddig, amíg az elköveto személye ismertté nem válik. A parancsnoki nyomozás is 
alkalmazza az úgynevezett "megelozés" jogintézményét, mikoris több elköveto esetén - ha azok nem tartoznak 
ugyanazon illetékes parancsnok alárendeltségébe, és az elkülönítés nem indokolt -, az a parancsnok jár el, aki 
az ügyben korábban intézkedett. [(4) bekezdés] 
Az illetékes parancsnok hatáskörébe tartozik a nyomozás a katona által elkövetett, és a rendelet 2. § (1) 
bekezdésében rögzített alábbi esetekben: 
a) katonai vétség miatt; 
b) bármely buncselekmény miatt, ha - egyes nyomozási cselekmények elvégzésére - a katonai ügyész felkéri; 
c) bármely buncselekmény miatt, az engedély nélkül távollevo katonák felkutatásával és körözésével 
kapcsolatos feladatokról szóló külön rendelkezés szerint. 
Ugyanakkor nem tartozik az illetékes parancsnok hatáskörébe a nyomozás a (2) bekezdésben meghatározott 
esetekben, ha a katona: 
a) szolgálati viszonya idoközben megszunt; 
b) a buncselekményt polgári személlyel együtt követte el, 
c) a buncselekményt más fegyveres erohöz vagy a rendorséghez (illetve egyéb fegyveres testülethez) tartozó 
személlyel együtt valósította meg; 
d) a katonai vétség mellett más buncselekményt is elkövetett. 
Az illetékes parancsnok az alárendeltje által elkövetett, a nyomozási hatáskörébe nem tartozó buncselekmény 
esetén haladéktalanul, legkésobb azonban 3 napon belül - sürgos esetben rövid úton - feljelentést tesz az 
illetékes katonai ügyésznél, vagy más nyomozó hatóságnál. 
A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek rendor -és határor állományú tagjaival szemben a katonai 
büntetoeljárásban az illetékes parancsnok nyomozó hatósági jogkörét szintén törvényi felhatalmazás alapján 
a katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról szóló 2/1995. (II. 10.) BM rendelet szabályozza lényegében a 
HM rendeletben foglaltakhoz hasonló tartalommal. 
A katonai vétségek parancsnoki nyomozásának szabályairól további rendelkezéseket tartalmaz még a 4/1995. 
(BK. 4.) BM utasítás is. 
Akárcsak a 6/1993. (VII. 2.) HM rendeletben írtak szerint, a BM rendelet is akként foglal állást, hogy az 
elkövetés helye szerint illetékes parancsnok folytatja le a nyomozást, ha az elkövetéssel gyanúsítható személy 
ismeretlen. Ha a személy utóbb ismertté válik, az állomány szerint illetékes parancsnokhoz kell a nyomozást 
áttenni, kivéve, ha a tényállás tisztázott, a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és rövid idon belül várható a 
nyomozás befejezése. 



A katonai ügyészségi nyomozás kizárólagos hatáskörébe tartozó eseteket a Magyar Köztársaság 
ügyészségérol szóló 1972. évi V. törvény (Ütv.) mellékletének 2. pontja határozza meg. A katonai 
büntetoeljárásban folytatott nyomozás törvényessége feletti felügyeletrol és büntetoügyek katonai ügyészségi 
nyomozásáról szóló 6/1999. (ÜK. 5.) LÜ utasítás 9. § (2) bekezdésében írt esetekben szintén a katonai ügyész 
folytatja le a nyomozást. (Részletesen lásd a Be. 474. §-hoz fuzött, a 2. pontban kifejtett magyarázatnál.) 
A parancsnoki nyomozás során is a Be. szabályai mellett a parancsnoki nyomozásra vonatkozó hivatkozott 
HM és BM rendelet általános szabályait egyformán be kell tartani. Így az illetékes parancsnok az általa 
elrendelt nyomozásról késedelem nélkül rövid úton értesíti az illetékes katonai ügyészt. Egyébként az illetékes 
parancsnok elrendelheti a feljelentés kiegészítését, dönthet annak áttételérol, vagy a nyomozást 
megtagadhatja, a nyomozást megszüntetheti és dönthet annak felfüggesztésérol. Ha e feltételek nem állanak 
fenn, akkor elrendeli az ügyben a nyomozást, továbbá elrendelheti a gyanúsított orizetbe vételét, és dönthet a 
lefoglalás, elovezetés foganatosításáról. 
A parancsnoki nyomozás törvényessége felett a területileg illetékes katonai ügyész gyakorol felügyeletet, 
részben a Magyar Köztársaság Alkotmánya, az Ütv., a Be., részben pedig a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás és a 
katonai büntetoeljárásban folytatott nyomozás törvényessége feletti felügyeletrol szóló 9/1993. Legf. Ü. 
utasításban foglalt felhatalmazás alapján. 
A parancsnoki nyomozás során hozott határozatok és intézkedések ellen az érdekeltek panasszal élhetnek, és a 
bejelentett panasz elbírálására - amennyiben a parancsnok a panasznak nem ad helyt - a katonai ügyész 
jogosult. 
A nyomozás befejezése után a parancsnok az ügy iratait vádemelés végett megküldi a területileg illetékes 
katonai ügyészségnek. 
2. A Be. 477. § (2) bekezdése rögzíti azt, ha a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekményt nem 
katonai nyomozó hatóság észleli, vagy nem katonai nyomozó hatóság szerez ilyen buncselekményrol 
tudomást, akkor a Be. 170. § (4) bekezdésében meghatározott ún. halaszthatatlan nyomozati cselekményeket 
köteles elvégezni. Ily módon nyomozási cselekménnyel - nyomozás elrendelése nélkül - indul meg a nyomozás, 
ha a nyomozó hatóság a bizonyítási eszközök biztosítására, a gyanúsított személy megállapítása, 
elrejtozésének megakadályozása, a buncselekmény befejezésének, és újabb buncselekmény elkövetésének 
megakadályozása végett, vagy késedelmet nem turo más okból nyomozási cselekményt végez. Errol a nyomozó 
hatóság utólag feljegyzést készít, és az elvégzett nyomozási cselekményrol a katonai ügyészt haladéktalanul 
értesíti. 
Egyébként a katonai büntetoeljárás keretén belül halaszthatatlan nyomozási cselekmények foganatosítására 
rendszerint a nyomozás elrendelésére jogosult, így a katonai ügyész, vagy az illetékes parancsnok adhat 
utasítást. Sürgos esetben azonban a nyomozó hatóság tagja utasítás nélkül is teljesíthet halaszthatatlan 
nyomozási cselekményeket. 
Ha bármi okból a feljelentést nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo nyomozó hatóságnál tették, a 
feljelentést az eljárásra jogosult hatósághoz kell áttenni. Ilyen esetben még az illetékes parancsnok, vagy a 
katonai ügyész is köteles elvégezni a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket. 
3. Szükséges megjegyezni, hogy jelenleg nincs parancsnoki nyomozás a büntetés-végrehajtási szervezetnél, 
valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, így az Információs Hivatalnál, a Nemzetbiztonsági 
Hivatalnál, és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatnál. Hiányzik a parancsnoki nyomozás a katonai 
nemzetbiztonsági szolgálatoknál, így a Katonai Felderíto Hivatalnál és a Katonai Biztonsági Hivatalnál. A 
kialakult gyakorlat során a bv. testületnél, illetve a nemzetbiztonsági szolgálatoknál a nyomozást a 
jogszabályi feltételek fennállta esetén a területileg illetékes katonai ügyészség folytatja le. 
4. A katonai büntetoeljárásban a külön jogszabályban meghatározott körben nyomozó hatóság a rendorség is. 
A rendorség eljár azokban az esetekben is, amikor az illetékes katonai ügyészség felkéri a nyomozati 
cselekmény teljesítésére. Egyébként a rendorség nyomozó hatóságainak hatáskörébe tartozik a Btk.-ban 
meghatározott szinte valamennyi buncselekmény nyomozása a 15/1994. (VII. 14.) BM rendelet és annak 
mellékletei alapján, azon cselekmények kivételével, amelyeket külön jogszabály más nyomozó hatóság 
hatáskörébe utal. 
5. Amiként az általános nyomozó hatóságok hatásköri, illetékességi és egyéb más részletes szabályait a 
büntetoeljárási törvény értelemszeruen nem tartalmazza, ugyanígy a katonai büntetoeljárás keretén belül a 
parancsnoki nyomozás részletes szabályait a Be. szintén nem tartalmazza. A Be. 477. § (3) bekezdése erre 
figyelemmel rögzíti, hogy a nyomozásra illetékes parancsnokok körét és a parancsnoki nyomozás részletes 
szabályait az adott fegyveres szervet irányító miniszter az igazságügy-miniszterrel együttesen és a legfobb 
ügyésszel egyetértésben állapítja meg. 



A tanú védelme 

478. § (1) A hadköteles katonai szolgálatot teljesíto tanú különösen indokolt esetben kérheti más szolgálati helyre 
történo vezénylését vagy áthelyezését. A kérelemrol a vádirat benyújtásáig a katonai ügyész, azt követoen a bíróság 
határoz. A kérelem elutasítása ellen a tanú jogorvoslattal élhet. 

(2) A vezénylést, illetve az áthelyezést a fegyveres ero illetékes személyügyi szerve a határozat kézbesítésétol 
számított hetvenkét órán belül hajtja végre. 

1. A Be. 478. §-ának egyes rendelkezéseit már a büntetoeljárásról szóló 1973. évi I. törvény módosításáról 
szóló 1998. évi LXXXVIII. törvény 48. §-a iktatta be 338/A. §-ként, 1999. március 1-jei hatállyal a katonai 
büntetoeljárásról szóló korábbi fejezet rendszerébe. E törvényhely a sorkatonai szolgálatát teljesíto tanú 
védelmét tette lehetové oly módon, hogy az a sorkatona, akit tanúként hallgattak ki, kérhette a törvényben 
meghatározott esetben a vezénylését vagy az áthelyezését. A kérelemrol kizárólag a katonai ügyész döntött. 
A honvédelemrol szóló 1993. évi CX. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 96. § (1) bekezdésében meghatározottak 
szerint a fegyveres és fegyver nélküli sorkatonai szolgálat idotartama jelenleg hat hónap. Függetlenül a 
hadkötelezettség alapján teljesített szolgálat viszonylag rövid idejétol, különbözo okok miatt felmerülhet a 
sorkatona vezénylése, illetve áthelyezése. A hadköteles katonák áthelyezésérol és vezénylésérol a hadköteles 
katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (Hkt.) 39. és 40. §-ai tartalmaznak 
rendelkezéseket. Egyébként az állományilletékes parancsnok parancsban rendelkezik arról, hogy a hadköteles 
katona melyik alegységnél, és milyen beosztásban teljesíti szolgálatát (szolgálati hely). Ez a szolgálati hely 
áthelyezéssel és vezényléssel viszont megváltoztatható [Hkt. 37. § (2)]. 
Az áthelyezés a hadköteles (sorkatonai szolgálatát teljesíto) katonának a Hkt. 37. § (2) bekezdése szerinti 
szolgálati helyrol másik szolgálati helyre történo helyezése. Az áthelyezés a törvény szerint elvileg a 
honvédségen és a határorségen belül és azok között is történhet, de a határorségnél jelenleg hadköteles 
katonák már nem teljesítenek szolgálatot. Áthelyezésre elsodlegesen a szolgálat érdekében, a hadköteles 
katona egészségi minosítésének megváltozása miatt, vagy a hadköteles katona kérelme alapján méltányolható 
személyi okból kerülhet sor. Szolgálati érdekbol és a hadköteles katona kérelme alapján - elsosorban a 
szakképzettségének megfelelo - beosztásba helyezheto át a hadköteles katona. Fo szabályként a sorkatonát 
elsosorban a sorállomány váltásának idoszakában lehet áthelyezni. 
A hadköteles katonát (sorkatonai szolgálatot teljesítot) az alegységétol, egységétol (szervtol) a szolgálat 
érdekében más alegységhez, egységhez (szervhez) idolegesen, parancsban meghatározott szolgálati célra 
lehet vezényelni. 
Az áthelyezés általában a sorkatonai szolgálatból való leszerelésig, a vezénylés legfeljebb három hónapig 
tarthat. 
Az áthelyezés és vezénylés elrendelését a Hkt. 41. §-ának a)-c) pontjai szabályozzák. Eszerint egységen belül 
az állományilletékes parancsnok, egységek és más magasabb szintu katonai szervezetek között a közös 
szolgálati elöljáró jogosult az áthelyezésre és a vezénylésre vonatkozó parancs elrendelésére. A Honvéd 
Vezérkar fonöke ezt a jogkörét azonban átruházhatja. 
2. Ugyanakkor nem csupán a Hkt.-ban foglalt okok miatt, de az ott rögzített szabályokra figyelemmel is sor 
kerülhet a hadköteles katona elhelyezésére. A Be. 478. § (1) bekezdése különösen indokolt esetben teszi 
lehetové a sorkatonai szolgálatot teljesíto tanú védelme érdekében a tanú más szolgálati helyre történo 
vezénylését vagy áthelyezését. Egyes katonai, elsosorban elöljárói buncselekmények - ilyen lehet tipikusan a 
szolgálati visszaélés -, de más köztörvényi buncselekmények elkövetésének alapos gyanúja esetén is többször 
felmerülhet az az igény, hogy a szabadlábon lévo elköveto (elkövetok) vagy az ún. "idosebb korosztályhoz" 
tartozó sorkatonák miatt indokolt lenne az ügyben tanúként kihallgatandó sértettet (sértetteket), de más 
tanúkat is az adott katonai alakulattól elvezényelni vagy áthelyezni, azért hogy oket semmilyen vonatkozásban 
ne tudják befolyásolni. Különösen fontos ok lehet az áthelyezésre vagy vezénylésre pl. az, ha a tanú sérelmére 
elkövetett buncselekmény jellege az elhelyezést önmagában is indokolttá teszi, de idetartozik az az eset is, 
amikor a tanút az általa ismert tény miatt vagy akár egyéb okból az elköveto vagy más megfenyegette, esetleg 
éppen a már megtett tanúvallomása miatt, vagy ha az ilyen cselekmény reális veszélye fennáll. 
A más szolgálati helyre történo vezénylés, illetve áthelyezés iránti kérelmet a sorkatonai szolgálatot teljesíto 
tanú saját maga nyújthatja be abban az ügyben, amiben ot tanúként kihallgatták. A törvény errol külön nem 
rendelkezik, de azokban az esetekben, amelyekben a nyomozást nem a katonai ügyész folytatja, hanem az 
eljárás a parancsnoki nyomozás szabályai szerint történik, akkor a kérelmet a parancsnoki nyomozás felett 
törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész bírálja el. Minden más esetben - ha egyéb akadályozó tényezo 
nincs - a vádirat benyújtásáig az a katonai ügyész dönt a kérelem tárgyában, amelyik ténylegesen az adott 



ügyben mint nyomozó hatóság eljár, abban az ügyben melyben a kérelmezot tanúként ténylegesen 
kihallgatták. 
A kérelem elbírálásánál figyelemmel kell lenni a kérelemben foglaltak jogosságának ellenorzésén túlmenoen 
az eset összes körülményére, a kérelmezo sorkatonai szolgálati idejébol hátralévo idore, a Be. 95. §-ában 
foglaltakra és így arra is, hogy adott esetben nem merül-e fel a tanú különösen védetté nyilvánításának a 
szükségessége (Be. 97. §). 
A sorkatonai szolgálatot teljesíto tanú áthelyezési kérelmét megalapozó élethelyzet nem csupán a nyomozás 
során, hanem a bírósági eljárásban is felmerülhet. A vádirat benyújtását követoen a tanú kérelmérol 
értelemszeruen az ügyben eljáró bíróság katonai tanácsa - végzés formájában - határoz. 
A katonai ügyész elutasító határozata ellen a kérelmet benyújtó sorkatona panasszal élhet, mivel a nyomozás 
során a jogorvoslati lehetoségre, és a panasz elbírálására a Be. 195. § (1)-(7) bekezdései e jogintézménynél is 
irányadók. Ugyanígy a bíróság kérelmet elutasító végzése ellen is fellebbezést jelenthet be a tanú, amit a 
kérelem jellege miatt soron kívül kell elbírálni. 
A katonai ügyész vagy a bíróság más szolgálati helyre történo vezényléssel vagy áthelyezéssel kapcsolatos 
határozatát a Be. 478. § (2) bekezdése alapján a fegyveres ero azon illetékes személyügyi szerve hajtja végre, 
ahol az ügyben érintett hadköteles katona szolgálatot teljesít. A személyügyi szerv a határozatot annak 
kézbesítésétol számított hetvenkét órán belül köteles végrehajtani. A rövid határidot szintén a kérelem, illetve 
az azt elbíráló határozat jellege teszi indokolttá, mert így nem kerülhet sor a tanú befolyásolására, továbbá az 
áthelyezést megalapozó esemény bekövetkezésére. 

Az orizetbe vétel 

479. § Ha a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmény miatt a katona orizetbe vételét nem katonai 
nyomozó hatóság rendelte el, a terheltet huszonnégy órán belül át kell adni az illetékes katonai ügyésznek. 

1. A korábban hatályos büntetoeljárási törvény 339. §-a tartalmazott a katona orizetbe vételével kapcsolatos 
külön rendelkezést - lényegében az általános szabályokkal egyezoen - amit azonban az 1991. évi LVII. törvény 
13. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezett. 
A katona orizetbe vételével kapcsolatos új törvényhely beiktatása a XXI. Fejezet rendszerébe szoros 
összefüggésben van a büntetoeljárási törvény 477. § (2) bekezdésében rögzítettekkel és azzal, hogy a 
nyomozásra vonatkozó általános szabályok szerint bármely nyomozó hatóság köteles elvégezni a késedelmet 
nem turo, tehát a halaszthatatlan nyomozási cselekményeket, és ebbe a körbe - ha az elrendelés indokai 
fennállanak - az elköveto orizetbe vétele is beletartozik. Ugyanakkor, ha a katona orizetbe vételének 
elrendelésére a katonai büntetoeljárás hatálya alá tartozó buncselekmény miatt került sor, de azt nem katonai 
nyomozó hatóság rendelte el, akkor e hatóság huszonnégy órán belül köteles átadni a terheltet - az ügyben 
addig keletkezett iratokkal együtt - az illetékes katonai ügyésznek. A katonai ügyész ezt követoen lesz abban a 
helyzetben, hogy az üggyel kapcsolatban érdemben állást foglaljon, ugyanis döntenie kell a nyomozás további 
menetérol, nevezetesen a nyomozás elrendelésérol, további folytatásáról vagy egyéb módon való 
befejezésérol, és egyúttal állást kell foglalnia a kényszerintézkedéssel kapcsolatban is. 
2. Egyébként a katonai büntetoeljárás keretén belül is a Be. VIII. Fejezet I. Címében rögzített szabályok az 
irányadók az orizetbe vétellel kapcsolatos kérdésekben. Az orizetbe vétel elrendelésére szabadságvesztéssel 
büntetendo buncselekmény megalapozott gyanúja - különösen tettenérés esetében - kerülhet sor, feltéve ekkor 
is, hogy a terhelt elozetes letartóztatása valószínusítheto. Értelemszeruen az orizetbe vétel elrendelésérol és 
megszüntetetésérol a külön eljárásban a kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa, a katonai ügyész, illetve a 
katonai nyomozó hatóság határoz. 
Fontos szabály, hogy a katona orizetbe vételének elrendelésérol és fogva tartásának helyérol - huszonnégy 
órán belül - nem csupán a terhelt által megjelölt hozzátartozót, ennek hiányában a megjelölt más személyt, 
hanem a katona illetékes elöljáróját is értesítenie kell a nyomozó hatóságnak. 
(A katona orizetbe vételére is vonatkozó részletes szabályokat lásd a Be. 126-128. §-oknál kifejtett 
magyarázatnál.) 

Az elozetes letartóztatás 

480. § (1) Katonával szemben elozetes letartóztatást akkor is el lehet rendelni, ha ellene katonai buncselekmény 
vagy a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett, szabadságvesztéssel büntetendo más 
buncselekmény miatt folyik az eljárás, és a terhelt szolgálati vagy fegyelmi okból nem hagyható szabadlábon. 



(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okból elrendelt elozetes letartóztatás megszunik a terhelt szolgálati 
viszonyának megszunésével. 

1. A Be. 480. § a korábban hatályos büntetoeljárási törvény 340. §-ában rögzített és a katonai 
büntetoeljárásban alkalmazott sajátos elozetes letartóztatási okot fenntartja és egyúttal pontosítja. A 
szolgálati, függelemsérto, elöljárói és harcképességet veszélyezteto buncselekmények általános jogi tárgya a 
szolgálati rend és fegyelem, így azok bármelyikének elkövetése mindig sérti a jogi tárgyat, és általában a 
szolgálati helyen vagy a szolgálattal összefüggésben elkövetett bármely más buncselekmény megvalósítása 
szintén közvetlenül veszélyezteti azt. A Btk. XX. Fejezetében írt katonai buncselekmények jellege és a katonai 
életkörülmények viszonylagos zártsága miatt ezért továbbra is szükséges biztosítani azt a lehetoséget, hogy 
katonával szemben akkor is el lehessen rendelni az elozetes letartóztatást, ha szabadlábon hagyása esetén a 
katonai szervezet zárt rendjét, fegyelmét nem lehetne fenntartani anélkül, hogy az elkövetési magatartás azt 
ne sértené. Ugyanakkor a Be. 470. § a korábbi szabályozáshoz képest szélesebben vonta meg a katonai 
büntetoeljárás hatályát, ezért volt indokolt e speciális elozetes letartóztatási okot a katonai szolgálati rendet 
és fegyelmet közvetlenül sérto buncselekmények elkövetésének esetére korlátozni. 
2. Az elozetes letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bíróság általi elvonását jelenti. A Be. 129. § (2) 
bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt szabályok - amelyek meghatározzák az elozetes letartóztatás 
elrendelésének különös feltételeit - irányadóak a katonai büntetoeljárásban is. E kényszerintézkedés 
alkalmazhatóságának értelemszeru feltétele a szabadságvesztéssel fenyegetett buncselekmény elkövetésének 
alapos gyanúja, illetve ha a büntetoeljárásnak magánindítványra van helye, az elozetes letartóztatás a 
magánindítvány eloterjesztése elott nem rendelheto el. Az elozetes letartóztatás elrendelése kérdésében való 
döntésnél tehát szükséges az általános és valamely különös feltétel meglétének vizsgálata, mivel bármelyik 
feltétel hiánya a kényszerintézkedés elrendelésére vonatkozó indítvány elutasításához vezet. 
A katonai büntetoeljárásban az elozetes letartóztatással kapcsolatos indítványokat elso fokon a kijelölt 
megyei bíróság katonai tanácsa bírálja el. Szükséges megjegyezni, hogy az elozetes letartóztatással 
kapcsolatos eljárásban a vádirat benyújtásáig a nyomozási bíró jogkörében a katonai bíró jár el, és a 
kényszerintézkedést a nyomozati szakban a katonai ügyész is megszüntetheti. 
3. A katonai büntetoeljárásban a Be. 480. § (1) bekezdése az elozetes letartóztatás szabályaival kapcsolatban 
az általános rendelkezéseken felül egy további szabályt állít fel, amikor a katona szolgálati vagy fegyelmi 
okból nem hagyható szabadlábon. Ez a speciális letartóztatási ok gyakorlatilag elsosorban katonai 
buncselekményt (Btk. XX. Fejezet) elkövetokkel szemben alkalmazandó. Ezen túlmenoen alkalmazásra 
kerülhet ez a szabály olyan köztörvényi, általában kiemelkedo tárgyi súlyú és társadalomra veszélyességu 
buncselekmény elkövetése esetén is, amikor a katona az elkövetési magatartást a szolgálati helyen, illetoleg a 
szolgálattal összefüggésben valósítja meg, tehát az szoros összefüggésben van a katonai életviszonyokkal. 
Ugyanakkor a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett nem katonai, hanem más, 
vagyis köztörvényi buncselekmény megvalósításánál az (1) bekezdés a szolgálati vagy fegyelmi okból való 
letartóztatás további feltételeként rögzíti, hogy a buncselekményt a törvény szabadságvesztéssel rendelje 
büntetni. 
A Be. 480. § (1) bekezdésében rögzített elozetes letartóztatási ok fennállását a bíróságnak nem csupán a 
vádirat benyújtása elott, hanem a büntetoeljárás minden szakában vizsgálni kell, egészen az eljárás jogeros 
befejezéséig. A katonának a szolgálati vagy fegyelmi okból történo elozetes letartóztatása nem korlátozható a 
büntetoeljárás nyomozati szakaszára, az késobb is indokolt lehet. (BH1994. 527.) 
Azokban az esetekben, amikor az elozetes letartóztatást az általános szabályok között található okok is 
indokolják, akkor a katonai tanács a kényszerintézkedést nem csupán a Be. 480. § (1) bekezdésére, hanem a 
Be. 129. § (2) bekezdésének megfelelo alpontjára is hivatkozva rendeli el. A szökés vagy elrejtozés veszélyét, 
illetoleg a bizonyítás meghiúsítását vagy megnehezítését alátámasztó, továbbá az egyéb letartóztatást 
megalapozó ok fennállását a bíróság külön köteles indokolni. 
A katona szolgálati és fegyelmi okból történo elozetes letartóztatása nem mellozheto, ha alapos gyanú merült 
fel arra, hogy rövid idon belül ismételten jelentos súlyú katonai buncselekményt valósított meg. (BH1992. 
453.) Ehhez hasonló esetben a bíróság a határozatát a Be. 129. § (2) bekezdés d) pontjára is alapítja a Be. 
480. § (1) bekezdése mellett. 
Szükséges megjegyezni, hogy a korábban hatályos eljárási törvény 340. § (1) bekezdése a katona szolgálati 
vagy fegyelmi okból való elozetes letartóztatását a jelenlegi szabálytól némileg eltéroen, nem csupán az új Be. 
480. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, hanem lényegében bármely buncselekmény elkövetése 
esetén is lehetové tette. 
4. A Be. 480. § (2) bekezdése arról az esetrol rendelkezik, amikor a büntetoeljárás alatt a katona szolgálat 
viszonya megszunik. Ebben az esetben a jogintézmény lényegébol egyértelmuen az következik, hogy a 



szolgálati viszony - egyébként bármilyen okból történo - megszunésekor a terhelt szolgálati vagy fegyelmi 
okból elrendelt elozetes letartóztatását azonnal meg kell szüntetni. A törvény tulajdonképpen a hasonló 
ügyekben követett bírói gyakorlatot építette be a külön eljárás rendszerébe. 
A Be. 480. § (2) bekezdésében rögzített rendelkezés alapján a katonai szolgálati viszony megszunése azonban 
csak akkor vonja maga után az elozetes letartóztatás azonnali megszüntetését, ha annak elrendelésére 
kizárólag szolgálati vagy fegyelmi okból került sor. Azokban az esetekben viszont, amikor a katona szolgálati 
viszonya bár megszunt, de az elozetes letartóztatás elrendelésekor a különös feltételek közül a Be. 129. § (2) 
bekezdés a)-d) pontjainak valamelyikére is alapította a bíróság a határozatát, és ez az ok továbbra is fennáll, 
akkor a bíróság a kényszerintézkedést automatikusan nem szüntetheti meg, hanem köteles azt felülvizsgálni. A 
bíróság tehát a továbbiakban csak a Be. 129. § (2) bekezdés valamelyik alpontjára hivatkozva tarthatja fenn a 
tartalék -vagy nyugállományba helyezett terhelt elozetes letartóztatását. 
[A katona elozetes letartóztatására is vonatkozó részletes eljárási szabályokat lásd még a Be. 129-136. §-
okhoz fuzött magyarázatnál.] 

Az elozetes letartóztatás végrehajtása 

481. § Katona elozetes letartóztatása rendorségi fogdában nem hajtható végre. Az elozetes letartóztatás 
kivételesen, a bíróság határozata alapján legfeljebb harminc napig - ha a nyomozási cselekmény elvégzése ezt 
indokolttá teszi - a katonai ügyész határozata alapján kétszer - alkalmanként legfeljebb tizenöt napig - helyorségi 
fogdában is végrehajtható. 

1. A katona elozetes letartóztatásának végrehajtásával kapcsolatos kérdéseket az elozo büntetoeljárási 
törvény külön nem szabályozta. A Be. 481. § (1)-(3) bekezdései tehát a katona elozetes letartóztatásának 
helyére nézve állapítanak meg sajátos rendelkezéseket. Azt azonban elore kell bocsátani, hogy a Be. 481. §-a 
a 2002. évi I. törvény 308. § (4) bekezdése alapján csupán 2005. január 1-jén lép hatályba, mert a 
törvényhely rendelkezéseit a hozzá fuzött indokolás szerint a jelenlegi - büntetés-végrehajtás során tapasztalt 
- körülmények között csak nagy nehézségek árán lehetne végrehajtani. Addig az idopontig az elozetes 
letartóztatás végrehajtásának helyére a Bv. tvr. 116. §-ának (1) és (3) bekezdése az irányadó. 
Vannak olyan esetek, amikor az általános szabályok lehetové teszik az elozetes letartóztatás rendorségi 
fogdában való végrehajtását, és ezek a katonai büntetoeljárás keretén belül is felmerülhetnek. Ugyanakkor 
tulajdonképpen gyakorlati megfontolásból a Be. 481. § (1) bekezdése alapján a törvény a rendorségi 
fogdában történo végrehajtás helyett - ha az egyéb feltételek is fennállnak - lehetoséget biztosít a fegyveres 
erok tényleges állományú tagjával szemben az elozetes letartóztatás helyorségi fogdában való végrehajtására. 
A törvény szövegébol következoen azonban erre csak kivételesen kerülhet sor, és a bíróság határozata alapján 
legfeljebb harminc napig tarthat a kényszerintézkedés ily módon való végrehajtása. Ha a nyomozási 
cselekmény elvégzése ezt feltétlenül indokolttá teszi, akkor a katonai ügyész határozata alapján kétszer - 
alkalmanként legfeljebb tizenöt napig - hajtható végre helyorségi fogdában az elozetes letartóztatás. A Be. 
481. § (1) bekezdése mintegy garanciális szabályként állít fel e sajátos végrehajtási módra idobeli korlátot. A 
törvényben meghatározott határido elteltével a fegyveres erok tényleges állományába tartozó katona elozetes 
letartóztatását az általános szabályoknak megfeleloen kell végrehajtani. 
A Be. 481. § (2) bekezdése a rendorség hivatásos állományú tagjának elozetes letartóztatásával kapcsolatban 
fogalmaz meg sajátos rendelkezést. Eszerint a rendorség hivatásos állományú tagjával szemben az elozetes 
letartóztatás végrehajtása során a Be. 135. § (2) bekezdése nem alkalmazható. Ez utóbbi törvényhely 
egyébként azt rögzíti - szintén 2005. január 1-jei hatálybalépéssel, hogy a vádirat benyújtása elott az elozetes 
letartóztatás kivételesen, a bíróság határozata alapján legfeljebb harminc napig; továbbá - ha a nyomozási 
cselekmény elvégzése ezt indokolttá teszi - az ügyész határozata alapján kétszer - alkalmanként legfeljebb 
tizenöt napig - rendorségi fogdában is végrehajtható. A katonai büntetoeljárásban alkalmazandó speciális 
rendelkezés indoka az, hogy az a fegyveres szerv - adott esetben a rendorség - amely az elozetes letartóztatás 
végrehajtását mintegy alaptevékenységként látja el, az a saját állományába tartozó hivatásos személy elozetes 
letartóztatását ne hajthassa végre, ami a kényszerintézkedés végrehajtásakor ily módon egyfajta garanciális 
szabályként is értelmezheto. Erre figyelemmel mondja ki a Be. 481. § (2) bekezdésének második mondata azt, 
hogy az elozetes letartóztatás rendorségi fogdában akkor sem hajtható végre, ha a terhelt szolgálati viszonya 
idoközben megszunt. 
A Be. 481. § (3) bekezdése pedig a büntetés-végrehatási szervezet hivatásos állományú tagjának elozetes 
letartóztatásával kapcsolatban rögzít külön szabályt. Ennek megfeleloen a büntetés-végrehajtási szervezet 
hivatásos állományú tagjával szemben elrendelt elozetes letartóztatást rendorségi vagy katonai fogdában kell 
foganatosítani. A rendelkezés indoka megegyezik a korábban kifejtettekkel, és érvényesül az a (2) 



bekezdésbeli szabály is, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet tagjával szemben a szolgálati viszonya 
megszunése után ugyancsak rendorségi vagy katonai fogdában kell végrehajtani az elozetes letartóztatást. 
2. Egyébként az elozetes letartóztatás végrehajtásának általános szabályait a büntetések és az intézkedések 
végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. számú törvényereju rendelet 116-121/A. §-ai tartalmazzák. A tvr. 127. § 
(2) bekezdésében írt felhatalmazása alapján a részletes szabályokat a katonák szabadságvesztésének, elozetes 
letartóztatásának és pártfogó felügyeletének végrehajtásáról szóló 1/1979. (VIII. 25.) HM-IM együttes 
rendelet VI. fejezete tartalmazza. A rendelet 47. §-ának (1) bekezdése rendelkezik az elozetes letartóztatás 
végrehajtásának helyérol. Eszerint a katona orizetbe vétele és elozetes letartóztatása az eljárás befejezéséig 
elsosorban a katonai bv. intézetben vagy az erre kijelölt katonai fogdában, illetve - a külön jogszabályban 
meghatározott módon - nem katonai bv. intézetben, továbbá a nyomozás befejezéséig rendorségi fogdában 
hajtható végre. Értelemszeruen a büntetoeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 481. §-ának tényleges 
hatálybalépésével - ahogyan erre már utalás történt - a katonának tekintendo személyek elozetes 
letartóztatását a speciális rendelkezéseknek megfeleloen kell végrehajtani. 
A Magyar Honvédség katonai büntetés-végrehajtási intézete a Katonai Fogház, azonban az elozetes 
letartóztatás foganatosítására gyakran mégis nem katonai bv. intézetben és a Magyar Honvédség 
parancsnoka által erre kijelölt katonai (helyorségi) fogdában kerül sor. 
Szükséges még megjegyezni azt is, hogy a katona elozetes letartóztatásának végrehajtása során a 
letartóztatott a szolgálati és állományviszonyát megtartja, azonban elöljárói és feljebbvalói joggal nem 
rendelkezik. Egyúttal el kell különíteni egymástól a szabadságvesztésre ítélteket és az elozetes 
letartóztatottakat; a hivatásos, a szerzodéses és a hadköteles katonákat; az ugyanazon büntetoeljárásban 
elozetesen letartóztatottakat. Ezen túlmenoen külön elhelyezést kell biztosítani a hadköteles és a tartalékos 
állományú honvédek és tisztesek; a szerzodéses tisztesek, valamennyi tiszthelyettes és zászlós, a tisztek 
(tábornokok) részére. 
[Az elozetes letartóztatás végrehajtásával kapcsolatos további részletes szabályokat lásd az 1/1979. (VIII. 25.) 
HM-IM együttes rendelet 47-58. §-okban írtaknál.] 

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 lehetové, illetve kötelezové teszi. 

A terhelt védelemhez való alapveto jogát a Be. 5. § (1)-(4) bekezdései tartalmazzák. A Be. 43. § (1) 
bekezdésének c) pontja pedig kimondja, hogy a terheltnek megfelelo idot és lehetoséget kell kapnia a 
védekezésre való felkészülés végett. Ezen túlmenoen a katonai büntetoeljárásban a Be. 482. §-a további 
kötelezo érvényu szabályt rögzít a katonának tekintendo terhelt védekezési jogának biztosítása érdekében. 
Ennek lényege, hogy a katonai szolgálatát teljesíto terheltnek - a tényleges szolgálati viszonya fennállásának 
idotartamára - szolgálatmentességet kell biztosítani nem csak azokban az esetekben, amikor a személyes 
részvételt az eljárási törvény kötelezové teszi, hanem akkor is, amikor az eljárási cselekményen való 
megjelenést csupán lehetové teszi a törvényi rendelkezés. A Be. 482. §-a a terhelt jogainak teljes köru 
biztosítása érdekében egyértelmuvé teszi, hogy a katonai szolgálati rend és fegyelem érdeke nem helyezheto a 
védekezési jog elé. Gondoskodni kell tehát arról, hogy a katona a törvényben rögzített jogait a leheto 
legteljesebb mértékben érvényesíthesse és egyúttal azokat ténylegesen gyakorolhassa is. Ezért a szabályozás 
biztosítja a szolgálatmentességet mindazon eljárási cselekményekre, amelyekre a terheltet megidézték, illetve 
azokra is, amelyekrol csupán értesítették, de azokon mégis részt akar venni, éppen terhelti jogainak - így a 
jelenlét, iratbetekintés, indítványok és észrevételek megtétele, jogorvoslat bejelentése - érvényesítése 
érdekében. A szolgálatmentesség biztosításának van azonban egy további feltétele, mely szerint a katonának 
az eljárási cselekményen ténylegesen is jelen kell lennie, hiszen csupán így van értelme annak, hogy az 
elöljáró biztosítsa a szolgálatmentességet a katona számára. 
Egyébként a szolgálatmentességet a hivatásos, szerzodéses és a hadköteles katonáknak minosülo 
személyeknek egyaránt biztosítani kell a tényleges szolgálati viszonyuk fennállásának idejére. (A katona 
fogalmára lásd a Btk. 122. §-át.) 

Szoros felügyelet alá helyezés 

483. § (1) Hadköteles katonával szemben lakhelyelhagyási tilalom nem rendelheto el. A 129. § (2) bekezdésének 
b)-d) pontjában, valamint a 480. §-ban meghatározott letartóztatási ok fennállása esetén a bíróság a hadköteles 



katona elozetes letartóztatása helyett elrendelheti a terhelt alakulatánál a szoros felügyelet alá helyezését. A szoros 
felügyelet alá helyezett terhelt fegyveres szolgálatot nem láthat el, és szolgálati helyét a vádirat benyújtásáig a 
katonai ügyész, azt követoen a bíróság engedélye nélkül nem hagyhatja el. 

(2) A szoros felügyelet alá helyezés meghosszabbítására az elozetes letartóztatás meghosszabbítására vonatkozó 
rendelkezések (131. §), megszunésére pedig a 480. § (2) bekezdése irányadó. 

(3) A szoros felügyelet alá helyezés elrendelése esetén az eljárásban védo részvétele kötelezo. 
1. Az 1973. évi I. törvény a katonai büntetoeljárásban nem tartalmazott a lakhelyelhagyási tilalommal 
kapcsolatos külön rendelkezést. Egyébként a lakhelyelhagyási tilalom a Be. 137. § (1) bekezdése alapján a 
terhelt mozgási szabadságát és a lakóhely szabad megválasztásának jogát korlátozza; a lakhelyelhagyási 
tilalom hatálya alatt álló személy a számára meghatározott területet, körzetet engedély nélkül nem hagyhatja 
el, a tartózkodási helyét, illetoleg a lakóhelyét nem változtathatja meg. 
A Be. 483. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés a kényszerintézkedések közül a lakhelyelhagyási tilalom 
elrendelésének lehetoségét a hadköteles katonával szemben kizárja. Ugyanis a hadköteles katona az általános 
hadkötelezettség alapján általában nem a lakóhelyén, hanem értelemszeruen a szolgálati helyén tartózkodik, 
ezért ennél az állománycsoportnál a szolgálati hely elhagyását is meg kellene tiltani abban az esetben, ha vele 
szemben lakhelyelhagyási tilalom elrendelésére kerülhetne sor. A hadköteles katona egyébként is a szolgálati 
helyét (a laktanyát) parancsra vagy - a kimaradás kivételével - engedély alapján hagyhatja el, illetoleg 
maradhat attól távol, tehát a szolgálati hely elhagyására kizárólag az illetékes elöljáró rendelkezése alapján 
van mód. Ebbol következik, hogy a lakhely, illetve szolgálati hely elhagyásának tilalmával a hadköteles 
katonák szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (a továbbiakban: Hkt.) 72-80. §-okban írt - a 
kilépésre, kimaradásra, eltávozásra, szabadságra, összefoglalóan a szolgálati hely elhagyására vonatkozó - 
szabályok nem hatályosulhatnának, ami viszont ellentétben állna a honvédelmi és a hivatkozott törvényben 
rögzített alapveto jogokat biztosító rendelkezésekkel. 
A Be. 483. § (1) bekezdésének elso mondata a lakhelyelhagyási tilalom elrendelését csak hadköteles 
katonával szemben zárja ki, ezért elvileg hivatásos és szerzodéses állományú katonával szemben ez a 
kényszerintézkedés alkalmazható, ha a buncselekmény jellegére, a terhelt személyi körülményeire, különösen 
az egészségi állapotára vagy a családi körülményeire tekintettel az elozetes letartóztatással elérni kívánt 
célok ezzel is biztosíthatók. Szükséges azonban megjegyezni, hogy a katonai életviszonyok sajátosságaira 
figyelemmel a kényszerintézkedés e nemének alkalmazása hivatásos és szerzodéses katonánál legalábbis 
megfontolandó, ugyanis figyelemmel kell lenni a katonai szolgálati rend és fegyelem sajátos érdekeire is, 
amire tekintettel viszont, bizonyos elkövetési magatartásoknál a lakhelyelhagyási tilalomnak az elrendelése 
ellentétes lehet a jogintézmény céljával. 
2. Mivel hadköteles katonával szemben a lakhelyelhagyási tilalom nem rendelheto el, viszont az elkövetett 
cselekmény jellege miatt adott esetben szükség lehet a személyi szabadság valamilyen szintu korlátozására, 
ezért ezen állománycsoportba tartozó katonáknál fokozottan kell vizsgálni a Be. 483. §-ban (1) bekezdésében 
szintén szabályozott szoros felügyelet alá helyezés elrendelésének lehetoségét, ha az elozetes letartóztatásra 
nincs szükség. 
A hadköteles katona szoros felügyelet alá helyezésére vonatkozó rendelkezést az 1973. évi I. törvény a 
hatálybalépésekor a 341. §-ban tartalmazta, majd e katonai büntetoeljárásban alkalmazható 
kényszerintézkedést az 1989. évi XXVI. törvény 27. §-a hatályon kívül helyezte, azért mert e jogintézményt a 
gyakorlatban csak ritkán alkalmazták. A szoros felügyelet alá helyezést - az új szabályozástól eltéroen - az 
illetékes parancsnok, a katonai ügyész és a katonai bíróság is elrendelhette, ha az elozetes letartóztatás 
indokai nem állottak fenn. Az azóta eltelt idoszak azonban egyértelmuvé tette, hogy a hadköteles katona 
szolgálati vagy fegyelmi okból való elozetes letartóztatása mellett szükséges egy olyan jogintézmény 
bevezetése is, amely szintén a személyi szabadság bizonyos mértéku korlátozását jelenti, de egyúttal reális 
alternatívát jelent annak teljes elvonásával szemben. Az új Be. 483. §-a tehát a hadköteles katonával szemben 
mintegy a lakhelyelhagyási tilalom helyett ismételten bevezette a szoros felügyelet alá helyezés lehetoségét. 
A szoros felügyelet alá helyezés olyan kényszerintézkedés, mely enyhébb következményekkel jár az elozetes 
letartóztatásnál, és az kizárólag a katonai büntetoeljárásban, valamint csak hadköteles katonával szemben 
kerülhet alkalmazásra. Elrendelésének alapveto feltétele a Be. 129. § (2) bekezdésének b)-d) pontjaiban 
részletezett elozetes letartóztatási okok megléte, nevezetesen az, hogy fennálljon a terhelt szökésének, 
elrejtozésének a veszélye, a tanúk befolyásolásának vagy megfélemlítésének, illetve a bizonyítás 
megnehezítésének a veszélye, továbbá alaposan felteheto, hogy újabb buncselekményt követne el a sorkatona 
a szabadlábon hagyása esetén. A szoros felügyelet alá helyezés elrendelésének további feltétele lehet a Be. 
480. §-ban meghatározott letartóztatási ok fennállása, vagyis az, hogy a hadköteles katona ellen katonai 
buncselekmény, vagy a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben elkövetett buncselekmény 



miatt legyen folyamatban büntetoeljárás, és a terhelttel szemben szolgálati vagy fegyelmi okból szükség 
legyen a személyi szabadság korlátozására, de a súlyosabb elozetes letartóztatás a felsorolt okok miatt 
mégsem indokolt. 
A bíróság az eset összes körülményeinek vizsgálatával foglal állást akkor, amikor a hadköteles katona szoros 
felügyelet alá helyezését elrendeli, amit értelemszeruen a terhelt alakulatánál kell végrehajtani. 
A szoros felügyelet alá helyezett katona - a törvény szerint - fegyveres szolgálatot nem láthat el, de egyéb 
szolgálatba vezényelheto a kényszerintézkedés tartama alatt is. További szabály az is, hogy a szoros felügyelet 
alatt álló katona a szolgálati helyét a vádirat benyújtásáig a katonai ügyész, azt követoen pedig a bíróság 
engedélye nélkül nem hagyhatja el. Ez utóbbi rendelkezés összhangban van a hadköteles katonák szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvénynek a már hivatkozott 72-80. §-aiban írt rendelkezéseivel. A katona 
a szolgáti hely elhagyása iránti kérelmét az ügyészségtol, illetve a bíróságtól kérheti a szolgálati út 
betartásával. 
A szoros felügyelet alá helyezés elrendelésére az elozetes letartóztatás elrendelésére vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni. A szolgálati hely elhagyása iránti kérelemrol az ügyészség, illetve a bíróság az iratok alapján 
dönt. 
3. A Be. 483. § (2) bekezdése a szoros felügyelet alá helyezés meghosszabbításával és megszunésével 
kapcsolatban tartalmaz rendelkezést. A szoros felügyelet alá helyezés mintegy a Be. 480. § szerinti elozetes 
letartóztatást helyettesíto kényszerintézkedés, ezért a határidejére és a meghosszabbítására vonatkozó 
szabályok megegyeznek a katona szolgálati vagy fegyelmi okból való letartóztatásának szabályaival. A Be. 
131. § (1) bekezdése alapján a vádirat benyújtása elott elrendelt szoros felügyelet alá helyezés az elso fokú 
bíróságnak a tárgyalás elokészítése során hozott határozatáig, de legfeljebb egy hónapig tart. Ezt követoen 
kerülhet sor a katonai ügyész indítványára a kényszerintézkedés meghosszabbítására, aminek részletes 
szabályait a Be. 131. § további bekezdései tartalmazzák. 
Szükséges megjegyezni, hogy a szoros felügyelet alá helyezés elrendelésére és meghosszabbítására a 
gyakorlatban általában csekélyebb tárgyi súlyú katonai vétségek miatt, továbbá olyan ügyekben kerülhet sor, 
amelyek rövid határidon belüli befejezése kiszámítható, mert az eljárás elhúzódása értelmetlenné tenné a 
jogintézmény célját és így alkalmazását is. 
Értelemszeruen a Be. 483. §-nál is irányadó a Be. 480. § (2) bekezdésében írt rendelkezés, mely szerint a 
szolgálati viszony megszunésével a szoros felügyelet alá helyezés is megszunik, hiszen a kényszerintézkedés 
elrendelésének egyik alapja, a szolgálati vagy fegyelmi ok is megszunik a hadköteles katona 
tartalékállományba helyezésével. A szoros felügyelet alá helyezés megszunése esetében, amennyiben az 
indokolt, a bíróság azonban más kényszerintézkedést is elrendelhet. 
4. Mivel a szoros felügyelet alá helyezett hadköteles katona csak a katonai ügyész, illetve a bíróság 
engedélyével hagyhatja el a szolgálati helyét, ezért a személyi szabadsága jelentosen korlátozva van a 
kényszerintézkedés ideje alatt. Tulajdonképpen ez okból rögzíti a Be. 483. § (3) bekezdése azt, hogy a szoros 
felügyelet alá helyezés elrendelése esetén az eljárásban kötelezo a védo részvétele. 
[A szoros felügyelet alá helyezés végrehajtásának, valamint a katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási 
tilalom ellenorzésének egyes részletszabályait a 11/2000. (V. 24.) HM-BM-IM-TNM együttes rendelet 
tartalmazza.] 

Az óvadék letételének kizárása 

484. § Katona esetében a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt óvadék letételének nincs helye. 
A Be. 484. § szintén új törvényi rendelkezést tartalmaz a katonai büntetoeljárásra vonatkozó szabályok között. 
E törvényhely - függetlenül attól, hogy a katona mely fegyveres eronél, vagy rendvédelmi szervnél, és milyen 
állománycsoportban teljesít szolgálatot, a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt - az óvadék 
letételének lehetoségét kizárja. 
A Be. 147. § (1) bekezdése szerint a bíróság a Be. 129. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott 
esetben a terhelt elozetes letartóztatásának elrendelését mellozheti, és az elrendelt elozetes letartóztatást 
megszüntetheti, ha a buncselekményre és a személyi körülményekre tekintettel az eljárási cselekményeknél a 
terhelt megjelenését az óvadék letétele valószínuvé teszi. 
A katona a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt sajátos függelmi viszonyok között, az alá -és 
fölérendeltség rendszerében látja el feladatait, amit a különbözo jogszabályok, szabályzatok, és az elöljárók 
parancsai, utasításai részletesen meghatároznak. E körülménybol következik, hogy a katona - szolgálati 
viszonyból - adódó alapveto kötelessége, hogy megjelenjék a szolgálati helyén, és a kapott parancsokat 
végrehajtsa. A katonának tehát nem csupán állampolgári, hanem egyúttal szolgálati kötelezettsége is az, hogy 



az eljárási cselekményeknél jelen legyen. A törvényhelyhez fuzött miniszteri indokolás szerint: "Ha annak 
megalapozott gyanúja merül fel, hogy a katona e kötelezettségének nem fog eleget tenni, illetoleg a jelenléte 
az eljárási cselekményeknél csak kényszerintézkedés elrendelésével biztosítható, ez azt fejezi ki, hogy a 
szolgálati helyét önkényesen el fogja hagyni, attól jogellenesen távol fog maradni, illetoleg a kapott 
parancsokat nem fogja végrehajtani. Ezen az alapon pedig a Be. 129. § (2) bekezdésének d) pontja alapján 
kellene az elozetes letartóztatását elrendelni." Abban az esetben pedig, ha a körülményekbol megalapozottan 
lehet arra következtetni, hogy a terhelt szabadlábon hagyása esetén a megkísérelt vagy elokészített 
buncselekményt véghezvinné, vagy szabadságvesztéssel büntetendo újabb buncselekményt követne el a Be. 
147. §-ban írtak alapján óvadék letételére nincs lehetoség. Lényegében az okból mondja ki a törvény, hogy 
katona esetében a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt óvadék letételének nincs helye. 

A feljelentés elutasítása 

485. § A feljelentés elutasítására a Btk. 124. §-ában meghatározott büntethetoséget megszünteto ok miatt a katonai 
nyomozó hatóság is jogosult. 

1. A Be. 485. § szintén új rendelkezés a katonai büntetoeljárást tartalmazó XXI. Fejezetben. 
A Btk. 124. §-ának hatályos szövegét az 1998. évi LXXXVII. törvény 31. §-a állapította meg, és kimondja, 
hogy a Btk. 73. § (2) bekezdésének esetét kivéve nem büntetheto katonai vétség miatt az elköveto, ha a tettes 
szolgálati viszonyának megszunése óta egy év eltelt. 
A feljelentés elutasításának e büntethetoséget megszünteto ok miatti helyes és törvényes alkalmazásához 
szükséges néhány anyagi jogi szabályt is tisztázni. Így meg kell említeni azt, hogy a Btk. 124. §-a nem 
vonatkozik a katonai buntettet vagy az egyéb köztörvényi buncselekményt elkövetokre. Fontos körülmény az 
is, hogy a speciális büntethetoséget megszünteto ok az elkövetok közül csupán a tettesekre vonatkozik, és a 
szabály alkalmazhatóságának további feltétele az egy év eltelte. (BH1996. 462.; FBK. 1996/25.) Az egy év 
eltelte pedig - a gyakorlat szerint - abszolút eljárást megszünteto ok, és annak sincs jelentosége, hogy az 
elköveto szolgálati viszonya mely okból szunt meg. A tartalék vagy nyugállományba helyezéstol számított egy 
év eltelte után a katonai vétséget elkövetovel szemben nincs helye büntetoeljárás lefolytatásának. 
Értelemszeruen az említett rendelkezések vonatkoznak a társtettesekre is. A törvény azonban a társtettesek 
közül kizárólag annak az elkövetonek a büntethetoségét szünteti meg, akinek a szolgálati viszonya ténylegesen 
eltelt. Abban az esetben, ha a katonatárs még a szolgálatát ténylegesen teljesíti vagy a szolgálati viszonyának 
megszunése óta még nem telt el az egy év, akkor a tettestárs természetesen büntetheto. 
Egyértelmuen következik a törvény szövegébol, hogy a katonai vétségek részesei is a tettes szolgálati 
viszonyának megszunésétol számított egy éves határidon belül büntethetok. Ugyanígy nem érinti a katonai 
vétségek felbujtóinak vagy bunsegédeinek a büntethetoségét, ha náluk a tartalékállományba vagy 
nyugállományba helyezéstol számított egy év már eltelt, de a tettes még teljesíti a szolgálatát, illetve a 
szolgálati viszonya megszunése óta az egy év még nem telt el. A részesek tehát mindaddig felelosségre 
vonhatók, amíg a tettesek bármelyikének is fennáll a büntethetosége. 
2. Amennyiben a Btk. 124. §-ában meghatározott speciális büntethetoséget megszünteto okot a katonai 
nyomozó hatóság észleli, akkor az ügyben tett feljelentést a Be. 485. § alapján alakszeru határozattal 
elutasítja. A katonai büntetoeljárásban a feljelentés elutasítására a törvény nem csupán a katonai ügyészt, 
hanem a többi katonai nyomozó hatóságot, így az illetékes parancsnokot is feljogosítja. Az ilyen ügyben 
hozott határozatot röviden azoknak a tényeknek a rögzítésével kell indokolni, amelyek a határozat 
rendelkezéseire okot adtak. Az általános szabályoknak megfeleloen a feljelentést elutasító határozat ellen 
panasznak van helye. 
Be. 485/A. § 
1. Az 1973. évi I. törvényben szintén a katonai büntetoeljárásról szóló fejezetben kapott helyet a 
buncselekmény fegyelmi jogkörben való elbírálására vonatkozó rendelkezés, amelyet még az 1993. évi XVII. 
törvény 103. § (1) bekezdése helyezett hatályon kívül. A jogszabályváltozás elvi indoka az volt, hogy bármely 
buncselekmény elkövetése esetén - még ha az csupán katonai vétség is - csak a bíróság alkalmazhasson végso 
soron felelosségre vonást és joghátrányt. 
Az ezt követo jogalkotás során viszont olyan törvények léptek hatályba, amelyek kello részletességgel 
szabályozzák a hivatásos, a szerzodéses és a hadköteles katonákkal szemben a fegyelmi eljárással kapcsolatos 
kérdéseket, ezért ismét felmerült a fegyelmi eljárás katonai büntetoeljárás keretén belüli 
alkalmazhatóságának igénye. Azt a körülményt is meg kell jegyezni, hogy idoközben a Magyar Köztársaság 
csatlakozott az Észak-atlanti Szerzodéshez, és a magyar fegyelmi eljáráshoz hasonló jogintézmények a NATO 
tagállamainak jogrendszerében is megtalálhatók. Ezért a 2002. évi I. törvény 244. §-a a katonai 



büntetoeljárás fejezetének rendelkezései közé illesztette be a Be. 485/A.-485/B. §-ait, amelyek szabályai újból 
lehetoséget biztosítanak buncselekmény (katonai vétség) fegyelmi eljárás keretén belüli elbírálására. 
Egyébként a fegyelmi eljárás részletes szabályait a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), a hadköteles katonák szolgálati 
viszonyáról szóló 1996. évi XLIV. törvény (Hkt.), valamint a Magyar Honvédség hivatásos és szerzodéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) tartalmazzák. 
A Be. 485/A. és a Be. 485/B. §-aiban rögzített rendelkezések lehetoséget biztosítanak a csekély tárgyi súlyú 
katonai vétséget elkövetok számára az ügyészi határozatot követoen arra, hogy adott esetben választhassanak 
a büntetoeljárástól való elterelés, vagyis a fegyelmi eljárás keretén belüli felelosségre vonás és a bírósági 
eljárás között. Az 1993 óta bekövetkezett eljárási törvényben megfogalmazott változások, például a vádemelés 
elhalasztásának bevezetése a fegyelmi eljárás választhatóságát szintén alátámasztja. Nem lehet viszont 
fegyelmi eljárásra utalni az ügy iratait, ha az eljárás tárgya katonai buntett, legyen annak bármilyen csekély 
a tárgyi súlya, mert az már ellentétes lenne a törvényhely céljával. 
2. A Be. 485/A. § (1) bekezdése alapján a katonai ügyész az illetékes parancsnok feljelentését elutasítja, 
illetoleg a folyamatban lévo nyomozást megszünteti az olyan katonai vétség miatt, amely alapján az ügyészség 
szerint nincsen szükség a bíróság elotti felelosségre vonásra, hanem a büntetés célja fegyelmi fenyítéssel is 
elérheto. Ebben az esetben az ügy iratait a fegyelmi eljárás lefolytatása végett az illetékes parancsnoknak kell 
megküldeni. 
Állományilletékes parancsnokon általában azt az általános munkáltatói jogkört gyakorló elöljárót kell érteni, 
aki a fegyveres szerv olyan szervezeti egységét vezeti, amely önálló állománytáblával rendelkezik; egyúttal 
gyakorolja mindazon munkáltatói jogokat, és teljesíti azokat a kötelezettségeket, amelyeket a fegyveres 
szervre vonatkozó jogszabály nem határoz meg más parancsnok, vezeto részére. A fegyelmi eljárásra utalt 
katonai vétségnél figyelemmel kell lenni a cselekmény tárgyi súlyára, az elkövetés jellegére, az elköveto 
személyiségére és arra, hogy a Btk. 37. §-ában meghatározott célok a fegyelmi fenyítés kiszabásával is 
hatályosuljanak. 
A Be. 485/A. § (2) bekezdése arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha az addigi eljárás adatai alapján a 
katonai nyomozó hatóság - amely lehet akár az illetékes parancsnok is - lát lehetoséget a csekélyebb súlyú 
buncselekmény (katonai vétség) fegyelmi eljárás keretében történo elbírálására. Ekkor a katonai nyomozó 
hatóság az ügy iratait - saját indokolt álláspontjának rögzítésével együtt - az (1) bekezdés szerinti határozat 
meghozatala céljából haladéktalanul felterjeszti a területileg illetékes katonai ügyészhez. Az iratok 
felterjesztését követo hetvenkét órán belül a katonai ügyésznek határozatot kell hoznia vagy a nyomozás 
megszüntetésérol és ezzel egyidejuleg az iratoknak a fegyelmi eljárásra illetékes parancsnoknak való 
megküldésérol, vagy pedig a nyomozás további folytatásáról. 
3. A Be. 485/A. § (3) bekezdésében rögzített szabályozásra figyelemmel viszont a nyomozást el kell rendelni, 
illetoleg a büntetoeljárást folytatni kell a katonai vétség miatt is, ha az ügy gyanúsítottja vagy akár a védoje a 
feljelentést elutasító, illetve a nyomozást megszünteto ügyészi határozat ellen a Be. 195. § (1) bekezdése 
szerinti panasszal élt. Ugyanakkor e panasznak akkor lehet csupán helyt adni, ha a feljelentés elutasításának, 
illetoleg a nyomozás megszüntetésének nem volt más oka, mint az iratoknak a fegyelmi eljárásra való 
megküldése. Abban az esetben, ha a feljelentés elutasításának a Be. 174. § (1) bekezdés a)-f) pontjaiban, 
illetve a nyomozás megszüntetésének a Be. 190. § (1) bekezdés a)-i) pontjaiban meghatározott oka is 
fennállott, akkor a (3) bekezdés alkalmazására nincs lehetoség. A panaszjogára, továbbá a panaszjog 
meghatározott korlátjára az ügyészi határozatban a gyanúsítottat külön figyelmeztetni kell. 
4. A Be. 485/A. § (4) bekezdése alapján, ha a katonai ügyész a buncselekmény elbírálását fegyelmi eljárásra 
utalta, és ellene törvényes határidon belül nem jelentettek be panaszt, akkor a fegyelmi eljárás lefolytatására 
illetékes parancsnok a katonai vétség elkövetojének szolgálati viszonyát szabályozó külön törvények 
rendelkezései szerinti eljárásban, az ott meghatározott fegyelmi fenyítést szabhatja ki. 
A határorség, a rendorség, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
hivatásos állományú tagjaival, illetve a határorség szerzodéses állományú tagjaival szemben a Hszt. XII. 
Fejezete (119-149. §-ok) tartalmazza a fegyelmi felelosség részletes szabályait, ezen belül a kiszabható 
fenyítési nemeket a 123. § rögzíti. A Magyar Honvédség hivatásos és szerzodéses állományú katonáinak 
fegyelmi felelosségére vonatkozó szabályait a Hjt. XII. Fejezete (131-168. §-ok) tartalmazza, a fegyelmi 
fenyítéseket az 135. § részletezi. A hadköteles, így a hadköteles katonák fegyelmi felelosségre vonására pedig 
a Hkt. VIII. Fejezete (87-106. §-ok) rögzít szabályokat, a fegyelmi fenyítéseket a 93. § sorolja fel. 
A fegyelmi eljárás keretében a fegyelmi eljárás alá vont katonát meg kell hallgatni, és a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseknek megfeleloen vele szemben az illetékes parancsnok határozatot hoz. 



A hivatásos és szerzodéses állományú katonákkal szemben a következo fenyítések alkalmazhatók: feddés, 
megrovás, szigorú megrovás, pénzbírság, a beosztási illetmény legfeljebb 20%-kal történo csökkentése 
legfeljebb 1 évig, a minimális várakozási ido 6 hónaptól 2 évig terjedo meghosszabbítása, alacsonyabb 
szolgálati beosztásba helyezés, a szolgálati viszony megszüntetése és a lefokozás. A hadköteles katonákkal 
szemben alkalmazható fegyelmi fenyítések: feddés, megrovás, kimaradás és eltávozás megvonása 3-tól 14 
napig, a soron következo rendfokozatba történo eloléptetés várakozási idejének 1 hónapig terjedo 
meghosszabbítása, eggyel alacsonyabb rendfokozatba való visszavetés 1 hónapig, alacsonyabb szolgálati 
beosztásba helyezés, lefokozás és 14 napig terjedo fogdában letöltendo fogság. 
A Be. 485/A. § (5) bekezdése rögzíti, hogy a fegyelmi eljárás keretén belül az illetékes parancsnok által a 
katonai vétség miatt kiszabott határozatot a katonai ügyésznek is kézbesíteni kell. Természetesen a határozat 
katonai ügyésznek való kézbesítése ebben az esetben mintegy tájékoztató jellegu, mivel a törvényi szabályozás 
a katonai ügyész számára jogorvoslati lehetoséget nem biztosít. Ennek az indoka az, hogy a katonai ügyész az 
iratok fegyelmi eljárásra való megküldésével az illetékes parancsnokra bízza a joghátrány alkalmazását, 
vagyis a fegyelmi fenyítés nemének kiválasztását. Értelemszeruen a kihirdetett fegyelmi határozatot a 
megfenyített katonának, és ha van védoje, akkor azt számára is írásba foglalva kézbesíteni kell. 
Be. 485/B. § 
1. A Be. 485/B. §-a a katonai vétség miatti fegyelmi eljárás keretén belül fegyelmi fenyítést kiszabó 
parancsnoki határozat bírósági felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
Egyébként a fegyelmi eljárás keretén belül hozott érdemi határozat ellen annak kihirdetését követo 8 napon 
belül a hivatásos és a szerzodéses állomány megfenyített tagja - illetve az o hozzájárulásával a képviseloje 
(védoje) - az elöljáró parancsnokhoz fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a fenyítést kiszabó parancsnok 
megvizsgálja. Amennyiben a fellebbezésnek helyt ad, a határozatát saját hatáskörében visszavonja és új 
határozatot hoz. Egyéb esetben az eljárás során keletkezett iratokat három napon belül felterjeszti az elöljáró 
parancsnokhoz. Az elöljáró parancsnok a hozzá felterjesztett iratok alapján az egész fegyelmi eljárást 
felülvizsgálja, és a felterjesztéstol számított 15 napon belül dönt: az elsofokú fegyelmi határozatot 
helybenhagyja, hatályon kívül helyezi, vagy megváltoztatja (Hjt. 160. és 161. §-a, illetve Hszt. 142. és 143. §-
a). Tartalmilag hasonló szabályokat tartalmaznak a hadköteles katonák panaszjogára vonatkozó 
rendelkezések is (lásd a Hkt. 103. és 104. §-át). 
A Be. 485/B. § (1) bekezdés alapján a megfenyített és védoje - ha az elobb nevesített külön törvényben 
meghatározott panasz, illetve fellebbezési jogát már kimerítette - a jogeros parancsnoki döntést követo három 
napon belül a fegyelmi eljárásra utalt buncselekmény miatt fenyítést kiszabó határozat vagy parancs bírósági 
felülvizsgálatát kérheti. Ebben az esetben - függetlenül annak nemétol - a fegyelmi fenyítés nem hajtható 
végre, ami a törvényhely garanciális jellegu rendelkezése, hiszen végrehajthatóság esetén nem lenne értelme 
a bírósági felülvizsgálatnak. 
A Be. 485/B. § (2) bekezdése a fenyítést kiszabó határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem 
eloterjesztésével kapcsolatban tartalmaz rendelkezést. Eszerint a kérelmet a fenyítést kiszabó parancsnokhoz 
kell benyújtani, aki azt a fegyelmi eljárás során keletkezett iratokkal együtt huszonnégy órán belül köteles 
megküldeni a területileg illetékes megyei bíróság katonai tanácsának. 
Szükséges megjegyezni, hogy a szolgálati jogviszonyból származó jogvitákra, így a fenyítés elleni bírósági 
felülvizsgálatra is a Pp.-nek a munkaviszonyból származó perekre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Ezen általános szabálytól azonban a törvényhelyhez fuzött magyarázat szerint indokolt volt eltérni, mivel a 
buncselekmény (katonai vétség) fegyelmi eljárásban történo elbírálása miatt eloterjesztett kérelem alapján 
megindult bírósági felülvizsgálat esetében a fenyítés végül is buncselekmény, és nem fegyelmi vétség miatt 
került alkalmazásra. Ezért az is szinte törvényszeru, hogy a bírósági felülvizsgálat során az a bíróság járjon 
el, amelynek a hatáskörébe a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló buncselekmény elbírálása eredetileg tartozott 
volna. 
A fenyítést kiszabó határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelem viszont a tárgyalás megkezdéséig 
visszavonható, amennyiben a megfenyített, illetve a védoje meggondolja magát. 
2. A Be. 485/B. § (3) és (4) bekezdései a fenyítést kiszabó határozat bírósági felülvizsgálata során megtartott 
tárgyalás eljárási szabályait rögzítik. A területileg illetékes katonai tanács eszerint egyesbíróként jár el, és a 
kérelmet három napon belül, a tárgyaláson, részben a megfenyített katona meghallgatása és részben a 
fegyelmi eljárás során keletkezett iratok tartalma alapján bírálja el. A törvényhely nem tartalmazza, de a 
megfenyített katonát éppen a meghallgatása érdekében a tárgyalásra idézni kell. A tárgyalás idopontjáról 
egyidejuleg értesíteni kell a fenyítést kiszabó parancsnokot, a katonai ügyészt és ha a fenyítettnek van jogi 
képviseloje, akkor a védot. Figyelemmel a tárgyalás megtartására vonatkozó rövid, három napos határidore, 



célszeru az idézést, illetve az értesítéseket rövid úton kibocsátani, hogy az érdekeltek részt tudjanak venni az 
érdemi tárgyaláson. 
A törvényhely ugyancsak nem tartalmaz részletszabályt a megfenyített meghallgatására. A gyakorlati 
álláspont szerint azonban a megfenyített katona meghallgatásakor is indokolt a terhelt vallomására 
vonatkozó Be. 117. és 118. §-aiban rögzített szabályokat követni, mégpedig garanciális okokból. Ezt az 
álláspontot támasztja alá az a követendo szabály is, hogy amennyiben a Be. külön vagy különleges eljárásra 
vonatkozó szabályai az adott jogkérdést nem szabályozzák, akkor az általános szabályok szerint kell eljárni. 
Amennyiben a megfenyített a tárgyaláson megtagadja a nyilatkozattételt, akkor a bíróság ismerteti a fegyelmi 
eljárásban a katona által a meghallgatásakor elmondottakat, egyébként pedig az egyéb bizonyítékok, illetve 
az iratok tartalma alapján dönt. A tárgyaláson tisztázni kell, hogy a megfenyített, illetve a védoje miért kérte a 
fenyítést kiszabó határozat bírósági felülvizsgálatát, vagyis a kérelem mire irányul. 
A tárgyaláson a parancsnok és az ügyész felszólalhat, vagyis kifejthetik a határozattal és a kérelemmel 
kapcsolatos jogi álláspontjukat, egyúttal az összes érdekeltnek indítványtételi joga van azzal kapcsolatban, 
hogy a bíróságtól milyen jellegu határozatot várnak a döntés meghozatalakor. Amennyiben a fenyítést kiszabó 
parancsnok és a katonai ügyész a tárgyaláson nem kívánnak személyesen jelen lenni, akkor írásban tehetnek 
nyilatkozatot, amelyben kifejthetik álláspontjukat az üggyel kapcsolatban. A nyilatkozatot a tárgyalás 
megkezdése elott kell a bíróságnak megküldeni. 
A megfenyített meghallgatását követoen, vagy ha a fegyelmi eljárás alá vont a nyilatkozatot megtagadja, a 
bíróság szükség esetén további bizonyítást vehet fel a Be. általános szabályainak megfeleloen. Így tanút, 
szakértot hallgathat meg és más bizonyítási eszközöket vehet igénybe a fegyelmi határozatban foglalt 
tényállás tisztázásához. 
3. A felszólalások után a bíróság meghozza a határozatát, melynek szabályait a Be. 485/B. § (5)-(7) 
bekezdései tartalmazzák. A bíróság a fegyelmi határozat bírósági felülvizsgálatára irányuló kérelmet 
végzéssel bírálja el. Figyelemmel arra, hogy a bíróság nem a vádat bírálja el, és joghátrány alkalmazása 
esetén sem a Btk.-ban nevesített büntetések vagy intézkedések valamelyikét alkalmazza, hanem a fenyítésrol 
dönt, ezért a végzést nem a Magyar Köztársaság nevében kell meghozni. 
A bíróság a törvényben kizárt, az elkésett vagy a nem jogosulttól származó kérelmet elutasítja. A kérelem 
ilyen okból való elutasításának a tárgyalás kituzése elott is helye van, ekkor értelemszeruen nem kerül sor 
tárgyalásra. 
A bíróság a kérelem érdemi elbírálásakor, a fegyelmi fenyítést kiszabó határozatot vagy a parancsot 
helybenhagyja, ha a tárgyalás alapján az állapítható meg, hogy a kérelem alaptalan. Amennyiben a kérelem 
alapos, akkor a bíróság a kiszabott fenyítés mértékét csökkenti vagy enyhébb megítélés alá eso fenyítési nemet 
alkalmaz. Abban az esetben pedig, ha a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló ügy büntetoeljárás keretén belüli 
elbírálásakor a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján felmento vagy az eljárást megszünteto rendelkezést 
kellene hozni, akkor a fenyítést kiszabó határozatot vagy parancsot a bíróság megsemmisíti. Azt hogy a 
bíróság egyébként mikor hoz felmento ítéletet, a Be. 331. §-a tartalmazza, az eljárást megszünteto végzés 
eseteit pedig a Be. 332. §-a rögzíti. A kérelem felülvizsgálatakor e szabályokra is tekintettel kell lenni. 
A Be. 485/B. § (8) bekezdése alapján a bíróság (6) és (7) bekezdés szerinti végzése ellen fellebbezésnek van 
helye, amelynek elbírálására a Be. 346. § (1) bekezdésében írt, és az eljárást megszünteto végzés elleni 
fellebbezésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. A katonai tanács fegyelmi határozatot felülvizsgáló 
végzése ellen bejelentett fellebbezést másodfokon az ítélotábla katonai tanácsa bírálja el. 
Be. 485/C. § 
1. A vádemelés elhalasztására a korábban hatályos eljárási törvénynek a 147/A. §-a tartalmazott 
rendelkezéseket, míg a vádemelés elhalasztásának kizárására a 147/B. §, a katonai büntetoeljárásban pedig a 
340/C. § rögzített kötelezo érvényu szabályt, tartalmilag a Be. 485/C. § (1) bekezdésében írtakhoz hasonlóan. 
A vádemelés elhalasztásáról a Be. 222. § (1)-(3) bekezdései tartalmaznak rendelkezéseket. Az (1) bekezdésben 
írtak szerint az ügyész a vádemelés helyett három évi szabadságvesztéssel nem súlyosabb büntetéssel 
büntetendo buncselekmény miatt - a buncselekmény súlyára, és a rendkívüli enyhíto körülményekre tekintettel 
- a vádemelést egy évtol két évig terjedo idore határozattal elhalaszthatja, ha ennek a gyanúsított jövobeni 
magatartásában mutatkozó kedvezo hatása feltételezheto. A vádemelés elhalasztása a polgári életviszonyok 
között megfelelo ügyészi intézkedésnek tekintheto. Ugyanakkor a vádemelés a Be. 223. § (1) bekezdés a)-b) 
pontjaiban írtak alapján nem halasztható el, ha a gyanúsított többszörös visszaeso, illetve ha a gyanúsított a 
szándékos buncselekményt a szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt, vagy a szándékos 
buncselekmény elkövetése miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a szabadságvesztés 
végrehajtásának befejezése elott követte el. A katonai büntetoeljárásban azonban az elkövetoi kör sajátos 



helyzetére, valamint a szolgálati rendre és fegyelemre tekintettel az általános szabályokon túlmeno 
rendelkezéseknek is kell érvényesülnie. 
Ennek megfeleloen a Be. 485/C. § (1) bekezdése alapján a Btk. 122. § (1) bekezdése szerint katonának 
tekintendo személyeknél a katonai büntetoeljárás keretén belül a törvényhely további megszorító rendelkezést 
tartalmaz a vádemelés elhalasztásának lehetoségével kapcsolatban. A törvényi szabályozás ugyanis kizárja a 
katonai ügyész számára a katona tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai 
buncselekménye, valamint a szolgálati helyen, illetoleg a szolgálattal összefüggésben megvalósított más - 
köztörvényi - buncselekménye miatt a vádemelés elhalasztását. A vádemelés elhalasztásának kizárására 
vonatkozó rendelkezés elvi indoka a sajátos katonai életviszonyokban keresendo, mivel nem csupán a katonai, 
hanem a szolgálati helyen, illetve a szolgálattal összefüggésben megvalósított más cselekmények is sérthetik a 
szolgálati rendet és fegyelmet. Emiatt mondja ki a Be. 485/C. § (1) bekezdése azt, hogy ha a terhelt tényleges 
szolgálati viszonya a Be. 216. § (1) bekezdése szerinti idopontban - vagyis az iratok ismertetése után, 
közvetlenül a vádemelésrol való döntés elott fennáll - akkor a katona elkövetovel szemben a vádemelés nem 
halasztható el. Ugyanis a vádemelés elhalasztásának meglehetosen hosszú, egy vagy két éves idotartama alatt 
a katona általában továbbra is abban a közösségben maradna, ahol a szolgálati rendet és fegyelmet sérto 
elkövetési magatartást megvalósította, és ez a körülmény önmagában ellentétes lenne a jogintézmény céljával, 
hiszen a büntetoeljárás a katonával szemben még nem nem fejezodött be, csak a vádemelés lett elhalasztva. 
További problémát vetne fel az, ha a hadköteles katonával szemben lenne lehetoség a vádemelés 
elhalasztására, mivel a sorkatonai szolgálat idejének rövidsége (jelenleg hat hónap) gyakorlatilag az esetleg 
késobbi büntetojogi felelosségre vonást tenné okafogyottá. Ezen körülmények miatt is a katona tényleges 
szolgálati viszonyának idotartama alatt nem a vádemelés elhalasztása, hanem foszabályként a nevesített 
buncselekmények miatt a büntetojogi felelosségre vonás az indokolt. 
2. Egyébként, ha a katona tényleges szolgálati viszonya a büntetoeljárás tartama alatt megszunik, akkor 
bármely, három évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetési tétellel fenyegetett buncselekmény miatt - a 
Be. 222. §-ában írt szabályokra figyelemmel - helye lehet a vádemelés elhalasztásának. Ugyanígy a katona 
által a tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett nem katonai, és nem a szolgálati helyen, 
illetoleg nem a szolgálattal összefüggésben elkövetett buncselekmény esetén is a vádemelést egy évtol két évig 
terjedo próbaidore lehet elhalasztani az általános szabályok szerint. Megjegyzendo, ha a gyanúsítottal 
szemben a vádemelés elhalasztásának tartama alatt elkövetett szándékos buncselekmény miatt vádemelésre 
kerül sor, illetve a gyanúsított a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegi, vagy ha a 
gyanúsított a vádemelést elhalasztó határozat ellen panasszal él, akkor az ügyésznek vádat kell emelnie a 
vádemelés elhalasztásával érintett buncselekmény miatt. 
3. Ugyanakkor a Be. 485/C. § (2) bekezdése azt rögzíti, hogy az (1) bekezdés szerinti korlátozás nem 
alkalmazható, ha a vádemelés elhalasztásának a Be. 222. § (2) bekezdésében meghatározott ok miatt van 
helye. Vagyis az általános szabályok szerint, ha a Btk. 283. §-ában meghatározott büntethetoséget 
megszünteto okból az eljárás megszüntetésének lehet helye, az ügyész a vádemelést egy évi idotartamra 
elhalasztja, ha a kábítószer-élvezo gyanúsított vállalja a kábítószer-függoséget gyógyító kezelésen, 
kábítószer-használatot kezelo más ellátáson vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt. Mivel 
a Btk. 283. §-a, és a kábítószerrel való visszaélés miatti büntethetoséget megszünteto ok anyagi jogi 
szabályainak módosítása nem tesz különbséget polgári személy és katona között, emiatt volt szükség a korábbi 
szigorú eljárásjogi szabályozás feloldására. Ellenkezo esetben a katonákkal szembeni eljárás diszkriminatív 
lenne, hiszen vonatkozásukban a Btk 283. §-ában meghatározott büntethetoséget megszünteto okot nem 
lehetne alkalmazni. Egyúttal a katonának tekintendo személyek alkotmányos alapjogokat sérto hátrányosan 
megkülönböztetett helyzetbe kerülnének. E körülményre figyelemmel a Be. 485/C. § (2) bekezdése a foszabály 
alóli kivételként teszi lehetové a katonai ügyész számára a vádemelés elhalasztását a katona elkövetok 
vonatkozásában is, ha a jogintézmény alkalmazására a kábítószerrel visszaélés miatt biztosított 
büntethetoséget megszünteto ok miatt van szükség. 

A buncselekmény elbírálása fegyelmi eljárásban 

485/A. § (1) A katonai ügyész a feljelentést elutasítja, illetoleg a nyomozást megszünteti, és az iratokat a fegyelmi 
eljárásra illetékes parancsnoknak megküldi, ha a katonai vétség miatt a büntetés célja fegyelmi fenyítéssel is 
elérheto. 

(2) Ha a katonai nyomozó hatóság lehetoséget lát a buncselekmény fegyelmi eljárásban történo elbírálására, az 
iratokat az (1) bekezdés szerinti határozat meghozatala céljából haladéktalanul felterjeszti az illetékes katonai 
ügyészhez; a katonai ügyész hetvenkét órán belül határoz. 



(3) A nyomozást el kell rendelni, illetoleg az eljárást folytatni kell, ha a gyanúsított vagy a védoje a feljelentést 
elutasító, illetoleg a nyomozást megszünteto határozat ellen panasszal élt, és a feljelentés elutasításának, illetoleg a 
nyomozás megszüntetésének más oka nincs. Erre a gyanúsítottat a határozatban figyelmeztetni kell. 

(4) Ha a katonai ügyész a buncselekmény 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 védoje - ha a külön törvényben meghatározott panaszjogát kimerítette - a jogeros 

parancsnoki döntést követo három napon belül a fegyelmi eljárásra utalt buncselekmény 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 eloterjeszteni, 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 idopontjáról 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 elott kell a bíróságnak megküldeni. 
(5) A bíróság a kérelmet végzéssel bírája el. 
(6) A törvényben kizárt, az elkésett vagy a nem jogosulttól származó kérelmet a bíróság elutasítja. A kérelem 

elutasításának a tárgyalás kituzése elott 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 büntetoeljárás során történo elbírálása 

esetén felmento vagy az eljárást megszünteto rendelkezést kellene hozni. 
(8) A bíróság (6)-(7) bekezdés szerinti végzése elleni fellebbezésre a 346. § (1) bekezdésében írt, az eljárást 

megszünteto végzés elleni fellebbezésre vonatkozó rendelkezések az irányadóak. 

A vádemelés elhalasztásának kizárása 

485/C. § (1) A katona tényleges szolgálati viszonyának tartama alatt elkövetett katonai buncselekménye, valamint 
a szolgálati helyen, illetoleg szolgálattal összefüggésben elkövetett más buncselekménye miatt - ha a terhelt 
tényleges szolgálati viszonya a 216. § (1) bekezdése szerinti idopontban 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. 

A nyomozási bíró 

486. § A katonai büntetoeljárásban a nyomozási bíró feladatait a megyei bíróság katonai bírája látja el. A katonai 
bíró mint nyomozási bíró határozata elleni fellebbezést az ítélotábla katonai tanácsa bírálja el. 

1. A nyomozási bíró nem csupán a katonai külön eljárásban, hanem a büntetoeljárás egészének rendszerében 
is egy teljesen új jogintézmény bevezetését jelenti. A nyomozási bíróra vonatkozó szabályozás azt a modellt 
követi, amely a vádirat benyújtása elott szükséges bírói feladatokat bízza a nyomozási feladatokat ellátó 
bíróra. A nyomozási bíró eljárása azonban nem azonos a régebbi magyar büntetoeljárási jogban is ismert 
vizsgálóbírói intézménnyel, amely a jelenlegi szabályozáshoz képest a legszélesebb köru bírói kontrollt 
valósította meg a nyomozás felett. Ugyanakkor a nyomozási bíró eljárása megfelel az alapveto jogelveknek, 
és egyúttal a feladatkörébe utalt eljárásokkal kello garanciáját jelenti a nyomozás törvényességének. 
A Be. 486. §-ának rendelkezése alapján a katonai büntetoeljárásban a nyomozási bíró feladatait a fovárosi, 
illetve a megyei bíróság katonai tanácsainál a katonai bíró látja el. Ez a szabályozás az általános 
szabályoktól csupán annyiban tér el, hogy a nyomozási bírói feladatai ellátásához nem szükséges a megyei 
bíróság elnökének kijelölése. Ezen eltéro szabályozás indoka az, hogy a Be. 21. § (3) bekezdésének a) pontja 
alapján a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az ügyben nyomozási bíróként járt el. A katonai 



tanácsoknál ítélkezo bírák csekély létszáma miatt, ha a nyomozási bíró eljárására tartozó ügyekben csak a 
kijelölt bíró járhatna el, akkor ez a körülmény a többi ügy érdemi elbírálásának indokolatlan elhúzódásához 
vezetne a katonai tanácsok speciális helyzetére tekintettel. 
Egyébként a Be. Második Rész VI. Címében a 207-215. §-okban rögzített és a nyomozási bíró eljárására 
vonatkozó szabályok a katonai büntetoeljárásban, a nyomozási bíró feladatait ellátó katonai bíró eljárására 
is kivétel nélkül alkalmazandók. 
2. A Be. 486. § a katonai bíró, mint nyomozási bíró határozata elleni jogorvoslattal kapcsolatban tartalmaz 
még rendelkezést, és rögzíti, hogy a fellebbezést az ítélotábla katonai tanácsa bírálja el, lényegében az egész 
országra kiterjedo illetékességgel. Ezen szabályozás indoka az, hogy a katonai büntetoeljárásra tartozó 
ügyekben a másodfokú eljárást az ítélotábla folytatja le, ezért értelemszeru, hogy a nyomozási bíró határozata 
elleni jogorvoslat elbírálásakor is e fellebbviteli bíróságnak kell eljárnia. A nyomozási bíró határozata elleni 
jogorvoslatra vonatkozó szabályokat a Be. 215. §-a tartalmazza, amelyeket a katonai büntetoeljárásban is 
alkalmazni kell. 
(A nyomozási bíró eljárására vonatkozó - és a katonai büntetoeljárásban is alkalmazandó - részletes 
szabályokat lásd a Be. 207-215. §-okhoz fuzött magyarázatnál.) 

Az eljárás megszüntetése 

487. § A Btk. 124. §-ában meghatározott büntethetoséget megszünteto ok miatt a vádemelésig a katonai ügyész, 
azt követoen a bíróság az eljárást megszünteti. 

A Btk. 124. §-ában rögzített speciális büntethetoséget megszünteto okkal kapcsolatos eljárási rendelkezést 
tartalmaz a Be. 485. § is, amely a meghatározott ok miatt a feljelentés elutasítására ad lehetoséget a katonai 
nyomozó hatóságnak. A tettesként katonai vétséget megvalósító elköveto szolgálati viszonyának megszunése, 
és az attól számított egy év eltelte azonban akár a nyomozás elrendelését követoen, továbbá a vádemelés után 
is felmerülhet a büntetoeljárásban, ezért volt szükség Be. 487. §-ban rögzített külön szabályozásra. 
A büntethetoséget megszünteto ok anyagi jogi feltételeinek megállapításához lásd a Be. 485. §-nál kifejtett 
magyarázatot. 
Abban az esetben, ha a Btk. 124. §-a szerinti büntethetoséget megszünteto ok a katonai büntetoeljárásban a 
vádemelésig kerül megállapításra, akkor a katonai ügyész a nyomozást a Be. 487. § alapján a Be. 190. § (1) 
bekezdésének f) pontjára figyelemmel szünteti meg alakszeru határozattal. A nyomozás megszüntetésének 
jogalapját a Legfelsobb Bíróság iránymutatása alapján az képezi, hogy a Btk. 124. §-át olyan büntethetoségi 
akadálynak kell tekinteni, amely a Btk. 32. §-ának e) pontjában foglalt egyéb ok, és az nem tartozik a Btk. 32. 
§-ának b) pontjában szabályozott elévülés körébe. (E jogkérdéshez részletesen lásd a Btk. 124. §-ához fuzött 
magyarázatot.) A katonai ügyész határozata ellen panasz benyújtásának van helye. 
Amennyiben a Btk. 124. §-ában írt büntethetoséget megszünteto okot a bíróság a tárgyalás elokészítése során, 
vagy a tárgyalás elokészítése után, illetve az ügydönto határozat kihirdetését megelozoen állapítja meg, akkor 
a büntetoeljárást a Be. 487. § alapján megszünteti. Eszerint azt a körülményt, hogy a katonai vétség 
elkövetojének szolgálati viszonya megszunésétol számított egy év eltelt-e, az eljárás minden szakában, az 
eljárás jogeros befejezéséig, az ügydönto határozat meghozataláig kell vizsgálni. (BH1997. 376.) A bíróság a 
büntetoeljárást mindegyik esetben végzéssel szünteti meg, és határozata ellen fellebbezésnek van helye. 

A tárgyaláson részt vevo személyek 

488. § A tárgyaláson a katonai ügyész részvétele a 241. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben kötelezo. A 
katonai büntetoeljárásban az ügyészségi titkár a vádat nem képviselheti. 

A katonai büntetoeljárásra tartozó ügyben elso fokon a kijelölt megyei bíróság katonai tanácsa jár el [Be. 
473. § (1)], és a tárgyaláson a vádat a Be. 474. § (1) bekezdése alapján a katonai ügyész képviseli. A Be. 488. 
§ arra tartalmaz rendelkezést, hogy a katonai ügyész részvétele a tárgyaláson mely esetekben kötelezo. A 
törvényhely ezzel kapcsolatban a bírósági eljárás általános szabályait rögzíto XI. Fejezet 241. § (1) 
bekezdésére utal vissza. 
A katonai büntetoeljárásban a katonai ügyész részvétele kötelezo, ha a buncselekményre a törvény öt évi vagy 
ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel. Ebben az esetben a vád tárgyává tett buncselekmény tárgyi súlya 
az, ami a katonai ügyész személyes részvételét indokolja. 



Ugyancsak kötelezo a katonai ügyész részvétele, ha a vádlottat fogva tartják. Fogva tartásnak kell tekinteni, 
ha a vádlott orizetben, elozetes letartóztatásban van, kényszergyógykezelés alatt áll, más ügyben kiszabott 
szabadságvesztést vagy elzárást tölt. A más ügyben foganatosított kényszerintézkedés is e körbe tartozik. 
A vádlott - beszámítási képességre tekintet nélküli - kóros elmeállapota esetében a terhelt személyisége 
indokolja az ügyészi részvételt. 
Azokban az esetekben, ha a bíróság az ügyészt a tárgyaláson való részvételre kötelezte, illetoleg amikor az 
ügyész maga jelentette be, hogy a tárgyaláson részt vesz, a katonai ügyész tárgyaláson való jelenléte szintén 
kötelezo. 
A másodfokú eljárásban akkor kötelezo az ügyészi részvétel, ha az az elso fokú eljárásban is kötelezo volt, 
kivéve, ha a részvétel oka a másodfokú eljárásban már nem áll fenn. Ebben az esetben a Katonai Fellebbviteli 
Ügyészségen szolgálatot teljesíto katonai ügyész jár el az ítélotábla katonai tanácsa elott. 
Szükséges megjegyezni, hogy a törvényi szabályozáson túlmenoen a büntetobíróság elotti ügyészi 
tevékenységrol szóló 6/1987. Legf. Ü. utasítás tartalmaz további rendelkezéseket a bírósági eljárásban való 
ügyészi részvétel és közremuködés szabályairól. Az utasítás 36-43. §-ai tartalmazzák a katonai ügyészi 
tevékenységre vonatkozó rendelkezéseket. A 37. § kötelezové teszi a katonai ügyész részvételét akkor is, ha a 
bíróság célszeruségi okból az elkövetés helyszínén, valamely alakulatnál tart tárgyalást. 
A Be. 488. § rögzíti azt is, hogy a katonai büntetoeljárásban az ügyészségi titkár a vádat nem képviselheti. Ez 
a rendelkezés összhangban van az általános szabályozással, mivel a Be. 241. § (2) bekezdése csak a helyi 
bíróságon teszi lehetové ügyészségi titkár számára a vádképviseletet az (1) bekezdés c) és e) pontjainak 
kivételével, de a megyei bíróság elott nem. 

489. § A tárgyaláson a védo részvétele kötelezo, 
a) ha a buncselekményre a törvény öt évi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 
b) a 46. §-ban szabályozott esetekben, 
c) ha a vádlott hadköteles katona, 
d) ha pótmagánvádló lép fel. 

A védovel kapcsolatban korábban az 1973. évi I. törvény tartalmazott külön rendelkezést, a 337. §-t, mely 
szerint védoként a katonai büntetoeljárásban csak olyan ügyvéd járhatott el, akit az igazságügy-miniszter a 
jegyzékbe felvett. Ezt a rendelkezést az 1989. évi XXVI. törvény 34. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 
kötelezo védelem általános rendelkezéseire és a bírósági gyakorlatra figyelemmel azonban szükségessé vált a 
védo tárgyaláson való részvételét a katonai külön eljárás szabályai között is újból rögzíteni. 
A katonai büntetoeljárásban is egyértelmu, hogy a terheltet megilleti a védelem joga. Az eljáró hatóságok 
pedig kötelesek biztosítani, hogy a büntetoeljárás alá vont terhelt a törvényben meghatározott módon 
védekezhessék. A terhelt egyrészt védekezhet személyesen is, de a védelmét az eljárás bármely szakaszában 
védo is elláthatja, és vannak esetek, amikor a védo részvétele kötelezo.(Be. 5. §) 
A Be. 489. § a)-d) pontjai a katonai büntetoeljárásban a védo tárgyaláson való részvételének kötelezo eseteit 
rögzítik. 
Az a) pont szerint kötelezo a védelem, ha a buncselekményre a törvény öt évi vagy ennél súlyosabb 
szabadságvesztést rendel. Értelemszeruen annak eldöntésénél, hogy az a) pont alapján kötelezo-e a védelem, 
a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételekre kell figyelemmel lenni. Ugyanakkor nem a 
vádiratban, illetve az elso fokú ítéletben megjelölt téves minosítés, hanem az irányadó tényállás alapján 
megállapított törvényszeru minosítés alapján döntheto el, hogy kötelezo-e a védelem. (BH1993. 223.) 
A b) pont a Be. 46. § a)-e) pontjai alapján a katonai büntetoeljárásban további kötelezo védelmi eseteket 
határoz meg. Eszerint kötelezo a védo részvétele a tárgyaláson, ha a terheltet fogva tartják, az orizetbe vételt 
kivéve; a terhelt süket, néma, vak, vagy - a beszámítási képességre tekintet nélkül - kóros elmeállapotú; a 
terhelt a magyar nyelvet, illetoleg az eljárás nyelvét nem ismeri; a terhelt egyéb okból nem képes személyesen 
védekezni; és ha a törvény errol külön rendelkezik. 
A c) pont tulajdonképpen egy a katonai büntetoeljárásban már hosszabb ideje érvényesülo gyakorlatot vesz át 
és szabályoz törvényi szinten, mely szerint a védo részvétele a katonai tanács tárgyalásán kötelezo abban az 
esetben, ha a vádlott hadköteles katona. E szabály értelmezésekor a sorkatonai szolgálat tényleges töltésére 
kell tekintettel lenni, és akkor kell védot kirendelni, ha a sorkatona az állampolgári kötelezettségét teljesíti. A 
vádlottat ugyanis a tartalékállományba helyezését követoen már a szolgálati viszonnyal együttjáró kötöttségek 
sem korlátozzák a szabad védoválasztási jogában, ezért a bírósági eljárásban a c) pontban írt szabály ekkor 
már nem érvényesül. 
A d) pontban írtaknak megfeleloen tárgyaláson való kötelezo védelem egy további esete, ha az eljárásban 
pótmagánvádló lép fel. 



A katonai bíró, illetve a tanács elnöke a terhelt számára védot rendel ki, ha nincs meghatalmazott védoje és a 
védelem kötelezo. A katonai büntetoeljárásra is vonatkozik a Be. 48. § (2) bekezdésében írt rendelkezés, mely 
alapján a bíróság akkor is védot rendel ki, ha a védelem nem kötelezo, de azt a terhelt azért kéri, mert 
jövedelmi viszonyai miatt maga nem tud a védelmérol gondoskodni. A katonai büntetoeljárásban ugyanakkor 
gyakrabban fordul elo, amikor hivatalból, vagy a terhelt kérelmére annak érdekében a katonai tanács védot 
rendel ki, mivel a védo bevonását az eljárásba szükségesnek tartja. 
Amikor a katonai tanács az alakulat elott célszeruségi okból helyszíni nyilvános tárgyalást tart, továbbá, 
amikor az eljárásban az ügyész részvétele kötelezo, indokolt a tárgyalásra védo kirendelése. Akkor, ha az ügy 
ténybeli vagy jogi megítélése az átlagosnál nehezebb, továbbá ha a vád tárgyává tett cselekmény kapcsán 
mások (foleg elöljárók) felelossége vagy érdekeltsége is felmerül, illetve a vádlott-társ érdekében védo 
muködik közre, szintén felmerül a védo kirendelésének szükségessége. 
Egyébként a katonai büntetoeljárás során akár meghatalmazás, akár kirendelés alapján bármely ügyvéd 
eljárhat védoként, és maradéktalanul érvényesül a külön eljárásban a védore vonatkozó többi szabály is, pl. 
az, hogy a terhelt érdekében több védo is eljárhat [Be. 44. § (2)]. 
A katonai büntetoeljárásban is érvényesülnek a bírósági gyakorlat által kimunkált szabályok. Így védo 
kirendelése esetén a bíróság a védo személyes közremuködését elengedhetetlennek tartja, ezért kirendelt védo 
távollétében törvénysérto a tárgyalás megtartása. (BH1988. 380.) A védo kirendelése tehát azonos megítélés 
alá esik a Be. 46. §-ban rögzített kötelezo védelem eseteivel, és annak sincs jelentosége, hogy a védo 
távolmaradását követoen a vádlott a védo részvételét a tárgyaláson nem kívánta. Ilyen esetben az ítélet 
hatályon kívül helyezése nem mellozheto. 
Fontos szabály, hogy ügyvédjelölt ügyvéd helyetteseként csak a helyi bíróság tárgyalásán járhat el, így a 
katonai büntetoeljárásban bírósági tárgyaláson ügyvédjelölt védelmet nem láthat el. [Be. 44. § (5)] 

A katonai tanács szavazásának rendje 

490. § A katonai tanácsban az alacsonyabb rendfokozatú bíró a magasabb rendfokozatút megelozoen szavaz. 
Azonos rendfokozat esetén az szavaz eloször, aki a rendfokozatba késobb lépett elo. A rendfokozatba történo 
elolépés idopontjának azonossága esetén az szavaz eloször, aki fiatalabb életkorú. A tanács elnöke utolsónak adja le 
szavazatát. 

A Be. 490. § nem csupán tartalmában, hanem szövegében is teljes egészében átvette a korábban hatályos 
büntetoeljárási törvénybol a katonai tanács szavazásának rendjére vonatkozó rendelkezést, egyúttal azt egy 
értelmezési kérdésre adott magyarázattal kiegészítette. 
A bíróság tanácsa, így a katonai tanács is a határozatát tanácskozás után szavazással hozza meg. Az 
általános szabályok szerinti eljárásban a törvény a szavazás sorrendjét az életkor és a tanácsban elfoglalt 
hely alapján rendezi. A Be. 256. § (4) bekezdése szerint a fiatalabb bíró az idosebbet megelozoen, a tanács 
elnöke utolsónak adja le szavazatát. Szavazateltérés esetén a tanács szavazattöbbséggel dönt, mondja ki a Be. 
256. § (1) bekezdése. A katonai büntetoeljárásban részben más a helyzet, mivel a rendfokozat nagyobb 
fontosságú az életkornál. Ugyanis a katonai életviszonyok között a rendfokozat meghatározó jelentosséggel 
bír, mert a katonákra vonatkozó szabályozás szerint a magasabb rendfokozatú katona az alacsonyabb 
rendfokozatúnak a feljebbvalója. Ezért az eljárás tárgyát képezo ügyben a befolyástól mentes vélemény 
kialakításának érdekében az alacsonyabb rendfokozatú bíró adja le a tanácskozás során eloször a szavazatát. 
Ha a katonai tanácsban azonos rendfokozatúak ítélkeznek, ilyenkor az az ülnök szavaz elobb, aki a 
rendfokozatba késobb lépett elo. Ha azonban így sem alakul ki sorrend, mert eloléptetésük is azonos 
idopontra esett, akkor a fiatalabb életkorú ülnök fog eloször szavazni, mondja ki ezt az ítélkezési gyakorlatból 
átvett szabályt a törvényhely harmadik mondata. 
Gyakran elofordul, hogy a tanács elnökének a rendfokozata alacsonyabb, mint a tanácsban résztvevo katonai 
ülnököké, hiszen a törvény csak azt követeli meg, hogy az ülnök rendfokozata a vádlotténál nem lehet 
alacsonyabb. Ugyanakkor a szavazás során az önálló döntési jogosultság biztosítéka a tanács elnökére 
vonatkozó törvényi rendelkezés, mely szerint a tanács elnöke utolsónak adja le a szavazatát. 
Értelemszeruen a katonai büntetoeljárásban is érvényes a szavazásra vonatkozó azon általános szabály, hogy 
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 esot erosíti, és ahhoz kell számítani. Ugyancsak érvényesül a tanácskozás rendjére 
vonatkozó Be. 256. §-ban írt többi szabály, így az is, hogy a katonai tanács elnökének kötelessége az ügyhöz 
kapcsolódó minden felvilágosítást megadni a katonai ülnököknek. A tanács elnöke köteles tájékoztatást adni a 
döntéshez szükséges törvényhelyekrol, a büntetési nemekrol és azok mértékérol, valamint az intézkedésekrol. 



Értelemszeruen a kisebbségi véleményben lévo bíró jogosult különvéleményt benyújtani, amit a tanácsülésrol 
készült jegyzokönyvhöz kell csatolni. 
A katonai tanács szavazásának rendjére vonatkozó Be. 490. §-ban rögzített szabályt természetesen a katonai 
büntetoeljárásra tartozó ügyben másodfokon, az ítélotáblán eljáró katonai tanácsra is alkalmazni kell. 

A bunügyi költség 

491. § Hadköteles katonával szemben a katonai buncselekmény miatt indult büntetoeljárásban a bunügyi költséget 
- a meghatalmazott védonek, továbbá a sértett képviselojének készkiadása és díja, valamint a nem katonai büntetés-
végrehajtási intézetben végrehajtott szabadságvesztéssel felmerült költség kivételével - az állam viseli. 

A Be. 491. § kisebb pontosítással fenntartja a korábbi büntetoeljárási törvény 343. §-ában rögzített 
rendelkezést. A törvényhelyhez fuzött miniszteri indokolás szerint ennek indoka az, hogy "a hadköteles katona 
nem önkéntes vállalás alapján, hanem hadkötelezettség alapján teljesít katonai szolgálatot, ezért indokolatlan 
lenne, ha az általa nem élethivatásszeruen választott szolgálatával összefüggésben elkövetett katonai 
buncselekmény miatti felelosségre vonása esetén a bunügyi költséget is a sorkatona viselje." 
Egyébként a katonai büntetoeljárásban a bunügyi költség viselésére az általános szabályok az irányadóak, 
kivéve a hadköteles katonával szembeni eljárást. A meghatalmazott védo, a sértett képviselojének a 
készkiadása és díja, valamint a büntetés végrehajtás egyes változatával kapcsolatos költségek kivételével a 
katonai buncselekményt elköveto sorkatona mentesül a bunügyi költség megfizetése alól. Úgyszintén megilleti 
ez a kedvezmény a terheltet, ha a katonai büntetoeljárás megindítása után helyezik tartalékállományba, 
illetoleg a szolgálati viszonyának megszunése után indítanak vele szemben eljárást a hadköteles katonaként 
elkövetett katonai buncselekmény miatt. 
Ha azonban a hadköteles katona ellen olyan buncselekmény miatt indul büntetoeljárás, amelyet polgári 
személyként még a bevonulása elott követett el, és azt az általános szabályok szerint folytatják le, a bunügyi 
költség viselésére a hadköteles katona is teljes egészében köteles. Amennyiben a hadköteles katona a 
szolgálati helyén, illetoleg a szolgálattal összefüggésben követ el kizárólag köztörvényi buncselekményt, akkor 
az ellene indult katonai büntetoeljárásban felmerült bunügyi költség viselésére az ügydönto határozatban ot 
szintén kötelezni kell. Egyúttal köteles a hadköteles katona megtéríteni a büntetés-végrehajtással kapcsolatos 
költségeket, ha a szabadságvesztést nem Katonai Fogházban hajtják végre. 
A gyakorlat részletesen kimunkálta a hadköteles katonával szemben folyó büntetoeljárás során felmerült 
bunügyi költség viselése szabályainak az értelmezését. Így a hadköteles katona a katonai buncselekménnyel 
kapcsolatos bunügyi költség megfizetésére nem kötelezheto. Viszont ha a bíróság a hadköteles katona 
bunösségét nem katonai buncselekményben is megállapítja, az ezzel kapcsolatban felmerült bunügyi költség 
viselésére kötelezni kell, vizsgálandó azonban, hogy nem indokolt-e e költségek viselése alóli mentesítése, 
tehát a Be. 338. § (2) vagy (4) bekezdésének, illetve a Be. 491. § alkalmazása. (BH1992. 628.) 
Ugyanakkor ha a sorkatonai szolgálatát tölto terhelt által elkövetett nem katonai buncselekményt a bíróság 
nem a katonai, hanem a rendes büntetoeljárásban bírálja el, bunösségének kimondása, vagy szabálysértésért 
való felelosségének megállapítása esetén ot kell kötelezni a bunügyi költség megfizetésére. (BH1992. 89.) 
A Be. 491. § nem alkalmazható a tartalékos katonai szolgálatot teljesítokkel szemben. Így tartalékos katonai 
szolgálatot teljesíto és bunösnek kimondott vádlott esetében a bunügyi költséget nem az állam viseli. 
(BH1983. 104., BJD 10547.) 
A bunügyi költség viselésére vonatkozó külön szabály ugyancsak nem vonatkozik a hivatásos és szerzodéses 
állományú katonákra, valamint a katonai büntetoeljárás keretén belül felelosségre vont polgári személyekre. 

A fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának kizárása 

492. § Katonával szemben a XX. Fejezet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 
A hatályos törvény is fenntartja a korábbi eljárási törvény 344. §-ban írt azon rendelkezését, hogy a katonai 
büntetoeljárásban a katonával szemben a fiatalkorúak elleni büntetoeljárás szabályai nem alkalmazhatók. 
Kizárólag egyedi esetben fordulhat elo az, hogy a honvédség állományában fiatalkorú személy teljesítsen 
katonai szolgálatot. A honvédelemrol szóló 1993. évi CX. törvény alapján sorkatonai szolgálatra fo 
szabályként csak a 18. életévét betöltött hadköteles hívható be, azonban önkéntes jelentkezés és szüloi 
beleegyezés alapján a szolgálatra való orvosi értelemben vett alkalmasság esetén korengedménnyel a 17. 
életévének betöltése után az érintett kivételesen bevonultatható [Hvt. 100. § (3)]. Szintén ez a szabály 
vonatkozik a felsofokú tanintézetbe felvett 18 éven aluli fiatalkorú személyekre. 



A katonai életviszonyok, a szolgálati rend és fegyelem sajátosságai miatt azonban alapveto követelmény, hogy 
minden katonára azonos szabályok vonatkozzanak. Megengedhetetlen tehát, hogy a 18 éven aluli katonákra 
akár a legcsekélyebb mértékben is eltéro rendelkezések legyenek. Ezért az elobbi módon bevonult 
fiatalkorúaknak ugyanolyan jogaik és kötelezettségeik vannak, mint a sorkötelezettség alapján bevonultatott 
felnottkorú katonatársaiknak. 
Emiatt nem lehet különbséget tenni velük szemben a bünteto anyagi és eljárásjogi rendelkezések 
alkalmazásakor sem. Tulajdonképpen ez okból mondja ki a törvény azt, hogy a fiatalkorúakra vonatkozó 
rendelkezések katonával szemben nem alkalmazhatók. Ez összhangban van a Btk. 122. § (3) bekezdésében 
írtakkal, mely szintén kizárja, hogy a bünteto anyagi jog szempontjából az elköveto egyszerre minosüljön 
fiatalkorúnak és katonának. 
Viszont olyan esetben, amikor a katonai nyomozó hatóság vagy a bíróság katonai tanácsa a Be. 470. §-ának 
(3) bekezdésében írt okból, a szoros összefüggés folytán a nem katona fiatalkorú terhelt ügyében folytatja le a 
büntetoeljárást, a Be. XX. Fejezetének a fiatalkorúakra vonatkozó külön rendelkezéseit a katonai 
büntetoeljárásban is alkalmazni kell. (BH1996. 140.) Ilyenkor a fiatalkorúval szemben az eljárást az életkori 
sajátosságainak figyelembevételével, és úgy kell lefolytatni, hogy az elosegítse a fiatalkorúnak a törvények 
iránti tiszteletét. Annak sincs akadálya, hogy a tárgyaláson az eljáró katonai tanács összetétele úgy legyen 
megválasztva, hogy az egyik katonai ülnök pedagógus szakképzettségu és foglalkozású legyen, így 
érvényesítheto a fiatalkorúak elleni eljárásra vonatkozó Be. 448. § (3) bekezdésben rögzített szabály. 

XXII. Fejezet 

A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS 

493. § E törvény rendelkezéseit a magánvád alapján folytatott büntetoeljárásban az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

1. Az Ötödik rész egyes fejezeteinek közös jellemzoje - amint az minden fejezet kezdo szakaszában 
megfogalmazásra is kerül - , hogy a törvény rendelkezéseit az adott fejezetben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. A specialitás egyes esetekben az abban érintettek személyére vezetheto vissza: így van ez a 
mentességet élvezo személyek ügyében (XXVII. Fejezet) a fiatalkorúak (XX. Fejezet), a katona (XXI. Fejezet), 
illetve a távollévo terhelttel szembeni eljárásban (XXIV. Fejezet); másrészrol maga a processzus különbözo, 
ám nem öncélúan: az egyszerusítés, az eljárás idejének lerövidítése, a szükségtelen bizonyítás mellozése 
indokolja a külön szabályokat a bíróság elé állítás (XXIII. Fejezet), a tárgyalásról lemondás (XXV. Fejezet), 
valamint a büntetoparancs (XXVI. Fejezet) esetében. 
A jelen fejezet - mely a magánvádas eljárás általánostól eltéro rendelkezéseit gyujti egybe - mindkét fenti 
jegyet magán hordozza. Személyi oldalról: meghatározott buncselekmény-kör (lásd lentebb) esetén az eljárás 
szereploit speciális jogosítványokkal ruházza fel, ezek közül leglényegesebb, hogy a sértettet magánvádlóként 
a vád képviseletével járó jogok is megilletik; másrészrol a "közvádas" eljárás szabályaihoz képest lényeges 
egyszerusítést is mutat. 
A jelenlegi törvényi szabályozás lényegében azonos a korábbi jogszabályban, azaz az 1973. évi I. törvény 
XIV. Fejezetében, pontosabban a 311-329. §-ban írtakka1. Az ily módon negyedszázada változatlan 
jogszabályi rendezés nyomán kialakult bírói gyakorlat ma is iránymutató. 
2. A fejezet általánostól eltéro rendelkezéseit a magánvád alapján folytatott büntetoeljárásban kell 
alkalmazni. A Be. 52. § (1) bekezdése - mint foszabály - szerint magánvád alapján a könnyu testi sértés [Btk. 
170. § (1)], magántitok megsértése (Btk. 177. §), levéltitok megsértése (Btk. 178. §), rágalmazás (Btk. 179. §). 
becsületsértés (Btk. 180. §) és kegyeletsértés (Btk. 181. §) esetén kell eljárni; feltéve, hogy az elköveto 
magánindítványra büntetheto. Ez utóbbi megszorításból következik, hogy a minosített könnyu testi sértés [Btk. 
170. § (3) 1. tétele, (7)] - lévén nem magánindítványra üldözendo - nem lehet magánvádas eljárás tárgya. 
Ugyanezen okból a diplomáciai és nemzetközi jogon alapuló egyéb személyes mentességet élvezo személy 
sérelmére elkövetett rágalmazás vagy becsületsértés [Btk. 183. § (3)] miatt, mivel ezek a cselekmények nem 
magánindítványra, hanem a sértett diplomáciai úton bejelentett kívánatára büntethetok, az eljárás nem 
magánvádra folyik. Mindkét fenti esetben tehát az általános, közvádra folyó eljárásnak van helye. 
3. A Be. 52. § már hivatkozott elso bekezdése további eljárási törvényben megfogalmazott megszorításokat is 
jelez. Ez közül elsoként a Be. 52. § (4) bekezdésében irt említendo: e szerint a becsületsértés és rágalmazás 
nem magánvádra, hanem közvádra üldözendo, ha azt hivatalos személy sérelmére hivatalos eljárása alatt, 
avagy hatóság sérelmére hivatali muködésével összefüggésben követik e1. A kivétel oka - amint azt a 



miniszteri indokolás is jelzi - az hogy az Alkotmánybíróság a 36/1994. (VI. 24.) AB határozatával 
megsemmisítette a hatóság, vagy hivatalos személy megsértésének buncselekményét. Ebbol következoen a 
hatóságok, ügyészség, bíróság, ezek tagjai sérelmére hivatalos eljárásuk alatt elkövetett rágalmazás és 
becsületsértés miatt magánvádas eljárásnak lehetne helye. Az alkotmánybírósági döntés szerint annak nincs 
alaptörvényi akadálya, hogy az ilyen cselekmények miatt az eljárás közvádra induljon, s ez annál is inkább 
indokolt, mivel a megsértett bíró, ügyész, vagy más hivatalos személy általában nem indít olyan büntetoügyet, 
ahol a vádat is neki kell képviselnie, ugyanakkor nem volna kívánatos, hogy a korántsem csekély súlyú 
cselekmények büntetojogi következmények nélkül maradjanak. 
Hasonlóan: a fiatalkorúval szemben büntetoeljárásnak csak közvádra van helye, magánvádra üldözendo 
buncselekmény esetében az ügyész jár el [Be. 449. § (2)]. Ugyanilyen szabályt rögzít a katonai büntetoeljárás 
kapcsán a Be. 474. § (4) bekezdése, magánvádas eljárás ebben az esetben sem folytatható, a vád képviseletét 
a katonai ügyész látja e1. 

A magánvádló 

494. § (1) A terhelt bunösségének bizonyítása a magánvádlót terheli. 
(2) A magánvádlót a sértett jogain kívül a vád képviseletével járó jogok illetik meg, feltéve, hogy e törvény 

eltéroen nem rendelkezik. 
(3) Ha az ügyben több sértett van, a megegyezésüktol függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. Megegyezés 

hiányában a magánvádlót a bíróság jelöli ki. A magánvádló megnevezése vagy kijelölése után a többieket a sértett 
jogai illetik meg. 

(4) A magánvádló viszonvád hiányában tanúként hallgatható meg. 
1. A magánvádas eljárás - amint az az elnevezésébol is következik - alapvetoen abban tér el az általános, 
közvádra folyó eljárástól, hogy a vádat a közvádló, azaz az ügyész helyett magánvádlóként a sértett képviseli. 
Ennek folyományaként a magánvádlót terhelik a vád képviseletével járó kötelezettségek éppúgy, mint ahogy - 
feltéve, hogy az eljárás törvény eltéroen nem rendelkezik - az azzal járó jogosítványok is. 
Az elobbivel, a vád képviseletével járó kötelezettséggel összefüggésben a bizonyítási teherre kell utalni. A 
bíróság a Be. 2. § (1) bekezdésének megfeleloen ítélkezése során a vád alapján jár el; a vád bizonyítása pedig 
a Be. 4. § elso mondata szerint a vádlót terheli. Tekintettel arra, hogy vádlóként a magánvádas ügyben a 
magánvádló jár el, így a terhelt bunösségének bizonyítása is ot terheli. Ezt fogalmazza meg az elso bekezdés. 
Természetesen, ha az ügyész a Be. 496. § szerint a vád képviseletét átveszi, úgy a bizonyítási teher is reá száll 
át. 
2. Hogy a magánvádló a fenti kötelezettségének eleget tudjon tenni, megilletik a vád képviseletével járó 
jogosítványok is. 
Ilyen elsoként az eljárás kezdeményezésének, azaz a magánindítvány eloterjesztésének jogosultsága (Be. 173. 
§). Hangsúlyozni kell, hogy az eljárás kezdeményezése csupán jogosultság és korántsem kötelezettség. A Btk. 
31. § (5) bekezdése szerint több elköveto esetén bármelyik elkövetovel szemben eloterjesztett magánindítvány 
valamennyi elkövetore hatályos; ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyiük ellen automatikusan 
lefolytatásra is kerül a magánvádas büntetoeljárás. E vonatkozásban van olyan lehetosége a feljelentonek, 
hogy a büntetoeljárást csupán egyes elkövetokre korlátozza. Összegezve: feljelentési kötelezettség éppúgy 
nem terheli a sértettet, mint ahogy a hivatalból való eljárás elve [Be. 6. § (1)] sem érvényesül. 
A magánvádlót megilleti - indokolás nélkül - a vádelejtés joga [Be. 510. § (1)]. A jogorvoslati jogosultsága az 
ügyészinél szukebb. Az elsofokú bíróság határozata ellen fellebbezést [Be. 512. § (1)], míg a másodfokú 
bíróság határozata ellen felülvizsgálati indítványt [Be. 513. § (1)] nem jelenthet, illetve nyújthat be a vádlott 
javára. Rendkívüli felülvizsgálati indítvány benyújtására a magánvádló egyáltalán nem jogosult [Be. 426. § 
(2)]. Perújítási indítványt is csak akkor terjeszthet elo, ha a terheltet felmentették, vagy az eljárást 
megszüntették [Be. 515. § (1)]. 
3. A törvény több helyen - ot magánvádlóként nevesítve - biztosít számára további jogosítványokat: így 
egyebek mellett a bíróval szemben kizárás okot jelenthet be [Be. 23. § (2)], képviseloje lehet [Be. 56. § (1)], 
adott esetben a magánvádló jogi képviselete kötelezo, így a harmadfokú eljárásban [Be. 513. § (3)]. 
Tekintettel arra, hogy a feljelentés helyettesíti a vádiratot, s a magánvádló perbeli nyilatkozatainak lényeges 
eljárásjogi következményei lehetnek, ezért indítványait kimerítoen kell jegyzokönyvbe felvenni [Be. 251. § 
(1)]. 
Az, hogy a magánvádlót az eljárás során a vádképviselettel járó fenti jogosítványok megilletik, nem változtat 
azon a perbeli helyzetén, hogy eredendoen o az ügy sértettje; így értelemszeruen a sértetti jogosítványokkal is 
bír. Példálódzóan: feltéve, hogy az ügyben polgári jogi igényt érvényesít, a magánvádló zár alá vételt is 



indítványozhat [Be. 159. § (2)-(3)]. A szakérto eljárása során [Be. 106. § (1)] közremuködési, a szemlén [Be. 
119. § (5)] együttmuködési kötelezettség terheli; ugyanakkor jelenléti, indítványtételi, észrevételezési joga is 
van a fenti eljárási cselekményeknél, valamint a bizonyítási kísérlet és a felismertetésre bemutatás esetén (Be. 
185. §). A Be. 252. § (2) bekezdése szerint a kello idoben eloterjesztett indítványára a költségek egyideju 
elolegezése mellett a bírósági eljárás kép- vagy hangfelvevo eszközzel való rögzítését lehet elrendelni. A Be. 
253. § (2) bekezdés szerint a büntetoeljárás során keletkezett iratokat megtekintheti és azokról jogosult 
másolatot kapni. 
4. A fentiekbol látható, hogy a magánvádas eljárásban a vádlói és a sértetti jogok egyszerre egymás mellett 
érvényesülnek. Mindez általában összeütközésre nem vezet; nem így azonban a bírósági tárgyaláson, ahol a 
vád képviselojének a kérdezés, bizonyítás lefolytatása során jelentos jogosítványai vannak, s ezek nem 
egyeztethetok össze a sértetti pozícióval, a sértettet ugyanis az általános szabályok szerint tanúként kell 
kihallgatni. Ezért rendelkezik úgy a (4) bekezdés, hogy a magánvádló tanúként hallgatható meg kivéve, ha 
vele szemben viszontváddal éltek. Viszonvád esetére a Be. 495. § tartalmaz részletes rendelkezést. 
5. A (3) bekezdés a Be. 58. § szabályaival egyezoen arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha az ügyben több 
sértett szerepe1. A vádlói jogosítványok oszthatatlanok. Feloldhatatlan eljárásjogi helyzeteket teremtene, ha a 
vádképviselet adta jogosítványokkal - például a feljelentés visszavonása [Be. 504. § (1) b)], vádelejtés [Be. 
510. § (1)], fellebbezés, eljárás megszüntetésének indítványozása [Be. 512. § (4)] - eltéroen, esetleg 
egymással ellentétesen élnének a vádlók. Ugyanazon elvbol kiindulva, mely szerint az ügyész fellépése, vád 
képviseletének átvétele után a vádlói jogok már csupán ot illetik meg, s az addig magánvádlóként eljáró 
sértettet már nem; rendelkezik úgy a törvény, hogy egy eljárásban a viszonvád esetét kivéve csak egy 
magánvádló szerepelhet (BH1991. 423.). Amint az a törvényi megszövegezésbol is kiolvasható, több sértett 
esetén elsosorban az o megegyezésüktol függ, hogy melyikük jár el magánvádlóként. A bíróságnak is arra kell 
törekednie, hogy e vonatkozásban saját maguk döntésre jussanak. A bíróság által való kijelölésre - az erre 
nézve foganatosított meghallgatás után - akkor kerül sor, ha ilyen megegyezés a sértettek között nem jött létre, 
és az ügy sértettek szerinti elkülönítése nem lehetséges, nem célszeru (BH1984. 98.) A magánvádló bírósági 
kijelölése során nagy körültekintéssel, a sértettek körülményeinek és az általuk felhozott sérelmek arányának 
figyelembevételével kell eljárni, hiszen a kijelölt magánvádló perbeli cselekményei, így a vád elejtése, kihat a 
többi érintettre, akik a kijelölést követoen már csupán a sértettet, illetve a magánfelet megilleto 
jogosítványokat gyakorolhatják, s magánvádlói helyzetbe akkor sem kerülhetnek, ha a vád elejtésével nem 
értenek egyet. 
Ezzel összefüggésben merülhet fel kérdésként, hogy a magánvádlóként eljáró sértett vádelejtése - avagy 
akként értékelendo mulasztása - esetén a további sértettek pótmagánvádlóként (Be. 53. §) felléphetnek-e. A 
válasz nemleges. A Be. 53. § (1) bekezdés a)-b) pontja az ügyész eljárási cselekményeihez köti ennek 
lehetoségét, a magánvádlót nem is említi. Emellett a jelen fejezet speciális szabályai ezekre a lehetoségekre 
határozott - az általánostól eltéro - iránymutatást ad. A Be. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti vádelejtés 
joga a magánvádas eljárásban az ügyészt meg sem illeti, a vádtól csupán elállhat, s ebben az esetben a vádat 
ismét a magánvádló képviseli (Be. 496. §); míg a feljelentés elutasítása, a nyomozás megszüntetése az ügyész, 
nyomozó hatóság által - azaz a Be. 53. § (1) bekezdés b) pontjában körülírt helyzet - nem is értelmezheto, 
hiszen ezen határozatok meghozatala bírósági hatáskörbe tartozik [Be. 500. § (4)]. Így elmondható, hogy a 
magánvádas eljárásban a pótmagánvádlókénti fellépés fogalmilag kizárt. 

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 képviselojét a védo jogállása, a vádlott védojét a képviselo jogállása 
illeti meg, feltéve, hogy a meghatalmazásuk erre kiterjed. 

1. A Be. 494. §-a kapcsán részletesen megjelölte a vád képviseletével járó jogosítványokat. (Ezzel 
kapcsolatban lásd az ott írtakat.) A hivatkozott jogosítványok korlátozás nélkül, a teljes eljárás során 
megilletik a magánvádlót, azzal azonban hogy azok nem a személyhez hanem az eljárásjogi pozícióhoz 
kötodnek. A magánvádlót tehát addig és annyiban illetik ezek a jogosítványok, amíg és amennyiben vádlóként 
jár el. 
A magánvádra üldözendo cselekmények jellegébol következoen a testi sértés, a becsület csorbítása nem ritkán 
kölcsönösen történik, s ilyenkor minden érintett - magát sértve érezve - feljelentéssel is él, eloterjesztve a Be. 
173. § (1) és (3) bekezdése szerinti magánindítványt. Erre a már hivatkozott (3) bekezdésben megszabott 
határidon - 3o napon - túl is módot ad a Be. 497. § (3) bekezdése az ott írt feltételek, azaz a kölcsönösen 
elkövetett könnyu testi sértés, rágalmazás, becsületsértés és ez utóbbi szabálysértése esetén. Ilyenkor az 
eredetileg feljelentett, ám a vele szemben megindult eljárásban a kölcsönös sérelem okán magánindítványát 



eloterjeszto fél viszonvádlóként jár el a Be. 52. § (3) bekezdésének megfeleloen. Az elnevezés jól fejezi ki a 
viszonvád függoségét az eredeti vádtó1. [Ezzel kapcsolatban lásd a Be. 504. § (3) bekezdésnél írtakat.] 
Viszonvád esetén az ügyben érintettek eljárásjogi helyzete kettos: az ot ért sérelem miatt az általa emelt és 
képviselt vád tekintetében a vádlói jogok illetik, míg az ellene emelt vád (viszonvád) kapcsán a vádlotti 
jogosítványokkal, kötelezettségekkel bír az ügyben érintett személy. 
Már a Be. 494. § (4) bekezdése kapcsán említettük, hogy a magánvádlói szerepben eljáró sértett az eljárásban 
tanúként (Be. 79-94. §, l81. §, 294-297. §) hallgatható meg. Viszonvád esetén a magánvádló egyben vádlotti 
helyzetbe is kerül, a terhelti jogok és kötelezettségek lényeges eltérést mutatnak a fent hivatkozottakhoz képest 
(Be. 43. §, ll7. §, l79-l80. §, 285. §, 289-292. §). Egy eljárásban együttesen ezek az eltéro jogosítványok, 
kötelezettségek nem érvényesülhetnek. Ezért, amennyiben a magánvádló egyben viszonvádlott is, 
meghallgatása során - és csakis e körben - ot a szélesebb jogosítványokat biztosító vádlotti pozíció illeti meg, 
tanúkénti meghallgatására nem kerülhet sor. 
2. Az eljárási törvény eltéro jogosítványokkal ruházza fel e magánvádló oldalán eljáró képviselot (Be. 56. §), 
valamint a terhelt érdekében eljáró védot (Be. 44. §); példálódzóan a Be. 184. § (2) bekezdésére, Be. 285. § 
(3) bekezdésére lehet utalni. Ezzel összefüggésben az (1) bekezdés szerinti különböztetéssel egyezoen a 
képviseleti jogosultságot szabályozza a jelen (2) bekezdés. Értelemszeruen a védo abban az esetben járhat el 
egyben a magánvádló képviselojeként - és viszont -, ha erre a kétféle eljárásjogi szerepre a meghatalmazása, 
esetlegesen a kirendelése egyaránt 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 képviseletétol utóbb eláll, a vádat ismét a magánvádló képviseli. Az ügyész részére 
az ítéletet akkor kell kézbesíteni, ha a vád képviseletét átvette. 

1. A magánvádas eljárás lényege, hogy fo szabályként a vád képviseletét az e minoségében fellépo sértett látja 
el az ügyész helyett. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az általánosságban, s így a büntetoeljárásban is 
törvényességi felügyeletet gyakorló ügyész a magánvádas eljárásban ne vehetne részt. A jelen szakasz elso 
mondata szerint az ügyész az ügy iratait megtekintheti és a tárgyaláson jelen lehet anélkül, hogy a vád 
képviselojeként fellépne, vagy akár e vonatkozásban elkötelezné magát. A törvényi lehetoség ily módon az 
ügyész informálódási jogát biztosítja, és azt mozdítja elo, hogy az ügyész - miután megismerte az eljárás 
addigi anyagát - abban az ügyben lépjen fel, átvéve a vád képviseletét, amelyben ez valóban indokolt. 
A törvényi megfogalmazásból következoen az ügyész a tárgyaláson lehet jelen; a személyes meghallgatáson - 
tekintettel arra, hogy a Be. 502. § (1) bekezdése alapján a személyes meghallgatásra a bíróság által tartott 
ülésen kerül sor, s a bíróság ülésén résztvevok között a Be. 234. § (4) bekezdése sem szerepelteti az ügyészt - 
nem. Ez a rendelkezés arra vezetheto vissza, hogy a személyes meghallgatás egyik feladata a Be. 502. § (4) 
bekezdésének utolsó mondata szerint a feljelento és a feljelentett kibékítésének megkísérlése, tehát ténylegesen 
is "személyes" jellegu eljárási cselekmény, s a kívánt cél elérése érdekében a nyilvánosság legteljesebb 
kizárása indokolt. 
2. Az ügyész a vád képviseletét az eljárás bármely szakában átveheti a magánvádlótó1. Azzal, hogy az ügyész 
a vádképviseletet átvette, részvétele a tárgyaláson pusztán ez által nem válik kötelezové, és arra sem lehet 
indok, hogy ot a bíróság a tárgyaláson való részvételre kötelezze (BK. 3.). Ugyanakkor a nyomozás 
törvényessége feletti felügyeletrol és a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatokról szóló 2/1999. (ÜK. 2.) 
LÜ utasítás 69. § (1) bekezdése szerint a kizárólag magánvádra üldözendo buncselekmény miatt folytatott 
ügyben a vád átvétele esetén az ügyész vádindítványában ezt, valamint a tárgyaláson való részvételét a 
bíróságnak bejelenti. Ily módon a tárgyaláson való részvétel már kötelezo a hivatkozott legfobb ügyészi 
utasításnak megfeleloen a Be. 241. § (1) bekezdés f) pontja szerint. 
Az ügyész ily módon kötelezo tárgyalási részvételét az indokolja, hogy a tárgyalás közvetlensége során a 
bizonyítás folyamatában megismertek alapján tud állást foglalni abban a kérdésben, hogy változatlanul 
indokolt-e részérol a vád képviselete, avagy már nem. Így a tárgyalási részvétel a vádtól elállás jogának 
érvényesülését, annak megalapozott gyakorlását mozdítja elo. 
A vád átvételével kapcsolatos részletes szabályokat egyebekben a már hivatkozott 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ. 
utasítás 67-69. §-a tartalmazza. Az ebben foglaltak szerint az ügyész a hozzáérkezett, avagy állásfoglalás 
céljából a bíróság által a Be. 501. § (1) bekezdése alapján hozzá megküldött, magánvádra üldözendo 
buncselekmény miatt tett feljelentést minden esetben megvizsgálja abból a szempontból, hogy közérdekbol, 
vagy más fontos okból indokolt-e a vád képviseletének átvétele. Ha erre okot nem lát, úgy nemleges 



nyilatkozatával a feljelentést megküldi az eljárásra egyébként illetékes bíróságnak. Amennyiben viszont a vád 
képviseletének átvételét indokoltnak találja, úgy ezáltal az ügy közvádassá alakul, s az ügyész az általános 
szabályoknak megfeleloen eljárva nyomozást rendel e1. A nyomozás lefolytatása után, feltéve, hogy az 
elköveto kiléte ismert, újból állást kell, hogy foglaljon az ügyész abban a vonatkozásban, hogy részérol a vád 
képviselete most már a nyomozás eredményének fényében a további eljárásban is indokolt-e. Igenlo esetben 
vádiratot nyújt be, míg ellenkezoleg, ha nem lát erre okot, úgy az iratokat megint csak olyan nyilatkozattal 
küldi meg a bíróságnak, hogy a vádképviselettol elál1. Minderrol a sértettet mindkét fenti esetben értesíti; 
elobbi kapcsán a vádképviselet átvételérol, míg utóbbiban arról, hogy a feljelento a további eljárásában a 
vádat mint magánvádló képviselheti. Amennyiben a sértett a feljelentését közvádra üldözendo buncselekmény 
miatt tette meg, úgy ez utóbbi intézkedés ellen panasznak van helye. 
Ha az ügyész - akár a nyomozás eredményeként - arra az álláspontra helyezkedik, hogy közvádra és 
magánvádra üldözendo buncselekmények egyaránt megállapíthatók az ügyben s az utóbbiak tekintetében a 
vádképviseletet bármilyen okból nem veszi át, úgy az ügyeket el kell különítenie. Egy eljárásban ugyanis 
azonos vádlott ellen ügyész által képviselt közvádnak és magánvádló által képviselt magánvádnak - a vád 
egységessége okán - nincs helye. Meg kell azonban jegyezni, hogy ugyanazon terhelt által egymással 
összefüggoen elkövetett közvádra és magánvádra büntetendo cselekmények esetén feltétlenül indokolt a vád 
átvétele és a cselekmények egy eljárásban történo elbírálása. Külön történo elbírálás esetén ugyanis fennáll 
annak veszélye, hogy ugyanazon cselekmények kapcsán különbözo, esetlegesen ellentétes tényállás kerül 
megállapításra. 
Amennyiben a vád átvételére sor kerül, úgy ettol kezdodoen a feljelentot a sértett (Be. 51. §), - polgári jogi 
igényének eloterjesztése esetén a magánfél (Be. 54. §) - jogai illetik. 
3. Mint már arra fentebb hivatkozás történt, az ügyész utóbb a vád képviseletétol elállhat. Az ügyész 
vádelejtése az eljárás megszüntetését eredményezné, megfosztva a sértettet a további jogérvényesítéstol, ezért 
a Be. 510. § (2) bekezdése a vádelejtés tilalma mellett a vádképviselettol elállást írja elo az ügyésznek. Ennek 
az az eljárásjogi következménye, hogy a vádat ettol kezdodoen a Be. 494. § (2) bekezdésének megfeleloen 
ismét a magánvádló képviseli, korábbi jogai - így a vádelejtés, vádmódosítás, fellebbezés - felélednek. Ha ez 
utóbbi esetben a vádképviselet átvételének szükségességérol a sértettet nem oktatják ki, s ezért o nem 
nyilatkozhat - magánvádlói helyzetben - a vádról, úgy a töretlen bírói gyakorlat szerint abszolút eljárási 
szabálysértés valósul meg (BH1995. 393.). Itt érdemel említést - mivel hasonló helyzetbol ered - ugyanakkor 
az a BK. 29. állásfoglalásban kifejtett azon iránymutatás, hogy ha az eljárás eredetileg közvádas 
buncselekmény miatt indult, ám a tárgyaláson a bizonyítás eredményeként csupán arra merültek fel adatok, 
hogy a vádlott magánvádra üldözendo buncselekményt követett el, úgy nem szükséges az eljárás 
továbbfolytatásához az ügyész nyilatkozatát beszerezni a vád átvétele kérdésében. 
4. Végezetül: a jelen szakaszban írt ügyészi jogosítványok érvényesülésének elomozdítását szolgálják azok a 
feladatok, melyeket a Be. 501. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja ró a bíróságra, tehát amely szerint az ott írt 
esetekben az bíróság az iratokat megküldi az ügyésznek. Külön ki kell emelni, hogy a törvényi rendelkezésnek 
megfeleloen az ítéletet csak akkor kell az ügyész részére kézbesíteni, ha a vád képviseletét átvette. 

Az eljárás megindításának alapja 

497. § (1) Az eljárás feljelentésre indul meg. A feljelentésben elo kell adni, hogy a feljelento ki ellen, milyen 
cselekmény miatt és milyen bizonyítékok alapján kéri a büntetoeljárás lefolytatását. A feljelentést a bíróságon kell 
írásban vagy szóban megtenni, a szóbeli feljelentést jegyzokönyvbe kell foglalni. 

(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 könnyu testi sértés, rágalmazás vagy becsületsértés esetén az egyik fél sérelmére 
elkövetett buncselekmény miatt megindult eljárásban a 321. § (1) bekezdése szerinti tanácsülésig a másik fél abban 
az esetben is jogosult a magánindítvány eloterjesztésére, ha ennek határideje lejárt, feltéve, hogy a büntethetoség 
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 buncselekményekkel kölcsönösen elkövetett becsületsértés 
szabálysértését is. 

1. A magánvádas eljárás feljelentés alapján indu1. E feljelentés helyettesíti az ügyben a vádiratot, ezért 
határozza meg az (1) bekezdés annak elengedhetetlen tartalmi kellékeit. Jelesül: a feljelentésben kell 
megjelölni, hogy ki (kik) ellen kívánják a büntetoeljárás lefolytatását. Értelemszeruen nem követelheto meg a 
feljelentotol a feljelentett személy pontos adatainak ismerete, azok feljelentésben történo szerepeltetése, az 
azonban lényeges, hogy az érintett személy valamilyen módon megjelölésre, körülírásra kerüljön. 



Amennyiben a megfelelo adatok nem ismertek, úgy "ismeretlen tettes" ellen indul az eljárás, ami a Be. 498., 
valamint Be. 499. § (2) bekezdésében írt intézkedéseket vonja maga után, ugyanakkor elorevetíti annak 
veszélyét, hogy az elköveto személye felderítésének elmaradása az eljárás megszüntetését eredményezheti. A 
fentihez hasonlóan szükséges megjelölni azt az elkövetoi magatartást is, amely az eljárás alapjául szolgá1. 
Ebbol állapítható meg ugyanis, hogy az ügy buncselekmény-e (vagy esetleg szabálysértés) , illetoleg 
magánvádra, közvádra büntetendo. Az eljáró bíróság (hatóság) hatáskörét, illetékességét is ezek az adatok 
alapozhatják meg. Végezetül már itt, a feljelentésben szükséges az esetleges bizonyítékok megjelölése, ily 
módon kerül abba a helyzetbe a bíróság, hogy e bizonyítékokat biztosítsa, megorizze. 
Lényeges eleme a feljelentésnek a Be. 52. § (1) bekezdésére figyelemmel a magánindítvány. Minden olyan 
megnyilatkozást, amely az elköveto büntetojogi felelosségrevonását kívánja, magánindítványnak kell tekinteni 
[Be. 173. § (1)]. A magánindítvány utóbb már nem vonható vissza [Btk. 31. § (6)]. A magánvádlónak azonban 
megvannak azok az eljárásjogi eszközei, amellyel utóbb az eljárás megszüntetését, ezáltal a feljelentett 
megbüntetésének elmaradását érheti el. 
A feljelentés alakszeruséghez kötve nincs, és nem szükséges azt személyesen sem megtennie a sértettnek. Ha a 
feljelentést olyan képviselo tette, akinek a meghatalmazása hiányzik, ez nem eredményezheti az eljárás 
megszüntetését, a képviseloi meghatalmazás ugyanis hiánypótlás formájában utólag pótolható (BH1991. 
341.). 
2. A magánvádas eljárás lefolytatására a bíróságnak van hatásköre és a Be. 17. § (1) és (4) bekezdése 
alapján illetékessége. Ezért rendelkezik úgy a törvény, hogy a Be. 172. § (1) bekezdésében írt általános 
szabállyal szemben a bíróságnál kell a feljelentést megtenni, illetoleg ha az más hatósághoz érkezett, a 
bírósághoz kell továbbítani. A Be. 497. § (2) bekezdése arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha a feljelentés 
a hivatkozott általános szabályok szerint a nyomozó hatósághoz, ügyészhez érkezett. Amíg az elobbire - azaz a 
nyomozó hatóságra - a (2) bekezdés csupán ügyviteli feladatot - a feljelentés megküldését - ró, addig az 
ügyész számára már érdemi vizsgálódást s e vizsgálódás eredményétol függo intézkedést ír elo. Az ügyész a 
2/1999. (ÜK. 2.) LÜ. utasítás 67. § (1) bekezdése alapján a hozzá érkezett, magánvádra üldözendo 
buncselekmény miatt tett feljelentést megvizsgálja abból a szempontból, hogy közérdekbol, vagy más fontos 
okból indokolt-e a vád képviseletének átvétele. Ha ennek okát nem látja, úgy a feljelentést megküldi a 
bíróságnak; míg ha a vád képviseletének átvétele mellett dönt, úgy nyomozást rendel el. Ha a nyomozás 
teljesítését követoen úgy foglal állást, hogy a vád képviselete közvád formájában a továbbmenokben nem 
indokolt, ekkor küldi meg a feljelentést - és a nyomozás során keletkezett iratokat - az illetékes bíróságnak. 
3. A Be. 497. § (3)-(4) bekezdése a kölcsönösen elkövetett egyes magánvádas cselekmények - így a könnyu 
testi sértés, rágalmazás, becsületsértés -, valamint az azokkal kölcsönösen elkövetett becsületsértés 
szabálysértése kapcsán tartalmaz szabályozást. Az eredeti - Be. 497. § (1) bekezdés szerinti - feljelentésben 
megjelölt feljelentett személy az ot ért ilyen sérelem miatt viszonvádlóként [Be. 52. § (3)] az elsofokú bíróság 
ügydönto határozatának meghozatala végett tartott tanácsülésig terjesztheti elo magánindítványát abban az 
esetben is, ha a Be. 173. § (3) bekezdésben írt 30 napos határido már eltelt. Korlátként a törvény csupán az 
elévülést jelöli meg. Figyelemmel a törvényi büntetési tételre, ez az elévülési ido buncselekmény esetén a Btk. 
33. § (1) bekezdés b) pontjának megfeleloen három év, míg a becsületsértés szabálysértése vonatkozásában az 
1968. évi I. törvény l0. §-ának (1) bekezdése szerint hat hónap, az elévülés félbeszakadásával és határideje 
ismételt elkezdodésével együtt is a Be. 12. § alapján legfeljebb két év. 
Itt kell utalni arra, hogy a töretlen bírói gyakorlat szerint a "kölcsönösen elkövetettség" megállapításához 
korántsem elegendo a puszta alanyi kapcsolat; szükséges emellett még a cselekmények tárgyi összefüggése is 
(BK. l5.). 
Végül az a körülmény, hogy az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól átvette, a viszonvád emelésének 
nem akadálya (BK. 29.), mint ahogy nem akadály az sem, ha az ügyész a viszonvád képviseletét nem veszi át. 
A vád egységességének elve ugyanis csak az adott vádlott vonatkozásában érvényesül, egy vádlottal szemben, 
egy ügyben, egymás mellett valóban nem folyhat ügyész által képviselt közvád és magánvádló által képviselt 
magánvád. Annak azonban nincs eljárásjogi akadálya, hogy a kölcsönösen elkövetett buncselekmény miatt a 
közvádas ügy terheltje viszonvádat emeljen és képviseljen a közvádas ügy sértettjével szemben. Nem emelheto 
viszonvád, ha az annak tárgyává tett cselekmény tekintetében a bíróság korábban már külön határozatot 
hozott, megszüntetve e tekintetben az eljárást (BH1994. 297.). Ismételten utalni kell itt is arra, hogy lehetoség 
szerint az eltéro tényállás megállapításának elkerülése érdekében egy eljárásban kell a vád és a viszonvád 
tárgyában dönteni. 
4. Szükséges utalni arra, hogy - noha errol az eljárási törvény nem szól - a kizárólag magánvád alapján folyó 
büntetoeljárás illetékköteles. Az illetékrol szóló 1990.évi XCIII. törvény 52. § (1) bekezdése szerint a 
feljelentés illetéke jelenleg 3000 Ft. Ha az ügyben több feljelento szerepel, mindegyikük külön köteles a fenti 



illetéket megfizetni, függetlenül attól, hogy egy beadványban tettek-e feljelentést, vagy külön indult ügyek 
egyesítésére került sor. Ha azonban ugyanannak a feljelentonek több ügyét egyesítik, az egyesítést követoen 
csupán egyszer kell az illetéket megfizetni. Amint az a fentiekben is megállapítható, az illeték fizetésének 
kötelezettsége a vádhoz - helyesen a magánvád tényéhez - kötodik. Ebbol egyrészt az következik, hogy 
viszonvád esetén az illetéket mindkét vádra vonatkozóan külön-külön kell megfizetnie a magánvádlónak és a 
viszonvádlónak. Másrészrol nem kell illetéket fizetni az eljárásnak abban a szakaszában, melyben a vádat az 
ügyész képviseli, valamint akkor sem, ha ugyanannak a sértettnek a sérelmére egymással összefüggoen 
elkövetett részben közvádra, részben magánvádra büntetendo buncselekmények miatt folyik az eljárás. Ha az 
ügyész elállt a vád képviseletétol, s korábban nem történt meg, utólag kell a magánvádlónak az illetéket 
lerónia. 

498. § Ha a feljelentésbol a feljelentett kiléte vagy a buncselekmény nem állapítható meg, a bíróság felhívhatja a 
feljelentot, hogy írásban pontosítsa a feljelentést, elokészíto ülést tarthat, nyomozást rendelhet el. 

A magánvádas eljárás egyik jellemzoje - amint erre korábban már többször utalás történt - , hogy 
foszabályként hiányzik a nyomozati és ügyészi szak, a vádiratot pedig a feljelentés helyettesíti. A Be. 497. § 
(1) bekezdése szerint ezért a feljelentésben kell megjelölni mindazokat az adatokat, melyek a vád 
elengedhetetlen kellékei: tehát hogy ki ellen, milyen buncselekmény miatt és mely bizonyítékok alapján kéri a 
feljelento az eljárás lefolytatását. A Be. általánosságban, így a l71. § szerinti feljelentés megtétele kapcsán 
sem ír elo jogi képviseleti kötelezettséget, korántsem zárható ki tehát annak lehetosége, hogy a feljelentés 
hiányos és a megítéléshez szükséges fent részletezett adatokat nem vagy nem mindenben tartalmazza. 
Márpedig ezek nélkül sok esetben még az sem állapítható meg, hogy az ügyben a bíróságnak hatásköre, 
illetékessége van-e, bünteto, ezen belül magánvádas eljárás folytatható-e. A jelen szakasz annak a lehetoségét 
teremti meg, hogy a bíróság a hiányos adatokkal benyújtott feljelentést pontosítsa avégett, hogy az elbírálás 
valamennyi szükséges feltétele rendelkezésre álljon. Az így beszerzett kiegészíto adatok birtokában már mód 
nyílhat a nyomozás szükség szerinti elrendelésére, személyes meghallgatás tartására, ügyész bevonására, 
illetoleg a Be. 501. § (2) bekezdésében írt határozatok - áttétel, eljárás felfüggesztése, megszüntetése - 
meghozatalára. 

Nyomozás a magánvádas eljárásban 

499. § (1) Nyomozást a bíróság vagy az ügyész rendelhet el. 
(2) A bíróság nyomozást rendel el, ha a feljelentett cselekmény elkövetojének személye, személyi adatai vagy 

tartózkodási helye ismeretlen, továbbá ha bizonyítási eszközök felkutatása szükséges. A bíróság a nyomozást 
elrendelo végzést és az iratokat megküldi a nyomozó hatóságnak. A nyomozást a rendorség végzi. 

(3) Az ügyész nyomozást rendelhet el, ha a vád képviseletét a személyes meghallgatásra idézés [502. § (1) bek.] 
kibocsátása elott átveszi. 

1. A bíróságnak a Be. 12. § (1) bekezdése szerint feladata az igazságszolgáltatás, míg a Be. 6. § (1) bekezdése 
alapján kötelessége az e törvényben megállapított feltételek esetén a büntetoeljárás lefolytatása. Ez a feltétel 
a magánvádas eljárásban a feljelentés megtételével megvalósult, a bíróságnak most már törvényi kötelessége 
a megfelelo szabályok megtartásával az eljárás végig vitele, érdemi lezárása. Ennek során a Be. 2. § (1) 
bekezdésének megfeleloen a vád alapján jár el, melyet jelen esetben a Be. 494. § (2) bekezdésére figyelemmel 
a magánvádló képvise1. Összegezve: noha a bíróság a fenti szabályok értelmében hivatalból és kötelezoen 
folytatja le az eljárást, ez nem változtat azon a tényen, hogy a vád képviseletében eljáró magánvádlót terheli a 
bunösség bizonyítása a Be. 494. § (1) bekezdése szerint. Ehhez azonban a magánvádló számára a törvény 
eljárási eszközt nem biztosit. A magánvádló nem nyomozhat, nem nyomoztathat. Erre tekintettel rendelkezik 
úgy a jelen szakasz (1) bekezdése, hogy a magánvádas eljárásban nyomozást a bíróság vagy az ügyész 
rendelhet el. 
2. A Be. 499. § (2) bekezdés szerint a bíróság több okra tekintettel is elrendelheti a nyomozást. Elsoként a 
jogszabály azt az esetet jelöli, amikor az elköveto kilétének megállapítására van szükség. Ez arra vezetheto 
vissza, hogy feljelentés nem csupán ismert, megnevezheto természetes személy ellen teheto, hanem olyan 
"ismeretlen tettes" ellen is, aki a feljelentés adatai alapján egyedileg meghatározható, felkutatható, 
beazonosítható, ám kiléte, pontos adatai egyelore még nem állnak rendelkezésre. Elrendelheto a nyomozás a 
feljelentett cselekmény elkövetojének személyi adatai megállapítása végett is. Ilyen esetben az érintett 
személye ugyan ismert, azok a személyes adatok azonban, melyek az eljárás során szükségesek, (pontos 
születési ideje, életkora, amely alapján megállapítható, hogy nem fiatalkorú-e s ezért vele szemben 
magánvádas eljárásnak helye van; hasonlóan az a körülmény, hogy nem katona-e) nem állnak rendelkezésre. 



Végezetül elrendelheto nyomozás a feljelentett személy tartózkodási helyének felkutatása végett is, hiszen ez 
az adat elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a bíróság a személyes meghallgatásra ot megidézve az ülését 
megtarthassa. De jelentoséggel bírhat a terhelt lakóhelye, tartózkodási helye a bíróság illetékességének 
esetleges megállapítása okán is. Ritkább esetben, de elrendelheto nyomozás bizonyítási eszközök felkutatása 
végett is. Ez általában a szóba jöheto tanuk személyének megállapítását, a helyes minosítéshez szükséges 
gyógytartam felderítését takarhatja. 
A bíróság a nyomozást alakszeru határozattal végzés formájában rendeli e1. A nyomozást a Be. 36. § (1) 
bekezdésének általános szabályait követve a rendorség végzi. A 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 67. §-ának (6) 
bekezdése szerint a nyomozás során bejelentett panasz elbírálása akkor is az ügyész hatáskörébe tartozik, ha 
a nyomozást a bíróság rendelte e1. 
Speciális rendelkezést tartalmaz a Be. 602. § (4) bekezdésében írt átmeneti szabály a törvény hatálybalépése 
kapcsán. Amennyiben a nyomozást a bíróság még e törvény hatálybalépése elott rendelte el, ám annak 
lefolytatására már e jelen törvény hatálya alatt kerül sor, úgy a Be. 11. § (1) bekezdése általános 
szabályozásának is megfeleloen a nyomozást már a jelen törvény - korábbitól lényegesen eltéro - eloírásai 
szerint kell lefolytatni. 
3. A Be. 499. § (1) bekezdésének a rendelkezése alapján a magánvádas eljárásban a bíróságon kívül az 
ügyész is rendelhet el nyomozást. A (3) bekezdés szerint erre akkor, és addig van módja, ha a Be. 501. § (1) 
bekezdés c) pontja szerint a vád képviseletét a személyes meghallgatásra idézés kibocsátása elott átvette. 
Amint erre a Be. 496. § kapcsán már utalás történt, az ügyész a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ. utasítás 67. § (2) 
bekezdése szerint jár e1. Ha az ügyész a vád képviseletét átvette és a nyomozást elrendelte, úgy a nyomozó 
hatóság a nyomozás befejezése után annak iratait az elrendelo ügyésznek küldi meg. Ezt követoen az utasítás 
hivatkozott 67. §-ának (4) bekezdése szerint az ügyész a nyomozás iratait megvizsgálja. Ha arra lát okot, 
vádindítványt nyújt be, ellenkezo esetben a vád képviseletétol elál1. Fontos szabály, hogy a Be. 190. § 
alkalmazása helyett az elállásra vonatkozó nyilatkozatával küldi meg az iratokat a bíróságnak abban az 
esetben is, ha megítélése szerint a nyomozás megszüntetésének lenne helye. Ez utóbbi rendelkezés azért 
lényeges, mivel az ügyész megszüntetéssel kapcsolatos álláspontja így nem fosztja meg a sértettet attól, hogy 
az eljárásban a vádat mint magánvádló a továbbiakban képviselje. 

500. § (1) A bíróság által elrendelt nyomozás elvégzése után az iratokat a bíróságnak vissza kell küldeni. 
(2) Ha az ismeretlen elköveto kiléte a nyomozás adatai alapján sem volt megállapítható, errol a nyomozást 

elrendelo bíróságot értesíteni kell. 
(3) Ha a bíróság által elrendelt nyomozás során a feljelento 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. 

A jelen szakasz a bíróság által elrendelt és - eredményesen vagy anélkül - lefolytatott nyomozás kapcsán 
állapit meg szabályt. Közös jellemzoként elmondható, hogy a nyomozást elrendelo bíróság és az azt végzo 
rendorség közé nem ékelodik az általános szabályoknak megfeleloen az ügyész; a bíróság és a nyomozó 
hatóság közvetlenül érintkezik. Az ügyészi tevékenység csupán a nyomozás során bejelentett panasz 
elbírálására korlátozódik a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 67. § (6) bekezdése alapján. 
A Be. 500. § (1) bekezdése szerint a bíróság által elrendelt nyomozás [Be. 499. § (2)] elvégzése után a 
keletkezett iratokat minden esetben vissza kell küldeni a bíróságnak. Ennek oka az, hogy a magánvádas 
eljárásra a bíróság a hatáskörrel jogosított. A nyomozó hatóság és az ügyész csupán kisegíto szerepet vállal, 
így természetes, hogy az érdemi, vagy azokhoz vezeto határozatok meghozatalára a törvény a bíróságot 
jogosítja fel. 
Ha a nyomozás eredményes volt, a kívánt adatok ismertté váltak, a bizonyítási eszközöket sikerült felkutatni, 
úgy a nyomozó hatóság átirattal megküldi annak iratait az elrendelo bíróságnak. A bíróság ezután - ha annak 
feltételei állnak fenn - az érdemi elintézés végett tesz lépéseket és személyes meghallgatást tuz az ügyben [Be. 
502. § (1)], illetoleg - ha erre lát indokot - az iratokat megküldi az ügyésznek [Be. 501. § (1) a)-b)]. Ha a 
hatáskörének, vagy az illetékességének a hiányát állapítja meg, úgy rendelkezik az ügy áttételérol [Be. 501. § 
(2)]. Ha az eljárás felfüggesztésének van helye - p1. a terhelt mentességet élvezo személy, s a mentelmi jog 
felfüggesztése felöli döntés végett a bíróság indítványt terjeszt elo a Be. 552. § (1) bekezdése szerint, egyben 
az eljárás felfüggesztésérol is a bíróság dönt a Be. 501. § (2) bekezdése alapján. Végül minden esetben a 
bíróság határoz a magánvádas eljárás megszüntetésérol is [Be. 500. § (4), 501. § (2)]. Így van ez abban az 
esetben, ha a feljelento a nyomozás során vonta vissza a feljelentését. Ilyenkor e nyilatkozattal együtt a 
keletkezett iratokat is visszaküldi a nyomozó hatóság a bíróságnak a most vizsgált szakasz (3) bekezdése 
alapján. 



Nem így jár el azonban akkor, ha az ismeretlen elköveto kiléte a nyomozás adatai alapján nem volt 
megállapítható. Ilyen esetben errol csupán értesíti a bíróságot a jelen szakasz (2) bekezdésének megfeleloen, 
a nyomozás iratait azonban nem küldi meg, azokat továbbra is magánál tartja. Ennek oka az, hogy bár a 
bíróság a rendorség értesítése alapján a Be. 500. § (4) bekezdése szerint megszünteti az eljárást ismeretlen 
tettes ellen, e döntésének azonban kötoereje nincs, ítélt dolgot - a tettes ismeretlen volta folytán - nem 
eredményez, így újabb adat felmerülése esetén az elévülési idon belül a nyomozás folytatható. Így az iratok 
szükségtelen küldözgetését zárja ki a jelen szakasz (2) bekezdésének rendelkezése. 

Határozat személyes meghallgatás nélkül 

501. § (1) A bíróság az iratokat megküldi az ügyésznek, ha 
a) a feljelentés és az iratok alapján olyan buncselekmény 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 elott átvette. 
(2) A bíróság, ha ez a feljelentés és az iratok tartalma alapján lehetséges, határoz az áttételrol, az eljárás 

felfüggesztésérol és az eljárás megszüntetésérol. 
(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. 
1. Az ügyész a magánvádas eljárásban fo szabályként nem vesz részt, mégis a Be. 496. § biztosítja számára, 
hogy az ügy iratait megtekinthesse, a vád képviseletét átvegye, majd utóbb attól elálljon, a tárgyaláson - akár 
átvette a vád képviseletét, akár nem - jelen lehessen. 
A jelen szakasz (1) bekezdése azokat az esetköröket sorolja, amikor a bíróság az iratokat megküldi az 
ügyésznek a fentiek, azaz a Be. 496. §-ban foglaltak érvényesülésének biztosítása végett. A bekezdésben 
megfogalmazott három esetkör két csoportba osztható: amíg az a) és a b) pontban az ott írt különbségtétel 
mellett a bíróság meglátása szerint indokolt az ügyészi részvétel, addig a c) pont alapján az ügyészi 
kezdeményezés vezet az iratok megküldésére. 
2. Az a) pont alkalmazására akkor kerül sor, ha a feljelentés adata, az annak mellékletét képezo csatolt iratok, 
illetoleg a Be. 499-500. § szerint elrendelt, majd lefolytatott nyomozás iratai alapján olyan buncselekmény 
látszik a bíróság által megállapíthatónak, amely miatt a vádat az ügyész képviseli (un. közvádas ügy). Az 
egész büntetoeljáráson végighúzódóan vizsgálnia kell a bíróságnak a vádtól eltéro minosülés lehetoségét (Be. 
270. §, 274. §). Így van ez a jelen esetben is, ahol a bíróság azt köteles - mégpedig hivatalból (BH1982. 326.) 
- megvizsgálni, hogy nem áll-e fenn a magánvádtól való eltérés, azaz közvádra üldözendo buncselekményként 
való minosülés lehetosége. Igenlo esetben az iratokat végzéssel megküldi az ügyésznek. Ez a bíróság számára 
nem csupán lehetoség, hanem kötelezettség, melynek elmaradása és az eljárás magánvádasként való 
lefolytatása törvénysérto. Különösen az, ha a feljelentés visszavonása címén az egyébként közvádra üldözendo 
buncselekmény miatt kerül sor az eljárás megszüntetésére magánvádas eljárásban (BH1986. 409., BH1986. 
495.). Ugyanez az eset akkor is, ha arra merül fel adat, hogy a feljelentett fiatalkorú, s ezért csak közvádra 
folyó eljárásnak lehet helye a Be. 449. § (2) bekezdése szerint. Ilyenkor az iratok megküldése ugyancsak 
kötelezo (BH1995. 389.). 
Az iratoknak a Be. 501. § (1) bekezdés a) pontjára való utalással történo megküldése esetén az ügyész az 
általános szabályok szerint eljárva a nyomozást a Be. 170. § (2) bekezdése alapján kötelezoen rendeli el. 
Értelemszeruen szükségtelen volna a nyomozás elrendelése azokban az esetekben, amikor az általános 
szabályok szerint a feljelentés elutasítását írja elo kötelezoen a törvény. Ezért határoz meg kivételt a (3) 
bekezdés. 
Értelemszeruen az ügyészt nem köti, kötheti a bírói álláspont; és ha nem látja megvalósultnak a közvádas 
buncselekményt - ugyanakkor a feljelentésben foglaltak kimerítik valamely magánvádra üldözendo 
cselekmény törvényi tényállását, ami miatt viszont a vád képviseletét nem veszi át - úgy az iratokat ezzel az 
állásfoglalásával visszaküldi a bíróságnak. Ilyen esetben hatásköri összeütközésrol értelemszeruen nem 
beszélhetünk, csupán arról van szó, hogy a bíróság és az ügyész eltéroen ítéli meg ugyanazt a feljelentésben 
foglalt magatartást; míg az elobbi közvádas, az utóbbi magánvádas buncselekményt lát megállapíthatónak. 
Ez az eltéro álláspont nem eredményezhet indokolatlan mentesülést a büntetojogi felelosség alól, ezért 
ilyenkor a bíróságnak a büntetoeljárást a magánvád alapján le kell folytatnia (BK. 86, BH1998. 527.), már 
amennyiben annak feltételei egyébként fennállnak - így például joghatályos magánindítványt eloterjesztettek. 
3. A Be. 501. § (1) bekezdés b) pontja az iratok megküldésének további lehetoségét fogalmazza meg a bíróság 
számára. Ez az az eset, amikor a bíróság szükségesnek ítéli, hogy az ügyész a vád képviseletének az átvételét 



megfontolhassa. Ilyenkor sem a bíróságot, sem az ügyészséget kötelezettség nem terheli, utóbbi a 2/1999. 
(ÜK. 2.) LÜ. utasítás 67. § (1)-(2) bekezdése szerint eljárva a feljelentést megvizsgálja abból a szempontból, 
hogy közérdekbol, vagy más fontos okból indokolt-e a vád képviseletének átvétele. Igenlo esetben nyomozást 
rendel el, míg ellenkezo esetben a feljelentést nemleges nyilatkozatával a bíróságnak visszaküldi. 
4. Végezetül a Be. 501. § (1) bekezdés c) pontja azokat az eseteket öleli fel, amikor nem a bíróság, hanem az 
ügyészi álláspont okán kerül sor a vád átvételére az eljárásnak ebben a kezdeti szakaszában. Ebbol is 
következik, hogy a magánvádas eljárás speciális szabályai ilyenkor nem is hatályosulnak, az ügy az általános 
eloírásoknak megfeleloen közvádasként folyik. (Személyes meghallgatás helyett nyomozás tisztázza a 
szükséges adatokat, magánvád helyett ügyészi vádemelés és vádképviselet érvényesül) Természetesen ebben 
az esetben is megilleti az ügyészt utóbb a vád képviseletétol elállás joga. 
5. A Be. 501. § (2) bekezdése lehetoséget biztosít a bíróság számára, hogy - amennyiben a szükséges adatok 
ehhez már rendelkezésre állnak - minden további intézkedés, formális eljárási cselekmény helyett az ügyet 
érdemben lezáró, avagy e lezáráshoz vezeto határozatot meghozzon. 
Elsoként az áttételrol szól a törvény. A Be. 264. § szerinti áttételt elrendelo határozat hozatalának van helye, 
ha a bíróságnak az ügyben nincs hatásköre: így például a feljelentésben írtak az 1986. évi I. törvény 96/B. §-
ban írt becsületsértés szabálysértését merítik ki; vagy nincs illetékessége: a bíróság nem illetékes sem a Be. 
17. § (1) bekezdése (elkövetés helye), sem a Be. 17. § (4) bekezdése (terhelt lakóhelye) szerint, de más 
illetékességet megalapozó kisegíto rendelkezés alapján sem. 
Az eljárás felfüggesztésérol is a bíróság határoz éspedig akkor, ha az arra vezeto okok akár a saját 
eljárásában, akár az ügyben elrendelt nyomozás során állnak elo. Ezek az okok az általános szabályokkal 
[Be. 266. § (1), 188. § (1), a)-b), d)-e)] egyezoen a következok: a feljelentett ismeretlen helyen, vagy külföldön 
tartózkodik és az eljárás távollétében nem folytatható; tartós, súlyos betegsége vagy a buncselekmény 
elkövetése után bekövetkezett elmebetegsége miatt az eljárásban nem vehet részt; az eljárás lefolytatásához 
elozetes kérdésben hozott döntést kell beszerezni; illetve jogsegély iránti megkeresés külföldi hatóság általi 
teljesítése szükséges és további Magyarországon elvégzendo eljárási cselekmény már nincs. 
A Be. 188. § (1) bekezdés d) pontjával összefüggésben külön is kiemelést érdemel, hogy a mentességet élvezo 
személy ellen a Be. 552. § (1) bekezdése alapján, míg diplomáciai mentesség esetén az ilyen személy által is 
[Be. 554. § (1)] indított eljárásban a felfüggesztés a fenti speciális szabályok szerint érvényesül. 
Végezetül az eljárás megszüntetésének ugyancsak az általános szabályok, tehát a Be. 267. § (1) bekezdésében 
írt okokból lehet helye. Így akkor, ha a feljelentésben vád tárgyává tett cselekmény nem buncselekmény, a 
terhelt gyermekkorú, a terhelt halála, elévülés, vagy kegyelem okán, ítélt dolog miatt, illetoleg ha a 
magánindítvány, kívánat, feljelentés hiányzik, és már nem pótolható. Az eljárás különleges szabályaiból 
következik, hogy a Be. 267. § (1) bekezdés f) pontjában írt eset - azaz a vádelejtés - "feljelentés 
visszavonásának" formájában a vádképviseletet gyakorló magánvádlót illeti; az ügyben fellépo ügyész - 
miként errol részletesen már szó került a Be. 496. § kapcsán - csupán a vádtól elállás lehetoségével élhet. 

A személyes meghallgatás 

502. § (1) Ha a 498. és az 501. §-ban felsorolt intézkedéseknek nincs helye, a bíróság a feljelentettet és a 
feljelentot személyes meghallgatásra idézi, és ülést tart. A védot és a feljelento képviselojét errol értesíti. Ha az 
ügyben több sértett van, a személyes meghallgatásra valamennyi sértettet meg kell idézni. 

(2) Az idézésben a feljelentot (sértettet) figyelmeztetni kell arra, hogy a kelloen ki nem mentett elmaradását a 
bíróság a vád elejtésének tekinti. A feljelentettet a feljelento nevére és a buncselekmény lényegére utalással kell 
megidézni. 

(3) A személyes meghallgatáson, ha a feljelentett külföldi, az államának konzuli tisztviseloje is jelen lehet. 
(4) A személyes meghallgatás megkezdésekor a bíróság megállapítja a feljelento és a feljelentett 

személyazonosságát, ismerteti a feljelentés lényegét, és - ha annak feltételei fennállnak - figyelmezteti a feljelentettet 
a viszonvád lehetoségére. Ezt követoen megkísérli a feljelento és a feljelentett kibékítését. 

(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, illetoleg kijelöli a magánvádlót. 

(6) Ha a feljelentett viszonvádat emel, a bíróság a feljelentot feljelentettként is meghallgathatja. 
(7) A bíróság felhívja a feljelentot, továbbá viszonvád esetében a feljelentettet a bizonyítási eszközök és annak 

megjelölésére, hogy az egyes bizonyítási eszközök mely tények bizonyítására szolgálnak. Erre tizenöt napos 
határidot adhat. 



1. A személyes meghallgatás - mint arról fentebb már többször szó esett - a magánvádas eljárás speciális, 
mintegy a nyomozati szakot pótló cselekménye. Megtartására akkor kerülhet sor, ha a feljelentés 
pontosítására, elokészíto ülés tartására, nyomozás elrendelésére a Be. 498. § szerint nincs szükség, 
ugyanakkor személyes meghallgatás nélküli határozat meghozatalára (Be. 501. §) sincs mód. Emellett a 
személyes meghallgatás egy további szereppel is bír. A magánvádas cselekmények jellege, a magánvádló 
személyes érintettsége alapján célszeru lehetoséget biztosítani a számára, hogy - amennyiben ez szándékában 
áll - a feljelentést visszavonja már az eljárásnak ebben a kezdeti szakaszában, ennek elomozdítására szolgál a 
bíróság számára kötelezoen eloírt békítés. 
A személyes meghallgatás mint bírósági eljárás formája az (1) bekezdés szóhasználata szerint ülés, így az 
azon való részvételt a Be. 234. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel kell vizsgálni. A személyes 
meghallgatáson elsosorban a bíróság tagjainak és a jegyzokönyvvezetonek a részvétele kötelezo. Már itt 
rögzítendo, hogy a Be. 503. § (2) bekezdése szerint a bíróság teendoit ülnök vagy bírósági titkár is elláthatja. 
Ha ezzel a lehetoséggel a bíróság nem él, úgy a személyes meghallgatást foszabályként ülnök közremuködése 
nélkül egyes bíróként eljárva [Be. 14. § (1) b)] folytatja le. Kivétel ez alól a nagy nyilvánosság elott elkövetett 
rágalmazás [Btk. 179. § (2) b)], valamint a nagy nyilvánosság elott elkövetett becsületsértés [Btk. 180. § (1) 
b)], mely esetekben a bíróság egy hivatásos bíróból és két népi ülnökbol álló tanácsban jár el [Be. 14. § (1) 
a)], mégpedig nem csupán a tárgyaláson, hanem már az ülésen, ebbol következoen a személyes 
meghallgatáson is. 
Jegyzokönyvvezeto részvétele annál is inkább kötelezo, mert a Be. 503. § (1) bekezdése szerint a személyes 
meghallgatásról jegyzokönyvet kell készíteni. 
A bíróság tagjain és a jegyzokönyvvezeton kívül a vádló - jelen esetben a feljelento - és a feljelentett vesz részt 
kötelezoen a személyes meghallgatáson, oket a bíróság arra idézi. Több sértett esetén még akkor is idézni kell 
valamennyiüket, ha már megállapodtak abban, hogy melyikük fog magánvádlóként eljárni. Ennek oka, hogy a 
békítés, - mint a személyes meghallgatás tartásának egyik célja - fogalmilag csak az érintettek együttes 
jelenléte esetén foganatosítható. Másrészrol az ügy tisztázása szempontjából lényeges adatokat, tényeket a 
feljelento (több feljelento esetén bármely sértett) ismeri, s elozetesen nem ítélheto meg, hogy a több sértett 
közül ki szolgálhat releváns adatokka1. A (3) bekezdés szerint a személyes meghallgatáson jelen lehet a 
külföldi feljelentett államának konzuli tisztviseloje is. A törvényi szabályozásból következoen a jelenlét csupán 
lehetoség, a bíróságot e körben semmiféle értesítési kötelezettség nem terheli, és a tisztviselo esetleges 
elmaradása nem gátja a személyes meghallgatás megtartásának. Itt kell még utalni arra, hogy - törvényi 
rendelkezés hiányában - az ügyész a személyes meghallgatáson nem vehet részt. 
A védelemhez, képviselethez való jogosultság érvényesülése végett a bíróság értesíti a védot és a feljelento 
képviselojét. Abból, hogy a törvény csupán értesítési kötelezettséget ró a bíróságra, következik, hogy a 
képviselo meg nem jelenése nem akadályozza a személyes meghallgatás lefolytatását, azon határozat 
meghozatalát. 
2. A Be. 502. § (2) bekezdés a személyes meghallgatásra való idézéssel kapcsolatban tartalmaz 
részletszabályt. A magánvádas eljárásban végighúzódó elv, hogy - amennyiben azt az ügyész nem vette át - a 
magánvádló látja el a vád képviseletét s él többek között a vádelejtés jogáva1. Ezt gyakorolhatja kifejezetten, 
a feljelentés visszavonása [Be. 5o4. § (1) b)], vagy az eljárás megszüntetésének indítványozása [Be. 512. § 
(4)] formájában; de hallgatólagosan is, meg nem jelenésével nyilvánítva ki, hogy az ügy folytatását már nem 
kívánja, ahhoz érdeke nem fuzodik. A fentiek érvényesülése végett a (2) bekezdés szerint a személyes 
megjelenésre köteles feljelentot az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy a kelloen ki nem mentett 
elmaradása vádelejtésnek tekintendo, s az az eljárás megszüntetését vonja maga után, még abban az esetben 
is, ha azon a jogi képviseloje megjelent (BK. 32.). Hangsúlyozni kell, hogy e jogkövetkezmény csak a ki nem 
mentett távolmaradáshoz fuzheto. Igazolásnak helye van a mulasztás miatt az általános szabályok szerint 
(BH1992. 302.). Ha a feljelento távolmaradása okából szüntetik meg az eljárást, az 1990.évi XCIII. törvény 
57. § (2) bekezdés b) pontja alapján illetéket fizetni nem kell (BH1996. 635.) 
Tekintettel arra, hogy a feljelentett általában a személyes meghallgatásra szóló idézés kapcsán értesül a vele 
szemben indult büntetoeljárásról, ot a feljelento nevére és a buncselekmény lényegére utalással kell idézni, 
ezáltal hatályosulnak terheltnek a Be. 43. § (2) bekezdés a), c) és f) pontjában írt jogai, azaz, hogy közöljék 
vele a vád tárgyát; hogy megfelelo idot, lehetoséget kapjon a védekezésre való felkészülésre; valamint hogy 
büntetoeljárási jogairól és kötelességeirol felvilágosítást kapjon. A fenti tájékoztatásnak olyan formában is 
eleget tehet a bíróság, hogy a feljelentés egy példányát mellékeli az idézéshez. 
3. A Be. 502. § (4) bekezdésétol a (7) bekezdéséig terjedo jogszabályhely a személyes meghallgatás 
lefolytatásának menetét szabályozza nagy részletességge1. Az érintettek személyazonosságának, az eljárás 
feljelentés szerinti tárgyának - ebbol következoen pedig a felek perbeli helyzetének (vádlói, viszonvádlói 



pozíció) - tisztázását követoen kell megkísérelni a békítést. Annak során - és e körben ismételten kell kiemelni 
a feljelento és a feljelentett személyi érintettségét - mindig nagy körültekintéssel kell eljárni. Elsosorban arra 
kell figyelemmel lenni, hogy a büntetési célokat mi szolgálja legjobban. A békítés megkísérlése a bíróságnak 
törvénybol folyó kötelessége, ez azonban nem értelmezheto úgy, hogy minden más érdeket háttérbe szorítva a 
feljelentés visszavonására kellene rábírni a feljelentot. Ugyanakkor elmondható, hogy a ténylegesen is kisebb 
tárgyi súlyt képviselo magánvádas buncselekmény esetén adott helyzetben a feljelentett nyilatkozatának, s 
erre tekintettel a feljelentés visszavonásának a jövobeni béke szempontjából komolyabb nevelo, visszatartó 
hatása van, mint a büntetoeljárás végigvitelének. Kiemelendo, hogy a feljelentés feltételhez kötött 
visszavonása joghatályosnak nem tekintheto (BHl82. 326.) még olyan formában sem, hogy a bíróság a 
feljelentettet kártérítés fizetésére kötelezné; ez utóbbi tartalmú határozat hozatalának egyébként sincs helye 
(BH1979. 410, BH1983. 273.). 
A békítés eredménytelensége esetén a személyes meghallgatás másik funkciója lép elotérbe: a bíróság mintegy 
pótolva az elmaradt nyomozati cselekményeket, az (5) bekezdés szerint felveszi a szükséges adatokat, 
nyilatkoztatja a feljelentettet a vádról, végül tisztázza, hogy a védekezés alátámasztására mely bizonyítási 
eszközök sorakoztathatók fe1. Amennyiben erre nem került sor, a Be. 494. § (3) bekezdése szerint 
megállapítja, hogy - megállapodásuk szerint - melyik sértett jár el magánvádlóként. Ha erre vonatkozóan 
megállapodás nem jött létre, úgy a magánvádlót a bíróság jelöli ki, lehetoség szerint meghallgatva az 
érintetteket és figyelem bevéve körülményeiket, sértetti minoségük arányát. 
Viszonvád eloterjesztése esetén a feljelento is feljelentetté válik, így ugyancsak a terhelti jogok illetik, 
kötelezettségek terhelik ot is [Be. 495. § (1)]. Erre visszavezethetoen az elbíráláshoz szükséges terhelti 
adatokat, megnyilatkozásokat a bíróság most már a feljelento - azaz viszonvádlott - vonatkozásában is 
feltárja, beszerzi. 
Az (5) bekezdés a terhelti jogok oldaláról a feljelentett védekezését alátámasztó bizonyítási eszközök 
tisztázását írja elo, ezzel szemben a (7) bekezdés a vád igazolására szolgáló terhelo bizonyítékok, bizonyítási 
eszközök számbavételét, ezeknek a feljelento, viszonvádló általi megjelölését, bejelentését írja elo. 
Amennyiben ezek nyomban nem állnak rendelkezésre, úgy rövid határidot biztosit a bejelentésükre a törvény. 
4. A személyes meghallgatáson a fentieket olyan mélységben kell tisztázni, hogy az ezt követoen tartandó 
tárgyaláson az eljárás befejezheto, illetoleg tárgyalás nélkül büntetoparancs [Be. 544. § (1)] kibocsátható 
legyen. 

503. § (1) A személyes meghallgatásról jegyzokönyvet kell készíteni. 
(2) A bíróságnak az 501-502. §-ban meghatározott teendoit ülnök vagy bírósági titkár is elláthatja, és jogosult az 

504. § (1) bekezdése szerinti határozat meghozatalára. 
1. A Be. 503. § (1) bekezdés alapján a személyes meghallgatásról jegyzokönyvet kell készíteni. A törvényi 
rendelkezés a Be. 250. §-ban írt általános szabályra utal vissza, melynek (1) bekezdése szerint a bíróság 
eljárásáról a jegyzokönyvvezeto készíti el a jegyzokönyvet. Ugyanezen hivatkozott szakasz (2) bekezdése 
sorolja fel a jegyzokönyv elengedhetetlen tartalmi kellékeit: a bíróság megnevezését és az ügy számát, az 
eljárás tárgyát képezo buncselekmény megnevezését és a feljelentett személynek - személyeknek - a nevét, az 
eljárás helyét, kezdo és befejezo idopontját, a jelenlévok nevét - perbeli minoségük feltüntetése mellett - , 
valamint azt, hogy a jegyzokönyv a bíróság ülésén, konkrétan a személyes meghallgatáson készült. A 
jegyzokönyvnek - és ez már ismét az általános, Be. 250. § (3) bekezdésében írt szabályból következik - 
áttekinthetoen tartalmaznia kell az eljárás menetének és minden lényeges alakiságának leírását abból a 
célból, hogy a történések éppúgy követhetok legyenek, mint ahogy az eljárási szabályok megtartása is 
ellenorizheto lehessen. A jegyzokönyvet, - melyet az azt készíto jegyzokönyvvezeton kívül a bíróság eljáró 
tagja: a tanács elnöke, bíró, ülnök, illetoleg titkár (lásd a 2. pontot) ír alá -, a szükséges részletességgel kell 
elkészíteni. Különösen ügyelni kell a személyi adatok pontos rögzítésére, hiszen nyomozati iratok hiányában 
utóbb azok nehezen pótolhatók, helyesbíthetok. Ismét a Be. 251. §-ban megfogalmazott általános szabályok 
szerint a jelenlévok indítványát kimerítoen kell jegyzokönyvbe felvenni, s amennyiben valamely kifejezés, vagy 
kijelentés szó szerinti szövege jelentos - és ez a magánvádas buncselekmények, különösen a rágalmazás, 
becsületsértés esetén gyakran van így - azt szó szerint kell jegyzokönyvbe venni. Külön kiemelést érdemel, 
hogy a Be. 511. § (2) bekezdésében írtakkal egyezoen a feljelentett azon nyilatkozatát, amely a feljelentot a 
feljelentés visszavonására indította, és a feljelentonek a visszavonásra irányuló kijelentését e jegyzokönyvnek 
is maradéktalanul tartalmaznia kell. 
Végezetül nincs akadálya annak, hogy a személyes meghallgatáson, annak alapján a Be. 504. § (1) bekezdés 
a)-b) pontja szerinti eljárást megszünteto végzést a bíróság e jegyzokönyvbe foglalja. 
2. A Be. 503. § (2) bekezdés lényeges eljárási egyszerusítést fogalmaz meg azáltal, hogy a személyes 
meghallgatás nélkül meghozható határozatok (Be. 501. §), valamint magának a személyes meghallgatásnak a 



lefolytatása (Be. 502. §), ez utóbbin a Be. 504. § (1) bekezdésben megjelölt határozatok meghozatala kapcsán 
a bírósági teendok ellátására feljogosítja az ülnököt és a bírósági titkárt. E jogi szabályozás alkotmányossági 
aggályt azért nem vet fel, mivel ezekben az esetekben nem büntetojogi felelosség kérdésében dönt a bíróság. 
Megjegyzést érdemel, hogy amíg az ülnök és a titkár a személyes meghallgatást megelozoen korlátozás nélkül 
végezheti a Be. 501. § (1) bekezdésében írt teendoket, beleértve a Be. 501. § (2) bekezdésében jelölt 
határozatok meghozatalát; a személyes meghallgatáson ez utóbbiak közül már csupán a Be. 504. § (1) 
bekezdés a) pontja szerinti mulasztás és a b) pontban nevesített, feljelentés visszavonása okán történo 
megszünteto határozat hozatalára jogosított, egyebekre már nem. Itt kell azonban visszautalni a Be. 502. § (1) 
bekezdése kapcsán kifejtettekre, amely szerint - ha az ügyben a jelen kivételes szabály alkalmazására nem 
kerül sor és a bírósági teendoket nem ülnök vagy titkár látja el, úgy a Be. 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
ülnökök közremuködése nélkül egyes bíró; kivételként mégis a nagy nyilvánosság elott elkövetett rágalmazás 
(Btk. 179. § (2) bekezdés b) pont) és nagy nyilvánosság elott elkövetett becsületsértés [Btk. 180. § (1) b)] 
esetén egy hivatásos bíróból és két népi ülnökbol álló tanács jár el [Be. 14. § (1) a)]. 

Határozat a személyes meghallgatás alapján 

504. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a feljelento 
a) a személyes meghallgatáson nem jelent meg, és magát elozetesen, alapos okkal, haladéktalanul nem mentette 

ki, vagy azért nem volt idézheto, 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 

elott jogosult. 
(3) Az (1) bekezdés esetében a viszonvád alapján indult eljárást is meg kell szüntetni, feltéve, hogy a 

magánindítvány eloterjesztésének határideje a személyes meghallgatás napjáig már lejárt. 
1. A Be. 504. § (1) bekezdés azokat az eseteket sorolja fel, amikor a bíróság az eljárást a személyes 
meghallgatáson az ott történtek alapján megszünteti. 
Az (1) bekezdés a) pontjának I. fordulata a feljelento idézéssel szembeni mulasztásának speciális 
jogkövetkezményeit határozza meg. A vád elejtésének értelemszeruen csak a szabályszeru idézés ellenére 
történo távolmaradás tekintheto. Amennyiben tehát a feljelentot a bíróság téves címrol idézte, úgy az eljárás e 
törvényhely alapján nem szüntetheto meg (BH1995. 628.). A törvény lehetoséget biztosit a mulasztó feljelento 
részére, hogy magát elozetesen alapos okkal haladéktalanul kimenthesse. Kello a kimentés, ha az az ok 
megjelölésével legkésobb a személyes meghallgatás napján a bírósághoz érkezik. Az ok alaposságának 
vizsgálata során egyedileg kell megvizsgálni az érintett körülményeit és az ok jellegét. A kimentését a 
jogszabály szerint haladéktalanul kell megtennie a feljelentonek. Ez azt jelenti, hogy amint a majdani 
elkerülhetetlen mulasztásáról, megjelenésének akadályáról értesül, úgy ezt nyomban bejelenteni köteles, 
lehetoséget biztosítva ezáltal a bíróságnak az ülés idejekorán történo elhalasztására. Amennyiben a feljelento 
a fentiek szerinti elozetes kimentést elmulasztja, az általános szabályok szerint (Be. 65. §) az ott írtaknak 
megfeleloen igazolással élhet (BH1992. 302.). Amint arra fentebb már utalás történt, az eljárást meg kell 
szüntetni, ha a személyes meghallgatáson csupán a feljelento jogi képviseloje jelenik meg, míg maga a 
feljelento nem (BK. 32. számú állásfoglalás). 
Ugyancsak az eljárás megszüntetését vonja maga után, ha a feljelento azért nem volt idézheto, mert 
lakcímének megváltozását nem jelentette be [Be. 504. § (1) a) II.]. A címváltozás bejelentésének elmaradását 
e szerint úgy kell értékelni, hogy a feljelento az eljárás folytatását, a feljelentett megbüntetését már nem 
kívánja; az ügyben a továbbiakban résztvenni, eljárni nem kíván, s tekintettel arra, hogy a vádat o képviseli - 
illetoleg neki kellene képviselnie - e magatartása a vád elejtéseként értékelendo. 
A fenti esetekben - tekintettel arra, hogy a személyes meghallgatás megkezdésérol a feljelento távollétében szó 
sem lehet - az eljárás az 1990. évi XCIII. törvény 57. § (2) bekezdés b) pontjának megfeleloen illetékmentes 
(BH1996. 635.). 
A Be. 504. § (1) bekezdés b) pontja alapján van helye az eljárás megszüntetésének, ha a feljelento a 
feljelentést visszavonta. A visszavonó nyilatkozatnak egyértelmunek, célirányosnak kell lennie, azt a feljelento 
megindokolni nem köteles, és okait sem vizsgálhatja a bíróság. Azt azonban meg kell jegyezni, hogy a 
feltételhez kötött visszavonás nem joghatályos, ily módon nem szolgálhat a megszüntetés alapjául (BH1982. 
326.). 
Az eljárás fentiek szerinti bíróság útján történo megszüntetése ügydönto érdemi határozat, azt a bíróság 
végzés formájában a Magyar Köztársaság nevében hozza. A határozat köto erovel bír, így utóbb már nincs 
mód arra, hogy az ügyész a feljelentés tárgyául szolgált ugyanazon buncselekmény miatt vádat emeljen 



(BH1991. 1.). Nincs mód arra sem, hogy az eljárás megszüntetését követoen a feljelento a kölcsönösen 
elkövetett buncselekmény miatt ellene megindult magánvádas eljárásban úgynevezett "viszonváddal" éljen, 
mely viszonvád lényegében a már megszüntetett eredeti feljelentéssel azonos (BH1994. 297.). 
2. A személyes meghallgatás után már a bíróság rendelkezésére állnak mindazok az adatok, amelyeket az 
általános szabályok szerinti eljárásban a nyomozás tár fel, s lényegében ettol az idoponttól kezdve az ügy az 
általános szabályok szerinti tárgyalás elokészítésének szakaszába jut. A nyomozati szak végén az ügyésznek, 
míg a tárgyalás elokészítése során a bíróságnak van a hivatkozott általános szabályok szerint intézkedéseket 
tenni, határozatokat hozni. Amennyiben csak a személyes meghallgatás tárta fel azokat az adatokat, tényeket, 
amelyek ismeretében már dönteni lehet, a bíróság - ekkor kerülvén döntési helyzetbe - meghozza mindazokat 
a határozatokat, melyekre már a személyes meghallgatás elott is jogosult volt. Így a Be. 504. § (2) bekezdés 
kapcsán vissza kell utalni a Be. 499. § (2) bekezdésére, mely szerint a bíróság, ha szükséges, nyomozást 
rendelhet el; a Be. 501. § (1) bekezdés a)-b) pontjára, amely szerint az iratokat - ha annak feltételei 
fennállnak - az ügyésznek küldi, küldheti meg; végezetül a Be. 501. § (2) bekezdésére, amely alapján 
határozhat áttételrol, az eljárás felfüggesztésérol, illetoleg megszüntetéséro1. (A fentiekkel kapcsolatban lásd 
az ott részletesen kifejtetteket.) Utalni kell arra, hogy ezeknek az intézkedéseknek a megtételére, határozatok 
meghozatalára az ülnök, vagy a bírósági titkár már nem jogosult, hanem csupán a bíró, illetve a bíróság 
tanácsa (BH1991. 58.). [lásd a Be. 503. § (2) bekezdésében írtakat is.] 
3. A viszonvád - és ez az elnevezésében is megfelelo súlyt kap - kötodik az eredeti vádhoz, s az eljárás 
megszüntetése esetén osztja annak sorsát. Ezt fogalmazza meg a Be. 504. § (3) bekezdése. E szerint: ha az 
eredeti vád alapján folyó eljárást az (1) bekezdésben írt okból megszüntetik, úgy a viszonvád alapján indult 
eljárást is kötelezoen meg kell szüntetni. Amennyiben a viszonvád eloterjesztésekor a magánindítvány 
megtételére a Be. 173. § (3) bekezdésében írt határido még nem telt el - mert például a személyes 
meghallgatást, melyen azt eloterjesztették, e határidon belül tartották meg - úgy lényegében nem is 
"viszonvádról" van szó, hanem önálló vádról beszélhetünk, s ebben az esetben ilyen címen a "viszonvádra" 
indult eljárás megszüntetésének nem lehet helye, hanem az eljárást most már az eredeti feljelento ellen kell 
tovább folytatni az önmagában is joghatályos magánindítványnak minosülo "viszonvád" alapján. Ugyancsak 
nem szüntetheto meg a viszonvádra indult eljárás akkor sem, ha az eredeti vád miatt indult eljárást 
megszüntetik ugyan, ám nem a Be. 504. § (1) bekezdésben írt okok valamelyike, hanem más - például 
közkegyelem - okából (BH1976. 442.). Végezetül nem szüntetheto meg a viszonvád alapján indult eljárás 
akkor sem, ha az annak alapját képezo buncselekmény közvádra üldözendo - vagy annak látszik. Ebben az 
esetben a Be. 504. § (2) bekezdése szerint kell eljárni és a Be. 501. § (1) bekezdés a) pontjának megfeleloen az 
iratokat meg kell küldeni az ügyésznek. A jelen szakasz (3) bekezdése visszautal ugyanezen szakasz (1) 
bekezdésére, ebbol következoen a viszonvád megszüntetésével kapcsolatos határozatot is jogosult az ülnök, 
illetoleg a bírósági titkár meghozni. 

Fellebbezés a tárgyalás elokészítése során hozott határozatok és intézkedések 
ellen 

505. § Nincs helye fellebbezésnek 
a) a nyomozás elrendelése, 
b) a személyes meghallgatásra idézés, illetoleg az errol szóló értesítés, 
c) a magánvádló kijelölése miatt, 
d) az 501. § (1) bekezdése szerinti intézkedés ellen. 

1. A büntetoeljárás egészén végighúzódó töretlen jogelv - melyet a Magyar Köztársaság Alkotmánya [1949. 
évi XX. törvény 57. § (5)], valamint a Bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló törvény (1997. évi LXVI. 
törvény 13. § (2)] is megfogalmazott - a jogorvoslati jogosultság általános elve. Ez alól a törvény - jelesül a 
büntetoeljárási törvény - egyes esetekben kivételeket engedélyez olyan, nem az ügy érdemi megítélését, hanem 
csupán az eljárás elorevitelét szolgáló un. pervezeto határozatok tekintetében, ahol a jogorvoslat semmilyen 
törvényi célt nem szolgálna, az abban érintettekre sem közvetlenül, sem közvetve nem hat ki, csupán az eljárás 
szükségtelen elhúzódására vezetne. 
A jelen törvényhely a tárgyalás elokészítése során - lényegében tehát a magánvádas eljárás megindulásától 
az elsofokú tárgyalásig terjedo idoszakban - a bíróság által hozott azon határozatokat jelöli meg, amelyekkel 
szemben nincs helye fellebbezésnek. A szabályozás ilyen formájából következik, hogy a tárgyalás elokészítése 
során hozott valamennyi egyéb, itt nem érintett bírósági határozat ellen van helye fellebbezésnek. 



2. A Be. 505. § a) pontja szerint nincs helye jogorvoslatnak a nyomozás elrendelése miatt. Nyomozást a 
bíróság a Be. 499. § (2) bekezdésében írtak szerint az ott megjelöltek (az elköveto személye, adatai, 
tartózkodási helye) felderítésére, bizonyítási eszközök felkutatására rendel e1. E határozat ellen így 
lényegében csupán a feljelento élhetne fellebbezéssel, hiszen a feljelentett még nem ismert, vagy nem 
azonosítható, épp erre irányul a nyomozás. Megjegyzendo, hogy a már folyamatban lévo nyomozás során 
mindazok, akire nézve a nyomozó hatóság (ügyész) határozata rendelkezést tartalmaz, az általános szabályok 
szerint az ellen panasszal élhetnek (Be. 195. §). E panasz elbírálása a 2/1999. (ÜK. 2.) LÜ utasítás 67. § (4) 
bekezdése alapján az ügyész hatáskörébe tartozik. Végezetül: az ügyész által elrendelt nyomozással [Be. 499. 
§ (1) II., (3)] összefüggésben az általános szabályok érvényesülnek, s tekintettel arra, hogy a nyomozás 
elrendelésérol a Be. 170. § (2) bekezdése szerint feljegyzés készül - nem pedig határozat - így a Be. 195. §-ra 
figyelemmel az ellen panasznak sincs helye. 
A Be. 505. § b) pontja alapján az egyéb általános szabályokkal [Be. 276. § (1) b)] egyezoen kizárt a 
jogorvoslat a személyes meghallgatásra idézés, az errol szóló értesítés ellen. Az ülésre való idézés, értesítés 
az eljárás lefolytatását, lefolytathatóságát hivatott biztosítani. Az azt sérelmezo "megnyilatkozáshoz" a 
törvény külön jogkövetkezményeket fuz. Így ha magát az eljárás tényét sérelmezik az idézés, értesítés kapcsán, 
úgy ez a feljelentett oldaláról érdemi védekezésként, esetleg viszonvádként, a feljelento részérol feljelentés 
visszavonásaként kerülhet adott esetben értékelésre. Amennyiben a személyes meghallgatás idopontja 
sérelmes, úgy alapos ok esetén az ülés elhalasztásának lehet helye. 
A Be. 505. § c) pontja szerint nincs helye fellebbezésnek a magánvádló kijelölése miatt. Magánvádló 
kijelölésére a Be. 494. § (3) bekezdése és a Be. 502. § (5) bekezdése alapján akkor kerül sor, ha ebben a 
sértettek nem tudtak megegyezni. Az egyezségre jutni képtelen sértett nyilvánvalóan sérelmesnek tartja a rá 
nézve kedvezotlen bírósági kijelölést; lévén azonban, hogy ez nem az ügy érdemét, hanem csupán az eljárás 
technikai lebonyolíthatóságát szolgálja, a döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. Az azonban nem kizárt, 
hogy a kijelölést követoen a sértettek egyezo akarattal megállapodásra jussanak a magánvádló személyében. 
Ez utóbbi ugyan a bíróságot nem köti, ám - a Be. 494. § (3) bekezdése kapcsán kifejtettekre utalással - 
általában indokolt a sértetti konszenzusnak helyt adni, különösen ha az nem az eljárás elhúzását célozza. 
A Be. 505. § d) pontja kapcsán vissza kell utalni az a)-b) pontban írtakra. A feljelento a magánindítvány 
eloterjesztésével a büntetoeljárás folyamatát beindította, az a bíróság és ügyészség által - az e hatóságokra 
vonatkozó szigorú eljárási szabályok szerint - folyik, mely ellen fellebbezés biztosítása nem indokolt, és adott 
esetben csupán panasznak, feljelentés visszavonásának lehet helye. 

A tárgyalás kituzése 

506. § A magánvádlót az idézésben figyelmeztetni kell arra, hogy a kelloen ki nem mentett elmaradását a bíróság 
a vád elejtésének tekinti, feltéve, hogy a képviseletérol nem gondoskodik. 

A magánvádas eljárásban végighúzódó elv, hogy amennyiben az ügyész a vád képviseletét nem vette át, úgy 
azt a magánvádló látja el, s él egyebek mellett a vád elejtésének a jogáva1. Ezt a vádlói jogosítványt a 
magánvádló gyakorolhatja kifejezetten, a tárgyaláson való vádelejtés formájában [Be. 510. § (1)], de 
gyakorolhatja hallgatólagosan is, meg nem jelenésével nyilvánítva ki azt, hogy az ügy tovább folytatását már 
nem kívánja, ahhoz érdeke nem fuzodik. Természetesen e hallgatólagos kifejezése a szándékának akként kell, 
hogy megnyilvánuljon, hogy egyidejuleg nem bíz meg képviselot a tárgyalásra. Mert akkor már nem 
vélelmezheto a vád elejtése. Mindezek érvényesülése végett a magánvádlót a tárgyalásra idézni kell, s ebben 
az idézésben figyelmeztetni köteles ot a bíróság arra, hogy kelloen ki nem mentett elmaradását a vád 
elejtésének kell tekinteni, ami az eljárás megszüntetését vonja maga után. 
Szemben az egyebekben e szakasszal egybevágó és a személyes meghallgatás kapcsán érvényesülo Be. 502. § 
(2) bekezdésében írt szabállyal, a magánvádló személyes megjelenésének elmaradása önmagában már nem 
megszünteto ok, ha van képviseloje. Amíg ugyanis a személyes meghallgatáson az adatok felvétele és a békítés 
foganatosítása okán elengedhetetlen a feljelento személyes részvétele, addig a tárgyaláson már nem ez a 
személyes jelleg, hanem a vád képviseletének ténye a meghatározó, azt pedig a magánvádlón kívül a 
képviseloje is megfeleloen biztosíthatja. Ezért szól úgy a jelen szakasz, hogy ha a magánvádló képviseloje 
részt vesz a tárgyaláson, úgy az eljárás megszüntetésének nincs helye (BH1978. 331., BH1982. 187.). 
A jogszabályi elhelyezésbol az következik, hogy a jelen szakasz az elsofokú bírósági tárgyalásra történo 
idézéssel kapcsolatos. Megjegyzendo, hogy a Be. 506. § általánosságban szól a tárgyalásról, arra való 
idézésrol, elmulasztásának következményeirol anélkül, hogy hangsúlyozná, hogy az elsofokú tárgyalásról 
rendelkezik. Figyelemmel mégis arra, hogy a másodfokú tárgyalás szabályozása késobb, a Be. 512. §-ban 
kapott helyet; továbbá arra, hogy az általános rendelkezések szerint vádelejtésnek csak az elsofokú bíróság 



ügydönto határozatának meghozatala végett tartott tanácsülésig van helye [Be. 311. § (1)], az a következtetés 
vonható le, hogy mivel a másodfokú eljárásban vádelejtésre nincs mód, a magánvádló mulasztását sem lehet 
ezért a másodfokú tárgyaláson annak tekinteni, s ezért a jelen szakasz rendelkezése csupán az elsofokú 
tárgyalásra idézéssel hozható összefüggésbe. 

A tárgyaláson részt vevo személyek 

507. § Ha a magánvádló a tárgyaláson nem jelenik meg, és magát alapos okkal, elozetesen, haladéktalanul nem 
mentette ki, illetoleg ot azért nem lehetett megidézni, mert lakcímének megváltozását nem jelentette be, úgy kell 
tekinteni, hogy a vádat elejtette. 

Az elsofokú bíróság tárgyalásán az általános szabályok szerint a vádló részvétele általában nem kötelezo. 
Mintegy kivételként sorolják a Be. 241. § (1) bekezdés a), valamint c)-f) pontjai az ügyészi részvétel kötelezo 
eseteit. Nem így a magánvádas eljárásban, ahol a vádlónak, azaz a magánvádlónak (vagy képviselojének) 
személyes jelenléte elengedhetetlen. Ennek indoka egyrészrol az, hogy személyes jelenlét hiányában a vád 
elejtése - akár a vádlott nyilatkozatára tekintettel, akár attól függetlenül, más okból - fel sem merülhet. 
Másrészrol e kötelezettséget az indokolja, hogy a csekélyebb tárgyi súlyt képviselo magánvádas 
buncselekmény miatt folyó ügyben, ahol nyomozati iratok sem állnak rendelkezésre, s ahol a bizonyítékok 
szolgáltatása közvetlenül is a magánvádlót terheli, a bírósági eljárásban folyó bizonyításban tevékeny 
részvétele szükséges, folyamatos jelenléte mindenben indokolt. 
A jelen szakasz a Be. 504. § (1) bekezdés a) pontjával egyezoen a magánvádló idézéssel szembeni 
mulasztásának speciális jogkövetkezményét határozza meg az elsofokú tárgyalással összefüggésben. Itt is 
utalni kell arra, hogy csupán a szabályszeru idézés ellenére történo mulasztás tekintheto vádelejtésnek, s téves 
címrol való idézés esetén az eljárás nem szüntetheto meg (BH1995. 628.). A tárgyalásról mulasztó 
magánvádló távolmaradását elozetesen alapos okkal és haladéktalanul kimentheti. Elozetesnek akkor 
tekintheto a kimentés, ha az legkésobb a tárgyalás napján a bírósághoz érkezik, ezt követoen már csupán 
igazolásról beszélhetünk az általános szabályok szerint (Be. 65. §, BH1992. 302.). A kimentés okát meg kell 
jelölni, a törvény megköveteli, hogy az megfelelo súllyal bírjon. Az ok alaposságának vizsgálatánál 
figyelemmel kell lenni az ügy valamennyi körülményére, az ok jellegére. A kimentésnek ezen kívül 
haladéktalanul kell történnie, tehát nyomban akkor, amikor a magánvádló tudomást szerez arról az 
akadályról, mely ot a tárgyaláson való megjelenésben gátolja. 
Ismételten hivatkozni kell arra, hogy ha a tárgyaláson a magánvádló képviseloje megjelenik, úgy az eljárás 
megszüntetésének nincs helye (BH1978. 331., BH1982. 187.). Természetesen a képviselo megjelenése a 
tárgyaláson csak az eljárás megszüntetését zárja ki, ám nem helyettesítheti a magánvádló személyes 
jelenlétét, hiszen ot a bíróság tanúként nyilatkoztatni köteles, így távolléte a tárgyalás elhalasztásához, 
elnapolásához vezethet. Ilyen esetben a magánvádló mulasztásához nem az eljárás megszüntetése vonható 
mint következmény, hanem az általános szabályok szerint [Be. 69. § (1) b)] elovezetheto, rendbírsággal 
sújtható. 
Végül: ha a magánvádlónak képviseloje van, vád elejtéseként természetesen csak együttes mulasztásuk 
értékelheto, azaz ha a tárgyaláson egyikük sem jelenik meg. Annak már nincs jelentosége, hogy a kelloen ki 
nem mentett, utóbb sem igazolt mulasztás az esetükben mire - azonos vagy egymással semmiféle 
összefüggésben nem lévo okra - vezetheto vissza. Ily módon az eljárás megszüntetésére ad okot, ha például a 
magánvádló azért nem volt idézheto a tárgyalásra, mert lakcíme megváltozását nem jelentette be, képviseloje 
pedig a szabályszeru idézés ellenére nem jelent meg (BH1978. 374.). 
Ugyancsak meg kell szüntetni a tárgyaláson a magánvádas eljárást, ha a magánvádló azért nem volt arra 
megidézheto, mivel lakcíme változását a bíróságnak nem jelentette be. A bejelentés elmulasztása akként 
értékelendo, hogy a magánvádló az eljárás továbbfolytatását, a tárgyalás megtartását, azon határozat 
hozatalát, végso soron a vádlott megbüntetését nem kívánja, az eljárásból magát kivonni törekszik, így ez a 
magatartása helyesen vád elejtéseként értékelheto. 
Amint a Be. 506. §-a kapcsán említettük, a ki nem mentett távolmaradás, mulasztás csak az elsofokú bíróság 
tárgyalásához fuzheto jogkövetkezmény. Folytatólagos tárgyalás esetén bármely határnap elmulasztásához ez 
a jogkövetkezmény kapcsolódik. 

A tárgyalás vezetése és rendjének fenntartása 



508. § Ha a magánvádlót a tárgyalásról rendzavarás miatt kiutasítják, illetoleg kivezetik, legkésobb a bizonyítási 
eljárás befejezése elott ismertetni kell vele a távollétében lefolytatott bizonyítást. A magánvádló képviselojének 
kiutasítása esetén a tárgyalást a rendzavaró költségére el kell napolni, ha a magánvádló a tárgyaláson nincs jelen. 

1. A tárgyalás vezetésérol, rendjének fenntartásáról az általános szabályok között a Be. 245-246. §-ai szólnak 
igen részletesen. A jelen szakasz speciális rendelkezését a magánvádas eljárásban résztvevok kettos helyzete 
teszi indokolttá. A Be. 494. § (2) bekezdésébol következoen a sértett jogain kívül a magánvádlót a vád 
képviseletével járó jogok is megilletik. Az, hogy a vádlói és sértetti jogok egyszerre, egymás mellett 
érvényesülnek, a tárgyalás vezetése, rendjének fenntartása kapcsán összeütközésre vezethet. Amíg ugyanis a 
vád képviselojével szemben a Be. 246. § (1) bekezdése alapján csupán rendre utasításnak van helye, s a 
vádlói (jelesül ügyészi) rendzavarás esetén e hivatkozott általános rendelkezés a tárgyalás felfüggesztése 
mellett más ügyész kijelölését, annak hiányában a tárgyalás elnapolását írja elo, úgy ez a szabály a 
magánvádas eljárásban nyilvánvalóan nem érvényesülhet. Annál is inkább, hiszen a magánvádló a 
tárgyaláson sértettként is eljár, e minoségében tanúként nyilatkozik. Rendzavarása esetén a Be. 245. § (2)-(4) 
bekezdésében írtak foganatosításának lehet helye. Így rendre utasítható, ismételt vagy súlyos rendzavarás 
esetén a tárgyalásról kiutasítható, kivezettetheto, azzal akár, hogy azon a tárgyalási napon a tárgyaló 
terembe már nem térhet vissza. Elvben nem kizárt, hogy az az napi tárgyalás befejezéséig orizetbe vételére 
kerüljön sor, bár sokkal célszerubbnek mutatkozik rendbírság alkalmazása - utóbbira természetesen csak 
akkor van mód, ha viszonváddal nem éltek és így a magánvádló egyben nem vádlott is az ügyben. A fentiekben 
jelzett ellentmondást oldja fel a jelen törvényhely, amely szerint a rendzavaró magánvádlóval szemben csak ez 
utóbbiak, azaz a tanúra vonatkozó - a rend fenntartását elomozdító - intézkedések alkalmazhatók. 
Az általános szabályokkal - Be. 247. § (1) bekezdés - egyezoen legkésobb a bizonyítási eljárás befejezése elott 
ismertetni kell a kiutasított, illetoleg kivezetett magánvádlóval a távollétében lefolytatott bizonyítást. A 
rendelkezés indoka azonos az általános szabálynál kifejtettekke1. A bizonyítási eljárás befejezése elott a 
sértettként is eljáró magánvádló a bizonyítás anyagát ily módon megismerheti, arra legkésobb ekkor 
reflektálhat. 
A fentiekhez hasonló helyzetet teremt, ha a magánvádas ügyben viszonváddal élnek és mind a magánvádló, 
mind a viszonvádló jogi képviselovel jár e1. A Be. 495. § (2) bekezdése szerint a viszonvád tekintetében a 
magánvádló képviselojét a védo jogállása, míg a vádlott védojét a képviselo jogállása illeti meg. Ez 
rendzavarás esetén azt eredményezi, hogy bár a jelen szakasz második mondata szerint a magánvádló 
képviseloje kiutasítható lenne a tárgyalásról, ám tekintettel a viszonvádra, ha egyben védoként is eljár az 
ügyben, mint ilyen, a Be. 246. § (2) bekezdése értelmében rendzavarás esetén sem távolítható el a 
tárgyalásró1. A jelen szakasz utolsó mondata tehát csupán abban az esetben alkalmazható a magánvádló 
képviselojével szemben, ha viszonváddal nem éltek, illetoleg a viszonvád kapcsán a védoi jogosítványokat nem 
o gyakorolja. 
Az elsofokú tárgyaláson vagy a magánvádlónak személyesen, vagy a képviselojének végig jelen kell lennie. Ez 
alól csak a vádlott kihallgatásának tartama képez kivételt [Be. 509. § (2) második mondata] akkor, ha a 
magánvádló képviselet nélkül jár e1. Ez következik a Be. 506. §-ban írtakból (erre vonatkozóan lásd az ott 
kifejtetteket). Ezért ha sem a magánvádló nincs jelen - mert élve jogszabály adta lehetoségével a tárgyaláson 
csupán képviseltette magát; illetoleg mert ot arról korábban már kiutasították, kivezették - és a magánvádló 
képviselojét is eltávolították rendzavarása okán - a tárgyalásról, úgy az nem folytatható, hanem e képviselo 
költségére a tárgyalást kötelezoen el kell napolni. 

A tárgyalás 

509. § (1) A tárgyaláson a bíróság ismerteti a vád, illetoleg a viszonvád lényegét, ha a magánvádlónak nincs 
képviseloje, illetve a vádlottnak nincs védoje. 

 (2) A tárgyaláson a bíróság hallgatja ki a vádlottat és a tanút, illetoleg hallgatja meg a szakértot. A vádlottat a 
magánvádló távollétében kell kihallgatni. 

1. A törvény XIII. Fejezete, azon belül a I. Cím szól az elsofokú bírósági tárgyalás menetének általános 
szabályairó1. Ezek a rendelkezések igen részletesen rögzítik a bíróság - azon belül a tanács elnökének - 
teendoit, melyek meghatározó részükben a tárgyalás vezetése, törvényes lefolyása és rendjének biztosítása 
körében fogalmaznak meg kizárólagos feladatokat. E mellett természetesen a bizonyítás - konkrétan a 
kihallgatások - foganatosítása során sem elhanyagolható a bíróság szerepe, ám csupán másodlagosnak 
mondható az elsodlegesen jogosított vádló, azaz az ügyész mögött. 
A magánvádas eljárásban a vád képviseletével járó vádlói jogok a magánvádlót illetik [Be. 494. § (2)], aki 
azonban kötelezo képviselet hiányában nem egyszer jogi támogatás nélkül, szükséges ismeretek hiányában e 



vádlói jogokkal megfeleloen nem tudna élni. Ezért a Be. 494. § (2) bekezdés utolsó fordulatában írtak szerint 
a törvény az alább részletezett vádlói jogokat nem a magánvádlónak - egyes esetekben jogi képviselojének - 
biztosítja, hanem azokat a bíróság gyakorolja. 
2. A vád - és ezen értelemszeruen a viszonvád is értendo - ismertetése a Be. 284. § (2) bekezdés a) pontja 
szerint a vádló, azaz az ügyész feladata. A vádnak a büntetoeljárás egészét meghatározó, kiemelkedo szerepe 
van. A Be. 2. §-a szerint ez a bíróság eljárásának alapja. A bíróság az ítélkezés során e vád alapján jár el, 
kizárólag annak a személynek a büntetojogi felelosségérol döntve, aki ellen vádat emeltek, s csak olyan 
cselekmény alapján, melyet a vád tartalmaz. A vád "hibái": nem szabatos megfogalmazása, pontatlansága az 
egész eljárásra kihatással lehetnek. Mind személyi, mind tárgyi körben az eljárás során a vád egyaránt 
módosulhat , szukülhet ugyanúgy ahogy a vád kiterjesztése sem kizárt. Mindebbol látható, hogy a Be. 284. § 
(2) bekezdés a) pontja szerinti "vád ismertetése" korántsem a vádiratnak, illetve egyes lényeges elemeinek a 
puszta ismertetésére, felolvasására korlátozódó formalitás, hanem meghatározó jogi tartalommal bíró 
eljárási cselekmény. Ha a magánvádas eljárásban a vádlói jogosítványokat gyakorló magánvádlónak - 
foszabályként jogi végzettségu ügyvéd [Be. 56. § (1)] - képviseloje van, úgy e képviselo a megfelelo ismeretek 
birtokában a vád ismertetése révén érvényesülo vádlói jogosítványokat, kötelezettségeket gyakorolni képes. 
Ezzel szemben ha a magánvádlónak nincs képviseloje, illetve a viszonvádlónak - aki emellett az ügy vádlottja 
is - védoje, úgy a vád ismertetése a jelen szakasz (1) bekezdése szerint a bíróság feladata. 
3. A törvény általános szabályai szerint a vádlott, a tanú kihallgatása, a szakérto meghallgatása során a 
vádlói szerepkör kerül elotérbe és - feltéve, hogy a tanú kihallgatását o indítványozta - a fentiekhez eloször az 
ügyész intézhet kérdést [Be. 290. § (1), 294. § (2)-(5), 298. § (1)]. 
A fentebb hivatkozottak súlyozottan érvényesülnek a bizonyítás felvétele során, ahol a kérdések sorrendjének, 
feltevésük módjának kiemelt jelentosége lehet, s ezért igen fontos, hogy a bizonyítást felkészült, hozzáérto 
személy irányítsa, folytassa le. Ez indokolja, hogy nem csupán a magánvádló ne élhessen elsoként a vádlót 
megilleto kérdezési joggal, hanem a képviseloje sem. Ebbol következoen a Be. 5o9. § (2) bekezdése szerint a 
vádlottat, a tanút, a szakértot a bíróság hallgatja ki - illetve hallgatja meg - ezt követoen a vádlott védoje 
intézhet hozzá kérdést [Be. 29o. § (1), 294. § (2)], a magánvádlót és képviselojét ilyenkor a sértetti jogok 
illetik, tehát kérdés feltevését indítványozhatják [Be. 294. § (3)] . Viszonvád esetén és e viszonvád 
vonatkozásában a Be. 495. § (2) bekezdése alapján a magánvádló képviselojét a védo jogállása illeti meg, 
ami azt eredményezi, hogy a tárgyaláson a Be. 29o. § (1) bekezdésének megfeleloen a bíróságot követoen 
védoként kérdést intézhet a viszonvádlotthoz, tanúhoz, szakértohöz. A szabályozás - noha nem tunik 
egyszerunek - gyakorlati problémát nem vet fel, ugyanis viszonvádról kölcsönösen elkövetett és ténylegesen 
összefüggo, mozzanataiban összekapcsolódó cselekmények esetén lehet szó; az események folyamatában 
általában nem választható szét az egymást követo vádlotti és sértetti részcselekvoség, így a tárgyaláson mind 
a magánvádló, mind a viszonvádló - és képviseloik - vonatkozásában egyszerre és elválaszthatatlanul 
érvényesülnek a kétféle jogosítványok, melyek közül az elobbi, azaz a vádlotti-védoi a meghatározó, 
elsodlegesen érvényesülo. Elmondható tehát, hogy viszonvád esetében mindkét ellenérdeku fél képviseloje - 
általában és lényegében - a védoi jogokat gyakorolja. 
4. A magánvádló - viszonvád hiányában - tanúként hallgatható ki a Be. 494. § (4) bekezdése szerint. 
Márpedig a Be. 284. § (2) bekezdés c) pontjából következoen a tanúként kihallgatandó sértett a vádlott 
kihallgatásán nem lehet jelen. Amennyiben viszonvád eloterjesztésére is sor kerül, a sértett ezt követoen az 
ügy egyik vádlottjaként szerepel, e minoségében hallgatható ki. Márpedig a Be. 289. § (1) bekezdés alapján a 
vádlottat foszabályként a még ki nem hallgatott vádlott-társai távollétében kell nyilatkoztatni. Mindkét fenti 
szabály azt eredményezi, hogy a vádlott a magánvádló távollétében hallgatandó ki, függetlenül attól, hogy az 
utóbbi sértettként vagy ugyancsak vádlottként jár e1. Ezt fogalmazza meg a Be. 509. § (2) bekezdésének utolsó 
mondata. Ilyen esetben a magánvádló távolléte nem eredményez eljárásjogi sérelmet. Különösen nem akkor, 
ha képviselettel jár el, hiszen képviseloje a tárgyalás egészén jelen lehet. Abból, hogy a törvény nem ír elo 
kötelezo képviseletet az következik, hogy a tárgyalás ezen szakaszában a vád képviselojének jelenléte nem 
elengedhetetlen. Itt lehet utalni arra, hogy közvád esetén sem kötelezo általánosságban a vádló részvétele a 
tárgyaláson, éppen ellenkezoleg: a kötelezo ügyészi jelenlét fogalmazódik meg kivételként a törvényben. 
Végezetül: a magánvádló-viszonvádlott távollétében foganatosított kihallgatás után a magánvádló tanúkénti 
vallomására is sor kerül, ugyanígy viszonvád esetén vádlottként nyilatkozhat. Mindkét esetben a szükség 
szerinti szembesítés során a magánvádló-viszonvádlott tudomást szerez a távollétében elhangzottakról, azokra 
reflektálhat. Az ekkénti szabályozás indoka az, hogy a bizonyítás eredményességéhez - a magánvádló a 
vádlott vallomásának ismerete nélkül nyilatkozik, az abban foglaltakra még nem tud tekintettel lenni saját 
vallomása megtételekor - fuzodo érdek meghaladja az ebben az esetben passzív vádlói jelenlétben 
megnyilvánuló ügyfél egyenloség elvét. 



A vád elejtése és elállás a vád képviseletétol 

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 képviseletétol 
elállhat. Ha a magánvádló jelen van, a tárgyalást folytatni kell, ellenkezo esetben a bíróság a tárgyalás elnapolásával 
egyidejuleg új tárgyalást tuz ki, a magánvádlót pedig értesíti, hogy a vádat ismét o képviseli. 

1. A jelen szakasz a vád elejtésének és a vád képviseletétol való elállásnak a szabályait adja meg az elsofokú 
tárgyaláson. A rendelkezések - amint arra a törvényszövegben is utalás történik - visszavezethetok a 
személyes meghallgatás kapcsán már megismertekre. 
A magánvádló a vádat az elsofokú tárgyaláson, tehát egészen az ügydönto határozat meghozatala végett 
tartott tanácsülésig [Be. 321. § (1)] bármikor elejtheti. Szemben az ügyészre vonatkozó szabályokkal, a vád 
elejtését nem köteles megindokolni - bár attól elzárva sincs. A magánvádló akár indokolta e döntését, akár 
nem, a vád elejtését magában foglaló nyilatkozatát - lévén, hogy azon fog alapulni az eljárás megszüntetése - 
minden esetben szükséges részletességgel jegyzokönyvezni kell [Be. 511. § (2)]. A vád indokolás nélküli 
elejtését lehetové tevo szabályozás oka az, hogy a sértett az eljárás kezdetén szabadon, feljelentési 
kötelezettség nélkül, saját belátása szerint dönthetett arról, hogy az ot ért sérelem miatt magánindítványát 
eloterjeszti-e, s ha már eloterjesztette, utóbb a feljelentését visszavonja, tevoleges megnyilatkozásával , vagy 
mulasztásával a vádat elejti, ellenkezoleg az eljárás végig vitelét, a vádlott megbüntetését kívánja. Ha mindezt 
ez ideig indokolás nélkül megtehette, úgy semmilyen okkal nem volna magyarázható a tárgyalási szakba jutott 
ügyben a vádelejtés megindokolásának mint feltételnek a kikötése. 
Amint azt a Be. 504. § (1) bekezdés b) pontja kapcsán már említettük, a magánvádló vád elejtését kinyilvánító 
nyilatkozatának egyértelmunek, határozottnak és minden feltételtol mentesnek kell lennie (BH1982. 326.). Ha 
a magánvádló nyilatkozata - melyet mindig teljes egészében kell figyelembe venni, s nem lehet egy-egy 
kiragadott mondatát a szövegkörnyezet nélkül értékelni - téves bírói tájékoztatáson alapul, úgy az nem veheto 
figyelembe. Végül itt is érvényes szabály, hogy hatálytalan a magánvádló vád elejtése - s ezért törvénysérto az 
eljárás megszüntetése - ha közvádra üldözendo buncselekmény megállapíthatóságára merül fel adat a 
tárgyaláson. Ilyen esetben egyezoen a Be. 501. § (1) bekezdés a) pontnál írtakkal, az ügyésznek kell az 
iratokat megküldeni. A vád elejtése történhet annak határozott kinyilvánításával ugyanúgy, mint a 
tárgyalásról való mulasztássa1. Ez abból következik, hogy a jelen (1) bekezdés visszautal a Be. 504. § (1) 
bekezdés a) pontjára. 
E körben is hivatkozni kell arra, hogy a tárgyalásról való távolmaradás - képviseletrol való gondoskodás 
hiányában - csupán szabályszeru idézés esetén vonja maga után az eljárás megszüntetését vádelejtés okából, s 
amennyiben a bíróság a magánvádlót téves címrol idézte, úgy a jogkövetkezmény nem alkalmazható. Ugyanez 
a helyzet akkor is, ha a magánvádló mulasztását elozetesen, alapos okkal haladéktalanul kimentette. A fenti 
meghatározásokkal kapcsolatban arra kell utalni, hogy kello idoben érkezettnek minosül a kimentés, ha az 
legkésobb a tárgyalási határnapon rendelkezésre ál1. Ezt követoen az általános szabályok szerint igazolással 
lehet élni (BH1992. 3o2.). Az hogy az ok alaposnak, azaz a mulasztás indokoltnak tekintheto-e, az összes 
körülmény, elsosorban is a mulasztó magánvádló oldalán felmerülo és igazolt okok gondos elemzésével 
ítélheto meg. A kimentés haladéktalan megtételének kötelezettsége azt jelenti, hogy amint a magánvádló a 
tárgyalás majdani elmulasztására vezeto okról tudomást szerez, úgy azt nyomban be kell jelentse, ilyen 
módon lehetoség nyílik a tárgyalási határnap elhalasztására, új idopont megjelölésére. Hasonlóan a vád 
elejtéseként értékelendo, ha a magánvádló lakcímének megváltozását elmulasztja bejelenteni, és ha ezért nem 
idézheto, e mulasztását ugyancsak úgy kell értékelni, hogy az eljárás folytatását, a vádlott megbüntetését már 
nem kívánja, ahhoz érdeke nem fuzodik. A fentiek - kizáró rendelkezés hiányában - a megismételt eljárásban 
is érvényesülnek, ily módon a magánvádló a hatályon kívül helyezést követo eljárási szakban is bármikor 
élhet a vád elejtésének a fenti jogaival (BK. 10. számú állásfoglalás). 
2. Lényeges szabály, hogy ha az ügyész a vád képviseletét a magánvádlótól az eljárás korábbi szakaszában a 
Be. 496. § szerint vette át, úgy a vádat nem ejtheti el, hiszen ez által megfosztaná az ügyben már csupán a 
sértetti jogokat gyakorló magánvádlót attól, hogy az ot ért sérelem miatt eljárhasson a vádlott megbüntetése 
érdekében. Ilyen esetben az ügyészt a vádtól elállás joga illeti meg, ami azt eredményezi, hogy ismét az 
eredeti perbeli helyzet áll elo és a vádlói jogok gyakorlására újból a magánvádló a jogosított. Értelemszeruen 
errol a magánvádlónak értesülnie kel1. Amennyiben a tárgyaláson nincs jelen, úgy azt el kell napolni és a 
magánvádlót értesíteni, hogy ezután a vádat ismét o képviseli. Amennyiben az elnapolás és értesítés elmarad, 
úgy abszolút eljárási szabálysértés valósul meg (BH1995. 393.). 



Az eljárást megszünteto végzés 

511. § (1) A bíróság az eljárást megszünteti, ha a magánvádló a tárgyaláson a vádat elejtette, illetoleg a 
mulasztását vádelejtésnek kell tekinteni (507. §). Az 504. § (3) bekezdése ezekben az esetekben is irányadó. 

(2) A rövidített jegyzokönyvnek [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. 

1. Az elsofokú bíróság a Be. 6. § (1) bekezdésében és a 12. § (1) bekezdésében írt feladatát ellátva érdemben 
határoz az elé került büntetoügyben. Ha ezt a bizonyítási eljárás lefolytatását követoen, annak eredményeként 
teszi, úgy az általános szabályok szerint ítéletet hoz (Be. 329. §), illetve az eljárást végzésével megszünteti 
(Be. 332. §). Ez utóbbi esetek egyike, ha az ügyész a Be. 311. § (1) bekezdés szerint a vádat elejtette [Be 332. 
§ (1) d)]. 
A jelen szakasz erre - a vádelejtésre - vonatkozóan állapit meg az általánostól eltéro szabályokat. 
2. A magánvádas eljárásban a vád képviseletével járó jogok - így a vádelejtés joga is - a magánvádlót illetik 
[Be. 494. § (2), 510. § (2)]. A vádelejtés ténye köti a bíróságot, és ha a magánvádló nyilatkozata, vagy 
mulasztása ekként értékelendo, úgy az eljárást meg kell szüntetnie; akkor is, ha az ügy további sértettjei - akik 
a Be. 494. § (3) bekezdése szerint a magánvádlói jogosítványokkal nem élhetnek - ezt sérelmezik. Itt is utalni 
kell azonban arra, hogy csak a feltételtol mentes, tudatos, határozott, teljes szövegkörnyezetét tekintve is 
egyértelmu megnyilatkozás esetén van helye a magánvádas eljárás megszüntetésének. Ha a vád elejtésére 
téves bírói tájékoztatás vezette a magánvádlót, ha megnyilatkozásának egészét tekintve az korántsem az 
eljárás megszüntetését célozza, vagy ha közvádra üldözendo buncselekmény látszik megállapíthatónak, úgy 
törvénysérto a büntetoeljárás megszüntetése; utóbbi esetben az iratokat az ügyésznek kell megküldeni. 
A vád elejtéseként értékelendo mulasztással összefüggésben a törvény szövege is visszautal a Be. 507. §-ra. 
Ha a mulasztás szabályszeru idézés ellenére történt, a kimentés nem érkezett idoben - legkésobb a tárgyalás 
napján - a bírósághoz, az abban eloadottak korántsem lehetnek megfelelo súlyú, alapos indokai a 
mulasztásnak, úgy az eljárás megszüntetendo. Két megjegyzés ezzel kapcsolatban: ha utóbb - a megszünteto 
határozat meghozatala után - érkezik a kimentés, úgy azt az általános szabályok szerint, igazolásként kell 
elbírálni (Be. 65-66. §). Másrészrol: a törvényi szóhasználatból az következnék, hogy a kimentés csak akkor 
gátja az eljárás megszüntetésének, ha elozetesen alapos okkal és haladéktalanul történik. A megszövegezés 
szerint tehát három, együttes feltételrol van szó. Felvetheto, mi a helyes eljárás akkor, ha az alapos okra 
hivatkozó (p1. külszolgálatra vezénylés, katonai behívó, esetleg büntetés végrehajtásának megkezdésére szóló 
behívó) kimentést nem haladéktalanul a tudomásszerzést követoen nyomban, hanem esetleg csupán hetekkel 
késobb terjeszti elo a magánvádló (vagy képviseloje), ám mégis olyan idoben, hogy az a határnapot jóval 
megelozoen a bíróság rendelkezésére áll, s így arra is módot biztosit, hogy a tárgyalás elhalasztásra 
kerülhessen. Bár a törvényi megszövegezés ilyen esetben is módot adna az eljárás megszüntetésére, a helyes 
álláspont az kell, hogy legyen - figyelemmel az igazolás méltányos elbírálására vonatkozó szabályra [Be. 65. 
§ (4)] - hogy nem lehet ez másként a kimentés esetében sem. A késlekedés nem a per elhúzódását célozta, 
semmilyen hátrányt nem okozott, így nem látszik indokoltnak az eljárás csupán erre alapított megszüntetése. 
3. A viszonvád függvénye az eredeti vádnak, követi annak eljárásjogi sorsát, s amennyiben az alapeljárás 
megszüntetésének van helye, úgy a viszonvád alapján indult eljárást is kötelezoen meg kell szüntetni. 
Természetesen ha a viszonvád eloterjesztésekor a magánindítvány megtételére biztosított Be. 173. § (3) 
bekezdésében írt határido még nem telt el, úgy viszonvád helyett lényegében önálló vádról beszélhetünk. 
Ilyenkor a fenti kapcsolat hiányában a "viszonvád" címén indult eljárás megszüntetésének nincs helye, hanem 
az eljárást most már az eredeti feljelento ellen kell tovább folytatni az önmagában is joghatályos 
magánindítványnak minosülo viszonvád alapján. Itt is iránymutató a BH1976. 442. jogeset, mely szerint csak 
az eredeti vád elejtése, illetoleg azzal egyenértéku mulasztás miatti megszüntetés szolgálhat alapjául a 
viszonvádra indult eljárás megszüntetésének. Egyéb ok - így közkegyelem - nem. Abban az esetben, ha a 
magánvádlónak (és képviselojének) vád elejtése vagy mulasztása folytán az eljárást meg kell szüntetni, úgy 
egyértelmu, hogy a viszonváddal indult eljárásnak is ez a sorsa, függetlenül attól, hogy a vádlott-viszonvádló 
( és védoje) mulasztott-e vagy sem. Abban az esetben, ha csupán a vádlott-viszonvádló (és ha van védoje) 
mulaszt az (1) bekezdés szerint, úgy csupán a viszonvádra indult eljárás megszüntetésének van helye és 
emellett értelemszeruen a vádlotti, védoi mulasztás következményei is alkalmazhatók. Így a vádlott a Be. 69. § 
(1) bekezdés a) pontja alapján elovezettetheto, míg a b) pontnak megfeleloen a védo rendbírsággal sújtható. 
4. A jelen szakasz (2) bekezdése az elhangzott nyilatkozatok jegyzokönyvezése kapcsán állapit meg 
rendelkezést. A rövidített jegyzokönyvnek a Be. 252. § (5) bekezdésében írtaknak megfeleloen csupán alaki 
kellékeket kell tartalmaznia avégett, hogy az eljárás jogszeru lefolyása utóbb ellenorizheto legyen. A rövidített 
jegyzokönyv tartalmi kellékeirol a fenti jogszabály-helyek nem szólnak, ugyanakkor a magánvádlónak a vád 



elejtésére vonatkozó kijelentése az a lényeges nyilatkozat, mely a bíróság megszünteto határozatának alapjául 
szolgá1. Ennek közhiteles okiratban, tehát a tárgyalási jegyzokönyvben való rögzítése ugyanúgy szükséges, 
mint a vádlottnak azon esetleges nyilatkozata, amely a magánvádlót a vád elejtésére indította. 

A másodfokú bírósági eljárás 

512. § (1) Az elsofokú bíróság határozata ellen a magánvádló a vádlott javára nem jelenthet be fellebbezést. 
(2) Az elsofokú 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 elsofokú 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. 

1. A magánvádas eljárásban a vádlói jogokat az ügyész helyett a magánvádló gyakorolja, törvényi 
megszorításokkal [Be. 494. § (2)]. Ilyen megszorítást, korlátozást szövegez meg a jelen szakasz (1) bekezdése, 
amennyiben a magánvádló nem jogosult a vádlott javára fellebbezéssel élni. 
Az ügyész korlátlan, teljes köru, minden irányú jogorvoslati lehetoségét [Be. 324. § (1) b), (2)] indokolja az 
eljárásjogi szerepe. A vád képviseletén [Be. 28. § (1)] túl kötelessége mind a terhelo és súlyosító, mind a 
mento és enyhíto körülmények figyelembe vétele [Be. 28. § (4)], a vádlott terhére az ügydönto határozatban 
történt bírói tévedések, súlyosabb esetben törvénysértések észlelésekor azok feltárása, korrigálása. Ehhez 
biztosit számára lehetoséget a vádlott javára bejelentheto jogorvoslat. 
A magánvádló a fenti jogosultsággal, kötelezettséggel nem bír, és döntoen nincs is birtokában az azok 
gyakorlásához szükséges ismereteknek. Így az ilyen irányú jogorvoslati lehetoséget semmi sem indokolja. 
Egyébként sem a magánvádlónak, hanem a vádlottnak (és védojének) feladata, joga az ot sújtó bírói 
határozatot ilyen irányból értékelni, s ha a döntést errol az oldalról nem sérelmezi, úgy nem fuzodik 
eljárásjogi érdek ahhoz, hogy ezt helyette, akarata ellenére az ellenérdeku magánvádló tehesse meg, tovább 
húzva ily módon az eljárást. A magánvádlónak más módon biztosit lehetoséget a törvény. Amennyiben az 
elsofokú bíróság ítéletét (a bunösség megállapítását, joghátrány nemét, mértékét) súlyosnak találja, úgy az 
eljárás megszüntetését célzó indítvánnyal élhet [jelen szakasz (4) bekezdése] - feltéve, hogy annak 
felülbírálatára sor kerül. 
2. A Be. 512. § (2) bekezdés szerint - szemben a Be. 341. § (2) bekezdésének általános szabályával - az 
iratokat nem a másodfokú bíróság mellett muködo ügyész útján, hanem közvetlenül terjeszti fel az elso fokú 
bíróság a másodfokú bírósághoz a fellebbezés elbírálása végett. Az eltérést az indokolja, hogy az ügyész a 
magánvádas eljárásban fo szabályként nem vesz részt, így a foügyész indítványának beszerzése is 
szükségtelen, formális, csak az eljárás elhúzódását eredményezo cselekmény lenne annál is inkább, mivel 
törvényi lehetoség hiányában a vád képviseletének átvételére az eljárás jelen szakaszában már nem kerülhet 
sor. Nem zárható ki, hogy az ügyész az elsofokú eljárásban a vád képviseletét a magánvádlótól átvette, majd 
utóbb az elsofokú határozatot követoen az általános szabályok szerinti felterjesztés során a másodfokú 
bíróság mellett muködo ügyész áll el a vád képviseletéto1. Ilyen esetben ezt az indítványában közli, minek 
eredményeként a másodfokú bíróság tájékoztatja a sértettet, hogy a vádat - most már a másodfokú eljárásban 
- ismét o képviseli. 
3. A másodfokú bíróság az általános szabályoknak (Be. 36o. § ) megfeleloen tanácsülést, nyilvános ülést, vagy 
tárgyalást tart. A vád képviseloje (jelesül ugyancsak az általános szabályok szerint az ügyész) részvétele a 
másodfokú tárgyaláson akkor kötelezo, ha az elso fokú tárgyaláson is kötelezo volt [Be. 241. § (1) b)]. 
Márpedig a magánvádas eljárásban a vád képviseletét ellátó magánvádló részvétele az elsobírói szakban - a 
személyes meghallgatáson, tárgyaláson - végig kötelezo, így ebbol a szabályozásból az következnék, hogy a 
másodfokú tárgyaláson is minden esetben kötelezoen jelen kellene lennie a magánvádlónak, esetleg a 
képviselojének. Ez azonban szükségtelen a következok miatt. Az elso fokú eljárásban a kötelezo személyes 
részvételre kötelezés oka nem utolsósorban az, hogy a mulasztáshoz - mint a vád elejtéséhez - az eljárás 
megszüntetésének jogkövetkezménye fuzheto. A másodfokú eljárásban erre nincs mód - a vád elejtésére csak 
az elsofokú eljárásban van lehetoség - ezért a minden esetben kötelezo idézés, az azzal szembeni esetleges 
mulasztás az eljárás megszüntetését nem, hanem csupán elhúzódását eredményezhetné. Természetesen, ha a 
másodfokú bíróság álláspontja szerint a magánvádlói jelenlét szükséges - bizonyítás felvétele okán, vagy más 
okból - úgy ot idézi, egyébként értesíti. Viszonvád esetén értelemszeruen a vádlottra vonatkozó szabályok 
érvényesülnek e tekintetben is (Be. 363-364. §). 



4. A magánvádas eljáráson végighúzódik annak a lehetoségnek a biztosítása, hogy a magánvádló az általa 
kezdeményezett büntetoeljárás megszüntetését egyoldalúan és indokolási kötelezettség nélkül 
kezdeményezhesse. Erre az eljárás korábbi szakaszaiban a feljelentés visszavonása, a vád elejtése, illetoleg az 
ezekkel egyenértéku mulasztása szolgált [Be. 504. § (1), 510. § (1)]. A másodfokú eljárás erre speciális 
rendelkezést ad a jelen szakasz (4) bekezdés szerint. Amennyiben a magánvádló ezt indítványozza, úgy az elso 
fokú ítélet hatályon kívül helyezése mellett az eljárást a másodfokú bíróságnak kötelezoen meg kell szüntetnie. 
A magánvádlónak ebben az esetben sincs indokolási kötelezettsége. Ugyanakkor itt is utalni kell arra, hogy 
csak a feltételtol mentes, egyértelmu megnyilatkozás képezheti alapját az eljárás megszüntetésének. Amint a 
törvényszöveg visszautalása is jelzi, az elsobírói határozat hatályon kívül helyezése és az eljárás 
megszüntetésének ténye kihat a viszonvád alapján indult eljárás döntéseire is, feltéve természetesen, ha a 
viszonvád önálló joghatályos magánindítványként nem értékelheto. 
5. Az illetékrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a fellebbezés illetéke jelenleg 
6000 Ft. Természetesen a jogorvoslati jogosultság alkotmányos elvét sértené, ha a vádlott és védojének 
fellebbezése is illetékköteles volna, ezért a hivatkozott törvény 57. § (2) bekezdés a) pontja alapján e 
fellebbezések illetékmentesek. 

513. § 
Ez a szakasz a 2002. évi I. törvény 308. §-ának (2) bekezdése alapján érvényét veszti, és nem lép hatályba. 

A bunügyi költség viselése 

514. § (1) A 339. § (1) bekezdésében szabályozott esetben a bunügyi költséget a magánvádló viseli, ha azonban a 
büntetoeljárást a Btk. 32. §-ának a) vagy c) pontja szerinti büntethetoséget megszünteto okból szüntették meg, a 74. 
§ (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott bunügyi 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 elso mondata, illetoleg az 512. § (4) bekezdése alapján szüntette meg. 

(2) A másodfokú bíróság a magánvádlót a másodfokú eljárásban felmerült bunügyi költség viselésére kötelezi, ha 
az elsofokú 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 elolegezett 
bunügyi költséget viseli. 

(4) 
1. A bunügyi költség viselésével kapcsolatos általános szabályokat a Be. 338-340. § állapítja meg igen 
részletesen, pontosan megjelölve, hogy mely esetekben kell a vádlottat kötelezni annak megfizetésére. Az a 
költséghányad, amelyet nem a vádlott - vagy más - visel, általános foszabályként az államot terheli. Éppen ez 
utóbbi általános eloírás indokolja a jelen szakaszban foglaltakat, hiszen a magánvádas eljárásban a vádat 
nem az állam büntetojogi igényét érvényesíto ügyész, hanem a magánvádló képviseli, ezért a vád 
"sikertelensége" esetén ennek költségvonzatát is neki kell viselnie az állam helyett. Már itt ki kell emelni, hogy 
a magánvád "sikeressége", a vádlott felelosségének megállapítása esetén a jelen szakasz kivételes 
szabályainak alkalmazása fel sem merülhet és a már hivatkozott általános rendelkezések szerint kell eljárni. 
2. A Be. 339. § (1) bekezdésében írt általános szabályok szerint az államot terhelo bunügyi költséget a 
magánvádas eljárás jelen szakasz (1) bekezdésében írt eltéro szabálya alapján a magánvádló viseli. Ez az 
eset áll elo, ha a vádlott bunösségének kimondására, vagy szabálysértés elkövetéséért felelosségének 
megállapítására nem kerül sor, azaz eljárást megszünteto végzést, felmento ítéletet hoz a bíróság. Ilyenkor az 
ügyben az eljárás megindításától a büntetés végrehajtásának befejezéséig a rendes és rendkívüli 
jogorvoslatig, és a különleges eljárások során az állam által elolegezett bunügyi költséget - így különösen a 
tanú megjelenésével felmerült költséget, a szakérto, szaktanácsadó részére megállapított munkadíjat és 
költségtérítést, a lefoglalt dolog szállításával és megorzésével felmerült költséget, a tolmács díját és 
költségtérítését, valamint az elovezetéssel felmerült költséget - a magánvádló viseli. 
Ez alól a szabály alól a jelen szakasz (1) bekezdése mégis kivételt enged abban az esetben, ha a 
büntetoeljárás megszüntetésére az elköveto halála, vagy kegyelem vezetett. Ezek ugyanis olyan, a 
magánvádlón kívül álló elore nem látható okok, melyek a magánvádlói fellépés eredményességével-
eredménytelenségével nincsenek összefüggésben, így nem indokolhatják az o költségviselését sem. Ezért - a 
kivétel kivételeként - ebben a két esetben (elköveto halála, kegyelem) a Be. 339. § (1) bekezdése szerinti 
bunügyi költséget mégis az állam viseli. Hangsúlyozni kell, hogy az állam csupán az általa elolegezett 
bunügyi költséget viseli, a magánvádló által elolegezettet [Be. 74. § (1) b)] nem (BH1992. 383.). 



Ugyancsak a magánvádló viseli - a terheltet a külön jogszabály alapján megilleto személyes költségmentesség 
esetén - a kirendelt védo díját és a védonek az állam által elolegezett indokolt készkiadását [Be. 74. § (3)]; 
ebben az esetben a fent hivatkozott két kivétel (elköveto halála, kegyelem) sem érvényesül. 
3. Amint az a kifejtettekbol következik, az (1) bekezdés elso mondata szerint az ott írt körben a magánvádló 
viseli a bunügyi költséget az eljárás megszüntetése esetén. Indokolt mégis különbséget tenni az alapján, hogy 
az eljárás megszüntetésére mi okból került sor. Ezt az (1) bekezdés második mondata teszi meg. 
Jelentosséggel bír ugyanis, ha az eljárás megszüntetésére kizárólag a magánvádló egyoldalú nyilatkozata 
vezetett. Így: a személyes meghallgatáson a feljelentés visszavonása [Be. 504. § (1) b)], az elsofokú 
eljárásban a vád elejtése [Be. 510. § (1)] történt a részérol, illetve a másodfokú eljárásban az elsofokú ítélet 
hatályon kívül helyezését és az eljárás megszüntetését o indítványozta [Be. 512. § (4)]. Ilyen esetekben a 
vádlói megnyilatkozás az egyedüli gátja a vádlott büntetojogi felelossége további vizsgálatának, felelosség 
esetleges megállapításának. Ezért nem volna indokolt, hogy a békés megegyezésre - nem ritkán a vádlott 
bocsánatkéro nyilatkozatára tekintettel - hajló magánvádlót kötelezné a bíróság a bunügyi költség viselésére. 
Ennek okán - ezáltal is elomozdítva a magánvádas eljárás vád elejtésén alapuló békés lezárását - az (1) 
bekezdés második mondata szerint ezekben az esetekben az eljárás megszüntetése ellenére nem a 
magánvádló, hanem az állam viseli azt a bunügyi költséget, ami annak kapcsán merült fel, hogy a vádlott 
süket, néma, vak, illetoleg a magyar nyelvet nem ismeri, vagy az eljárás során regionális vagy kisebbségi 
nyelvét használta. [Be. 339. § (2)]. 
4. A másodfokú eljárásban felmerült bunügyi költséggel kapcsolatos általános rendelkezéseket a Be. 381. § 
tartalmazza. E jogszabály-hely (1) bekezdése szerint a másodfokú bíróság megállapítja az eljárása során 
felmerült bunügyi költséget, és szükség esetén rendelkezik annak viseléséro1. Ezt az általános szabályt tölti ki 
tartalommal a jelen szakasz (2) bekezdése. Ha a másodfokú bíróság eljárására csak a magánvádló - utóbb 
eredménytelennek bizonyult - fellebbezése okán került sor, a sikertelen jogorvoslat költségkövetkezményeit 
neki kell viselnie. Megjegyzendo, hogy ha a Be. 381. § (2) bekezdése szerint a másodfokú bíróság a bunösnek 
kimondott vádlottat a vádlotti-védoi fellebbezés eredményességére tekintettel mentesíti az eljárásában 
felmerült bunügyi költségnek vagy egy részének megfizetése alól, úgy ez értelemszeruen nem vonható a fenti 
kivételes szabály körébe, s a vádlott mentesítése mellett e költséghányad megfizetésére a magánvádló nem a 
fenti kivételes szabály, hanem az (1) bekezdés elso mondata alapján köteles. 
5. A Be. 514. § (3) bekezdés jelentos egyszerusítésre ad lehetoséget magánvád és viszonvád esetén. Mindkét 
ellentétes irányú vád egyideju eredményessége, részbeni eredményessége vagy eredménytelensége esetén az 
érintett terhelteket az ellenérdeku fél költségeinek megfizetésére kellene az adott esetben kötelezni. Ezt a sok 
esetben egyszerunek nem mondható elszámolást küszöböli ki a jelen rendelkezés, amikor lehetové teszi, hogy 
a magánvádló és a viszonvádló az általa elolegezett bunügyi költséget maga viseli. Bár a rendelkezés 
elhelyezésébol nem feltétlenül ez következik, a jelen (3) bekezdés alkalmazására a magánvádas eljárás teljes 
folyamán, így már a személyes meghallgatást megelozoen hozott határozattól egészen a harmadfokú eljárásig 
sor kerülhet. 

A perújítási indítvány 

515. § (1) A magánvádló csak akkor terjeszthet elo perújítási indítványt, ha a terheltet felmentették, vagy az 
eljárást megszüntették. 

(2) A perújítási indítványt közvetlenül a bíróságnál kell eloterjeszteni. Ha a perújítási indítvány olyan 
buncselekmény megállapítására irányul, amely miatt a vádat az ügyész képviseli, az ügyész nyilatkozatát is be kell 
szerezni. 

1. A magánvádló vádképviseleti jogosítványai a perújítás (XVII. Fejezet) során jelentosen korlátozottak. A 
törvényi szabályozás abból indul ki, hogy a magánvádas eljárás célja elsosorban a magánvádlóként fellépo 
sértett jogi elégtételben való részesítése az ot ért sérelem miatt, s ez az alapeljárásban megtörtént a terhelt 
felelosségének megállapításakor. Ezért a jelen szakasz (1) bekezdése csak arra az esetre biztosítja a 
magánvádló számára perújítás kezdeményezését, ha ilyen felelosség megállapítására az alapeljárásban nem 
került sor, felmento, vagy eljárást megszünteto határozat született. Ez azt jelenti, hogy a perújítás általános 
okai közül csak a Be. 414. § (1) bekezdés 2. pontjának I. fordulata érvényesülhet, s minden más esetben 
perújítási indítványt a magánvádló nem terjeszthet elo. Ennyiben a magánvádló perújítási kezdeményezési 
joga még szukebb körben érvényesül, mint a rendes jogorvoslati jogosultságok, azaz a fellebbezés, 
felülvizsgálat kapcsán [Be. 512. § (1), 513. § (1)]. Így jelen esetben nem csupán a terhelt javára bejelentett 
rendkívüli perorvoslattól van elzárva, hanem a "súlyosításra" irányulótól is, tehát hogy lényegesen súlyosabb 



büntetést, intézkedés helyett büntetést, büntetés helyett lényegesen súlyosabb intézkedést célozzon az 
indítványa. 
2. Szemben a Be. 4l8. § (2) bekezdésének általános szabályával, magánvádas ügyben az ügyész korlátozott 
szerepére tekintettel a perújítási indítványt valamennyi arra jogosultnak közvetlenül a bíróságnál kell 
eloterjeszteni. Így van ez abban az esetben is, ha az indítvány olyan buncselekmény megállapítására irányul, 
amely miatt a vádat az ügyész jogosult képviselni, ilyen esetben azonban az ügyész nyilatkozatát is be kell 
szereznie a bíróságnak. 
3. Az illetékrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 52. § (1) bekezdése értelmében a perújítási kérelem illetéke 
5000 Ft. Figyelemmel a hivatkozott illetéktörvény Be. 57. § (2) bekezdésének a) pontjára, a terhelt és 
védojének perújítási kérelme illetékmentes. 

XXIII. Fejezet 

A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS 

516. § A bíróság elé állítás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
A bíróság elé állításkor az eljárásban a büntetoeljárási törvény rendelkezéseit a XXIII. Fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. Ennek értelmében az általános és különös szabályok egyaránt irányadóak. 
Ebben az eljárásban a büntetoeljárási törvény némely általános szabályának alkalmazása kizárt, vagy 
korlátozott. Így például vádindítvány benyújtásának nincs helye, a XII. Fejezet rendelkezései nem 
alkalmazhatók. 
Magánvádas ügyben bíróság elé állításra nem kerülhet sor, illetve eloállításos eljárásban nem alkalmazhatók 
a magánvádas eljárás szabályai. Ugyanígy bíróság elé állítás során az eljárás nem függesztheto fel. 
Amennyiben a tárgyalás során az eljárás felfüggesztésének lehetosége kerülne elotérbe, úgy a bíróság az 
iratokat az ügyésznek vissza kell hogy küldje. 

A bíróság elé állítás feltételei 

517. § (1) Az ügyész a terheltet a buncselekmény elkövetésétol számított tizenöt napon belül bíróság elé állíthatja, 
ha 

a) a helyi bíróság hatáskörébe, illetoleg a katonai büntetoeljárásra tartozó buncselekményre a törvény nyolc évi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést rendel, 

b) az ügy megítélése egyszeru, 
c) a bizonyítékok rendelkezésre állnak, 
d) a terheltet tetten érték, vagy a buncselekmény elkövetését beismerte. 
(2) Ha a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételei fennállnak, tettenérés esetén az 

ügyész a terheltet a buncselekmény elkövetésétol számított tizenöt napon belül bíróság elé állítja. 
(3) A magánvádló, illetoleg a pótmagánvádló a terhelt bíróság elé állítását nem indítványozhatja. 

A terhelt a buncselekmény elkövetésétol számított tizenöt napon belül állítható bíróság elé. Ezen határidot a 
Be. 64. § (2) és (3) bekezdésében rögzítettek figyelembe vételével kell számítani. Ennek értelmében a tizenöt 
napos határidobe az a nap, amelyen a buncselekményt elkövették, nem számít bele. Akkor pedig, ha a 
tizenötödik nap munkaszüneti nap, úgy a határido az ezt követo munkanapon jár le. 
Ha a bíróság elé állításra vonatkozó határido elmúlt, nem felmentésnek van helye, hanem az iratokat az 
ügyésznek kell megküldeni. (BH1984. 436.) 
Katonai buncselekmény vonatkozásában a szökés, a szolgálati hely végleges kivonási szándékkal történo 
önkényes elhagyásával, illetve attól távolmaradással, az önkényes eltávozás pedig akkor válik befejezetté, 
amikor a jogellenes távollét a 48 órát, illetve a 9 napot meghaladta. A buncselekmények befejezettségéhez 
fuzodo jogkövetkezmények szempontjából ezek az idopontok irányadóak. (BK. 139. számú állásfoglalás) 
Ezen állásfoglalással egyezo álláspontot fogad el a joggyakorlat, amikor kimondja, hogy a szökés befejezodik 
a szolgálati hely végleges elhagyásával, vagy attól való távolmaradással, ezért az eloállítás elofeltételeként a 
buncselekménytol számított (jelenleg tizenöt napos) határidot is ettol az idoponttól kell figyelembe venni. 
(BH1981. 445.) 
1. Az 517. § (1) bekezdés a)-d) pontjai tartalmazzák azokat a feltételeket, amely alapján az ügyész a terheltet 
bíróság elé állíthatja. Az elso ilyen feltétel, ha a helyi bíróság hatáskörébe, illetoleg a katonai 
büntetoeljárásra tartozó buncselekményre a törvény 8 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetést 



rendel. Ezen jogszabályhely egyértelmuen utal arra, hogy a Be. 16. § (1) bekezdés a)-g) pontja alapján 
megyei bíróság hatáskörébe tartozó ügyben bíróság elé állítás nem lehetséges, kizárólag helyi bíróság, vagy 
katonai büntetoeljárásra tartozó buncselekmények esetében. 
Azon garanciális követelmény, hogy a büntetoeljárásban meghatározott egyes eljárásokra, így a bíróság elé 
állításra is csak meghatározott súlyú buncselekmények esetén kerüljön sor, akkor valósul meg, ha a Btk. 
különös részében meghatározott büntetési tételekbol indulunk ki. Azokban az esetekben, amikor a Btk., vagy a 
Be. jogkövetkezményeket a törvényben meghatározott büntetéshez fuzi, ezen a Btk. Különös részben 
meghatározott büntetési tételt kell érteni. (BK. 87. állásfoglalás) 
Bunhalmazat esetén is sor kerülhet bíróság elé állításra, azonban ekkor az eloállítás valamennyi feltétele a 
halmazatban álló cselekmények mindegyikére nézve meg kell, hogy valósuljon. Bíróság elé állításra több 
buncselekmény elkövetése esetén akkor kerülhet sor, ha a büntetési tétel egyik cselekményre nézve sem 
haladja meg a nyolc évi szabadságvesztést, az ügy megítélése a halmazat folytán nem válik bonyolulttá, és a 
bizonyítási feltételek mindegyik cselekményre nézve teljesülnek. 
További feltétel, hogy az ügy megítélése egyszeru. 
Az ügy megítélése akkor tekintheto egyszerunek, ha mind ténybelileg, mind jogilag ilyennek mutatkozik, 
vagyis a cselekmény nem szerteágazó, a bizonyítékok körében felmerülo ellentmondások rögtön tisztázhatók, 
az esetlegesen szükségessé váló szakvélemény a vizsgálatot követoen azonnal eloterjesztheto, az eljárás során 
megállapított tényállás alapján a bunösség kérdésében egyértelmuen lehet állást foglalni. 
A jogi megítélés egyszerusége pedig az ügy ténybeli megítélhetoségétol függhet. 
A bíróság azon ügyészi álláspontot, miszerint az ügy megítélése egyszeru, nem bírálhatja felül, és az ügyet 
annak bonyolultságára hivatkozva nem adhatja vissza. A bírósági tárgyaláson azonban az egyszeruségre 
vonatkozó megítélés megváltozhat és a bíróság további bizonyítási eszközök felkutatása érdekében az iratokat 
visszaküldheti az ügyésznek. 
További feltétele a bíróság elé állításnak, hogy a bizonyítékok rendelkezésre álljanak. Ez a törvényi eloírás 
egyrészt jelenti azt, hogy a bizonyítási eszközök ténylegesen az eljáró hatóság, eloállításkor a bíróság elott 
legyenek. Nem elegendo tehát a beszerezhetoség lehetosége. Jelenti másrészt pedig azt, hogy az adott 
buncselekmény bizonyításához szükséges valamennyi bizonyíték rendelkezésre álljon. 
A tettenérés akkor állapítható meg aggálytalanul, ha a terhelt szemtanú jelenlétében valósította meg a 
buncselekmény törvényi tényállását. Ám tettenérésnek tekintheto az az eset is, amikor az elkövetot üldözés 
során, illetoleg a helyszínrol való távozás közben fogták el. 
A beismerés a buncselekmény megvalósító tények eloadását jelenti, ahhoz nem kell hogy párosuljon 
szükségszeruen a bunösség elismerése. Bíróság elé állítás esetén a buncselekmény elkövetésének beismerése 
sem teszi szükségtelenné az egyéb bizonyítékok beszerzését. 
A bíróság elé állítás feltételei közül a tettenérés, illetve a buncselekmény elkövetésének beismerése vagylagos 
feltételek, míg a további feltételek együttes feltételekként jelentkeznek. 
A bírói gyakorlatból kiemelést érdemel, hogy a próbára bocsátás ténye nem zárja ki, hogy annak idotartama 
alatt elkövetett buncselekmény miatt eloállításra, és az ügyek egyesítésére kerüljön sor. (BH1983. 265.) 
2. Az 517. § (2) bekezdése értelmében amennyiben a bíróság elé állítás (1) bekezdés a)-c) pontjában 
meghatározott feltételei fennállnak - vagyis a buncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabb büntetést rendel, az ügy megítélése egyszeru, valamint a bizonyítékok rendelkezésre állnak - a 
terhelt tettenérése esetén az ügyész a buncselekmény elkövetésétol számított tizenöt napon belül a terheltet 
bíróság elé állítja. Ezzel a rendelkezéssel az eljárási törvény az ügyészt kötelezi a bíróság elé állítás 
foganatosítására. Minden más esetben a bíróság elé állítás ténye az ügyész döntésének függvénye. 
3. A magánvádló és a pótmagánvádló - annak ellenére, hogy az ügyészhez hasonlóan vádat képvisel - nem 
tekintheto közvádlónak. A bíróság elé állítás kizárólag az ügyész ilyen irányú indítványán alapulhat. Az 
ügynek az eljárás ezen típusát megválasztó szerepe a közvádlói minoségébol ered. Ezen elvvel egybehangzóan 
mondja ki a Be. 517. § (3) bekezdése, hogy a magánvádló, illetoleg 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 buncselekmény miatt, milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé. 

(2) Az ügyész haladéktalanul gondoskodik arról, hogy a gyanúsított védot hatalmazhasson meg, ha a 
gyanúsítottnak nincs védoje, védot rendel ki. Ha a terhelt orizetben van, gondoskodik arról, hogy a védo a terhelttel a 
tárgyalás elott beszélhessen. 



A nyomozás befejezése után a nyomozó hatóság az iratokat megküldi az ügyésznek. Ezt követoen az ügyész az 
iratokat haladéktalanul megvizsgálja és eldönti, hogy a bíróság elé állítás feltételei ténylegesen fennállnak-e. 
Döntését azonban az ügyész nemcsak a nyomozati iratokra alapíthatja, hanem szükség esetén más személyt is 
kihallgathat. (BH1988. 306.) 
A Be. 518. § (1) bekezdése alapján, ha az ügyész úgy látja, hogy a bíróság elé állítás feltételei fennállnak és 
ennek alapján a gyanúsítottat a bíróság elé kívánja állítani, közli a gyanúsítottal, hogy milyen buncselekmény 
miatt, milyen bizonyítékok alapján állítja bíróság elé. Amennyiben ezen ismertetésre nem kerülne sor, a 
gyanúsítottnak az ügy megismeréséhez való joga szenvedne csorbát. Ez lényegében a vádirat, illetve a 
vádindítvány kézbesítésének aktusát helyettesíti. 
Ha a gyanúsítottnak nincsen védoje, akkor az ügyésznek, a Be. 518. § (2) bekezdése értelmében, 
haladéktalanul kell gondoskodnia arról, hogy a gyanúsított védot hatalmazhasson meg. Ha a gyanúsított nem 
él ezzel a lehetoséggel és nincsen védoje, akkor az ügyész védot rendel ki számára, és egyben gondoskodik 
arról, hogy a védo az orizetben lévo terhelttel a tárgyalás elott beszélhessen. A bíróság elé állításos 
eljárásban védo közremuködése attól az idoponttól kezdve kötelezo, amikor az ügyész a bíróság elé állításról 
döntött. Ha az ügyész a gyanúsítottat kihallgatja, mindezek biztosíthatók a védo jelenlétével. 

519. § (1) Az ügyész haladéktalanul értesíti a bíróságot, ha a vádlottat bíróság elé kívánja állítani, ebben az 
esetben a bíróság nyomban kituzi a tárgyalás határnapját. 

(2) A bíróság elé állítás elott elrendelt személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedés a bíróság 
elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. Az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése esetén a személyi 
szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedésekrol a bíróság dönt. 

A Be. 519. § (1) bekezdése értelmében az ügyész a bíróságot haladéktalanul értesíti, ha a vádlottat bíróság 
elé kívánja állítani. Az értesítés megtörténtét követoen a bíróság nyomban kituzi a tárgyalás határnapját. A 
bíróság értesítésének alakszeru eloírása nincs. Történhet közvetlenül szóban, vagy távbeszélo 
igénybevételével is. 
Az orizetbe vétel a bíróság elé állítás esetén is 72 órán keresztül tarthat, de a bíróság elé állítás 
specialitásából fakadóan elofordulhat az, hogy az ügyész által bíróság elé állítandó személy személyi 
szabadságának további elvonására van szükség. Ebben az esetben az elozetes letartóztatás idotartamára 
vonatkozó általános szabályok nem alkalmazhatóak. 
A Be. 519. § (2) bekezdése értelmében a bíróság elé állítás elott elrendelt személyi szabadságot elvonó, vagy 
korlátozó kényszerintézkedés a bíróság elé állítás napján tartott tárgyalás befejezéséig tart. Ez a tárgyalás 
azonban nem feltétlenül kell, hogy véget érjen már az elso tárgyalási napon, hiszen a bíróságnak lehetosége 
van arra, hogy több alkalommal is elnapolja az ügyet. Ilyenkor, valamint akkor, ha az iratoknak az ügyészhez 
való visszaküldése esetén személyi szabadságot elvonó, vagy korlátozó kényszerintézkedés alkalmazásáról van 
szó, a bíróságnak a bíróság elé állítás napján döntenie kell e kérdésben. 
A személyi szabadságot elvonó, vagy korlátozó kényszerintézkedések körében az ideiglenes 
kényszergyógykezelés a bíróság elé állítási eljárásban nem alkalmazható. Ennek az az oka, hogy a terhelt 
kóros elmeállapotával kapcsolatos kérdés eldöntése által, az ügy megítélése bonyolulttá válna és így a 
bíróság elé állítás azon feltétele, mely szerint az ügy megítélése egyszeru kell, hogy legyen, nem valósulna 
meg. 

520. § Az ügyész a vádlottat a nyomozó hatóság közremuködésével vagy egyéb módon a bíróság elé állítja, a 
védot rövid úton megidézi, és biztosítja, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. 
Gondoskodik továbbá arról, hogy a tárgyaláson jelen legyenek, akiknek a részvétele kötelezo, illetve jelen 
lehessenek, akiknek a részvétele nem kötelezo. 

Bíróság elé állításos eljárásban az ügyész kötelezettsége, hogy a vádlottat a bíróság elé állítsa. Ennek 
érdekében a nyomozó hatóság közremuködését is igénybe veheti, vagy pedig egyéb módot alkalmazva, pl. a 
vádlottat a tárgyalásra megidézheti. 
Ugyancsak az ügyész feladata a védonek a tárgyalásra rövid úton történo megidézése, valamint annak 
biztosítása, hogy a bizonyítási eszközök a tárgyaláson rendelkezésre álljanak. Mindez ugyancsak nincs 
meghatározott formákhoz kötve. Az ido rövidsége miatt a formális idézés helyett, rövid úton is sor kerülhet a 
szükséges és megfelelo intézkedések végrehajtására. 
A Be. 520. §-a alapján az ügyésznek gondoskodnia kell arról is, hogy a tárgyaláson mindazok jelen legyenek, 
akiknek a részvétele kötelezo, pl. tolmács. Az ügyész feladata annak biztosítása is, hogy azon személyek, 
akiknek bár a részvétele a tárgyaláson nem kötelezo, jelen lehessenek. 

Tárgyalás elokészítése 



521. § Bíróság elé állítás esetén a XII. Fejezet rendelkezései nem alkalmazhatók. 
Tekintettel arra, hogy a tárgyalás közvetlen elokészítése a bíróság elé állításos eljárásban az ügyész feladata, 
ezért bíróság elé állítás esetén a tárgyalás bírósági elokészítésére vonatkozó XII. Fejezetbeli rendelkezések 
nem alkalmazhatóak. 

Az elsofokú bírósági tárgyalás 

522. § (1) A tárgyaláson az ügyész és a védo részvétele kötelezo. 
(2) Az ügyész a tárgyalás megkezdése elott - ha ez korábban nem történt meg - az iratokat és a tárgyi bizonyítási 

eszközöket a bíróságnak átadja, ezt követoen a vádat szóban terjeszti elo. 
(3) A vád eloterjesztése után a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi, ha a buncselekmény elkövetésétol a 

bíróság elé állításig több mint tizenöt nap telt el, vagy a buncselekményre a törvény nyolcévi szabadságvesztésnél 
súlyosabb büntetést rendel. 

A bíróság elé állítás során tartott tárgyaláson ügyész és védo részvétele kötelezo. A tárgyalás egyéb 
résztvevoinek jelenlétével kapcsolatban a Be. más fejezeteiben foglalt rendelkezések az irányadóak. Az ügy 
egyszeru megítélésérol alkotott eltéro bírói álláspont, vagy a beismerés illetve a tettenérés hiánya nem 
alapozza meg az iratok visszaküldését. 
A (2) bekezdés alapján az ügyész, amennyiben erre korábban nem került sor, a tárgyalás megkezdése elott 
átadja a bíróságnak az iratokat, és a tárgyi bizonyítási eszközöket. Ezt követoen a vádat szóban - az 
eloállításról készült feljegyzés ismertetésével - terjeszti elo. 
A bíróság ekkori feladata annak megvizsgálása, hogy a bíróság elé állítás valamennyi szükséges feltétele 
fennáll-e. Akkor, ha a buncselekmény elkövetésétol a bíróság elé állításig több, mint tizenöt nap telt el, vagy a 
buncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, a bíróság az iratokat a 
vád eloterjesztése után, az ügy érdemi tárgyalása nélkül nyomban visszaküldi az ügyésznek. A cselekmény 
ügyészi minosítése ez esetben sem köti a bíróságot. 
Tekintettel arra, hogy a bíróság a Be. 19. §-ában foglalt rendelkezések alapján hatáskörét, illetékességét 
hivatalból vizsgálja, ezért a bíróságok ezek hiányának megállapítása esetén - bár a Be. 522. §-a errol külön 
nem rendelkezik - az iratokat szintén visszaküldi az ügyésznek. 

523. § (1) A vádlottat és a tanút a tanács elnöke hallgatja ki. 
(2) Ha a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének megfeleloen - további bizonyítási eszközök felkutatása 

érdekében - az ügyész megkeresése szükséges, a bíróság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 
A védonek, a bíróság elé állításos eljárás sajátosságaiból fakadóan nincs lehetosége arra, hogy az ügy iratait 
a tárgyalás megtartása elott elozetesen tanulmányozza és ilyen módon felkészüljön a tárgyalásra, ezért a Be. 
523. § (1) bekezdése a büntetoeljárási törvény fo szabályát követve úgy rendelkezik, hogy a vádlottat és a 
tanút a tanács elnöke hallgatja ki. 
A (2) bekezdés rendelkezik arról, hogy ha a tárgyaláson felvett bizonyítás eredménye alapján további 
bizonyítási eszközök felkutatása válik szükségessé és ezért az ügyészt meg kell keresni, akkor a bíróság szintén 
visszaküldi az iratokat az ügyésznek. 
Nagyon lényegesnek tartjuk annak kiemelését, hogy - szemben a korábbi eljárási jog szabályaival - a Be. nem 
tilalmazza a többszöri elnapolást bizonyítás kiegészítése végett. Természetesen kizárólag ismert, a bíróság 
által is felveheto hiányzó bizonyítékokról lehet csak szó. Ha már kutatni kell a szükséges bizonyítékokat, úgy 
az elozoekben kifejtettek szerint visszaküldésnek van helye. 

524. § A vád kiterjesztésének akkor van helye, ha a bíróság elé állítás feltételei a kiterjesztett vád szerinti 
buncselekményre is fennállnak. Egyébként a bíróság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 

Az 524. § rendelkezik arról, hogy a vád kiterjesztése esetén is lehet folytatni a tárgyalást, de csak akkor, ha a 
bíróság vizsgálatának eredményeként megállapítható, hogy a bíróság elé állítás feltételei a kiterjesztett vád 
szerinti buncselekményre is fennállnak. Egyébként a bíróság az iratokat az ügyésznek visszaküldi. Abban az 
esetben, ha a kiterjesztés révén csak a tényállás egyes elemei módosulnak, vagy a cselekmény minosítése 
változik, akkor nem szükséges az iratok visszaküldése, tekintettel arra, hogy a bíróság a tárgyalást 
elnapolhatja és ilyen módon biztosíthatja a védelem felkészülését is. 
Abban az esetben, ha az iratoknak az ügyésznek történo visszaküldésére kerül sor, az ügy nyomozási szakba 
kerül újra (BK. 161. számú állásfoglalás), de az ügyész csak a vádirat, vagy vádindítvány benyújtásával 
terjesztheti az ügyet újból a bíróság elé. 
Amennyiben a bíróság elé állítás feltételei hiányoznak, vagyis a buncselekmény elkövetésétol a bíróság elé 
állításig több, mint tizenöt nap telt el, vagy a buncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél 
súlyosabb büntetést rendel kiszabni és a bíróság az iratokat nem küldte vissza az ügyésznek, ez feltétlen 



hatályon kívül helyezési ok. Az elso fokú ítéletnek ilyen okok miatt történo hatályon kívül helyezését követo 
eljárás nem tekintheto megismételt eljárásnak és ezért abban a súlyosítási tilalomra vonatkozó rendelkezések 
nem alkalmazhatók. (BK. 90. számú állásfoglalás) Ilyenkor ugyanis a bíróság nem az elozo külön eljárást és 
nem is a rendes eljárást ismétli meg, hanem az ügyben ekkor folytat le elso ízben rendes eljárást. Ha az elso 
fokú ítélet hatályon kívül helyezésére nem a bíróság elé állítás feltételeivel kapcsolatos eljárási szabálysértés 
miatt kerül sor, a megismételt eljárásban természetesen már érvényesül a súlyosítási tilalom. Egyéb eljárási 
szabálysértés, illetve megalapozatlanság esetén a másodfokú bíróság a másodfokú eljárás általános szabályai 
szerint jár el. 

525. § Az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése miatt fellebbezésnek nincs helye. 
Az iratoknak az ügyészhez való visszaküldése a bíróság elé állításos eljárásban több esetben is elofordulhat. 
Ezeket az eseteket az eljárási törvény pontosan meghatározza. Amennyiben a bíróság valamely törvényben 
meghatározott ok miatt az iratokat visszaküldi az ügyészhez, úgy a Be. 525. §-a értelmében ezen bírósági 
intézkedés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

XXIV. Fejezet 

ELJÁRÁS A TÁVOLLÉVO TERHELTTEL SZEMBEN 

526. § Távollévo terhelttel szembeni eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt eltérésekkel 
kell alkalmazni. 

A korábban hatályos büntetoeljárási törvény a távollévo terhelttel szembeni eljárást eleinte nem szabályozta 
külön fejezetben, hanem a 192. § (3) bekezdésének a) pontja mondta ki azt, hogy a tárgyalás a vádlott 
távollétében akkor volt megtartható az ügyész indítványára, ha a vádlott jogszabály megszegésével külföldön 
tartózkodott, és kiadatásának nem volt helye, illetoleg kiadatását megtagadták. A 193. § (2) bekezdése 
alapján pedig, ha a tanács elnöke azt állapította meg, hogy a vádlott ismeretlen helyen tartózkodott, akkor a 
bíróság a 182. § (2) bekezdésében írtak szerint járt el, vagyis a tanács elnöke a tárgyalás elhalasztása mellett 
az eljárást felfüggesztette, és egyúttal intézkedett a vádlott tartózkodási helyének felkutatása iránt, illetve - 
szabadságvesztéssel büntetendo cselekmény esetén - a vádlott ellen elfogatóparancsot bocsátott ki. Az 
ismeretlen helyen tartózkodó terhelt elleni intézkedésekkel kapcsolatban, pedig a 119. § (1)-(5) bekezdései 
tartalmaztak rendelkezéseket. Késobb az 1999. évi CX. törvény 112. §-a önálló, XVII/A. Fejezetként iktatta be 
a távollévo terhelttel szembeni eljárást a korábbi büntetoeljárás rendszerébe. 
A jelenleg hatályos eljárási törvény hasonlóan a korábbi szabályozáshoz hasonlóan részletes és konstruktív 
rendelkezéseket tartalmaz az ismeretlen helyen vagy a külföldön tartózkodó terhelt távollétében folytatható 
eljárásra vonatkozóan. 
Szükséges megemlíteni, hogy a nyomozás értelemszeruen a terhelt távollétében is folytatható. Egyébként 
korábban, 2000. március 1-jét megelozoen az volt a szabály, hogy a bíróság a jogszabály megszegésével 
külföldön tartózkodó terhelt ellen az eljárást a törvényi felhatalmazás alapján lefolytathatta, és a terhelt 
bunösségét is megállapíthatta, de nem volt lehetosége - a vagyonelkobzás és a közügyektol eltiltás 
mellékbüntetések kivételével - büntetés kiszabására. A késobb beiktatott rendelkezések már lehetoséget 
biztosítottak a bíróság számára bármilyen buncselekmény miatt és bármely más joghátrány alkalmazására is. 
A Be. az ismeretlen helyen tartózkodó és a külföldön olyan helyen tartózkodó vádlottal szemben, ahol nincs 
helye kiadatásnak, vagy a kiadatást megtagadták, és nem került sor a büntetoeljárás felajánlására sem, 
bármely buncselekmény miatt lehetoséget biztosít a terhelt távollétében való bírói eljárásra, ha azt az ügyész 
egyébként a vádiratban indítványozza. A bíróság az ügydönto határozatát ezekben az esetekben az általános 
szabályok szerint hozza meg, vagyis megállapíthatja a vádlott bunösségét, és vele szemben büntetést szabhat 
ki, illetve intézkedést alkalmazhat, továbbá a törvényes feltételek fennállta esetén a vádlottat az ellene emelt 
vád alól felmentheti, vagy akár az eljárást is megszüntetheti. 
Mivel a Be. XXIV. Fejezete a távollévo terhelttel szembeni eljárás során mind a nyomozásra, mind pedig a 
bírósági eljárásra az általános eljárási szabályoktól eltéro rendelkezéseket is tartalmaz, ezért mondja ki a Be. 
526. §-a azt, hogy a távollévo terhelttel szembeni eljárás során e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. Azon eljárási cselekményeknél, amelyekkel kapcsolatban a XXIV. Fejezet külön 
rendelkezést nem tartalmaz, értelemszeruen az általános eljárási szabályokat kell betartani. 

527. § (1) A nyomozásnak nem akadálya, hogy a terhelt ismeretlen helyen tartózkodik, a terhelt tartózkodási 
helyének felkutatása iránti intézkedések [73. § (1) bek.] mellett gondoskodni kell a bizonyítási eszközök 
felderítésérol és biztosításáról. 



(2) Ha a terhelt felkutatására tett intézkedések nem vezettek eredményre, az ügyész a vádiratban indítványozhatja, 
hogy a tárgyalást a terhelt távollétében tartsák meg, ha a nyomozás adatai alapján a vádemelésnek nincs akadálya. 

(3) Ha az ügyész indítványozza a tárgyalásnak a vádlott távollétében való megtartását, a bíróság elfogató 
parancsot bocsát ki, feltéve, hogy erre korábban nem került sor. 

(4) Az ügyész a vádemelés elott - ha a terheltnek nincs meghatalmazott védoje - védot rendel ki, és gondoskodik 
arról, hogy a védo a nyomozás iratait megismerhesse (193-194. §). 

(5) A terheltnek szóló idézést és értesítést, valamint a részére kézbesítendo határozatot és más iratot a védo részére 
kell kézbesíteni. 

1. A Be. 527. § (1) bekezdése alapján a nyomozásnak önmagában nem akadálya az a körülmény, hogy a 
terhelt ismeretlen helyen tartózkodik. E szabályozás elvi indoka az, hogy a nyomozás elsodleges feladata 
ezekben az esetekben éppen a terhelt tartózkodási helyének a felderítése. Az ismeretlen helyen tartózkodó 
terhelt tartózkodási helyének felkutatására a Be. 73. § (1) bekezdése alapján az ügyész vagy a nyomozó 
hatóság intézkedik, és ennek során elrendeli a terhelt lakóhelyének megállapítását, tartózkodási helyének 
felderítését, és - szabadságvesztéssel büntetendo buncselekmény esetén - a bíróság (a nyomozási bíró) vagy az 
ügyész elfogatóparancsot bocsát ki. 
Elfogatóparancs kibocsátásának egyébként akkor van helye, ha a terhelt lakóhelyének, illetve tartózkodási 
helyének megállapítására vonatkozóan tett egyéb intézkedések nem vezettek eredményre. Ezen elobb 
nevesített intézkedésektol függetlenül, akkor is helye van elfogatóparancs kibocsátásának a gyakorlat szerint, 
ha az eset körülményeibol (ilyen pl. a terhelt szökése, elrejtozése) arra lehet következtetni, hogy adott esetben 
az elfogatóparancs kibocsátása a legcélszerubb intézkedés és a Btk. Különös Része szerint az eljárás tárgyát 
képezo buncselekmény szabadságvesztéssel, illetve alternatív büntetési nemként azzal is büntetheto. 
Indokolt megjegyezni, hogy önmagában az "ismeretlen" jelzéssel visszaküldött postai küldemény 
kézbesíthetetlensége nem elegendo ok az elfogatóparancs kibocsátásához. Ez esetben - ha az elfogatóparancs 
kibocsátásának törvényi elofeltételei nem állanak fenn - rendorségi megkeresést kell alkalmazni a terhelt 
tartózkodási helyének megállapítása végett. Ezen intézkedések megtétele mellett természetesen gondoskodni 
kell a bizonyítási eszközök felderítésérol és biztosításáról. A nyomozó hatóságnak tehát biztosítani kell a 
tárgyi bizonyítási eszközöket, az okiratokat, illetve a tanúkat ki kell hallgatni, továbbá ha az ügy 
megítéléséhez különleges szakértelem szükséges, intézkedni kell a megfelelo képzettségu szakérto 
kirendelésére is. 
A (2) bekezdés szerint, ha a terhelt felkutatására tett intézkedések (Be. 73. § (1) bekezdés) nem vezettek 
eredményre, a nyomozás befejezését követoen az ügyész az említett körülménytol függetlenül vádiratot 
nyújthat be, és abban egyúttal indítványt tehet arra, hogy a bíróság a tárgyalást a terhelt távollétében tartsa 
meg. A törvényhely azon megfogalmazása, hogy az ügyész indítványozhatja a tárgyalás terhelt távollétében 
való megtartását, arra utal, hogy a távollévo vádlott elleni vádemelés az ügyész számára csupán lehetoség, de 
nem eljárási kötelezettség. Természetesen az ügyész csak akkor tehet indítványt a tárgyalás terhelt 
távollétében való megtartására, ha a nyomozás adatai alapján a vádemelésnek nincs egyéb törvényi 
akadálya. 
2. A (3) bekezdésben írt rendelkezés alapján a bíróság mielott a távollévo terhelt ügyében a tárgyalást 
kituzné, még azelott meg kell gyozodnie arról, hogy a vádlott tartózkodási helyének felkutatása iránt a 
szükséges intézkedéseket a nyomozás során megtették-e. Ezért a bíróság a vádlott ellen elfogatóparancsot 
bocsát ki, feltéve, hogy erre korábban nem került sor. 
A (4) bekezdés az ügyész feladatává teszi azt, hogy a távollévo terhelt számára - ha egyébként nincs 
meghatalmazott védoje - védot rendeljen ki a Be. 46. § d) pontja alapján. A nyomozás befejezését követoen az 
ügyész kötelessége az is, hogy a védo a vádemelés alapját képezo összes iratot - a zártan kezelt iratokat kivéve 
- megismerhesse (Be. 193-194. §). 
Az (5) bekezdés rendelkezik arról, hogy a távollévo terhelttel szembeni eljárás során az egyébként a terheltnek 
szóló idézést és értesítést, valamint a számára kézbesítendo határozatot, továbbá bármilyen egyébként neki 
szóló és egyúttal kézbesítendo más iratot is a védo részére kell kézbesíteni. Ennek a szabálynak 
tulajdonképpen garanciális jelentosége van, mivel a kötelezo védelemmel a terhelt távollétében is 
érvényesülnek a terhelt alapveto jogai. 
Hangsúlyozzuk, hogy e bekezdés tehát valamennyi, a vádlottnak kézbesítendo iratról rendelkezik. 

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. 
Ha az ügyész indítványozza az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szembeni eljárást, a bíróság az eljárást a 188. § 



(1) bekezdésének a) pontja alapján nem függesztheti fel. A magánvádló, illetoleg 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 elott ismertté válik, a bíróság értesíti az ügyészt, és a vádlottal szemben szükség esetén 
személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó kényszerintézkedést rendel el. 

1. A Be. 528. §-ának (1) bekezdése a korábban hatályos eljárási törvény 355/D. § (1) bekezdésében rögzített 
szabályhoz hasonló tartalmú rendelkezést tartalmaz. Eszerint a bíróság az ismeretlen helyen tartózkodó 
vádlottal szemben kifejezetten az erre irányuló ügyészi indítványra jár el, amelyet a vádirat, illetve a 
vádindítvány tartalmaz. Ez okból mondja ki a Be. 528. § (1) bekezdése, hogy ha az ügyész indítványozza az 
ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben a távollétében történo eljárást, akkor ezt követoen a bíróság a 
büntetoeljárást a Be. 188. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem függesztheti fel, hanem az eljárást a 
továbbiakban a XXIV. Fejezet rendelkezései szerint kell lefolytatnia. 
A törvényhely (1) bekezdése egyúttal kötelezo érvénnyel rögzíti, hogy a magánvádló, illetoleg a 
pótmagánvádló az ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben a XIV. Fejezet szerinti eljárást nem 
indítványozhatja, mely összhangban van a Be. egyéb rendelkezéseivel [lásd a bíróság elé állítás feltételeit, Be. 
517. § (3)], és a garanciális szabályokkal. 
2. A Be. 528. § (2) bekezdése arról az esetrol rendelkezik, amikor az ügyész a vádirat benyújtásakor egyúttal 
azt is indítványozta, hogy a bíróság a tárgyalást a vádlott távollétében tartsa meg, azonban a nyomozás során 
távollévo vádlott tartózkodási helye még a tárgyalás megkezdése elott ismertté válik. Ebben az esetben errol 
az új körülményrol a bíróság köteles a leheto legrövidebb határidon belül értesíteni az ügyészt, továbbá - 
szükség esetén - személyi szabadságot elvonó vagy korlátozó intézkedést rendelhet el a vádlottal szemben a 
tárgyaláson való jelenlétének biztosítása végett. 
Az eljárás korábbi szakaszában ismeretlen helyen tartózkodó vádlottal szemben, a törvényi feltételek 
fennállása, és a kényszerintézkedés szükségessége miatt általában az elozetes letartóztatás elrendelésére 
kerülhet sor, mégpedig elsodlegesen a Be. 129. § (2) bekezdés a) pontjának okából. Ugyanis a terhelt 
ismeretlen helyen való tartózkodásának oka legtöbbször az, hogy az eljárás alá vont személy megszökött, vagy 
a bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság elol elrejtozött. 

529. § (1) Ha a vádlott tartózkodási helye a vádemelést követoen ismeretlenné vált, és távollétében tárgyalásnak 
helye lehet [527. § (2) bek.], a tanács elnöke az eljárás felfüggesztése nélkül felhívhatja az ügyészt, hogy kíván-e 
indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történo folytatására, és ezzel egyidejuleg elfogató parancsot 
bocsát ki. 

(2) Ha az ügyész indokoltnak tartja, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg, a felhívástól számított 
tizenöt napon belül erre indítványt tesz. 

(3) Ha a vádlott érdekében korábban nem járt el védo, az ügyész a (2) bekezdés szerinti indítványában védo 
kirendelését is indítványozza. A tárgyalást a korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével kell folytatni. 

(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 megfeleloen alkalmazni kell a másodfokú bírósági eljárásban is. 
1. A Be. 529. § (1) bekezdése az 528. §-al ellentétben arra tartalmaz rendelkezést, ha a vádlott tartózkodási 
helye a vádemelést követoen válik ismeretlenné. Ebben az esetben a tanács elnöke a terhelt felkutatására tesz 
intézkedéseket, és ha ezek nem vezettek eredményre, akkor a tanács elnöke a büntetoeljárás felfüggesztése 
nélkül felhívhatja az ügyészt arra, hogy kíván-e indítványt tenni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történo 
megtartására. Az illetékes ügyészségnek címzett átiratnak azon tény rögzítését kell tartalmaznia, hogy a 
vádlott tartózkodási helye ismeretlenné vált, továbbá a felhívást arra, hogy az ügyészség foglaljon állást, és 
tegyen eloterjesztést a törvényes határidon belül arra, hogy indítványozza-e a tárgyalás vádlott távollétében 
való megtartását, illetve folytatását. A tanács elnöke ezzel egyidejuleg - az eljárás felfüggesztése nélkül is - 
intézkedik az elfogatóparancs kibocsátására a Be. 73. § (1) bekezdése alapján. 
A (2) bekezdés alapján, ha az ügyész indokoltnak tartja azt, hogy a bíróság a vádlott távollétében tartsa meg 
a tárgyalást, akkor a tanács elnökének felhívásától számított tizenöt napon belül erre írásban indítványt tesz a 
bíróságnak. A törvényhely alaki vagy tartalmi feltételt az ügyészi indítványhoz sem kíván meg, akárcsak a 
bíróság felhívásának sincsenek kötött szabályai. A (2) bekezdés csupán az ügyészi indítvány eloterjesztésének 
határidejére tartalmaz külön rendelkezést, mivel az ügyésznek az említett kérdésben tizenöt napon belül kell a 
nyilatkozatát a bíróságnak megküldenie. 
Szükséges megemlíteni, hogy ha a vádemelést követoen, de a tárgyalás megkezdése elott vált a vádlott 
tartózkodási helye ismeretlenné, akkor a tanács elnökének még a tárgyalás elokészítésének szakában 
lehetosége van arra, hogy az ügyben elokészíto ülést tartson. A bíróság ilyenkor a Be. 272. § (1)-(6) bekezdési 



alapján jár el, és az elokészíto ülés idopontjáról értesíti az ügyészt, az elokészíto ülésen ezután ismerteti az 
ügyet, azt, hogy a vádlott tartózkodási helye ismeretlenné vált, majd felhívja az ügyészt indítványa 
megtételére, aki megteheti nyilatkozatát. Az elokészíto ülés megtartása az ismeretlen helyen tartózkodó 
vádlottal szembeni eljárást gyorsíthatja meg. 
2. Abban az esetben, ha az ügyész a bíróság felhívása alapján törvényes határidon belül teszi meg a (2) 
bekezdés szerinti indítványát, akkor a bíróság az eljárást a továbbiakban a vádlott távollétében folytatja le. 
Ha a vádlott érdekében korábban nem járt el védo, az ügyész az indítványában egyúttal védo kirendelését is 
indítványozza, mivel védo részvétele a büntetoeljárásban kötelezo a Be. 46. § d) pontja alapján, ha a terhelt 
egyéb okból nem képes személyesen védekezni. A terhelt ismeretlen helyen való tartózkodása ilyen egyéb 
oknak tekintendo. 
3. Ha a vádlott tartózkodási helye azután vált ismeretlenné, hogy a bíróság a tárgyalást már megkezdte, akkor 
a bíróság a korábbi tárgyalásról készült jegyzokönyv, a tárgyalás anyagának ismertetésével folytatja az 
eljárást a Be. 286. § (3) bekezdése alapján. Ebben az esetben tehát a tárgyalást nem kell megismételni, ha 
egyébként a folytatólagos tárgyalás törvényi feltételei maradéktalanul fennállanak. 
A (4) bekezdés arra az esetre tartalmaz kötelezo érvényu szabályozást, ha az ügyész a bíróság felhívására 
nem tesz indítványt a vádlott távollétében való tárgyalás lefolytatására. Ügyészi indítvány hiányában a 
vádlott távollétében a tárgyalás nem folytatható. Ekkor a tanács elnöke az eljárást felfüggeszti, és egyúttal a 
vádlott ellen elfogatóparancsot bocsát ki, ha annak egyéb törvényi feltételei is fennállanak. 
Az (5) bekezdés arra az esetre tartalmaz rendelkezést, amikor a vádlott az elso fokú eljárásban még ismert 
helyen tartózkodott és ennek megfeleloen a büntetoeljárás ellene az általános szabályok szerint folyt, de a 
másodfokú eljárás során a tartózkodási helye ismeretlenné vált. Ebben az esetben a Be. 529. § (1)-(4) 
bekezdéseiben rögzített, és az elso fokú bírósági eljárásra irányadó szabályok értelemszeruen a másodfokú 
eljárásra is alkalmazandók. A másodfokú eljárásban az eljárás felfüggesztésére ennek megfeleloen csak akkor 
kerülhet sor, ha a másodfokon eljáró ügyész nem tesz indítványt arra, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében 
folytassák. 

530. § (1) A vádlott távollétében tartott tárgyaláson az ügyész és a védo részvétele kötelezo. 
(2) A vádlottnak a vádiratot, a határozatokat, az idézést és az értesítést hirdetményi úton kell kézbesíteni. A 

vádlottnak szóló idézést és értesítést a védojének is kézbesíteni kell. 
A Be. 530. § (1) bekezdése alapján, ha a bíróság a vádlott távollétében folytatja le a tárgyalást, akkor 
függetlenül attól, hogy az ügyben elso fokon mely hatásköru bíróság jár el, mind az ügyész, mind a védo 
részvétele kötelezo. A bíróság a vádlott távollétében tartott tárgyalásról az ügyészt értesíti, a védot pedig 
idézi. 
A (2) bekezdés a nyomozás és a bírósági eljárás során keletkezett közokiratok és egyéb hivatalos iratok 
kézbesítésére tartalmaz rendelkezést. Az eljárás alatt távollévo vádlottnak a vádiratot, a különbözo 
határozatokat, ideértve az ügydönto határozatot is, valamint az idézést és értesítést hirdetményi úton kell 
kézbesíteni. A Be. 70. § (4) bekezdése alapján, ha hirdetményi kézbesítésnek van helye, az iratot tizenöt napra 
ki kell függeszteni a bíróság, valamint a vádlott utolsó lakóhelye szerinti önkormányzat hirdetotáblájára. Az 
iratot a bíróságnál történt kifüggesztéstol számított tizenötödik napon kell kézbesítettnek tekinteni. A 
jogorvoslatra vonatkozó nyilatkozatra nyitva álló határidot ettol kezdodoen kell számítani. 
Indokolt megjegyezni, hogy a kézbesítés nemzetközi vonatkozású lehetoségeit a 8001/1995. (IK 8.) IM 
tájékoztató tartalmazza. 
Értelemszeruen a távollévo terhelt ügyében a vádlottnak szóló idézést és értesítést a védojének is kézbesíteni 
kell, mely eljárási cselekménynek szintén garanciális jelentosége van. 

531. § (1) Ha a vádlott felkutatására tett intézkedések az elsofokú bíróság ügydönto határozatának meghozatala 
elott 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 elsofokú bíróság ügydönto határozatának meghozatala után 
vezettek eredményre, a vádlott a fellebbezésre nyitva álló határidon belül, a fellebbezés bejelentése helyett az 
elsofokú 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, illetoleg a szakérto újabb meghallgatása helyett a bíróság elott korábban tett vallomásról, illetoleg a 
korábban eloterjesztett szakvéleményrol készült jegyzokönyvet fel lehet olvasni. A tárgyalásra egyébként a XIII. 
Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

(4) A bíróság a megismételt tárgyalás eredményétol függoen 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 tuz ki, és azon a vádlottat kihallgatja, valamint - ha szükséges - a vádlott által indítványozott 
további bizonyítást vesz fel. A másodfokú bíróság az eljárás eredményétol függoen az elsofokú bíróság ítéletét 
helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és az elsofokú bíróságot új eljárásra utasítja. 

(6) Ha a terhelt tartózkodási helye a jogeros határozat meghozatala után válik ismertté, a javára perújítási 
indítványt lehet eloterjeszteni. 

1. A Be. 531. § (1) bekezdése tulajdonképpen a távollévo terhelt ügyében folytatott eljárás azon esetére 
tartalmaz rendelkezést, amikor a bíróság az ügyész indítványa alapján a tárgyalást a vádlott távollétében 
megkezdi, de a bizonyítási eljárás alatt, illetve még az elso fokú bíróság ügydönto határozatának meghozatala 
elott - ami lehet akár a tanácskozás is - a vádlott tartózkodási helye ismertté válik, mivel a felkutatására tett 
intézkedések eredményre vezettek. Ebben az esetben a bíróság a tárgyalást a további bizonyítás felvétele 
végett elnapolja, majd a tanács elnöke vagy vétségi eljárásban a bíró intézkedik a vádirat, illetve 
vádindítvány kézbesítése iránt - az ismertté vált tartózkodási hely címén - a vádlott részére, egyúttal a 
törvényes határido biztosításával a tárgyalásra új határnapot tuz ki, amelyre idézi a korábban távollévo 
terheltet is. 
Az (1) bekezdésben írtak alapján a bíróságnak nem kell feltétlenül a tárgyalást elölrol kezdeni, hanem a 
korábbi tárgyalás anyagának ismertetésével, majd szükség esetén a bizonyítási eljárás újra megnyitásával 
(Be. 320. §) a tárgyalás folytatható. Természetesen a tényállás teljes felderítése érdekében a Be. 117. § (2) és 
(4) bekezdésében foglaltakra történt figyelmeztetést követoen a bíróság ezután a vádlottat hallgatja ki, és ha 
szükséges, még további bizonyítást vesz fel. 
2. A Be. 531. § (2) bekezdése arról rendelkezik, ha a vádlott tartózkodási helye a bizonyítási eljárás 
befejezése, és egyúttal az elso fokú bíróság ügydönto határozatának meghozatala után, de még a fellebbezésre 
nyitva álló határidon belül - figyelemmel a határozat Be. 70. § (5) és (6) bekezdése szerinti hirdetményi úton 
való kézbesítésére - válik ismertté a felkutatására tett intézkedések eredményeképpen. A bíróság ebben az 
esetben a vádirattal együtt kézbesíti a kihirdetett határozatát a vádlott részére, aki a határozat ellen 
bejelentett fellebbezés helyett az elso fokú bíróságnál kérheti a tárgyalás megismétlését, vagyis a 
tárgyalásnak a jelenlétében való megtartását. Ezt az eljárási lehetoséget a bíróság köteles írásban közölni a 
vádlottal, hogy az a törvényes jogát gyakorolhassa, oly módon hogy a tárgyalás megismételhetoségére való 
utalást a hirdetményi úton kézbesítendo ügydönto határozatnak is tartalmaznia kell. 
3. Ha az ügyben érintett vádlott kéri a tárgyalás jelenlétében való megismétlését, a tanács elnöke intézkedik új 
határnap kituzésérol, amire idézi a vádlottat is. A Be. 531. § (3) bekezdésében írtak szerint a megismételt 
eljárás során a tárgyalás megkezdését követoen a tanács elnöke ismerteti a vádlott távollétében tartott 
tárgyalás alapján hozott határozatát és a vádlott azon indítványát amely a tárgyalás megismétlésére irányul. 
A megismételt tárgyaláson a tanú újabb kihallgatása, illetoleg a szakérto újabb meghallgatása mellozheto, és 
a bíróságon korábban tett vallomást, illetve korábban eloterjesztett szakvéleményt a tanács elnöke 
ismertetheti. Abban az esetben, ha a vádlott vallomása miatt új körülmény merül fel, akkor a bíróság a tanút 
vagy a szakértot a tényállás tisztázása végett idézi, egyúttal a tárgyalást további bizonyítás felvétele végett 
elnapolja. A tárgyalásra egyébként a XIII. Fejezet rendelkezéseit értelemszeruen alkalmazni kell. 
4. Ezt követoen a bíróság a megismételt tárgyalás eredményeképpen a vádlott távollétében tartott tárgyalás 
alapján hozott határozatát a törvényhely (4) bekezdésére figyelemmel végzéssel vagy hatályban tartja, vagy 
pedig hatályon kívül helyezi, és új határozatot hoz. 
5. Elofordulhat, hogy a korábban távollévo terhelt tartózkodási helye a másodfokú eljárás során válik 
ismertté a felkutatására tett intézkedések eredményeképpen. A Be. 531. § (5) bekezdése ezen esetre tartalmaz 
rendelkezést. Ezért ha az elso fokú bíróság határozata ellen bejelentett fellebbezés elbírálásának ideje alatt 
vezettek a vádlott felkutatására tett intézkedések eredményre, akkor a másodfokú bíróságnak nem kell 
tanácsülésen vagy a tárgyaláson az elso fokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyeznie, és egyúttal az elso fokú 
bíróságot új eljárás lefolytatására utasítania, hanem az ügyet tárgyalásra kell kituznie. A másodfokú bíróság 
ezután a tárgyaláson a törvényes jogaira történt kioktatást követoen a vádlottat hallgatja ki, és amennyiben 
szükséges a vádlott által indítványozott további bizonyítást vesz fel a terhelt védekezésének ellenorzése végett. 
Ezek után kerül a másodfokú bíróság abba az eljárási helyzetbe, hogy az elso fokú bíróság határozatát a 
felvett bizonyítás eredményeképpen érdemben elbírálja. Ennek során a másodfokú bíróság az elso fokú 
bíróság ítéletét helybenhagyja, megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi, és az elso fokú bíróságot új 
eljárás lefolytatására utasítja. 
Amennyiben a másodfokú bíróság az elso fokú bíróságnak a vádlott távollétében hozott határozatát hatályon 
kívül helyezi, akkor ezt követoen a bíróság a XIII. Fejezet általános szabályaira is figyelemmel a 
továbbiakban a XV. Fejezet rendelkezései alapján, a megismételt eljárás szabályai szerint jár el az ügyben. 



6. Amennyiben a terhelt tartózkodási helye az ügydönto határozat jogerore emelkedését követoen válik 
ismertté, akkor a terhelt javára perújítási indítványt lehet eloterjeszteni, mondja ki a törvényhely (6) 
bekezdése. A Be. 392. § (1) bekezdésének e) pontja ugyanis rögzíti, hogy a bíróság jogeros ítéletével elbírált 
cselekmény (alapügy) esetén perújításnak van helye, ha az alapügyben az ítéletet a XXIV. Fejezet alapján 
terhelt távollétében tartott tárgyaláson hozták. 
Ha a terhelt tartózkodási helye a jogeros határozat meghozatala után válik ismertté, akkor a perújítási 
indítvány eloterjesztésére jogosult egyrészt az ügyész, másrészt a terhelt és a védo. A perújítási indítvány 
eloterjesztését követoen a bíróság a továbbiakban a perújítási eljárásra vonatkozó XVI. Fejezet szabályai 
szerint jár el. 

Eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 

532. § (1) Ha a terhelt külföldön tartózkodik, és kiadatásának nincs helye, illetoleg kiadatását megtagadták, és a 
büntetoeljárás 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 nincs helye, vagy 
kiadatását megtagadták, és a bíróság a büntetoeljárás felajánlását nem tartja indokoltnak, felhívhatja az ügyészt, hogy 
kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történo folytatását. 

(3) Ha az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a 
külföldön tartózkodó vádlott kiadatásának nincs helye, vagy a kiadatását megtagadták, és a bíróság a büntetoeljárás 
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 értelemszeruen kell alkalmazni. 

1. A korábbi szabályozáshoz hasonlóan a hatályos Be. is a külföldön tartózkodó terheltet bizonyos feltételek 
megléte esetén ugyanúgy távollévonek tekinti, mint az ismeretlen helyen tartózkodó terheltet, és lehetoséget 
biztosít a XXIV. Fejezet alkalmazására. A Be. 532. § (1)-(4) bekezdései a külföldön tartózkodó terhelt 
távollétében folytatott eljárás külön szabályait tartalmazza. A lényeges különbség az ismeretlen helyen 
tartózkodó terhelt és a külföldön lévo terhelt elleni eljárás megítélése között az, hogy ezen utóbbinál a külföldi 
tartózkodási hely az ismert, csupán a törvényben nevesített okok miatt idézhetoség szempontjából a vádlott 
mégis elérhetetlen. 
A Be. 532. § (1) bekezdése alapján, ha a terhelt a nyomozás során külföldön tartózkodik, és a hatályos 
rendelkezések, nemzetközi egyezmények alapján a konkrét ügyben kiadatásnak nincs helye, illetoleg a 
kiadatást megtagadták, és adott esetben a büntetoeljárás átadására sem került sor, az ügyész a vádiratban 
indítványt tehet arra, hogy a tárgyalást a vádlott távollétében tartsák meg. Indokolt megjegyezni, hogy az 
1994. évi XVIII. törvénnyel kihirdetett, Párizsban, 1957. december 13-án kelt Európai Kiadatási Egyezmény 
rendelkezik a kiadatási kötelezettségrol, meghatározva a kiadatást lehetové tevo buncselekmények, és a 
kiadatásból kizárt buncselekmények körét. Az Egyezmény 6. Cikke (1) bekezdésének a) pontja rögzíti, hogy a 
Szerzodo Félnek jogában áll saját állampolgárának kiadatását megtagadni. A jogsegélyi ügyekben az a 
gyakorlat, hogy a saját állampolgárukat az érintett államok általában nem adják ki. Egyébként az Európán 
kívüli országok kiadatási gyakorlatát kétoldalú kiadatási egyezmények szabályozzák. 
2. A Be. 532. § (2) bekezdése arra az esetre tartalmaz rendelkezést, ha már a vádirat vagy vádindítvány 
benyújtását követoen, a bírósági eljárás során állapítják meg, hogy a külföldön tartózkodó vádlott 
kiadatásának nincs helye, vagy kiadatását megtagadták. Ebben az esetben a bíróság felhívhatja az ügyészt 
arra, hogy kívánja-e indítványozni a tárgyalásnak a vádlott távollétében történo folytatását. Ha a bíróság a 
büntetoeljárás felajánlását nem tartja indokoltnak, ugyancsak a (2) bekezdés alapján felhívja az ügyészt 
indítványa megtételére. A bíróság a felhívást követoen az ügyészi indítványnak megfeleloen jár el. 
Abban az esetben, amikor a bíróság nem kezdeményezi a büntetoeljárás felajánlását, akkor a bíróság nem 
csupán az ügyésznek az indítványtétele megfontolására irányuló felhívását választhatja, hanem van 
lehetosége a büntetoeljárás felfüggesztésére is. Figyelemmel azonban arra a körülményre, hogy az eljárás 
felfüggesztésével már az elévülés veszi kezdetét, célszeru minden esetben az ügyészt megkeresni indítványa 
megtétele végett. 
3. A Be. 532. § (3) bekezdésében írtak azt szabályozzák, ha az ismeretlen helyen tartózkodó vádlott 
távollétében megkezdett tárgyalás során állapítják meg, hogy a vádlott nem ismeretlen helyen, hanem 
ténylegesen ismert helyen, de külföldön tartózkodik, azonban a vádlott kiadatásának nincs helye, vagy a 
kiadatását megtagadták. Ebben az esetben, ha a büntetoeljárás átadását nem tartja indokoltnak, a bíróság az 
ügyész felhívása nélkül, hivatalból folytatja a tárgyalást. 



Ha az eljárást a külföldön tartózkodó terhelttel szemben folytatják, illetve, ha a terhelt az eljárás alatt 
idoközben hazatért, a nyomozásra, vádemelésre, továbbá a bíróság eljárására az 527-531. §-ban írtakat a 
törvényhely (4) bekezdése alapján értelemszeruen kell alkalmazni. 
4. A korábban hatályos Be. 192. § (3) bekezdés a) pontja arra tartalmazott rendelkezést, hogy a tárgyalás a 
vádlott távollétében akkor tartható meg az ügyész indítványára, ha a vádlott jogszabály megszegésével 
külföldön tartózkodik, és kiadatásának nincs helye, illetoleg kiadatását megtagadták. E rendelkezést az 1999. 
évi CX. törvény 175. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte. A jelenleg hatályos eljárási törvény 
kifejezetten ugyancsak nem rendelkezik a jogszabály megszegésével külföldön tartózkodó terhelttel szembeni 
eljárásra, viszont egyértelmu, hogy elofordulhat az, hogy a terhelt adott esetben jogszabály megszegésével 
tartózkodik külföldön. Ily módon továbbra is érvényes az a gyakorlati iránymutatás, mely szerint a 
jogellenesen külföldön tartózkodó vádlottal szemben az ügyész indítványára a Be. 532. §-a alapján a XXIV. 
Fejezet szabályainak figyelembevételével kell eljárni. 
5. A távollévo terhelttel szembeni eljárással kapcsolatos jogesetek közül a következot indokolt megemlíteni. 
Egymagában az a körülmény, hogy a külföldi állampolgárságú terhelt részére a tárgyalásra szóló idézés 
"nem kereste" jelzéssel érkezett vissza, továbbá a vádlott védojének az a bejelentése, hogy a vádlott 
visszautazott a külföldi lakóhelyére, nem nyújt alapot a büntetoeljárás felfüggesztésére; ilyen esetben a 
bíróságnak hivatalból, a hatóságok megkeresése útján kell tisztáznia, hogy a vádlott az ország területét 
valóban elhagyta-e, mert kizárólag ez alapozza meg az állásfoglalást abban a kérdésben, hogy a távollévo 
terhelttel szemben a büntetoeljárás lefolytatásra alap van-e (BH2001. 162.). 

XXV. Fejezet 

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL 

533. § A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás esetén e törvény rendelkezéseit az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni. 

Az eljárás gyorsítását szolgáló egyik intézmény (a bíróság elé állítás és a büntetoparancs mellett) a 
tárgyalásról való lemondás. Ennek alkalmazására a Be. 534. § (1) bekezdésében írt együttes feltételek 
megléte esetén kerülhet sor. Megjegyzendo, hogy a nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban 
büntetendo buncselekmény esetén, ha a terhelt beismero vallomást tett, akkor az elkövetéstol számított tizenöt 
napon belül az ügyész választhat a bíróság elé állítás és a tárgyalásról való lemondás indítványozása között, 
ez utóbbi esetben azonban az is szükséges, hogy a terhelt a tárgyaláshoz való jogáról lemondjon. Ez utóbbi a 
terhelt számára a Btk. 87/C. §-ban írt szabályra figyelemmel számára kedvezobb elbírálást eredményezhet. 
A tárgyalásról való lemondás esetén a nyomozásnak és a vádemelésnek a szabályai azonosak az általános 
rendelkezésekkel, az eltérés csak a bírósági szakaszban mutatkozik. Ennek lényege a következo: 
- a bíróság egyesbíróként jár el; 
- tárgyalás helyett nyilvános ülést tart; 
- az ügyész és a védo részvétele kötelezo; 
- a bizonyítási eljárás a bíróságnak a vádlott általi kihallgatására korlátozódik, míg az ügyésznek és a 
védonek csak felszólalási joga van; 
- a bunösség megállapítása a vádlott beismero vallomásán és a nyomozati iratok ismertetésén alapul; 
- a bíróság a nyilvános ülés során - fo szabályként - vagy tárgyalásra utalja az ügyet vagy bunösséget 
megállapító és szankciót tartalmazó ítéletet (határozatot) hoz; 
- fellebbezésnek csak a vádtól eltéro tényállás megállapítása, a minosítés, a szankció kiválasztása és mértéke, 
valamint a járulékos kérdések (polgári jogi igény, bunjelekrol, bunügyi költség viselésérol való rendelkezés) 
körében van helye. 

534. § (1) A bíróság az ügyész indítványára a nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel büntetendo 
buncselekmény miatt indított eljárásban nyilvános ülésen hozott ítélettel megállapíthatja a vádlott bunösségét, és 
büntetést szabhat ki, ha a vádlott a tárgyaláshoz való jogáról lemond, és beismero vallomást tesz. A magánvádló, 
illetoleg a pótmagánvádló a tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárás lefolytatását nem indítványozhatja. 

(2) A tárgyalásról lemondás alapján folytatott eljárásban a Btk. 87/C., illetoleg a 85/A. §-ának alapulvételével 
meghatározott mértéku szabadságvesztés szabható ki. 

(3) A bíróság a polgári jogi igényt nem utasíthatja el. 
1. A XXV. Fejezetben írt külön eljárás alkalmazhatóságának együttes feltételei a következok: 



- ügyészi indítvány. A magánvádló (Be. 52. §) és pótmagánvádló (Be. 53. §) ilyen tartalmú indítványt nem 
terjeszthet elo; 
- a nyolc évi szabadságvesztésnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett buncselekmény 
megállapítása szempontjából a Btk. Különös Részében meghatározott büntetési tételkeretek az irányadóak. 
Együttmuködo terhelt esetén - azzal szemben, aki a buncselekményt bunszervezetben követte el - nyolc évi 
szabadságvesztéssel súlyosabban büntetendo buncselekmény esetén is helye van (Be. 534/A. §). 
Megjegyzendo, hogy a három évi szabadságvesztésnél enyhébb büntetéssel fenyegetett buncselekmények 
esetén sem kizárt a tárgyalásról való lemondás alkalmazása, ám ezen esetekben nem érvényesülnek a Btk. 
87/C. §-ban meghatározott - a büntetési tételkeretet csökkento - kedvezmények. Miután viszont a tárgyalásról 
való lemondás jelentosen lerövidíti az eljárás idotartamát, a terhelt a szankciókat illeto kedvezmény 
hiányában a gyorsabb befejezésben még érdekelt lehet. Bunhalmazat esetén a Btk. 85/A. §-ban írt szabályokat 
kell alkalmazni; 
- a terhelt beismero vallomásának ki kell terjednie a bunösségének elismerésére és az eljárás tárgyát képezo 
tények beismerésére. Ennek legkésobb a vádirat kézbesítésétol számított tizenöt napon belül kell megtörténnie 
[Be. 535. § (3)]; 
- a terhelt, ha a nyomozás során beismero vallomást tett, akkor azonnal bejelentheti a tárgyalásról való 
lemondási szándékát, amit a Be. 535. § (3) bekezdésében megjelölt idopontig megtehet. A beismero vallomás 
és - értelemszeruen - a tárgyalásról való lemondást tartalmazó terhelti nyilatkozat visszavonható. 
2. A feltétek együttes fennállása esetén sem alkalmazható a XXV. Fejezetben írt eljárás fiatalkorú terheltekkel 
szemben (Be. 463. §). 
3. A feltételek megléte (nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett buncselekmény elkövetése, 
a terhelt beismero vallomása és a tárgyalásról való lemondási szándékának bejelentése) esetén az ügyész a 
Be. 535. § (1) bekezdésben írtakat (a gyanúsított személyét és az elkövetett buncselekmény jellegét) 
figyelembe véve indítványozhatja a XXV. Fejezet alkalmazását. 
Az ügyészi indítvány esetén a bíróság csak a feltételek fennállását mérlegelheti, és ha azok fennállnak, akkor 
az ügyet nem tárgyalásra, hanem nyilvános ülésre tuzi ki, és, a Be. 537. § (5) bekezdés alkalmazásával 
elrendeli a nyilvános ülést. 
Természetesen a beismero vallomás és az iratok tartalma alapján is juthat a bíróság arra a következtetésre, 
hogy a Be. 332. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban írt okok valamelyike fennáll, és ennek következtében a 
vádlottal szemben az eljárást megszüntetheti. Ezzel van összefüggésben a Be. 534. § (1) bekezdésének azon 
megfogalmazása, hogy a nyilvános ülésen hozott ítélettel a vádlott bunösségét megállapíthatja, és vele 
szemben büntetést szabhat ki. Következésképpen a XXV. Fejezetben írt eljárás alkalmazásából önmagában 
még nem következik sem a büntetojogi felelosség kötelezo megállapítása, sem a büntetés kiszabásának 
kötelezo alkalmazása. Mindezen túl büntetés kiszabása helyett ebben az eljárásban is - figyelemmel a Btk. 72. 
§ (3) bekezdésben írt szabályra - sor kerülhet akár intézkedés alkalmazására is. 
4. A bíróság a polgári jogi igényt nem utasíthatja el, de annak nincs akadálya, hogy a Be. 335. § (1) bekezdés 
második mondatának alkalmazásával annak érvényesítését egyéb törvényes útra utasítsa. 
Be. 534/A. §-hoz 
1. A szervezett bunözés elleni eredményes fellépés lehetoségét szolgálja azon rendelkezés, amely szerint azzal 
szemben, aki a buncselekményt bunszervezetben követte el, és a nyomozás során az ügy, illetoleg más bünteto 
ügy bizonyításához hozzájárulva az ügyésszel, illetoleg a nyomozó hatósággal jelentos mértékben 
együttmuködött, de a feljelentés elutasítására (Be. 175. §) illetve a nyomozás megszüntetésére (Be. 192. §) 
nem került sor, tárgyalásról lemondásnak nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendo 
buncselekmény miatt is helye van. A bunszervezet fogalma a Btk. 137. § 8. pontjának meghatározása szerint 
három vagy több személybol álló, hosszabb idore szervezett, összehangoltan muködo csoport, amelynek célja 
ötévi vagy ezt meghaladó szabadságvesztéssel büntetendo szándékos buncselekmények elkövetése. 
2. A Be. 534/A. § (1) bekezdése alapján folytatott eljárás során nem alkalmazhatók a Btk. alábbi szabályai: 
- 98. §; 
- 40. § (2) bek., 
- 42. § (2) bek. b) pont, (3) bek., 
- 47. § (4) bek. d) pont; 
- 57. § (3) bek.; 
- 77/A. §, (2) bek., 
- 77/B. § (1) bek. b) pont, (4) bek. 
- 87/A. § (1) bek. d) pont; 
- 90. § c) pont. 



3. A büntetést nyolc évnél nem súlyosabb szabadságvesztéssel fenyegetett buncselekmény esetén a Btk. 87/C. 
§-ban, halmazat esetén a 85/A. §-ban írtak szerint kell kiszabni. Nyolc évnél súlyosabb szabadságvesztéssel 
fenyegetett buncselekmény esetén a büntetést a Btk. Különös Részében megjelölt tételkeretek között - a felso 
határ kétszeresére történo emelése nélkül - kell kiszabni, bunhalmazat esetén a Btk. 85. §-a alkalmazásával. 
Ha a Btk. Különös Része az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását is lehetové teszi, az 534/A. § (2) 
bekezdés utolsó mondatának helyes értelmezése szerint határozott ideig tartó szabadságvesztés alkalmazása 
látszik indokoltnak. 
Be. 535. §-hoz 
1. Az ügyész mérlegelési jogkörébe tartozik az ügy nyilvános ülésen történo elbírálásának indítványozása. 
Ennek együttes feltétele, hogy a terhelt a nyomozás során a bunösségének elismerésére is kiterjedo beismero 
vallomást tegyen, továbbá, hogy o kezdeményezze ezen intézmény alkalmazását. 
Ennek lehetoségérol (Be. 534. § és 534/A. §) valamint a következményekrol (Btk. 85/A. §, 87/C. §) - ha a 
feltételek fennállnak - az ügyésznek a terheltet a vádemelést megelozoen kell tájékoztatnia. 
Általában akkor célszeru az ügyésznek ilyen tartalmú indítványt eloterjeszteni, ha a vádlott beismero 
vallomása összhangban van a beszerzett többi bizonyítékkal, és ezzel a tárgyaláson lefolytatandó terjedelmes 
bizonyítási eljárás mellozhetové válik. Figyelemmel kell lenni arra is, ha a gyanúsított oldalán mutatkozó 
enyhíto körülmények indokolttá teszik a Btk. 87/C. §-ban meghatározott lényegesen enyhébb büntetési 
tételkeretek alkalmazását. A miniszteri indokolással egyezoen ugyanis álláspontunk szerint is nem mellozheto 
annak a vizsgálata, hogy a kiszabható büntetés (kedvezményes) felso határa elegendo-e a büntetési célok 
eléréséhez. Nem célszeru ilyen indítvány eloterjesztése abban az esetben sem, ha az ügyben a Be. 237. § (3) 
bekezdésében írtakra figyelemmel zárt tárgyalás elrendelése valószínusítheto. 
Nincs akadálya annak, hogy az ügyész több buncselekmény miatt folyó eljárásban is indítványozza a 
nyilvános ülésen történo elbírálást, amennyiben a feltételek mindegyik cselekményre fennállnak. 
Hasonlóképpen több vádlott esetében is tehet az ügyész ilyen indítványt, amennyiben a szükséges feltételek 
valamennyi vádlott tekintetében fennállnak. 
2. Arra is lehetoség van, hogy a terhelt bár a nyomozás során nem tett beismero vallomást, illetve a beismero 
vallomást tett terhelt nem kezdeményezte az ügy nyilvános ülésen történo elbírálását, ezzel a lehetoséggel a 
vádirat közlése (263. §) után, - a kézbesítéstol számított tizenöt napon belül - éljen. Ez esetben az ügyész, ha 
esélyt lát a kezdeményezés elfogadására, akkor a terheltet meghallgatja. A meghallgatáson, ha a terhelt 
beismero vallomást tesz, és az ügyész az (1) bekezdésben írtak mérlegelésének eredményeképpen indokoltnak 
tartja, akkor haladéktalanul indítványt tesz az ügynek nyilvános ülésen történo elbírálására. Errol a terheltet 
azzal tájékoztatja, hogy az eljárásban védo részvétele kötelezo [Be. 536. § (1)], szükség esetén a gondoskodik 
védot kirendelésérol. 
3. Amennyiben az ügyész nem tesz indítványt az ügynek nyilvános ülésen történo elbírálására, akkor a terhelt 
kezdeményezésérol a bíróságot nem tájékoztathatja, mert az ilyen tájékoztatás a bíróság döntését 
befolyásolhatná. Ezen túl az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat, beleértve az ügyészi meghallgatáson 
tett beismero vallomást sem nyújthatja be a bírósághoz. 
4. Az ügyész az ügynek nyilvános ülésen történo elbírálásra vonatkozó indítványát nem vonhatja vissza. Ha 
utóbb felmerült körülmények - ezen álláspontunk szerint új bizonyítékok értendok - alapján a vádlottal 
szemben súlyosabb buncselekmény miatt, vagy más buncselekmény miatt is vádat kell emelni, akkor 
indítványozza az ügy tárgyalásra utalását. Erre legkésobb a Be. 538. § (3) bekezdésben írt ügyészi 
felszólalásig van lehetoség 

Tárgyalásról lemondás együttmuködo terhelt esetében 

534/A. § (1) Azzal szemben, aki a buncselekményt bunszervezetben (Btk. 137. § 8. pont) követte el, és a 
nyomozás során az ügy, illetoleg más bünteto ügy bizonyításához hozzájárulva az ügyésszel, illetoleg a nyomozó 
hatósággal jelentos mértékben együttmuködött, de a nyomozás megszüntetésére bármely okból nem került sor, 
tárgyalásról lemondásnak nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendo buncselekmény 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 bunszervezetben elkövetett buncselekményre eloírt szigorúbb 
rendelkezések nem alkalmazhatóak. A büntetést a Btk. 87/C., illetoleg a 85/A. §-ának alapulvételével kell kiszabni. 
Ha a buncselekményre a törvény nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetést rendel, a büntetést e büntetési 
tételkeret között kell kiszabni. 



Az ügyész eljárása 

535. § (1) Az ügyész az ügy körülményeinek, így különösen a terhelt személyének és az elkövetett 
buncselekménynek figyelembevételével a vádiratban indítványozhatja az ügy nyilvános ülésen való elbírálását, ha a 
terhelt 

a) a nyomozás során a bunösségére is kiterjedo beismero vallomást tett, és 
b) kezdeményezi az ügy nyilvános ülésen való elbírálását. 
(2) A terheltet a tárgyalásról lemondás lehetoségérol és annak következményeirol az ügyész a vádemelést 

megelozoen tájékoztatja. A tájékoztatást és a terhelt nyilatkozatát jegyzokönyvbe kell foglalni. Az ügyész a 
tájékoztatásról készült jegyzokönyvet a nyomozási iratok részeként akkor csatolhatja a vádirat bírósági példányához, 
ha a terhelt kezdeményezte az ügy nyilvános ülésen való elbírálását. 

(3) A nyomozás során beismero vallomást nem tett terhelt a nyomozás befejezése után, de legkésobb a vádirat 
kézbesítésétol számított tizenöt napon belül az ügyésznél kezdeményezheti, hogy az ügyész indítványozza az ügy 
nyilvános ülésen való elbírálását. 

(4) Ha az ügyész a kezdeményezéssel egyetért, a terheltet meghallgatja, és közli a terhelttel, hogy a 
kezdeményezést elfogadta. Ebben az esetben az ügyész haladéktalanul indítványt tesz a bíróságnak az ügy nyilvános 
ülésen való elbírálására. A terhelt részére - ha nincs védoje - védot rendel ki, és gondoskodik arról, hogy a védo a 
nyomozás iratait megismerhesse. 

(5) Ha az ügyész az ügy nyilvános ülésen való elbírálását nem indítványozza, a terhelt kezdeményezésérol a 
bíróságot nem tájékoztathatja, az ezzel összefüggésben keletkezett iratokat nem nyújthatja be a bírósághoz. 

(6) 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 buncselekményben bunös, vagy más 
buncselekményben is bunös, indítványozza az ügy tárgyalásra utalását. 

A bíróság eljárása 

536. § (1) A tárgyalásról lemondás esetén a bíróság egyesbíróként jár el, és nyilvános ülést tart. A nyilvános 
ülésen az ügyész és a védo részvétele kötelezo. 

(2) A nyilvános ülés elokészítésére a tárgyalás elokészítésének szabályai irányadók. 
A nyilvános ülést is a XII. Fejezetben írt szabályok szerint kell elokészíteni. A bíróság tanácsa helyett mind a 
helyi, mind a megyei (fovárosi) bíróságon az elso fokú eljárásban egyesbíró jár el. Az ügyész és a védo 
részvétele minden esetben kötelezo. Ha a vádlottnak nincs meghatalmazott védoje, akkor számára védot kell 
kirendelni. A nyilvános ülésrol - az intézmény jellegébol következoen - a nyilvánosságot a Be. 237. § (3) 
bekezdésben írt esetben sem lehet kizárni. Ebbol következoen, ha az ott írt okok valamelyike fennáll, akkor az 
ügyésznek eleve nem célszeru nyilvános ülésre vonatkozó indítványt eloterjeszteni, illetve a bíróság ez esetben 
az ügyet az 537. § (5) bekezdésében írtakra figyelemmel tárgyalásra utalja. 

537. § (1) A nyilvános ülésen az ügyész ismerteti a vádat és az ügynek a nyilvános ülésen alapuló elbírálására 
vonatkozó indítványát. 

(2) A vád és az indítvány ismertetését követoen a bíróság tájékoztatja a vádlottat a tárgyalásról lemondás és a 
bíróság elott tett beismerése következményeirol, különösen az 539. és az 541. §-ban foglalt rendelkezésekrol. 

(3) Ezt követoen a bíróság a vádlottat felhívja, hogy nyilatkozzék, lemond-e a tárgyalásról. 
(4) A nyilatkozat megtétele elott a bíróság lehetové teszi, hogy a vádlott a védovel tanácskozzék. 
(5) A bíróság a nyilvános ülést elrendeli, ha a vádlott a tárgyalásról lemond, és a bíróság e tény, az eljárás iratai, 

valamint - szükség esetén - az ügyészhez, a vádlotthoz és a védohöz intézett kérdésekre adott válaszok alapján nem 
látja akadályát az ügy nyilvános ülésen való elintézésének. Egyéb esetben a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E 
végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 

1. A nyilvános ülés kituzésére az ügyészi indítvány alapján kerül sor. Amennyiben a bíróság azt állapítja meg, 
hogy az ügyészi indítvány alaptalan (a vádlott nem tett beismero vallomást, nem mondott le a tárgyalásról, 
illetve a törvény a vád tárgyává tett buncselekményt nyolc évi szabadságvesztésnél súlyosabb büntetéssel 
bünteti) akkor az általános szabályok szerint nem tart nyilvános ülést, hanem az ügyet tárgyalásra utalja. 
2. A nyilvános ülés megnyitására és megkezdésére értelemszeruen alkalmazandók a Be. 281-284. §-okban írt 
szabályok. Az ügyész a vád ismertetésével egyidejuleg szóban is eloterjeszti az ügynek nyilvános ülésen 
alapuló elbírálásra vonatkozó indítványát. Ezt követoen a bíró tájékoztatja a vádlottat a tárgyalásról való 
lemondás következményeirol, ennek keretében arról is, hogy a bunösségét a beismero vallomása és az iratok 
tartalma alapján megállapíthatja, és ez esetben sem a bunösség megállapítása, sem a váddal egyezo tényállás 



megállapítása miatt nincs helye fellebbezésnek, csak a büntetés kiszabása körében és a járulékos kérdésekben 
(bunjelekrol szóló rendelkezés, polgári jogi igény, bunügyi költség) illeti meg jogorvoslati jog. 
3. A miniszteri indokolás szerint a bíróságot az ügy nyilvános ülésen történo elintézésére vonatkozó indítvány 
nem köti. Ha a bíróság a körülmények vizsgálata alapján az ilyen eljárásra lehetoséget lát, elrendeli a 
nyilvános ülést, egyébként az ügyet tárgyalásra utalja. 
Álláspontunk szerint, ha a törvényi feltételek adottak, akkor a bíróság nem utalhatja tárgyalásra az ügyet. Ez 
a megoldás ellentétes lenne az intézmény lényegével. A terhelt ugyanis a nyomozás során adott esetben éppen 
a XXV. Fejezetben írt eljárás és a Btk. 87/C. §-ának alkalmazása reményében tesz beismero vallomást, ami 
nem ritkán a bunösségét megalapozó egyetlen bizonyíték is lehet. Tény, hogy az ügyészt ez esetben is megilleti 
- figyelemmel a Be. 535. § (1) bekezdésében írtakra - a mérlegelési jog. A Be. 535. § (5) bekezdés 
megfogalmazásából "a bíróság a nyilvános ülést elrendeli, ha...nem látja akadályát az ügy nyilvános ülésen 
való elintézésének" is az következik, hogy a bíróság csak a feltételek meglétét vizsgálhatja, ezen túlmeno 
mérlegelési tevékenysége nincs. 
4. Amennyiben a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, a végzés ellen nincs helye fellebbezésnek [Be. 537. § 
(5)], [Be. 538. § (1) és (2)] és [Be. 539. § (2)]. 

538. § (1) A bíróság a vádlottat a tárgyalásról lemondó nyilatkozata után kihallgatja a vád tárgyává tett 
cselekményekrol. Ha a vádlott a vallomástételt megtagadja, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, e végzés ellen nincs 
helye fellebbezésnek. Erre a vádlottat a kihallgatás megkezdése elott figyelmeztetni kell. 

(2) Ha a vádlott kihallgatását követoen a bíróság úgy ítéli meg, hogy a vádlott beszámítási képessége, 
beismerésének önkéntessége vagy hitelt érdemlosége iránt ésszeru kétely mutatkozik, továbbá ha - az 535. § (3) 
bekezdésének esetét kivéve - a vádlott vallomása a nyomozás során tett vallomásától lényegesen eltér, az ügyet 
tárgyalásra utalja, e végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. Ha a bíróság erre nem lát alapot, a vádlottat a 
büntetéskiszabási körülményekre is kihallgatja. 

(3) A vádlott kihallgatásának befejezése után az ügyész, ezt követoen a védo felszólalhat. 
1. A bizonyítási eljárás a vádlott kihallgatásával kezdodik, amit az egyesbíró folytat le. Amennyiben a vádlott 
a válaszadást megtagadja, akkor a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. Hasonlóképpen jár el abban az 
esetben is, ha a vallomástételt nem tagadja meg, de tagadja a bunösségét, illetve a vád tárgyává tett tényeket 
nem ismeri el. 
A nyilvános ülésen nem alkalmazható a Be. 291. § (1) bekezdésben írt szabály, amely szerint, ha a vádlott a 
tárgyaláson nem kíván vallomást tenni, akkor a nyomozás során tett vallomása felolvasható. Annak nincs 
akadálya, ha a vádlott a nyilvános ülésen beismero vallomás tesz, de az részben ellentétes a nyomozati 
vallomásával, akkor a bíró elébe tárás után a vallomásai közötti eltérések okát megkísérelje feloldani. 
2. Ha a bíróság a kihallgatás alapján úgy ítéli meg, hogy a vádlott nem képes pontosan felmérni a beismerés 
és a tárgyalásról lemondás jelentoségét, avagy beszámítási képessége iránt kétely mutatkozik, illetve a 
beismerés önkéntessége vagy hitelt érdemlosége kétségbe vonható, továbbá, ha a nyomozás során és a 
nyilvános ülésen tett vallomások lényegesen eltérnek egymástól, és azok közötti belso ellentétek feloldása nem 
vezetett eredményre, akkor az ügyet tárgyalásra kell utalnia. 
3. A vádlott kihallgatását a bíró egyedül végzi. A törvény nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a 
kihallgatást követoen az ügyész és a védo intézhet-e kérdést a vádlotthoz, avagy kérdés feltételét 
indítványozhatják-e. Ugyanakkor az ügyésznek és a védonek egyaránt felszólalási joga van. Erre a Be. 314-
318. §-okban írt szabályok értelemszeruen irányadóak. A miniszteri indokolás szerint a felszólalás lényegét 
tekintve általában a büntetés kiszabásra vonatkozhat, mert abban a vád és a védelem között lehet 
nézetkülönbség. Ugyanis a buncselekmény elkövetésére és a bunösségre vonatkozóan az álláspontjuk 
nyilvánvalóan azonos. 
4. Amennyiben a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja, a végzés ellen nincs helye fellebbezésnek [Be. 537. § 
(5)], [Be. 538. § (1) és (2)] és [Be. 539. § (2)]. 

539. § (1) A bíróság a vádlott bunösségét a beismero vallomására és a nyomozás irataira alapítja. 
(2) Ha a vádtól eltéro súlyosabb minosítés látszik megállapíthatónak, a bíróság az ügyet tárgyalásra utalja. E 

végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
(3) A bunösséget megállapító ítélet indokolásában a 258. § (3) bekezdésének a)-c) pontjában foglaltakon kívül a 

büntetéskiszabási körülmények és az alkalmazott jogszabályok megjelölése mellett elegendo a tárgyalásról lemondás 
tényére utalni. 

1. A bíróság a vádlott bunösségét a nyilvános ülésen elhangzottak, valamint a nyomozás iratai alapján 
állapítja meg. A törvény nem tartalmaz rendelkezést arról, hogy a nyomozati iratokat milyen módon kell az 
eljárás tárgyává tenni. A Be. 301. §-ban írtak értelemszeruen irányadóak az okiratok és más iratok 



felolvasására. A gyakorlatban célszerunek mutatkozik, hogy ezt követoen kerüljön sor az ügyészi és védoi 
felszólalásokra. 
2. Ha a bíróság megítélése szerint az elkövetett cselekmény a vádtól eltéroen súlyosabban minosülhet, akkor 
az ügyet tárgyalásra kell utalnia. A vádlott ugyanis a vádban megjelölt cselekmény és minosítés esetében 
mond le a tárgyalásról. Ha tehát a bíróság a cselekményt a vádtól súlyosabban egyezoen minosítené, a 
tárgyalásról lemondás, mint feltétel, nem áll fenn. Az eltéro minosítés megállapítása a nyilvános ülésen - 
éppen a bizonyítás elmaradása miatt -, nem mindig lehetséges. Ezért az ügy ebbol a megfontolásból is csak 
tárgyaláson bírálható el. E határozat ellen nincs helye fellebbezésnek. 
3. A tárgyalásról lemondás olyan külön eljárás, amelynek keretében csak a vádlott vallomása és okirati 
bizonyítékok állnak rendelkezésre, további bizonyítást nem lehet lefolytatni. Ezért a tárgyalásról lemondás 
alapján a nyilvános ülésen meghozott bírósági határozat tartalma is eltér a határozatokra vonatkozó 
általános rendelkezésektol (Be. 257-262. §-ok), mivel az ítélet indokolása nem tartalmazhatja például a 
további bizonyítékok értékelését. 
Az indokolás szerkezete ennek megfeleloen: 
- személyi körülmények; 
- tényállás; 
- vád; 
- jogi minosítés; 
- büntetéskiszabási körülmények; 
- alkalmazott anyagi- és eljárási jogszabályok. 

540. § Ha az ügyész a nyilvános ülést az 535. § (2) bekezdése alapján indítványozta, és a bíróság a nyilvános 
ülésen az ügyet tárgyalásra utalta - feltéve, hogy tárgyalás megtartásának nincs akadálya -, a bíróság a tárgyalást 
nyomban megtartja. A tárgyalásra a XIII. Fejezet rendelkezései az irányadók. 

Az eljárás ésszeru gyorsításának követelményével áll összhangban az a szabály, miszerint a nyilvános ülésen 
való elbírálást a vádirat kézhezvétele után kezdeményezo vádlott esetében - ha a nyilvános ülésen az ügyet 
tárgyalásra kell utalni -, a tárgyalást nyomban meg kell tartani, feltéve, hogy annak feltételei fennállnak. Az 
ily módon megkezdett tárgyalást további bizonyítás lefolytatása céljából a Be. 287. § alkalmazásával félbe 
kell szakítani vagy el kell napolni. 

A másodfokú bírósági eljárás 

541. § (1) A bunösség megállapítása, az 539. § szerint megállapított, a váddal egyezo tényállás, valamint a vádirati 
minosítéssel egyezo minosítés miatt nincs helye fellebbezésnek. 

(2) A fellebbezésben az (1) bekezdés korlátai között lehet új tényt állítani és új bizonyítékra hivatkozni. 
A nyilvános ülésen hozott ügydönto határozat ellen fellebbezésnek csak a felmentés, a vádtól eltéro tényállás 
megállapítása, a vádtól eltéro minosítés, a szankció kiválasztása és mértéke, valamint a járulékos kérdések 
(polgári jogi igény, bunjelekrol, bunügyi költség viselésérol való rendelkezés) körében van helye. 
A fellebbezési jog részbeni kizárása azt eredményezi, hogy a törvény által felsorolt okok miatt fellebbezni nem 
lehet. Az ilyen okra alapozott fellebbezést, mint törvényben kizártat, a Be. 341. §-a, illetve 359. §-a 
alkalmazásával el kell utasítani. 
Ugyanakkor a bunösség megállapítása, a vádirattal egyezo tényállás és minosítés megállapítása mellett is 
lehetnek olyan kérdések, amelyek miatt a fellebbezésre jogosultak fellebbezést jelenthetnek be. Ilyen ok lehet 
például az, ha a bíróság valamilyen eljárási szabálysértést követett el az eljárása során. Továbbá a 
törvényben nem kizárt kérdéseken túl a jogosultak egyéb ok miatt fellebbezést jelenthetnek be, és abban új 
tényt állíthatnak, avagy új bizonyítékokra hivatkozhatnak. Ezt azonban csak a fellebbezés kizárására 
vonatkozó rendelkezés korlátai között tehetik meg. Következésképpen olyan kérdésekben, amelyekben e külön 
eljárás során nem lehet fellebbezni, a más ok miatt benyújtott fellebbezésben sem lehet olyan új tényt állítani, 
vagy új bizonyítékra hivatkozni, amely a fellebbezés kizártságának az okaival kapcsolatos. 

542. § (1) A másodfokú bíróság a fellebbezéssel megtámadott ítélet tényállásának megalapozottságára, a bunösség 
megállapítására és a buncselekmény minosítésére vonatkozó rendelkezéseit felülbírálja, de a bunösség megállapítása, 
az 539. § szerint megállapított, a váddal egyezo tényállás, valamint a vádirati minosítéssel egyezo minosítés esetén 
az elso fokú ítéletet akkor változtathatja meg, ha a terhelt felmentésének vagy az eljárás megszüntetésének van helye, 
illetoleg - az elso fokú ítéletben megállapított minosítés megváltoztatása folytán - lényegesen enyhébb büntetést kell 
kiszabni, vagy büntetés helyett intézkedést kell alkalmazni. 

(2) A másodfokú eljárásban bizonyítás az 539. § (1) bekezdésében meghatározott keretek között veheto fel. 



(3) A másodfokú bíróság az ügyész súlyosításra irányuló fellebbezése esetén is az 534. § (2) bekezdésében 
megállapított kereten belül szabhatja ki a büntetést. 

(4) Ha az elsofokú bíróság a nyilvános ülést a törvényi feltételek hiányában tartotta meg, a másodfokú bíróság az 
elsofokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az eljárásnak a megismételt eljárás szabályai szerinti lefolytatására 
utasítja. 

1. A másodfokú bíróság az ügyész súlyosításra irányuló fellebbezése esetén is a Btk. 85/A. és 87/C. §-ban írt 
szabályokra figyelemmel szabhatja ki a büntetést, amely az ott megjelölt tételkeretek felso határát nem 
haladhatja meg. 
A Be. 541. §-a csak a fellebbezési jogot korlátozza, a másodfokú bíróság felülvizsgálati jogkörét nem. Az 
eljárás megállapodáson alapuló jellegével összhangban a fellebbviteli eljárásban bizonyos korlátok 
fogalmazódnak meg, nevezetesen a másodfokú bíróság a bunösség megállapítása, a váddal egyezo tényállás 
és minosítés esetén a határozatot csak akkor változtathatja meg, ha ez a terheltre nézve kedvezobb döntéssel 
jár. Ennek keretében sor kerülhet a felmentésre és az eljárás megszüntetésére is. Ha a másodfokú bíróság az 
elso fokú bíróság minosítését (a vádlott javára kedvezo módon) megváltoztatja, akkor a szankciót illetoen is 
lehetosége adódik a lényegesen enyhébb büntetés, akár intézkedés alkalmazására is. 
Az elso fokú bírósági eljárásban érvényesülo bizonyítási szabály a másodfokú eljárásban is irányadó, tehát a 
másodfokú bíróság sem vonhat mérlegelése körébe más bizonyítékot, mint a vádlott beismero vallomását és a 
nyomozás iratait. 
2. A másodfokú bíróság hatályon kívül helyezi az elso fokú bíróság ítéletét és 
- az iratokat az ügyésznek küldi meg, ha az ügyész a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi elofeltételek 
hiányában indítványozta [Be. 373. § IV/a)]; 
- az elso fokú bíróságot új eljárásra utasítja, ha a bíróság a XXV. Fejezet szerinti eljárást a törvényi 
elofeltételek hiányában folytatta le [Be. 373. § IV/b)]. 

XXVI. Fejezet 

A TÁRGYALÁS MELLOZÉSE 

543. § E törvény rendelkezéseit a tárgyalás mellozésével végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés, 
pénzbüntetés kiszabása, illetoleg mellékbüntetés önálló büntetésként való alkalmazása vagy próbára bocsátás esetén 
az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 

Tárgyalás mellozése esetén a XXVI. Fejezetben foglalt eltérésekkel a büntetoeljárási törvény rendelkezéseit 
kell alkalmazni. Így pl. a kóros elmeállapotú terhelt büntetojogi felelosségének eldöntése önmagában is 
bonyolulttá teszi egy ügy megítélését és nem valósul meg azon törvényi feltétel a tárgyalás mellozésének 
alkalmazásával kapcsolatosan, hogy a tényállás egyszeru legyen. Ebben az esetben csak a büntetoeljárás 
általános szabályait lehet alkalmazni. Éppen ezért kóros elmeállapotú terhelttel szemben nincs helye 
tárgyalás mellozésének. 
Ugyanígy - összehasonlítva a bíróság elé állítás jogintézményével - a jelen esetben nem elég pl. ha a terheltet 
tetten érték, mert ha a terhelt nincs beismerésben, nincs helye tárgyalás mellozésével végzést hozni. 

544. § (1) A bíróság az ügyész indítványára - magánvádas ügyben hivatalból - a szabadlábon lévo vádlottal 
szemben tárgyalás mellozésével végzésben végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetoleg 
önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást, jármuvezetéstol eltiltást, kiutasítást - katonával szemben lefokozást, 
szolgálati viszony megszüntetését is -, továbbá intézkedésként próbára bocsátást, megrovást alkalmaz a háromévi 
szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendo buncselekmény esetén, ha 

a) a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, pénzbüntetés kiszabását, a próbára bocsátást, 
illetoleg a mellékbüntetés önálló büntetésként alkalmazását lehetové teszi, 

b) a tényállás egyszeru, 
c) a vádlott a buncselekmény elkövetését beismerte, 
d) a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérheto. 
(2) Tárgyalás mellozésével egy évet meghaladó szabadságvesztés nem szabható ki. 
(3) A tárgyalás mellozésével meghozott végzésre - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az ítéletre vonatkozó 

rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Az 544. § (1) bekezdése értelmében tárgyalás mellozésének akkor van helye, ha a szabadon lévo vádlott által 
elkövetett buncselekmény tényállása egyszeru, a vádlott a buncselekmény elkövetését beismerte, a büntetés 
célja tárgyalás nélkül is elérheto, valamint ha a törvény a szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztését, 



pénzbüntetés kiszabását, önálló büntetésként foglalkozástól eltiltást, jármuvezetéstol eltiltást, kiutasítást - 
katonával szemben lefokozást, szolgálati viszony megszüntetését is - illetve próbára bocsátást, vagy megrovás 
alkalmazását lehetové teszi és az elbírálás tárgyává tett buncselekmény 3 évi szabadságvesztésnél nem 
súlyosabban büntetendo. 
Ezen feltételek együttes és hiánytalan megléte esetén további kötöttséget jelent, hogy valamelyik joghátrány 
alkalmazását az ügyésznek indítványoznia kell. 
Kivételt jelent ezen fo szabály alól a magánvádas ügyek köre, ahol is hivatalból van lehetoség tárgyalás 
mellozésével végzésben határozatot hozni. 
Tárgyalás mellozésével végrehajtandó szabadságvesztés kiszabásának helye nincs. 
A törvényben rögzített feltételeket taglalva meg kell említeni, hogy: 
1. Az ügyészi indítvány eloterjesztésekor, illetoleg magánvádas ügyben a tárgyalás mellozésével történo 
végzés meghozatalakor fenn kell állnia annak a feltételnek, hogy a vádlott szabadlábon van. Ebben az esetben 
is, amiként pl. a kötelezo védelem esetén a "fogva van" fogalom értelmezésénél a más ügyben elozetes 
letartóztatásban lévo, vagy szabadságvesztés büntetését tölto vádlott nem tekintheto szabadon lévonek, így 
nincs helye e fejezet alkalmazásának. 
2. A tényállást akkor tekinthetjük egyszerunek, ha a cselekmény minden nehézség nélkül megállapítható, a 
bizonyítékok egyértelmuek, vagy az esetleges ellentmondások nem alapvetoek, mérlegeléssel feloldhatóak. 
A jármuvezetéstol való végleges eltiltás általában bonyolult tény- és jogkérdésben való állásfoglalást jelent, 
ezért a jármuvezetésre való alkalmatlanság megítélésére rendszerint nincs lehetoség a tárgyalás mellozésével 
lefolytatott eljárásban. (BH1990. 95.) 
3. A vádlottnak a buncselekmény elkövetésére vonatkozó beismerése nem kell, hogy párosuljon a bunösség 
elismerésével. Akkor, ha a nyomozás során a terhelt a beismero vallomását egészben, vagy részben 
visszavonta, a beismerés, mint a tárgyalás mellozésének alkalmazásához fuzodo törvényi elofeltétel, nem 
állapítható meg. Ugyanez a helyzet akkor, ha a vádlott terhére több buncselekmény miatt is vádat emeltek, 
azonban ezek valamelyikére nem tett beismero vallomást. 
4. A tárgyalás mellozésével büntetés kiszabására egyéb feltételek mellett akkor kerülhet sor, ha a büntetés 
célja tárgyalás nélkül is elérheto. Ennek a vélelmezése döntoen a vádlott személyiségének, életviszonyainak az 
ismeretében lehetséges, alapvetoen a speciális prevenció szempontjainak a figyelembevételével. 
5. Tárgyalás mellozésével a bíróság akkor hozhat határozatot, ha az ügyész - közvádas ügyben - azt 
indítványozza. Az indítványnak a bíróságra nincs kötoereje, csak a külön eljárás alkalmazására nyújt 
lehetoséget. A bíróság az ügyészi indítvány alapján eldönti, hogy a tárgyalás mellozésének valamennyi 
törvényi feltétele meg van-e, és ilymódon az ügyészi indítvány megalapozott-e. Amennyiben ezt nemlegesen 
dönti el, az ügyben tárgyalást kell kituzni, ha az elokészítés körében egyéb határozat meghozatalára nincs 
szükség. 
Magánvádas ügyekben is a tárgyalás mellozésére akkor van lehetoség, ha az alkalmazási feltételek együttesen 
jelentkeznek. A bíróság ügyészi indítvány nélkül, hivatalból jár el. A tárgyalás mellozésével marasztaló 
határozat hozatala csakis a személyes meghallgatást követoen lehetséges. Ugyanis a Be. 502. § (1) bekezdése 
szerint, ha nincs helye a feljelentés kiegészítésének, az ügyész részére az iratok megküldésének, az áttételnek, 
az eljárás felfüggesztésének, vagy megszüntetésének, úgy a bíróság a feljelentettet és a feljelentot személy 
meghallgatásra idézi meg. A magánvádas eljárásban a feljelentett személyes meghallgatása nélkül - 
beismerés hiányában - tárgyalás mellozésével nem szabható ki büntetés, illetve intézkedés nem alkalmazható. 
A magánindítvány hatályosságának megállapítása nélkül pedig a tárgyalás mellozésével hozott végzés 
megalapozatlan. (BH1975. 261.) 
Amennyiben az ügyész a magánvádlótól a vád képviseletet átveszi, tárgyalás mellozésének alkalmazására 
ugyancsak kizárólag ügyészi indítvány alapján kerülhet sor. 
A Be. 544. § (3) bekezdése értelmében a tárgyalás mellozésével meghozott végzésre foszabályként az ítéletre 
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni (Be. 330. §). Ez alól kivételt csak az jelent, ha e törvény másként 
rendelkezik. 
A (3) bekezdés értelmében a büntetoparancsot tartalmazó végzésre, fo szabályként, az ítéletre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni. (Be. 330. §) Ez alól kivételt csak az jelent, ha e törvény másként rendelkezik. 
Ennek megfeleloen a bíróság végzésében a vádlottat bunösnek mondja ki. Bunösség kimondására kerül sor 
akkor, ha a bíróság megállapítja, hogy a vádlott buncselekményt követett el és büntetheto. 
Abban az esetben, ha a vádlott bunössége nem állapítható meg, az eljárást a bíróság az elokészítés körében 
(Be. 267. §) megszünteti. Ha az iratokból az állapítható meg, hogy felmento rendelkezésnek lenne helye, ami 
még további bizonyítást igényel, úgy a bíróság az ügyet tárgyalásra tuzi ki. 



545. § (1) Az 544. § (1) bekezdésében meghatározott végzés meghozatalának az ügynek a bíróságra érkezésétol 
számított harminc napon belül van helye. 

(2) Magánvádas ügyben az (1) bekezdésben meghatározott határidot a személyes meghallgatás napjától kell 
számítani. 

Az eljárási törvény a határidok eloírásával elsosorban a büntetoeljárás idoszeruségét, annak gyorsaságát 
kívánja biztosítani. Az eljárási határidok egyrészt garanciális jelleguek, másrészt az eljárás gazdaságosságát 
szolgálják azáltal, hogy akadályozzák annak elhúzódását. 
Ezt a célt szolgálja a Be. 545. § (1) bekezdése, amikor kimondja, hogy az 544. § (1) bekezdésében 
szabályozott végzés meghozatalának az ügy bíróságra történo érkezésétol számított 30 napon belül van helye. 
A (2) bekezdés rendelkezik a magánvádas ügyekben alkalmazandó határidokrol. E szabályozás keretében a 
törvény rögzíti, hogy a 30 napos határidot a személyes meghallgatás napjától kell számítani. 
A 30 napi határidot a Be. 64. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell számítani. Ennek 
értelmében a 30 napi határidobe nem számít bele az a nap, amikor az ügyészi indítványt is tartalmazó vád a 
bírósághoz megérkezett. Abban az esetben pedig, ha a 30. nap munkaszüneti napra esne, a határido az ezt 
követo elso munkanapon jár le. 

546. § (1) Ha az ügyész a vádiratban nem tett indítványt arra, hogy a bíróság tárgyalás mellozésével járjon el, a 
bíróság felhívhatja az indítvány megtételére. 

(2) Az ügyész az (1) bekezdésben írt indítványát a felhívás kézbesítésétol számított három napon belül teheti meg. 
Közvádas ügyekben a bíróság a törvényben rögzített feltételek megléte esetén is csak ügyészi indítvány 
alapján alkalmazhatja a büntetoparancs intézményét. A bíróságnak ebben az esetben is a vádindítvány 
megérkezését követoen vizsgálnia kell azt, hogy a tárgyalás mellozésének alkalmazására sor kerülhet-e, a 
törvényi elofeltételek maradéktalanul fennállnak-e. 
Fordított esetben, ha az ügyész által benyújtott vádindítvány a tárgyalás mellozését nem indítványozta, 
azonban a bíróság álláspontja szerint annak alkalmazására sor kerülhet, a bíróság a Be. 546. § (1) bekezdése 
alapján felhívhatja az ügyész figyelmét a tárgyalás mellozésével történo elbírálás lehetoségére és az ehhez 
szükséges indítvány megtételére. Akkor, ha az ügyész egyetért a bíróság álláspontjával, három napon belül 
indítványt tesz a tárgyalás mellozésének alkalmazására és a bíróság ezen külön eljárás alkalmazásával 
végzésben határoz. Abban az esetben azonban, ha ilyen jellegu ügyészi indítvány változatlanul nem történik 
meg, a bíróság kizárólag a rendes eljárás szabályainak alkalmazásával járhat el, és tárgyalást kell tartania. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a be elhagyta a korábbi eljárási jogban lévo szabályt, ami szerint az ügyészi 
indítvány megfontolása végett a bíróságnak elokészíto ülést kellett tartania. E szabályozás, a gyakorlatban 
nem muködo szabály elhagyása indokolt volt. 
Ugyancsak az eljárás elhúzódásának megakadályozása, idoszerusége miatt rendelkezik úgy az 546. § (2) 
bekezdése, hogy az ügyész a tárgyalás mellozésével történo eljárásra vonatkozó indítványát, a bíróság 
felhívásának, részére történo kézbesítésétol számított 3 napon belül teheti meg. 

547. § (1) A bíróság 
a) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés vagy pénzbüntetés kiszabása esetén mellékbüntetésként 

foglalkozástól eltiltást, jármuvezetéstol eltiltást vagy kiutasítást - katonával szemben lefokozást, a szolgálati viszony 
megszüntetését, rendfokozatban visszavetést és a várakozási ido meghosszabbítását is -, végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén pénzmellékbüntetést alkalmazhat, 

b) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása vagy próbára bocsátás esetén pártfogó felügyeletet is 
alkalmazhat, 

c) a végzésben elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást is kimondhat, illetoleg a polgári jogi igénynek helyt adhat, 
vagy a polgári jogi igény érvényesítését egyéb törvényes útra utasíthatja, 

d) a próbára bocsátást megszüntetheti, illetoleg hatályon kívül helyezheti. 
(2) A bunügyi költség viselésére a 338-340. § rendelkezéseit kell alkalmazni. 
(3) A tárgyalás mellozésével hozott végzés rendelkezo részének tartalmaznia kell 
a) a buncselekmény megjelölését, 
b) a kiszabott szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetoleg önálló büntetésként alkalmazott mellékbüntetést, próbára 

bocsátást vagy megrovást, 
c) a jogszabályon alapuló egyéb rendelkezéseket, 
d) az 548. és az 550. §-ban foglaltakra való figyelmeztetést. 
(4) A végzés indokolására a 259. § (1) bekezdése megfeleloen irányadó. 
(5) A végzést bírósági titkár is meghozhatja. 

A Be. 547. § (1) bekezdése részletesen felsorolja azon mellékbüntetéseket, intézkedéseket, és a polgári jogi 
igény tárgyát érinto döntéseket, amelyek a bíróság végzésében alkalmazhatók. Így a bíróság végrehajtásában 



felfüggesztett szabadságvesztés, vagy pénzbüntetés kiszabása esetén mellékbüntetésként foglalkozástól 
eltiltást, jármuvezetéstol eltiltást, vagy kiutasítást - katonával szemben lefokozást, a szolgálati viszony 
megszüntetését, rendfokozatban visszavetést és a várakozási ido meghosszabbítását is - végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesztés esetén pénzmellékbüntetést alkalmazhat, végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés kiszabása, vagy próbára bocsátás esetén pártfogó felügyeletet is alkalmazhat. 
Ez a felsorolás taxatív, tehát a bíróság ezen nem terjeszkedhet túl. Éppen ezért a tárgyalás mellozésével 
hozott végzésben a kényszergyógyításra kötelezés elrendelése törvénysérto. (BH1976. 305.) 
A Be. 547. § (1) bekezdés c) pontjára figyelemmel a végzésben elkobzást, illetoleg vagyonelkobzást is 
kimondhat a bíróság, illetoleg a polgári jogi igénynek helyt adhat, vagy a polgári jogi igény érvényesítését 
egyéb törvényes útra utasíthatja. 
Lehetoséget teremt a Be. 547. § (1) bekezdés d) pontja arra, hogy a bíróság a tárgyalás mellozésével hozott 
végzésben a korábban alkalmazott próbára bocsátást megszüntesse, illetoleg hatályon kívül helyezhesse. E 
rendelkezés hiányában ezen kérdésekrol csak tárgyaláson lehetne határozni. 
Abban az esetben, ha a bíróság a tárgyalás mellozésével hozott végzésben a vádlott büntetojogi felelosségét 
megállapítja, a Be. 547. § (2) bekezdése értelmében a vádlottat e végzésben kötelezni kell a bunügyi költség 
megfizetésére. A Be. 338-340. §-ban foglalt rendelkezéseket értelemszeruen ilyenkor is alkalmazni kell. 
A Be. 547. § (3) bekezdése határozza meg azt, hogy a tárgyalás mellozésével hozott végzés rendelkezo 
részének melyek a tartalmi kellékei. Egyrészt a végzés rendelkezo részében a Be. 258. § (2) bekezdésére 
figyelemmel szerepeltetni kell a vádlottnak a Be. 117. § (1) bekezdésében felsorolt személyi adatait, másrészt 
meg kell jelölni azon buncselekményt, amely miatt a bíróság tárgyalás mellozésével végzést hozott. A 
tárgyalás mellozésével hozott végzés - szemben a tárgyaláson hozott határozat rendelkezo részével - noha 
megállapítja a büntetojogi felelosséget, nem mondhatja ki a vádlott bunösségét. 
Tartalmaznia kell a rendelkezo résznek a kiszabott szabadságvesztést, pénzbüntetést, illetoleg önálló 
büntetésként alkalmazott mellékbüntetést, próbára bocsátást, vagy megrovást. 
Az elozoeken túlmenoen a rendelkezo résznek ugyancsak tartalmaznia kell a jogszabályon alapuló egyéb 
rendelkezéseket. Ilyenek lehetnek az elozetes fogva tartás beszámítása, a végrehajtás próbaidore történo 
felfüggesztése, illetve a bunügyi költség viselésérol történo rendelkezés. 
A végzés rendelkezo részének lényeges eleme azon figyelmeztetés, hogy a tárgyalás mellozésével hozott végzés 
ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a kézbesítéstol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását lehet 
kérni. [Be. 548. § (1)] A tárgyalás tartására irányuló kérelmet a kérelmezo a tárgyalás megkezdéséig 
visszavonhatja, ha a tárgyaláson a tárgyalás tartását kéro személy nem jelenik meg, és távolmaradását 
alapos okkal, elozetesen, haladéktalanul nem mentette ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérelmet visszavonta. 
(Be. 550. §) 
Az 547. § (4) bekezdésre figyelemmel a végzés indokolására a Be. 259. § (1) bekezdése megfeleloen irányadó. 
Ez azt jelenti, hogy a végzés indokolásában a megállapítható tényállást röviden rögzíteni kell, illetoleg ezt 
meghaladóan az alkalmazott jogszabályok megjelölését is tartalmaznia kell. Amennyiben a bíróság a 
végzésében az elkobzásról - bár annak helye lett volna - nem rendelkezett, ennek utólagos kimondására a Be. 
570. § figyelembevételével ilyenkor is lehetoség van. (BH1985. 182.) 
A Be. 13. § (3) bekezdése értelmében az e törvényben meghatározott esetekben az elso fokú 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. Ennek a törvényi szabályozásnak a szellemében rendelkezik úgy a 
Be. 547. § (5) bekezdése, hogy a tárgyalás mellozésével meghozott végzést a bírósági titkár is meghozhatja. 
Természetesen az ezzel kapcsolatosan eloterjesztett, tárgyalás tartása iránti kérelem elintézése során a 
bírósági titkár már nem járhat el, ilyen kérelem tárgyában már csak bíró határozhat. 

548. § (1) A tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen fellebbezésnek nincs helye; az ügyész, a magánvádló, a 
vádlott, a védo, a magánfél és az egyéb érdekelt a kézbesítésétol számított nyolc napon belül tárgyalás tartását 
kérheti. A kérelem alapján a bíróság tárgyalást tart. 

(2) Az ügyész nem kérheti tárgyalás tartását azon a címen, hogy a bíróság az 544. § (1) bekezdése alapján járt 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 mellozésével hozott végzést nem lehetett kézbesíteni, a kézbesítés 
elmaradásának következményeire a 70. § (7) bekezdését azzal kell alkalmazni, hogy hirdetményi kézbesítésnek nincs 
helye, és a bíróság az ügy tárgyalásának kituzése iránt intézkedik. 

1. Az 548. § (1) bekezdése értelmében a tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, 
azonban e jogszabályhely pontosan rögzíti azon személyek körét - ügyész, magánvádló, vádlott, védo, 
magánfél, egyéb érdekelt - akik tárgyalás tartását kérhetik a határozatnak részükre történo kézbesítésétol 
számított nyolc napon belül. Ezen kérelem alapján a bíróságnak tárgyalást kell tartania. Tárgyalás 
mellozésével hozott végzés esetén a tárgyalás tartására irányuló kérelemként kell tekinteni minden olyan 
nyilatkozatot, amely a végzés bármely rendelkezését sérelmezi. (BH1992. 577.) 
A tárgyalás tartására nyitva álló határidon belül eloterjesztett kegyelmi kérelem viszont nem tekintheto 
tárgyalás tartása iránti kérelemnek. (BH1987. 434.) 
Ez a törvényi szabályozás ad lehetoséget arra, hogy egy ügy - bár külön eljárásban került elbírálásra - 
tárgyaláson hozott határozattal fejezodjék be és az ez elleni fellebbezés folytán kerülhessen másodfokú 
bírósági elbírálásra. 
Az 548. § (1) bekezdése a magánvádlót nem nevesíti azon személyek körében, akik tárgyalás tartását kérhetik. 
Ennek ellenére meg kell állapítani, hogy ugyancsak jogosult tárgyalás tartásának kérésére, hiszen a 
magánvádlót a vád képviseletével járó jogok megilletik, de rá nem vonatkozik az 548. § (2) bekezdése szerinti, 
az ügyészt korlátozó rendelkezés, annál is inkább, mert magánvádas ügyben a bíróság hivatalból hozhat a 
tárgyalás mellozésével marasztaló végzést. (BK. 162. számú állásfoglalás) 
A fiatalkorú ügyében az 548. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül a fiatalkorú törvényes képviseloje, illetve 
- a törvényben meghatározott esetekben - az eseti gondnok (Be. 452. §) is kérheti tárgyalás tartását. A Be. 
543. §-a alapján hozott végzést hatályában fenntartó végzés ellen pedig fellebbezéssel élhetnek. (BK. 166. 
számú állásfoglalás) 
2. A tárgyalás tartására irányuló kérelmet a jogosult a kézbesítéstol számított nyolc napon belül terjesztheti 
elo. Nem késett el a tárgyalás tartására irányuló kérelem, ha azt a végzés kézbesítésétol számított nyolc napon 
belül más igazságügyi hatósághoz nyújtották be. (BH1984. 14.) 
A tárgyalás mellozésével hozott végzés közlésére kizárólag kézbesítés útján van lehetoség. Nem szabályszeru 
a kézbesítés, ha az arra vonatkozó téves utasítás folytán nem a terhelt, hanem a testvére vette át a határozatot. 
(BH1984. 484.) 
E határido elmulasztása miatt a Be. 65-66. §-a alapján igazolásnak van helye. Amennyiben a bíróság az 
igazolási kérelemben foglaltakat elfogadja, ilymódon a kérelemnek helytad, az ügyben tárgyalást tuz ki. A 
nyolc napos törvényi határido letelte után benyújtott kérelmet az elso fokú bíróságnak igazolási kérelemként 
kell elbírálnia. (BH1995. 291.) 
Az 548. § (2) bekezdése az ügyész tárgyalás tartási kérésének lehetoségeit korlátozza. Az ügyész azon a címen 
nem kérhet tárgyalást, hogy a bíróság a Be. 544. § (1) bekezdése alapján, az ügyészi indítványnak 
megfeleloen tárgyalás mellozésével járt el. Akkor viszont, ha a bíróság által alkalmazott szankciót 
kifogásolja, kérheti tárgyalás tartását. 
Az 548. § (3) bekezdése értelmében a magánfél kizárólag a polgári jogi igényt elbíráló rendelkezéssel, az 
egyéb érdekelt csak az elkobzással és a vagyonelkobzással kapcsolatban kérheti tárgyalás tartását. Ez felel 
meg tartalmában a Be. 324. § (1) bekezdés f) és g) pontjában foglaltaknak. 
A bíróság a jogosult által eloterjesztett kérelem alapján - amennyiben a törvényes feltételeknek megfelel - 
tárgyalás kituzésére köteles. Abban az esetben, 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. Evégett ugyanis céltalan lenne tárgyalást tartani. 
3. Az 548. § (4) bekezdése értelmében nem érvényesül az általános szabály a végzés végrehajthatóságáról, 
hanem kivételként meghatározza, hogy a tárgyalás tartására irányuló kérelemnek a tárgyalás mellozésével 
hozott végzés végrehajtására halasztó hatálya van. Az un. részjogero beállására nézve az 549. § (2) bekezdése 
tartalmaz rendelkezést. Ezen törvényhely jelent kivételt egyben a halasztó hatály alól. 
Az 548. § (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben a vádlott részére a tárgyalás mellozésével hozott 
végzést nem lehet kézbesíteni, úgy a kézbesítés elmaradásának a következményeire a Be. 70. § (7) bekezdését 
kell alkalmazni. Ez annyit jelent, hogy a kézbesítési bizonyítvánnyal (tértivevénnyel) feladatott hivatalos iratot 
a kézbesítés második megkísérlésének napját követo ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni, ha a 
kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a címzett az iratot nem vette át. A Be. 70. § (7) bekezdésében foglalt 
ezen rendelkezést azzal kell alkalmazni, hogy hirdetményi kézbesítésnek nincs helye és a bíróság az ügy 
tárgyalásának kituzése iránt kell intézkedjen. 



E jogszabályhellyel azonosan rendelkezik a Postai tevékenységrol szóló 133/1993. (IX. 29.) Korm. rendelet 
18. § (1) bekezdésének b) pontja is, amikor kimondja, hogy a hivatalos iratot a jogosult a második értesítéstol 
számított öt munkanapon belül veheti át. A kézbesítés második megkísérlésétol számított ötödik munkanapon 
az iratot kézbesítettnek kell tekinteni. 

549. § (1) A tárgyalás megkezdése után a bíróság ismerteti a tárgyalás mellozésével 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 védo kizárólag az elkobzásra, illetoleg vagyonelkobzásra, a polgári jogi igényre vagy a 
bunügyi költségre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság a tárgyaláson csak ebben a kérdésben határoz. 

(3) A bíróság - a (2) bekezdés kivételével - a tárgyalás mellozésével hozott végzését hatályon kívül helyezi, ezt 
követoen 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 minosítést kell alkalmazni, vagy jelentos mértékben 
súlyosabb büntetést kell kiszabni, illetoleg súlyosabb büntetés helyett alkalmazott intézkedést kell alkalmazni. 

(5) A (3) bekezdés alapján hozott végzés ellen nincs helye fellebbezésnek. 
1. Az 549. § (1) bekezdése alapján a bíróság a kérelemre megtartandó tárgyalás megkezdése után ismerteti a 
tárgyalás mellozésével hozott végzést, és a tárgyalás tartására irányuló kérelmet. 
Az 549. § (2) bekezdése a tárgyaláson meghozható határozatokra vonatkozóan tartalmaz eloírásokat. Ennek 
értelmében a magánfélnek a polgári jogi igényt elbíráló rendelkezését sérelmezo kérelme esetén - ha nem 
kizárólag o terjesztett elo kérelmet - az egyéb érdekelt az elkobzással és vagyonelkobzással kapcsolatos 
rendelkezést, illetve ha az ügyész, a vádlott, vagy a védo kizárólag az elkobzásra, vagy vagyonelkobzásra, a 
polgári jogi igényre, vagy a bunügyi költségre vonatkozó rendelkezést sérelmezte, a bíróság a tárgyaláson 
csak ezekben a kérdésekben dönthet. 
Az 549. § (3) bekezdése értelmében a bíróság a tárgyaláson - az 549. § (2) bekezdésében foglaltakat kivéve - a 
tárgyalás mellozésével hozott végzését hatályon kívül helyezi. Ezt követoen korlátozás nélkül járhat el, és 
dönthet úgy, mintha a tárgyalást megelozoen, tárgyalás mellozésével érdemi határozat meghozatalára nem 
került volna sor. A tárgyalás megtartására ebben az esetben a XIII. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. A 
tárgyaláson felvett bizonyítékok alapján hozott ítélettel hatályon kívül helyezéskor a korábbi végzés 
tényállására és egyéb megállapításaira nem utalhat vissza a bíróság, hanem köteles minden vonatkozásban 
teljesíteni az indokolási kötelezettségét. A bizonyítékok értékelése alapján kell a tényállást megállapítani. 
(BH1978. 470., BH1980. 81.) A kérelem folytán tartott tárgyalás eredményeként hozott új határozat ellen az 
általános szabályok szerint van helye fellebbezésnek. Ez természetesen halasztó hatályú. 
2. Az 549. § (4) bekezdése rendelkezik a tárgyalás mellozésével hozott végzés hatályon kívül helyezését követo 
tárgyalás kapcsán felmerülo súlyosítási kérdésekkel. Ennek értelmében a bíróság a vádlott terhére szóló 
kérelem hiányában csak akkor szabhat ki súlyosabb büntetést, illetve alkalmazhat súlyosabb intézkedést, ha a 
tárgyaláson új bizonyíték merül fel, és ennek alapján a bíróság olyan új tényt állapít meg, amelynek folytán 
súlyosabb minosítést kell alkalmazni, vagy jelentos mértékben súlyosabb büntetést kell kiszabni, illetoleg 
súlyosabb intézkedést kell alkalmazni. 
A tárgyalás mellozésével kiszabott pénzbüntetés napi tételeinek összegét a vádlott terhére szóló kérelem, 
illetve a tárgyaláson megállapított új tény hiányában nem lehet súlyosítani. (BH1990. 254.) 
Abban az esetben viszont, ha az egyesített ügyben a tárgyalás adatai alapján a bíróság a vádlott bunösségét a 
tárgyalás mellozésével hozott végzésben elbírált buncselekményen kívül más buncselekmény elkövetésében is 
megállapítja, nincs akadálya a tárgyalás mellozésével hozott végzésben foglaltaknál súlyosabb büntetés 
kiszabásának. (BH1998. 116. II.) 
A másodfokú eljárásban sajátosan alakul a súlyosítási tilalom. Ugyanis, ha az elso fokú határozat ellen a 
vádlott terhére az ügyész fellebbezést jelent be, úgy mód van a büntetés súlyosítására akkor is, ha a tárgyalás 
tartását eredetileg az ügyész nem kérte. Ha pl. a tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen kizárólag a 
vádlott kéri a tárgyalás tartását, majd a tárgyalás alapján a bíróság a végzést hatályon kívül helyezi és a 
vádlottat az ítéletében ittas jármuvezetés vétsége miatt - a korábbi végzésben megállapítottal azonos tartamú - 
pénzbüntetésre ítéli, a közúti jármuvezetéstol eltiltás mellékbüntetés tartamát azonban mérsékli, a másodfokú 
bíróság az ügyésznek a vádlott terhére bejelentett fellebbezése alapján súlyosíthatja pl. a mellékbüntetés 
tartamát is. (BH1991. 187., BH1998. 119.) 
A tárgyalás mellozésével hozott végzés hatályon kívül helyezését az indokolja, hogy a bíróság a tárgyalás 
tartására irányuló kérelem alapján megtartott tárgyaláson nem a büntetoparancsot bírálja el, hanem a 
kérelem alapján tárgyalást tart, és az ügyet, mint új ügyet teszi vizsgálata tárgyává. Ezért rendelkezik úgy az 



549. § (5) bekezdése, hogy a tárgyalás mellozésével hozott végzésnek a tárgyaláson történo hatályon kívül 
helyezése ellen nincs helye fellebbezésnek. 

550. § (1) A tárgyalás tartására irányuló kérelmet a kérelmezo a tárgyalás megkezdéséig visszavonhatja. 
(2) A tárgyalást kéro személynek a tárgyaláson való részvétele kötelezo. Ha a tárgyaláson nem jelenik meg, és 

magát alapos okkal, elozetesen, haladéktalanul nem menti ki, úgy kell tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta. Ez 
a rendelkezés az ügyészre nem vonatkozik. 

A bejelentett különös jogorvoslat - a tárgyalás tartására irányuló kérelem - a tárgyalás megkezdéséig 
visszavonható. A vádlott, az 550. § (1) bekezdésében szabályozott e jogával korlátozás nélkül élhet, azonban a 
védo részére a kérelem visszavonásának lehetosége kizárólag a vádlotti hozzájárulással nyílik meg. 
A Be. 550. § (2) bekezdése kimondja, hogy a tárgyalást kéro személynek a tárgyaláson való részvétele 
kötelezo. E bekezdésben szabályozza a törvény azt az esetet, ha a tárgyalást kéro személy a tárgyaláson nem 
jelenik meg. Ekkor, ha az elmaradását alapos okkal, elozetesen, haladéktalanul nem mentette ki, úgy kell 
tekinteni, mint aki a kérelmét visszavonta. Ezen általános szabály alól kivételt képez az ügyész meg nem 
jelenése, tekintettel arra, hogy e rendelkezések az ügyészre nem vonatkoznak. 
A védo kérelme alapján tartott tárgyaláson való védoi meg nem jelenés, a vádlott hozzájárulása nélkül 
ugyancsak nem tekintheto a kérelem visszavonásának. 
A tárgyalás tartására irányuló kérelem visszavonásával a bíróság jogerosnek és végrehajthatónak nyilvánítja 
a tárgyalás mellozésével hozott végzést. 

XXVII. Fejezet 

ELJÁRÁS A MENTESSÉGET ÉLVEZO SZEMÉLYEK ÜGYÉBEN 

Közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség 

551. § (1) Az országgyulési képviselo, az alkotmánybíró, az állampolgári jogok országgyulési biztosa és általános 
helyettese, a kisebbségi jogok országgyulési biztosa, az adatvédelmi biztos, az Állami Számvevoszék elnöke és 
elnökhelyettesei ellen - e tisztségük fennállása alatt - csak a mentelmi jog felfüggesztése után indítható 
büntetoeljárás. 

(2) A hivatásos bíró és az ügyész ellen, valamint az ülnök ellen az e minoségében elkövetett buncselekménye 
miatt csak az arra jogosult elozetes hozzájárulásával indítható büntetoeljárás. 

(3) Az (1)-(2) bekezdésben felsorolt mentességet élvezo személyek gyanúsítottkénti kihallgatására csak a 
mentelmi jog felfüggesztése, illetve az arra jogosult elozetes hozzájárulásának megadása után kerülhet sor, és ezt 
megelozoen az ilyen személlyel szemben - a tettenérés esetét kivéve - kényszerintézkedés nem alkalmazható. 

(4) Külön törvény határozza meg, hogy mely szerv vagy személy jogosult a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve 
a hozzájárulás megadására. 

1. A közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség eljárási szabályai speciális jelleguek, azokat nem a 
büntetoeljárási jog, hanem azon kívül eso normák határozzák meg. 
Ennek megfeleloen rendelkezik úgy a Be. 551. § (1) bekezdése, hogy az ott meghatározott személyek - 
országgyulési képviselo, alkotmánybíró, állampolgári jogok országgyulési biztosa és általános helyettese, 
kisebbségi jogok országgyulési biztosa, az adatvédelmi biztos, Állami Számvevoszék elnöke és elnökhelyettesei 
- ellen kizárólag a mentelmi joguk felfüggesztése mellett lehet büntetoeljárást indítani, és akkor is csak ezen 
tisztségük fennállása alatt. 
A Be. 551. § (2) bekezdése rendelkezik a hivatásos bíró, az ügyész, valamint az ülnök, mint mentelmi joggal 
rendelkezo személyek elleni büntetoeljárás megindításáról. Ennek értelmében, ezen személyek által elkövetett 
buncselekmény miatt kizárólag csak az arra jogosult elozetes hozzájárulásával indítható büntetoeljárás. Az 
elozetes hozzájárulást az ülnök esetében csak az e minoségében elkövetett buncselekmény miatti 
büntetoeljárás megindításához kell beszerezni. 
A Be. 551. § (3) bekezdése értelmében, az országgyulési képviselo, az alkotmánybíró, az állampolgári jogok 
országgyulési biztosa és általános helyettese, a kisebbségi jogok országgyulési biztosa, az adatvédelmi biztos, 
az Állami Számvevoszék elnöke és elnökhelyetteseinek gyanúsítottkénti kihallgatására csak a mentelmi joguk 
felfüggesztését követoen kerülhet sor. A hivatásos bíró, az ügyész, valamint az ülnök gyanúsítottkénti 
kihallgatására pedig csak az arra jogosult elozetes hozzájárulásának megadását követoen kerülhet sor. 



A mentelmi jog felfüggesztése, illetve az arra jogosult elozetes hozzájárulásának megadását megelozoen a 
mentelmi joggal rendelkezo személyekkel szemben kényszerintézkedést sem lehet alkalmazni. Ez alól kivételt 
kizárólag a tettenérés esete képez. 
2. A mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a hozzájárulás megadására jogosult szervek, vagy személyek körét 
a Be. 551. § (4) bekezdése értelmében nem a büntetoeljárási törvény, hanem külön törvények határozzák meg. 
Ennek megfeleloen az Országgyulési képviselok jogállásáról szóló, 1990. évi LV. tv. 5. §-a úgy rendelkezik, 
hogy a képviselot csak tettenérés esetén lehet orizetbe venni, és ellene csak az Országgyulés elozetes 
hozzájárulásával lehet büntetoeljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani, vagy folytatni, továbbá a 
büntetoeljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a 
vádirat benyújtásáig a legfobb ügyész, azt követoen, illetve magánvádas ügyben a bíróság terjeszti elo az 
Országgyulés elnökéhez. Az indítványt a képviselo tettenérése esetén haladéktalanul elo kell terjeszteni. 
3. Az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. tv. 14. §-a értelmében az Alkotmánybíróság tagja az 
országgyulési képviselovel azonos mentelmi jogot élvez. Az Alkotmánybíróság tagját az Alkotmánybíróság 
teljes ülésének hozzájárulása nélkül letartóztatni, ellene büntetoeljárást indítani, vagy rendorhatósági 
kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérés esetét kivéve - nem lehet. Ha az Alkotmánybíróság tagjának 
mentelmi jogát az Alkotmánybíróság teljes ülése felfüggeszti, egyidejuleg felfüggeszti azt a jogát is, hogy az e 
tisztségbol eredo feladatait is ellássa. Az utóbb említett felfüggesztésre akkor is sor kerülhet, ha az 
Alkotmánybíróság tagja ellen tettenérés alapján indult büntetoeljárás. Az Alkotmánybíróság tagja nem 
vonható felelosségre a hivatása teljesítése során kifejtett véleménye és szavazása miatt. 
4. Az Állampolgári jogok országgyulési biztosáról szóló, 1993. évi LIX. tv. 11-12. §-a értelmében az 
országgyulési biztos és a volt országgyulési biztos a bíróság, vagy más hatóság elott nem vonható felelosségre 
e megbízatásának gyakorlása során általa közölt tény, vagy vélemény miatt. Ez a mentesség nem vonatkozik a 
rágalmazásra és a becsületsértésre, valamint az országgyulési biztos polgári jogi felelosségére. Az 
országgyulési biztost csak tettenérés esetén lehet orizetbe venni és ellene csak az Országgyulés elozetes 
hozzájárulásával lehet büntetoeljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani, vagy folytatni, továbbá 
büntetoeljárásjogi kényszerintézkedést alkalmazni. A mentelmi jog felfüggesztésére irányuló indítványt a 
vádirat benyújtásáig a legfobb ügyész, azt követoen, illetve magánvádas ügyben a bíróság terjeszti elo az 
Országgyulés elnökéhez. Az indítványt az országgyulési biztos tettenérése esetén haladéktalanul elo kell 
terjeszteni. Ha az országgyulési biztos mentelmi jogát az Országgyulés felfüggeszti, egyidejuleg felfüggeszti 
azt a jogát is, hogy az e tisztségébol eredo feladatait ellássa. Az országgyulési biztos a mentelmi jogáról - a 
szabálysértési eljárás kivételével - nem mondhat le. 
5. A bíróságok szervezetérol és igazgatásáról szóló, 1997. évi LXVI. tv. rendelkezik arról, hogy a hivatásos 
bíróval és az igazságszolgáltatásban részvételével összefüggo cselekmény miatt az ülnökkel szemben bünteto 
és szabálysértési eljárást indítani, vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérés esetét 
kivéve - csak a kinevezo, illetve a választásra jogosult hozzájárulásával lehet. A hivatásos bíró és az ülnök 
mentelmi jogáról a szabálysértési eljárás tekintetében lemondhat. 
6. A Magyar Köztársaság ügyészségérol szóló, 1972. évi V. tv. 23. §-a rendelkezik arról, hogy a legfobb 
ügyészt az Országgyulés, a többi ügyészt, ügyészségi titkárt, fogalmazót és nyomozót pedig a legfobb ügyész 
hozzájárulása nélkül orizetbe venni, ellene bünteto, illetve szabálysértési eljárást indítani, vagy ilyen 
eljárásban kényszerintézkedést alkalmazni - a tettenérés esetét kivéve - nem lehet. E jogról - a szabálysértési 
eljárás kivételével - lemondani nem lehet. 

552. § (1) Ha a büntetoeljárás során adat merül fel arra, hogy a terhelt mentességet élvezo személy, az eljárás 
felfüggesztése mellett indítványozni kell a mentelmi jog felfüggesztésére, illetoleg a hozzájárulás megadására 
jogosult döntését. Az indítványt a vádirat benyújtásáig a legfobb ügyész, azt követoen, valamint magánvádas ügyben 
a bíróság terjeszti elo. Tettenérés esetén az indítványt haladéktalanul elo kell terjeszteni. 

(2) Ha az indítványt a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a hozzájárulás megadására jogosult elutasította, az 
eljárást meg kell szüntetni. Ha törvény eltéroen nem rendelkezik, az eljárás ilyen okból történo megszüntetése nem 
akadálya annak, hogy a személyes mentesség megszunését követoen a büntetoeljárást lefolytassák. 

(3) A mentelmi jog felfüggesztését, illetoleg a hozzájárulás megadását követoen az eljárást soron kívül, e törvény 
szerint kell lefolytatni. Az eljárás csak arra a cselekményre nézve folytatható le, amelyre a hozzájárulás kiterjed. 

A mentelmi joggal rendelkezo személy ellen megindult büntetoeljárást tovább nem folytatható. Annak 
felfüggesztése mellett, a jogosultnál indítványt kell eloterjeszteni a mentelmi jog felfüggesztése, illetve a 
hozzájárulás feloli döntésre. A gyakorlatban elofordulhat ugyanis olyan eset, hogy buncselekménnyel 
alaposan gyanúsítható személy mentelmi jogára csak késobb a büntetoeljárás elorehaladtával, - akár a 
nyomozás során, akár a bírósági eljárásban - derül fény. 



A Be. 552. § (1) bekezdése értelmében ilyen esetekben az eljárást fel kell tehát függeszteni, és a mentelmi jog 
felfüggesztésére, illetoleg a hozzájárulás megadására jogosulthoz indítványt kell eloterjeszteni. A vádirat 
benyújtásáig ezen indítványt a legfobb ügyész, ezt követoen pedig a bíróság terjeszti elo. Magánvádas 
ügyekben ugyancsak a bíróság jogosult az indítvány eloterjesztésére. 
E jogszabályhely rendelkezik arról is, - a külön törvényekkel megegyezoen - hogy tettenérés esetén az 
indítványt azonnal, minden késlekedés nélkül kell eloterjeszteni. 
Az indítvány eloterjesztését követoen a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a hozzájárulás megadására 
jogosult egyrészt dönthet úgy, hogy az indítványt elutasítja, másrészt a mentelmi jogot felfüggesztheti és a 
hozzájárulást az eljárás lefolytatására megadhatja. 
A Be. 552. § (2) bekezdése értelmében az eljárás nem indítható meg, illetve nem folytatható, ha az indítványt 
a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a hozzájárulás megadására jogosult elutasította. Ebben az esetben az 
eljárást meg kell szüntetni. 
A mentelmi jog nem az arra jogosult személyéhez, hanem az általa betöltött tisztségekhez kötodik. Ezért 
rendelkezik úgy a jogszabály, hogy ha az eljárás megszüntetésére, a mentelmi jog felfüggesztésére, illetve a 
hozzájárulás megadására vonatkozó indítvány elutasítása miatt kerül sor, akkor a személyes mentesség 
megszunését követoen a büntetoeljárás lefolytatható. Ez alól kivételt csak az képez, ha törvény ettol eltéroen 
rendelkezik. 
Az 552. § (3) bekezdése értelmében a mentelmi jog felfüggesztését, illetoleg a hozzájárulás megadását 
követoen az eljárást, a büntetoeljárási törvény szabályai szerint kell lefolytatni. A közérdek és a közjogi 
tisztségek tekintélyének megóvása érdekében a törvény úgy rendelkezik, hogy az eljárást ebben az esetben 
soron kívül kell lefolytatni. 
A mentelmi jog felfüggesztése, illetoleg a hozzájárulás megadása mindig csak az erre vonatkozó indítványban 
megjelölt cselekményekre terjed ki. Ennek megfeleloen a büntetoeljárás is csak arra a cselekményre nézve 
folytatható le, amelyre a hozzájárulás kiterjed. 
Az Alkotmány 20. §-ának (3) bekezdése szerint az országgyulési képviselot - az országgyulési képviselok 
jogállásáról szóló törvényben szabályozottak szerint - mentelmi jog illeti meg, a 20/A. § (1) bekezdésének 
értelmében pedig az országgyulési képviselo megbízatása - egyebek között - az Országgyulés muködésének 
befejezésével megszunik. Az Alkotmánybíróság 1092/E/1996/3. számú határozata értelmében az országgyulési 
képviselo felelosségmentessége a képviselonek a képviseloi minoségében végzett munkájára vonatkozik, mely 
jog a képviselot és a volt képviselot egyaránt megilleti. 
Az országgyulési képviselok jogállásáról szóló 1990. évi LV. törvény 3. §-ának (1) bekezdése, illetve 5. §-ának 
(1) bekezdése értelmében a képviselot csak tettenérés esetén lehet orizetbe venni és csak az Országgyulés 
elozetes hozzájárulásával lehet vele szemben büntetoeljárást, valamint szabálysértési eljárást indítani, vagy 
folytatni, továbbá a büntetoeljárás-jogi kényszerintézkedést alkalmazni. Az Alkotmánybíróság elobbiekben 
említett határozata szerint a mentelmi jognak ez a része - a sérthetetlenség - csupán feltételes eljárási 
mentességet jelent, de a sérthetetlenség a volt képviselot már nem illeti meg, mivel az csak a képviseloi 
megbízatás idotartama alatt áll fenn, vagyis erre az idore szól. 
Ezen magasabb szintu jogi szabályozottsággal összhangban a bírói gyakorlat is úgy rendelkezik, hogy ha az 
országgyulési képviselo ellen a képviseloi megbízatásának tartama alatt - de nem a képviseloi minoségével 
összefüggésben - elkövetett közlekedési buncselekmény miatt indult büntetoeljárás, amelynek lefolytatása 
közben a képviseloi megbízatása - az Országgyulés muködésének befejezodésével - megszunt: a büntetoeljárás 
lefolytatásának nincs akadálya. (BH1999. 51.) 
Nemzetközi jogon alapuló mentesség (553-554. §) 

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) élvezo személyek 
ügyében. 

(2) A diplomáciai mentességet élvezo személlyel szemben büntetoeljárási cselekmény a mentesség 
felfüggesztéséig nem végezheto. 

(3) A diplomáciai mentesség felfüggesztésére vonatkozó indítványt a bíróság az igazságügyminiszter útján, a 
legfobb ügyész közvetlenül terjeszti elo a külügyminiszternek. 

1. A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerzodés kihirdetésérol szóló, 
1965. évi 22. tvr. a diplomáciai képviselok személyével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. E 
törvényereju rendelet értelmében a diplomáciai képviselo személye sérthetetlen. A letartóztatás, vagy orizetbe 



vétel semmiféle formája sem alkalmazható ellene. A fogadó állam illo tisztelettel bánik vele és minden 
megfelelo intézkedést megtesz a személye, szabadsága és méltósága bármely sérelmének megakadályozására. 
A diplomáciai képviselo mentes a fogadó állam büntetojoghatósága alól. A diplomáciai képviselo a fogadó 
állam polgári és államigazgatási joghatósága alól is - e törvényereju rendeletben szabályozott kivételeket 
leszámítva - mentes. 
A diplomáciai képviselo nem köteles tanúvallomást tenni. 
A diplomáciai képviselovel szemben semmiféle végrehajtási intézkedést nem lehet tenni, kivéve a törvényereju 
rendeletben rögzítetteket. 
A küldo állam lemondhat a diplomáciai képviselo mentességérol, a lemondásnak azonban mindig kifejezettnek 
kell lennie. A polgári és államigazgatási joghatóság alóli mentességrol való lemondást nem lehet úgy 
tekinteni, hogy az magában foglalja az ítélet végrehajtása alóli mentességrol való lemondást is, ehhez külön 
lemondás szükséges. 
A fogadó állam köteles mentesíteni a diplomáciai képviselot minden személyes szolgáltatás, a közmunka 
bármely formája és a katonai terhek, mint a katonai igénybevétel, beszolgáltatás és beszállásolás alól. 
A diplomáciai képviselo családjának a háztartásában élo tagjai, amennyiben nem állampolgárai a fogadó 
államnak, részesülnek az elozoekben meghatározott kiváltságokban és mentességekben. 
2. Az a diplomáciai képviselo, aki állampolgára a fogadó államnak, vagy állandóan a fogadó államban lakik, 
csak a hivatali kötelességeinek teljesítése során kifejtett ténykedése tekintetében részesül a joghatóság alóli 
mentességben és sérthetetlenségben, hacsak a fogadó állam nem biztosít számára ezen túlmeno kiváltságokat 
és mentességeket. 
A képviselet személyzetének azok az egyéb tagjai, valamint azok a háztartási alkalmazottak, akik 
állampolgárai, vagy állandó lakosai a fogadó államnak, csak a fogadó állam által megengedett mértékben 
részesülnek kiváltságokban és mentességekben. A fogadó államnak e személyek feletti joghatóságát mégis oly 
módon kell gyakorolnia, hogy indokolatlanul ne akadályozza a képviselet feladatainak teljesítését. 
A kiváltságok és mentességek, az azokra jogosult személyeket attól az idoponttól kezdve illetik meg, amikor 
állásuk elfoglalása céljából belépnek a fogadó állam területére, vagy ha már a fogadó állam területén 
tartózkodnak, attól az idoponttól, amikor kinevezésüket a Külügyminisztériummal, vagy a közös megállapodás 
szerint kijelölt más minisztériummal közölték. 
3. Ha a kiváltságokban és mentességekben részesülo személy hivatalos megbízatása végetért, e kiváltságok és 
mentességek rendszerint akkor szunnek meg, amikor az illeto az országot elhagyja, vagy amikor az e végre 
adott ésszeru határido lejárt, de az említett idopontokig a kiváltások és a mentességek mindenképpen, még 
fegyveres összeütközés esetében is fennállnak. Mégis ama cselekmények tekintetében, amelyeket az ilyen 
személy a képviselet tagjaként, hivatali kötelességei teljesítése során végzett, a mentesség továbbra is 
fennmarad. 
A képviselet valamely tagjának halála esetén családtagjai az oket megilleto kiváltságokban és 
mentességekben továbbra is részesülnek, annak az ésszeru határidonek a lejártáig, amely számukra a fogadó 
állam területének elhagyására nyitva áll. 
4. Az 1965. évi 22. tvr. végrehajtásáról a külügyminiszter - az érdekelt miniszterekkel és a legfobb ügyésszel 
egyetértésben - gondoskodik. 
A diplomáciai, vagy egyéb mentesség esetében szükséges eljárásról szóló, 1973. évi 7. tvr. kimondja, hogy 
hazánk a nemzetközi jognak megfeleloen mentességben részesíti az idegen államokat, kiváltságokat és 
mentességeket biztosít azok diplomáciai képviseloinek, és egyéb megbízottainak. Az egyének kiváltságainak és 
mentességének célja annak biztosítása, hogy mint az államok képviseloi, vagy egyéb megbízottai 
eredményesen teljesíthessék feladataikat. Az arra jogosult személyek kiváltságokban és mentességekben való 
részesítése nem érinti azt a kötelezettségüket, hogy tiszteletben tartsák hazánk törvényeit és más jogszabályait, 
ezek megsértése esetén felelosségre vonásuk saját államuk joghatósági körébe tartozik. 
E törvényereju rendelet szerint kell eljárni, ha adat merül fel arra, hogy polgári, vagy államigazgatási ügyben 
félként, illetoleg büntetoügyben terheltként, vagy magánvádlóként szereplo személy diplomáciai, vagy 
nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességre jogosult. Ebben az esetben a bíróság, vagy más hatóság az 
eljárást - annak bármely szakaszában - hivatalból felfüggeszti. A bíróság, vagy más hatóság jelentése alapján 
a mentesség kérdésében a felügyeletet ellátó szerv a külügyminiszterrel egyetértésben határoz, mely határozat 
a bíróságra, vagy más hatóságra kötelezo. 
Ezen magasabb szintu jogi szabályozás alapján, és annak figyelembe vételével rendelkezik a Be. 553-554. §-a 
a nemzetközi jogon alapuló mentességrol. 



Az 553. § (1) bekezdése értelmében a diplomáciai, vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvezo 
személyek vonatkozásában - az e szakaszban foglalt eltérésekkel - a közjogi tisztség betöltésén alapuló 
mentességre (Be. 551-552. §) vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
A közjogi tisztség betöltésén alapuló mentesség szabályaitól eltéroen a Be. 553. § (2) bekezdése úgy 
rendelkezik, hogy a diplomáciai mentességet élvezo személlyel szemben a mentesség felfüggesztéséig 
semmilyen büntetoeljárási cselekmény nem végezheto. E szabály alól kivétel nincs, ezért még tettenérés esetén 
sincs lehetoség az ilyen mentességet élvezo személyekkel szemben eljárás elvégzésére. 
Diplomáciai mentesség felmerülésének esetén, a buncselekmény gyanúja miatt meginduló eljárásban 
kizárólag a legszükségesebb és az eljárás késobbi szakaszában már nem pótolható eljárási cselekmények 
elvégzésére nyílik lehetoség. Ilyen lehet pl. szemle lefolytatása, a megsemmisülésnek kitett bizonyítási 
eszközök rögzítése, megóvása. 
A Be. 553. § (3) bekezdése rendelkezik a diplomáciai mentesség felfüggesztésére irányuló indítvány 
eloterjesztésérol. Ennek megfeleloen az indítványt a külügyminiszternek kell eloterjeszteni, melyet a bíróság 
az igazságügyminiszter útján, míg a legfobb ügyész közvetlenül tehet meg. 

554. § (1) A bíróság a diplomáciai mentesség tárgyában hozott döntésig az eljárást akkor is felfüggeszti, ha a 
mentességet élvezo személy magánvádlóként lép fel. Ha a bíróság a külügyminiszter állásfoglalása alapján a 
mentességet megállapította, az eljárást megszünteti. 

(2) Ha az eljárás során a diplomáciai mentességet élvezo személy tanúkénti kihallgatása válik szükségessé, vagy 
ilyen személy magánfélként lép fel, a vádirat benyújtásáig a legfobb ügyész, azt követoen, illetve magánvádas 
ügyben a bíróság az igazságügyminiszter útján - az eljárás felfüggesztése nélkül - a külügyminiszternek tesz 
eloterjesztést állásfoglalás végett. 

(3) Ha a külügyminiszter állásfoglalása alapján a mentesség megállapítható, a mentességet élvezo személy nem 
hallgatható ki, illetoleg polgári jogi igénye nem bírálható el. 

(4) Az 553. § (1) bekezdésében meghatározott mentességet élvezo személy a büntetoeljárásban védoként és 
szakértoként nem járhat el, illetve hatósági tanúként nem veheto igénybe. 

A diplomáciai mentességet élvezo személy gyanúsítottkénti kihallgatására csak a mentesség felfüggesztése 
esetén kerülhet sor. Ezt megelozoen az ilyen személlyel szemben még tettenérés esetén sem alkalmazható 
kényszerintézkedés. 
A diplomáciai mentesség tárgyában hozott döntésig - az 554. § (1) bekezdése alapján - a bíróság még akkor is 
felfüggeszti az eljárást, ha a mentességet élvezo személy magánvádlóként lép fel. Abban az esetben pedig, ha 
a külügyminiszter állásfoglalása alapján a mentességet a bíróság megállapította, akkor az eljárást 
megszünteti. 
A Be. 554. § (2) bekezdése rendelkezik arról az esetrol, ha a diplomáciai mentességet élvezo személy 
kihallgatására az eljárás során tanúként kellene, hogy sor kerüljön, vagy pedig ha a diplomáciai mentességet 
élvezo személy, magánfélként lép fel. Ebben az esetben eloterjesztést kell tenni a mentességrol való 
állásfoglalás végett a külügyminiszternek. Attól függoen, hogy az eljárás éppen melyik szakaszában van, 
változik az eloterjesztésre jogosultak köre. A vádirat benyújtásáig a legfobb ügyész, azt követoen pedig a 
bíróság teheti meg az Igazságügyminiszter közvetítésével. Magánvádas ügyekben ugyancsak a bíróság 
jogosult az eloterjesztés megtételére. 
Ezekben az esetekben az eljárás felfüggesztésére nem kerül sor. 
Fo szabályként érvényesül, hogy a büntetoeljárásban nem vehet részt a diplomáciai mentességet élvezo 
személy. 
Ennek megfeleloen rendelkezik úgy a Be. 554. § (3) bekezdése, hogy amennyiben a külügyminiszter 
állásfoglalása alapján a mentesség megállapítható, a diplomáciai mentességet élvezo személy nem 
hallgatható ki még tanúként sem, illetve polgári jogi igényt nem érvényesíthet, ilyen jellegu igénye nem 
bírálható el. 
Az elobbiekben rögzített fo szabályhoz kapcsolódóan rendelkezik úgy a Be. 554. § (4) bekezdése is, hogy a 
büntetoeljárásban védoként és szakértoként a diplomáciai vagy egyéb nemzetközi jogon alapuló mentességet 
élvezo személy nem járhat el. További rendelkezés az is, hogy a Be. 553. § (1) bekezdésében meghatározott 
mentességet élvezo személyt hatósági tanúként sem lehet igénybe venni. 

HATODIK RÉSZ 

XXVIII. 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 - eltéro rendelkezés hiányában - 
a) az eljárás hivatalból vagy az ügyész, a terhelt vagy a védo indítványára indul meg, 
b) az a bíróság jár el, amely a különleges eljárást megelozoen az ügyben (alapügy) elso fokon ügydönto 

határozatot hozott, 
c) a bíróság ülnökök közremuködése 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 védot; bizonyítás 

felvétele esetén tárgyalást tart, 
f) az ügyész, a terhelt és a védo meghallgatásáról jegyzokönyvet kell készíteni, 
g) a bíróság határozata ellen az ügyész, a terhelt és a védo fellebbezhet, 
h) a másodfokú bíróság az elsofokú bíróság ítélete elleni fellebbezést is tanácsülésen bírálja el, 
i) a bunügyi költséget a terhelt viseli, amennyiben az alapügyben a bunügyi költség megfizetésére kötelezték. 
(3) E fejezet alkalmazásában bunügyi költség a különleges eljárás során felmerült, az állam által elolegezett 

költség, illetoleg 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 
orizetbe veheto. Az orizet a tárgyalás, illetoleg az ülés befejezéséig - legfeljebb hat napig - tart. 

A büntetoeljárás legfobb feladatához képest a különleges eljárások célja nem a büntetojogi felelosség 
megállapítása és a joghátrány alkalmazása, hanem ezt követoen egy-egy járulékos kérdés, részkérdés 
eldöntése, ha a bíróság ezekben nem döntött, illetoleg a rendes eljárásban hozott rendelkezések utólagos 
kiegészítése, módosítása, ha erre van szükség. Ennek a célnak a szem elott tartásával az e fejezetben 
szabályozott eljárásokat három csoportba sorolhatjuk. 
1. Az alapeljárásban nem merülhetett fel az a kérdés, amirol a bíróságnak utólag, különleges eljárás 
keretében kellett határoznia, pl. a pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre, a szabadságvesztés 
végrehajtásának elhalasztása (Be. 563. §, Be. 591. §); 
2. Az alapeljárásban a bíróság adott kérdésrol nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen határozott, és egy 
egyszeru eljárás keretében ez a határozat eme hiányossága pótolható, pl. a feltételes szabadság 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása, a pénzmellékbüntetés helyébe lépo 
szabadságvesztés utólagos meghatározása (Be. 560. §, Be. 562. §); 
3. Az elozo pontokhoz nem sorolható, külön kategóriába tartozó eljárás a Be. 566. §-a által szabályozott 
kényszergyógykezelés felülvizsgálata és a Be. 577. §-ának a hatálya alá tartozó bírósági mentesítés. 
A XXVIII. Fejezet négy Címben szabályozza az ide vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Az I. Cím a 
különleges eljárás általános szabályait állapítja meg, a II. Cím az egyes különleges eljárásokat szabályozza, a 
III. Cím a kártalanítási és visszatérítési eljárásról rendelkezik, míg a IV. Cím a biztosítékra vonatkozó 
szabályokat rendszerezi. Járulékos jellegükbol következoen a büntetojogi felelosség jogeros eldöntése után 
nem minden esetben és nem szükségszeruen kerülnek alkalmazásra. 
A különleges eljárásokban is érvényesülnek az I. Fejezetben meghatározott eljárási alapelvek, általános 
szabályok, amelyek a törvényességet garantálják, de néhány kérdésben az általánoshoz képest egyszerubb 
közös szabályt is tartalmaz a törvény. Az egyes különleges eljárások eltéro tárgyára figyelemmel pedig az 
egyeseknél található az általánostól és a közös szabályoktól való eltérés jogszabályi rendezése. 
1. A különleges eljárás megindulhat részben hivatalból, az erre jogosult hatóság, rendszerint a bíróság 
kezdeményezésére, amely nem csak joga, de kötelessége is, amennyiben az eljárás megindításának feltételei 
fennállnak. Megindulhat az ügyész, a terhelt és a védo kezdeményezésére is tartalmi és formai kötöttség 
nélkül, írásban vagy szóban eloterjesztett indítványra. Az alapügyben elso fokon eljárt és ügydönto 
határozatot hozó bíróság állapítja meg a különleges eljárásban eljáró bíróság hatáskörét és illetékességét. Az 
eljárás kapcsolódhat - járulékos jellegébol adódóan - buntetti és vétségi eljáráshoz egyaránt, és egyszerre 
több különleges eljárásra is sor kerülhet. Az ezen fejezetben szabályozott eljárások vonatkozásában a törvény 



a fiatalkorúakra nézve eltéro rendelkezéseket nem tartalmaz. Járulékos természetébol adódik továbbá, hogy a 
bíróság ülnökök közremuködése nélkül, egyesbíróként jár el. 
Valamennyi különleges eljárásra érvényes, hogy az ítélet hatályon kívül helyezése esetén az eljárt tanács 
kizárása az ügy egészére és ahhoz kapcsolódó utólagos eljárásra is vonatkozik: feltétlen hatályon kívül 
helyezési ok, ha a kizárt tanács (egyesbíró) a megismételt eljárás jogeros befejezése után a különleges 
eljárásban határozatot hoz. (BH1985. 464.) 
2. Lényeges annak a kiemelése, hogy a bíróság a különleges eljárást megszünteti, ha az ügyész - ha az o 
indítványára indult meg az eljárás - az indítványát visszavonta. Szemben az 1973. évi I. törvény ide vonatozó 
rendelkezésével, a Be. 555. § (2) bekezdés d) pontja már nem tartalmazza az "alapos okkal" visszavonás 
feltételét. 
3. Amennyiben a tényállást a bíróság az iratok alapján nem tudja tisztázni, meghallgatást tart. A 
meghallgatás nemcsak hivatalból, hanem kérelemre is elrendelheto. A kituzött meghallgatáson a bíróság az 
ügyészt, a terheltet és a védot hallgatja meg. 
A bíróság különleges eljárás keretében elrendelheti bizonyítás felvételét. Ekkor tárgyalást tart, amelyre a XI. 
Fejezet rendelkezései értelemszeruen irányadóak. Ezen rendelkezésekhez képest kivételes megítélésu a 
kényszergyógykezelés felülvizsgálata tárgyában folytatott eljárás (Be. 566. §), ahol a bíróságnak tanácsban, 
tárgyaláson kell határoznia. A tárgyalásnak az ügyész, a védo és - feltéve, hogy állapota miatt megjelenhet és 
jogainak gyakorlására képes - a kényszergyógykezelés alatt álló távollétében való megtartása a Be. 555. § (2) 
bekezdés e) pontjában foglalt szabályt sérti. 
A különleges eljárás során tartott meghallgatásról jegyzokönyvet kell készíteni, melyre a bírósági eljárásban 
készítendo jegyzokönyvre vonatkozó Be. 254-255. §-ok alkalmazandók. 
3. A bíróság határozata ellen az ügyész, a terhelt és a védo fellebbezhet, függetlenül az erre vonatkozó 
rendelkezéstol, amely az egyes különleges eljárásokhoz kötodik. A jogorvoslati jogosultság ugyanis az 
eljárásban valamennyi érdekelt számára biztosított, a további rendelkezések szerint. 
A különleges eljárásban a tárgyaláson jelen nem lévo ügyész részére a Be. 258. §-ában meghatározott, 
indokolást is tartalmazó határozatot kell kézbesíteni az esetleges fellebbezés bejelentésére, mert a különleges 
eljárásra nem vonatkoznak a vétségi eljárás szabályai (BH1990. 134). 
Egyes különleges, pl. az elkobzásra irányuló eljárásban (Be. 569. §) a bíróság határozata ellen fellebbezésnek 
nincs helye, de az ügyész és az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, a törvényben biztosított határidon 
belül tárgyalás tartását kérheti. 
A BH1993. 603. számú jogesetben közzétett jogeset értelmében devizagazdálkodás megsértésének vétsége 
esetén, amennyiben az elkobzásra irányuló eljárás során a bíróság a jogosult kérelme alapján tartott 
tárgyaláson a korábbi határozatát hatályon kívül helyezi, új határozatot hoz, és ennek rendelkezo részét közli 
az ügyésszel: az ügyész a fellebbezést a kézbesítéstol számított három napon belül jelentheti be. 
A másodfokú bíróság a fellebbezések elbírálása során elsodlegesen az iratok tartalma alapján, tanácsülésen 
dönt, de lehetosége van az ügyész, a terhelt és a védo meghallgatására, bizonyítás felvétele esetén pedig 
tárgyalás tartására is. 
4. A különleges eljárás hatálya alá tartozó ügyekben harmadfokú eljárásnak nincs helye. 
5. A Be. 74. § (1) bekezdésben meghatározott bunügyi költség fogalma a különleges eljárásokra értendo. 
Általános szabályként érvényesül, hogy a bunügyi költséget a terhelt viseli, ha az alapügyben is ot kötelezték 
annak viselésére. 
A kárpótlás iránti kérelemmel kapcsolatos különleges eljárásban felmerült bunügyi költség viselésére az 
elhunyt terhelt hozzátartozója - mint kérelmezo - nem kötelezheto akkor sem, ha a kérelmét elutasították: ilyen 
esetben a bunügyi költséget az állam viseli. (BH1998.69) 
6. Változatlanul irányadó az az ítélkezési gyakorlat, amely szerint a XXVIII. Fejezet szerint különleges 
eljárásokban az elozetes letartóztatás elrendelésének, fenntartásának nincs helye. A Be. 555. § (4) bekezdése 
csak arra ad lehetoséget, hogy ha elfogatóparancsot bocsátottak ki, a terhelt a megtalálása esetén orizetbe 
veheto és ezen kényszerintézkedés a tárgyalás, illetve a meghallgatás befejezéséig, legfeljebb hat napig tart. 
(BH1989. 225.) A Btk. 99. § (1) bekezdésében meghatározott alapveto elvekkel összhangban a különleges 
eljárásban orizetben töltött idot a szabadságvesztésbe be kell számítani (BH1996. 4.). 
7. Sajátosan alakul a büntetésvégrehajtási bíró és a különleges eljárásra vonatkozó rendelkezések kapcsolata. 
A bv. bíró muködésének eljárási jogát az 1979. évi 11. tvr. (Bv. tvr.) II. Fejezete tartalmazza. Az eljárást 
meghatározó jogszabályok következo szintjét azok a miniszteri rendeletek töltik ki tartalommal, amelyek a Bv. 
tvr. felhatalmazást tartalmazó rendelkezésein [Be. 103. § (3), 105. § (2), 127. § (1)-(2)] alapulnak. A bv. bíró 
eljárásának a további részletszabályait a büntetoügyekben hozott határozatok végrehajtása során a 
bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet tartalmazza. Mindezek 



szem elott tartásával a Bv. tvr. 6. §-ának (7) bekezdésében írt az a rendelkezés, mely szerint - amennyiben e 
törvényereju rendelet vagy más jogszabály eltéroen nem rendelkezik - a büntetés-végrehajtási bíró eljárására 
a büntetoeljárás szabályai irányadók, nem értelmezheto akként, hogy a bv. bírói eljárásban a Be.-nek a 
különleges eljárásra vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni, az egyéb rendelkezéseit pedig csak 
annyiban, amennyiben a Be. 555. §-ából más nem következik. 
A Bv. tvr. vonatkozó rendelkezései ugyanis nem tartalmazzák nevesítve a különleges eljárás szabályait - mint 
a bv. bírói eljárásban alkalmazandó eljárást -, és a büntetoeljárás sem sorolja fel a bv. bírói eljárásokat az 
egyes különleges eljárások között. A Bv. tvr. speciális rendelkezései pedig megelozik a Be. különleges 
eljárásokra vonatkozó szabályait, amely tükrözodik abban, hogy a büntetoeljárás különleges eljárásai 
körében a meghallgatás csak lehetoség, míg a bv. bírói eljárásban a meghallgatás minden esetben kötelezo, 
attól a bv. bíró tehát nem tekinthet el. E rendelkezés helyes értelmezésébol pedig az következik, amennyiben a 
jogszabály a meghallgatást a bv. bíró számára a büntetoeljárás különleges eljárási szabályaihoz hasonló 
módon kívánta volna szabályozni, úgy azt a törvény szövegében egyértelmuen kifejezésre juttatta volna. 
Mindezek alapján olyan következtetés vonható le, hogy a büntetoeljárás szabályai abban az esetben 
irányadók a büntetés-végrehajtási bíró eljárására, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek esetén 
tárgyalást tart. Ez esetben kötelezo az ügyész és a védo jelenlétének a biztosítása. 
Minthogy a fentiekben kifejtett álláspont alapján a büntetés-végrehajtási bíró által foganatosított 
meghallgatásra nem a büntetoeljárás különleges eljárásra vonatkozó szabályai, hanem a már hivatkozottak 
szerint a Bv. tvr. rendelkezései az irányadók: a meghallgatáson a védo részvételi jogának a biztosítása - így a 
védo kirendelés, és a meghallgatásra történo értesítése, valamint részére perorvoslati jog biztosítása - nem 
kötelezo. 
Egyébként is a védo kirendelésének, illetoleg a meghatalmazásának a hatálya az ügydönto határozat jogerore 
emelkedéséig tart, így az a büntetés-végrehajtás szakában érvényét veszti. (Be. 49. §) Nem kizárt azonban 
annak a lehetosége, hogy a védo meghatalmazása vagy az elítélt külön védo kirendelésére irányuló kérelme 
alapján a védo a meghallgatáson részt vegyen és részére a perorvoslat lehetosége is biztosított legyen. 

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 errol a jogeros ítélet nem vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett. A Btk. 45. §-ának (2) bekezdésén 
alapuló rendelkezés nem pótolható, illetoleg nem vizsgálható felül. 

A Be. az 1973. évi I. törvény 357. §-ával azonosan szabályozza a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának 
utólagos megállapítását. 
1. A bíróságnak, amennyiben a vádlottat szabadságvesztésre ítéli, annak végrehajtási fokozatát (fegyház, 
börtön, fogház) az ítélet rendelkezo részében - felfüggesztett szabadságvesztés esetében is - meg kell 
határoznia [Btk. 45. § (1)]. Ezen ítéleti rendelkezés hiányának pótlását vagy nem a törvénynek megfelelo 
rendelkezés módosítását biztosítja a Be. 556. §. 
A különleges eljárás lefolytatására az elso fokon ügydönto határozatot hozó bíróság az illetékes akkor is, ha a 
mulasztás a másodfokú bíróságot terheli. Az elsofokú bíró iratok alapján, egyesbíróként, végzéssel határoz. 
Az eljárás hivatalból vagy az ügyész, az elítélt vagy a védo indítványára indul. Az eljárás jogszabályi korlátját 
e- szakasz II. fordulata fogalmazza meg. A Btk. 45. §-ának (2) bekezdésén alapuló rendelkezés - végrehajtási 
fokozat mérlegeléssel történo megállapítása - utólagos megváltoztatását ugyanis kifejezetten kizárja. 
Minthogy az ítélkezési gyakorlat nem tesz különbséget a Btk. 45. § (2) bekezdése és a szintén bírói mérlegelést 
igénylo, az összbüntetéssel kapcsolatos Btk. 94. § (2) bekezdése szerinti rendelkezés között, ezért ez utóbbi 
szabály alapján hozott döntés felülvizsgálata sem lehetséges a különleges eljárás keretei között. (FBK. 
1996/24.) A jogeros összbüntetési ítéletben a törvényben eloírt szabadságvesztésnél eggyel enyhébb 
végrehajtási fokozat megállapítása a különleges eljárás keretében nem vizsgálható. (BH1986. 496) Ide 
kapcsolható, hogy különleges eljárás nélkül az összbüntetésbe foglalás során az eljáró bíróság köteles az 
alapítéletben tévesen megjelölt büntetés-végrehajtási fokozatot helyesbíteni. (BH1983. 103) 
2. A különleges eljárást lefolytató bíróság végzésének a rendelkezo részében megállapítja, hogy az 
alapügyben hozott jogeros ítélettel kiszabott szabadságvesztés büntetést fegyház, börtön vagy fogház 



fokozatban kell-e végrehajtani, illetve a jogeros ítéletnek a szabadságvesztés végrehajtási fokozatáról szóló 
rendelkezést hatályon kívül helyezi és megállapítja a vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelo fegyház, 
börtön illetve fogház fokozatot. 
A végzés ellen a kézbesítéstol számított nyolc napon belül fellebbezési lehetoség van. A fellebbezésre 
jogosultak körét a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontja határozza meg. 
A szabadságvesztés végrehajtási fokozatának utólagos megállapítása iránt indított különleges eljárásban a 
felmerült bunügyi költséget az elítélt viseli. 
A bíróságnak a bünteto határozatról újabb értesítést kiállítania nem kell. A bíróság nyomban - eredeti bírói 
aláírással ellátott - megkeresést intéz ahhoz a szervhez, amelyhez az értesítést elozoleg már megküldte, és a 
megkeresésében utal arra, hogy az értesítésben közölt határozatot milyen módosításokkal kell végrehajtani. A 
megkereséshez megfelelo számban csatolni kell a bírósági határozat jogeros és végrehajthatósági záradékkal 
ellátott kiadmányát is. [lásd: a bünteto ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és 
egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9) IM rendelet II. Fejezete] 

A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása 

557. § (1) A bíróság utólag határoz, ha a jogeros ítélet a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatban nem a 
törvénynek megfeleloen rendelkezett. 

(2) Ha a bíróság az életfogytig tartó szabadságvesztésbol történo feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
idopontjáról határoz utólag, tárgyalást tart. 

A Be. 557. § (1) bekezdése azonos az 1973. évi I. törvény 359. §-ával, de kiegészül egy (2) bekezdéssel. 
1. Szükséges lehet a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos jogeros ítéleti rendelkezés helyesbítése, 
másrészt ilyen tartalmi rendelkezés hiánya esetén annak pótlása. Rendelkezni kell ugyanis arra az esetre, ha a 
bíróság nem mondotta ki, hogy az elítélt nem bocsátható feltételes szabadságra, illetve ugyancsak a törvény 
eloírásait figyelmen kívül hagyva zárta ki az elítéltet a feltételes szabadságra bocsátás lehetoségébol. 
A feltételes szabadságra bocsátás kedvezményébol kizárt, akit olyan szándékos buncselekmény miatt ítélnek 
szabadságvesztésre, amelyet korábbi végrehajtandó szabadságvesztésre ítélése után, a végrehajtás befejezése 
elott követett el; aki a szabadságvesztésbol legalább két hónapot nem töltött ki, aki a buncselekményt 
bunszervezetben követte el [Btk. 47. § (4) a), b), d)]. 
Fentiekbol következik, hogy a Be. 557. §-ban szabályozott eljárásra akkor kerülhet sor, ha 
- a bíróságnak a Btk. 47. § (4) bekezdés a), b), d) pontjai alapján rendelkeznie kellett volna a feltételes 
szabadságra bocsátás kizárásáról, de nem rendelkezett; 
- tévesen hivatkozott a Btk. 47. § (4) bek. a), b) pontjaira, amikor kizárta a terheltet a feltételes szabadságra 
bocsátás kedvezményébol. 
A Be. 557. § alkalmazhatóságának idobeli korlátait a bírói gyakorlat munkálta ki. Így a feltételes szabadság 
kizárására a korábbi szabadságvesztést kiszabó ítélet jogerore emelkedésétol annak kitöltéséig bármikor - 
tehát nemcsak a feltételes szabadság alatt történt újabb elkövetés esetén - sor kerülhet. 
A bíróság az összbüntetési eljárásban is pótolhatja vagy helyesbítheti a feltételes szabadságra bocsátásra 
vonatkozó rendelkezést, ha észleli, hogy az alapítélet ebben a tekintetben téves rendelkezést tartalmaz. 
(BH1978. 159.) 
Nem változtatható meg az összbüntetési ítéletnek a terhelt feltételes szabadságra bocsátásból való kizárását 
kimondó rendelkezése, ha az összbüntetési ítéletben foglalt egyik alapítélettel kapcsolatban engedélyezett 
feltételes szabadságot a bíróság a pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megsértése folytán szüntette 
meg, emellett a terhelt az összbüntetés alapjául szolgáló buncselekményt a korábbi ítélettel engedélyezett 
feltételes szabadság tartama alatt valósította meg. (BH1995. 1.) 
Ugyanakkor a korábbi feltételes szabadság megszüntetése nem minden esetben jár együtt a feltételes 
szabadság kedvezményébol való kizárással, mert a feltételes szabadság megszüntetésére akkor is sor kerülhet, 
ha az elítélt kizárása a feltételes szabadságra bocsátásból szóba sem jöhet, mert az elítéltet nem 
szabadságvesztésre ítélik. [Btk. 48. § (4)] 
2. Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén a bíróság az ítéletben meghatározza a feltételes 
szabadságra bocsátás legkorábbi idopontját, amely legalább húsz év, vagy ha az életfogytig tartó 
szabadságvesztést olyan buncselekmény miatt szabták ki, amelynek büntethetosége nem évül el, legalább 
harminc év. 
Amennyiben a jogeros ítélet nem tartalmaz ilyen rendelkezést, azt a bíróságnak a Be. 557. § (2) bekezdése 
alapján lefolytatott különleges eljárás keretén belül kell pótolnia. Garanciális jelentoségu - a miniszteri 
indokolás szerint - a tárgyalás tartásának kötelezo eloírása, amely az elítélt érdekeit érvényesíti. 



A tárgyaláson az ügyész részvétele nem kötelezo, indítványát írásban is megteheti, míg a védo a Be. 46. § a) 
pontja értelmében megjelenésre kötelezett. 
Az életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabása esetén, amennyiben a bíróság elmulasztotta a terheltet a Btk. 
47. § (4) bekezdés a), b), d) pontjai ellenére kizárni a feltételes szabadság kedvezményébol, ezt az (1) 
bekezdésben szabályozott eljárás keretei között, tárgyaláson kívül teheti meg. Egyébként a (2) bekezdés 
esetében csak tárgyaláson lehet dönteni. 
3. A bíróság egyesbíróként, végzéssel határoz. 
A végzés rendelkezo részében megállapítja, hogy a jogerosen kiszabott szabadságvesztés büntetésbol az elítélt 
nem bocsátható feltételes szabadságra, illetoleg meghatározza a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
idopontját. 
Amennyiben a feltételes szabadságra bocsátás kizárása törvénysérto volt, a jogeros határozatban a bíróság a 
végzés rendelkezo részében hatályon kívül helyezi ezen rendelkezést. 
A végzés elleni fellebbezésre a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontjában foglaltak az irányadóak. (A határozat 
végrehajtására lásd a Be. 556. §-ához fuzött magyarázatot.) 
A határozat jogerore emelkedése esetén az a bíróság, amelyik a feltételes szabadságra vonatkozó 
rendelkezésrol utólag határozott, az errol kiállított értesítolapot és a jogeros határozat két kiadmányát a bv. 
csoport útján haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 19. 
§]. 

A feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának elhalasztása életfogytig 
tartó szabadságvesztés esetén 

558. § A bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson határoz az életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátásának legkorábbi idopontja elhalasztásáról (Btk. 47/B. §). 

1. E szakasz rendelkezik az életfogytig tartó szabadságvesztésbol feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
idopontjának elhalasztásáról, amikor újabb elítélésre kerül sor. Az anyagi jogi rendelkezések az 1998. évi 
LXXXVII. törvénnyel módosultak. Ennek megfeleloen a hatályos Btk. rendelkezéseket kell ebben az eljárásban 
figyelembe venni. 
A Btk. 47/B. § különböztet a követelmények tekintetében aszerint, hogy az életfogytig tartó szabadságvesztésre 
elítélt mikor követte el a másik buncselekményt, s emiatt mikor ítélték el. 
E szerint az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélés elott elkövetett buncselekmény miatt: 
- az életfogytig tartó szabadságvesztésbol történt feltételes szabadságra bocsátás alatt határozott tartamú, 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés esetén a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti és a feltételes 
szabadságra bocsátás legkorábbi idopontját a határozott tartamú szabadságvesztés idotartamáig elhalasztja. 
A továbbiakban azonos feltétel az utólag határozott tartamú szabadságvesztésre ítélés. Az életfogytig tartó 
szabadságvesztés végrehajtása alatt elkövetett buncselekmény miatt: 
- az életfogytig tartó szabadságvesztés végrehajtása alatt ítélik el, a bíróság a feltételes szabadságra bocsátás 
legkorábbi idopontját a határozott ideig tartó szabadságvesztés tartamáig, de legalább öt és legfeljebb húsz 
év közötti idotartamra halasztja; 
- az életfogytig tartó szabadságvesztésbol történo feltételes szabadságra bocsátás alatt ítélik el, a bíróság a 
feltételes szabadságot megszünteti és a feltétes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontját az elozo 
bekezdésben írtak szerint elhalasztja. 
- Az életfogytig tartó szabadságvesztésbol történo feltételes szabadságra bocsátás alatt elkövetett 
buncselekmény miatt ítélik el, a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti és a fentiek szerint halasztja el a 
feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontját. 
Az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt feltételes szabadságra bocsátása legkorábbi idopontjának 
elhalasztásáról az újabb buncselekményt elbíráló bíróság az ítéletében rendelkezik. Erre, a törvény kizáró 
rendelkezésének hiányában, a helyi bíróság is jogosult. 
Ha az utóbb eljáró bíróság a rendelkezést elmulasztja, a Be. 558. §-a szerinti eljárást kell lefolytatni. 
Az eljárására a Be. 555. § (2) bekezdés b) pontja alapján mind az életfogytiglan, mind a határozott tartamú 
szabadságvesztést kiszabó bíróság jogosult. Az eljárás rendszerint a bv. intézet értesítése alapján indul, de 
hivatalból a bíróság maga is elrendelheti, ha értesül az újabb elítélésrol. Az ügyész is indítványozhatja a 
különleges eljárás lefolytatását. 
A bíróság egyes bíróként eljárva, végzésben határoz. 



Ennek során a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának elhalasztására irányuló ügyészi 
indítványt elutasítja vagy a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfeleloen, dönt az elhalasztásról. A 
határozat ellen a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyek élhetnek fellebbezéssel. 
A büntetoügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló 
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 09.) IM rendelet 20. § (1) bekezdése értelmében, ha a határozott ideig tartó 
szabadságvesztést azért nem lehet végrehajtani, mert az elítéltet más ügyben életfogytig tartó 
szabadságvesztésre ítélték, a kiszabott szabadságvesztésrol az értesíto lapot ki kell állítani, de annak 
"Megjegyzés" rovatában ezt a körülményt, valamint a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi 
idopontjának elhalasztását (Btk. 47/B. §) fel kell tüntetni. 
2. Az a bíróság, amelyik a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának elhalasztásáról utólag 
határoz, jogeros határozatának két kiadmányát - a bv. csoport útján - haladéktalanul megküldi az elítéltet 
fogvatartó bv. intézetnek. 
Megjegyzendo, hogy a Btk. 47/B. § (5) bekezdése esetén - amikor az elítéltet az életfogytig tartó 
szabadságvesztésbol történt feltételes szabadság alatt elkövetett buncselekmény miatt a feltételes szabadság 
tartamának lejárta után ítélik határozott tartamú szabadságvesztésre - a bíróság a feltételes szabadságot 
megszünteti és ennek elmulasztása esetén a Be. 558. §-ban szabályozott különleges eljárást folytatja le. 

A feltételes szabadság megszüntetése 

559. § A bíróság a feltételes szabadság megszüntetésérol utólag határoz, ha errol a feltételes szabadság tartama 
alatt elkövetett buncselekményt elbíráló bíróság nem rendelkezett. 

A Be. ezen rendelkezése megegyezik az 1973. évi I. törvény 362. §-ával. 
A Btk. 48. § (4) bekezdése alapján a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet a feltételes 
szabadság alatt elkövetett buncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ha az elítéltet egyéb 
büntetésre ítélik, vagy ha a magatartási szabályokat megszegi, a bíróság a feltételes szabadságot 
megszüntetheti. 
A Be. 559. §-ában foglalt eljárás keretében kizárólag a feltételes szabadság megszüntetésérol lehet 
rendelkezni, és csak abban az esetben, ha az elítéltet a feltételes szabadság alatt elkövetett buncselekmény 
miatt végrehajtható szabadságvesztésre ítélik, de az újabb ügyben eljáró bíróság jogeros ítéletében 
elmulasztotta a feltételes szabadságot megszüntetni. 
Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra az elhatárolásra, hogy a Btk. 48. § (4) bekezdés II. fordulatára nem 
terjesztheto ki ezen különleges eljárás, amikor tehát nem szabadságvesztésre ítélés, illetve magatartási 
szabály megszegése miatt merül fel a feltételes szabadság megszüntetésének a lehetosége miután ez 
mérlegelési jogkörbe tartozik s mint ilyen, utólag nem lehet ebben állást foglalni. 
Ha az elítéltet az életfogytig tartó szabadságvesztésbol történt feltételes szabadságra bocsátás alatt elkövetett 
buncselekmény miatt határozott tartamú szabadságvesztésre ítélik, a feltételes szabadság megszüntetésérol és 
a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának elhalasztásáról az alapügyben eljárt bíróság a Be. 
558. § alapján, tárgyaláson határoz. (Lásd az ehhez fuzött magyarázatot) 
A feltételes szabadság utólagos megszüntetésére az alapügyben eljárt bíróság jogosult. Az eljárás az ügyész 
indítványára, vagy hivatalból, rendszerint a BV Intézet értesítése alapján indul meg. 
A bíróság egyesbíróként eljárva, végzésben megszünteti a feltételes szabadságot vagy az erre irányuló ügyészi 
indítványt elutasítja. 
A határozat ellen a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyek élhetnek fellebbezéssel. 
A határozat végrehajtására a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 19. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak. 

A feltételes szabadság megszüntetésére vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása 

560. § A bíróság utólag határoz, ha a jogeros ítélet a feltételes szabadság megszüntetésérol nem a törvénynek 
megfeleloen rendelkezett. 

A jelen szakasz új rendelkezés a Be.-ben. 
A Btk. 48. § (4) bekezdése alapján a bíróság a feltételes szabadságot megszünteti, ha az elítéltet a feltételes 
szabadság alatt elkövetett buncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ha az elítéltet egyéb 
büntetésre ítélik, vagy ha a magatartási szabályokat megszegi, a bíróság a feltételes szabadságot 
megszüntetheti. 



Ha a feltételes szabadság megszüntetésére törvénysérto módon került sor, indokolt ennek módosítása egy 
egyszerubb eljárás keretében. Ezt hivatott szolgálni a Be. 560. §-ának a rendelkezése. 
Itt is jelezzük, hogy különleges eljárás keretében utólag nem lehet a bíróság mérlegelését felülbírálni. Tehát a 
jelen esetben ha nem a végrehajtandó szabadságvesztéssel kötelezoen együtt járó feltételes szabadság 
megszüntetésének kérdésében kell utólag állást foglalni, az egyéb büntetés illetve a magatartási szabály 
megszegése esetén az nem vizsgálható, hogy ezek mennyiben indokolták a feltételes szabadság 
megszüntetését. A buncselekmény elkövetésének vagy a magatartási szabály megszegésének ideje lehet pl. 
tévedés tárgya, ami miatt korrigálni kell a korábbi döntést. 
Az eljárás hivatalból vagy az ügyész indítványára indul, de nem kizárt a terhelt vagy a védo kérelmére sem, 
mert hisz az eljárás várható eredménye kedvezo helyzetet teremt számukra. 
A bíróság egyesbíróként, a végzésben vagy elutasítja a módosításra irányuló indítványt, vagy hatályon kívül 
helyezi a feltételes szabadság törvénysérto megszüntetésre vonatkozó rendelkezést. 
A feltételes szabadságrabocsátás lehetoségét azonban ez a rendelkezés csak elvileg teremti meg, mert annak 
tényleges engedélyezése - egyéb törvényi feltételek együttes fennállása esetén - az 1979. évi 11. tvr.-rel 
szabályozott büntetés-végrehajtási bíró feladata. 
A végzés ellen a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontja alapján a terhelt, a védo és az ügyész jelenthet be 
fellebbezést. 
A jogeros határozat végrehajtására a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 19. §-ában foglalt rendelkezések az 
irányadók. 

Közérdeku munka utólagos meghatározása 

561. § A bíróság utólag határoz, ha a közérdeku munkát kiszabó jogeros ítéletében nem határozott meg közérdeku 
munkaként végzendo munkát. 

Az 1997. évi LXXIII. törvény 3. §-a - a korábbi szabályozástól eltéroen - az ítélo bíróság feladatává tette 
annak meghatározását, hogy az elítélt milyen természetu munkát köteles végezni. 
Az ítélet rendelkezo részében a közérdeku munka természetét - figyelemmel a terhelt egészségi állapotára és 
képzettségére - olyan általánosságban kell meghatározni, amely annak végrehajthatóságát biztosítja (pl. 
könnyu fizikai munka). 
Amennyiben a jogeros ítélet nem határozza meg a közérdeku munkaként végzendo munkát, az alapügyben 
eljárt bíróság errol a Be. 561. § által szabályozott eljárás keretében, utólag határoz. 
A bíróság az eljárást hivatalból vagy az ügyész, terhelt, védo indítványára rendelheti el. 
A Btk. 9. § (2) bekezdése értelmében az elköveto személyi adottságait a bíróság a bizonyítási eljárás adataiból 
ismerheti meg. Ha ez hiányos, a különleges eljárás keretében lehetoség van bizonyítás felvételére (Be. 555. § 
(2) bekezdés e) pont) és ekkor a bíróság tárgyalást tart (pl. szakképzettségére igazoló okirat, betegségre utaló 
orvosi dokumentáció beszerzése). 
Természetesen elegendo információ birtokában a bíróság iratok alapján vagy meghallgatást követoen is 
határozhat végzésben az adott kérdésrol. A tárgyaláson és a meghallgatáson az ügyész illetoleg védo jelenléte 
nem szükséges. 
A határozat ellen a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontja alapján az ügyész, védo és terhelt jelenthet be 
fellebbezést. 
A bíróság sem az ügydönto határozatban, sem a közérdeku munka utólagos meghatározásakor nem dönt 
mindenrol, csak a munkát és annak tartamát határozza meg. A végrehajtás további konkretizálása - a 
hivatásos pártfogó javaslatára a munkavégzés helyének kijelölése - a büntetés-végrehajtási bíró feladata. 
(Bv.tvr. 61. § (3) bekezdés) 

A pénzmellékbüntetés helyébe lépo szabadságvesztés utólagos meghatározása 

562. § A bíróság utólag határoz, ha jogeros ítélet nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett a 
pénzmellékbüntetésnek - meg nem fizetése esetén - szabadságvesztésre átváltoztatásáról. 

A Be. a korábbi törvény 367. §-ával megegyezoen szabályozza ezen eljárást. 
A Btk. 65. § (1) és (2) bekezdése értelmében a pénzmellékbüntetést meg nem fizetése esetén fogházban 
végrehajtandó szabadságvesztésre kell átváltoztatni. Ebben az esetben ezer forinttól tizenötezer forintig 
terjedo összeg helyett egy-egy napi szabadságvesztést kell számítani. Ezen szabadságvesztés egy napnál 
rövidebb és két évnél hosszabb nem lehet. 



A Be. 258. § (2) bekezdése határozza meg az ítélet rendelkezo részének a tartalmát. Így a bunösséget 
megállapító és büntetojogi szankciót alkalmazó ítéletnek tartalmaznia kell többek között a Btk. 65. §-ában 
foglalt, a büntetéssel kapcsolatos fenti rendelkezéseket is. 
A Be. 562. §-ában foglalt eljárásra akkor kerül sor, ha az ítélkezo bíróság a jogeros ítéletében nem, vagy nem 
a törvénynek megfeleloen rendelkezett a kiszabott pénzmellékbüntetés - meg nem fizetés esetére szóló - 
átváltoztatásáról. 
Ennek megfeleloen vagy az ítéleti rendelkezés pótlásáról vagy annak módosításáról beszélhetünk. Nem a 
törvénynek megfeleloen rendelkezett a bíróság, amikor az átváltoztatás kulcsát ezer forint alatti vagy 
tizenötezer forint feletti összegben határozta meg, vagy a pénzmellékbüntetés helyébe lépo szabadságvesztés a 
Btk. 65. § (2) bekezdés II. mondatában meghatározottnál rövidebb vagy hosszabb tartamú. 
A terhelt kereseti (jövedelmi) vagy vagyoni viszonyainak téves bírói mérlegelése és ennek megfelelo 
átváltoztatási kulcs alkalmazása nem korrigálható a jelen eljárás keretei között. 
Az átváltoztatási kulcs törvénynek megfelelo módosítására csak oly mértékben kerülhet sor, hogy a 
pénzmellékbüntetés helyébe lépo szabadságvesztés a ketto évet ne haladja meg. 
A bíróság egyesbíróként, végzésben, az iratok alapján határoz. A rendelkezés pótlása megállapító végzésben 
történik, a megváltoztatás esetén elsoként a téves ítéleti döntést hatályon kívül kell helyezni. 
A fellebbezésre jogosultak körét a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontja, míg a határozat végrehajtására 
vonatkozó rendelkezést a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 39. §-a tartalmazza. 

A pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre 

563. § (1) A pénzbüntetésnek, illetoleg a pénzmellékbüntetésnek 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. 
E- rendelkezés az 1973. évi I. törvény 368. §-ával azonos tartalmú. 
A pénzbüntetés és a pénzmellékbüntetés meg nem fizetése esetén szabadságvesztésre történo átváltoztatásról a 
bunösséget megállapító és büntetést alkalmazó ítéletben kell a bíróságnak rendelkeznie. Ezen rendelkezések 
anyagi jogi alapját a Btk. 52. § és 65. § (2) bekezdése, fiatalkorúaknál pedig a Btk. 114. § (2) bekezdése 
teremti meg. Felnottkorú terhelteknél a pénzbüntetést napi tételenként kell egy-egy napi szabadságvesztésre 
átváltoztatni, míg a pénzmellékbüntetés helyébe lépo szabadságvesztést ezer forinttól tizenötezer forintig 
terjedo átváltoztatási kulcs szerint kell meghatározni. Az elozo esetben ilyenkor a szabadságvesztés két 
hónapnál rövidebb is lehet, az utóbbi esetben a szabadságvesztés egy napnál rövidebb és két évnél hosszabb 
nem lehet. 
Mind a pénzbüntetés, mind a pénzmellékbüntetés átváltoztatására azonban csak akkor kerül sor - az 555. § 
(2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltéroen - hivatalból vagy az ügyész indítványára, ha a BGH 
felhívásának kézhezvételétol számított tizenöt napon belül az elítélt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget. 
[9/2002. (IV.9.) IM rendelet 77. §] 
Fiatalkorúaknál a Be. 563. §-ában szabályozott eljárás alkalmazására a pénzbüntetés és a 
pénzmellékbüntetés behajthatatlansága esetén kerül sor (lásd a Be. 466. §-ához fuzött magyarázatot). 
Ha a pénzbüntetést kiszabó határozat a másodfokú bírósági eljárásban lett jogeros, az elso fokú bíróság a 
meg nem fizetett pénzbüntetést csak azután változtatja át szabadságvesztésre, ha a másodfokú bíróság a 
bünteto ügy iratait már visszaküldte (Bv. Ut. 105. § (2) bekezdés). 
2. A bíróság egyesbíróként, az iratok alapján, végzésben határoz. Határozata ellen a Be. 563. § (2) bekezdése 
a fellebbezési lehetoséget kizárja. A miniszteri indokolás szerint a végrehajtás elhúzódása érdekében zárja ki 
a törvény a végzés elleni fellebbezést. A meg nem fizetés jogkövetkezményeirol a terheltet ugyanis már az 
alapeljárásban hozott ügydönto határozatban tájékoztatta a bíróság. 
A bíróság a pénzbüntetést helyettesíto szabadságvesztésrol értesítést állít ki, és azt az átváltoztató végzéssel a 
Bv. csoportnak, az átváltoztató végzés egy kiadmányát pedig a BGH-nak küldi meg. A szabadságvesztésrol 
kiállított értesítésben azt is fel kell tüntetni, hogy a szabadságvesztés a BGH által milyen tételszám alatt eloírt 
pénzbüntetést helyettesít [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 78. §]. 
A pénzbüntetés átváltoztatása esetén a bíróság a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet IV. fejezetében foglalt 
rendelkezések szerint jár el. 
A helyettesíto szabadságvesztés végrehajtásának megkezdése elott lehetoség van a pénzbüntetés egy 
összegben történo befizetésére. Az elítélt a befizetést igazoló feladóvevény bemutatását követoen mentesül 
szabadságvesztés letöltése alól. Ha a helyettesíto szabadságvesztés végrehajtása alatt a pénzbüntetést 



egészben vagy részben megfizették, ennek figyelembevételével a pénzbüntetésbol lerovottnak tekintendo 
összeget a BGH visszafizeti. [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 80. §]. 

A jármuvezetéstol eltiltás utólagos beszámítása 

564. § A bíróság utólag határoz, ha az elítélt vezetoi engedélye visszavonásának a jármuvezetéstol eltiltás 
idotartamába való beszámításáról a jogeros ítélet nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett. 

Az 1973. évi I. törvény 370. §-a megegyezik a hatályos Be. rendelkezésével. 
A jármuvezetéstol el lehet tiltani azt, aki az engedélyhez kötött jármuvezetés szabályainak megszegésével 
követi el a buncselekményt, vagy buncselekmények elkövetéséhez jármuvet használ (Btk. 58. §). 
A jármuvezetéstol eltiltás mellékbüntetés tartamába be kell számítani azt az idot, amelyre az elítélt vezetoi 
engedélyét a buncselekménnyel összefüggésben visszavonták. [1979. évi 11. tvr. (Bv. tvr.) 173. § (1) bekezdés] 
A jármuvezetéstol eltiltást kimondó ítélet rendelkezo részében a beszámításról határozni kell. 
A Be. 564. §-ában szabályozott különleges eljárás alkalmazására akkor kerülhet sor, ha az ítélkezo bíróság 
elmulasztott a beszámításról rendelkezni és ezt pótolni kell vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett és 
az módosításra szorul. 
A bíróság egyesbíróként eljárva, az iratok alapján, végzésben pótolja a hiányzó ítéleti rendelkezést vagy 
pedig a törvénynek megfelelo határozatot hoz. 
A fellebbezésre jogosultak körét a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontja határozza meg. Ha a bíróság a Be. 564. 
§-a alapján a jármuvezetéstol eltiltás idotartamába való beszámításról utólag határoz, új mellékbüntetési 
értesítolapot kell kiállítani és valamennyi hatóságnak és szervnek meg kell küldeni, ahová korábban a 
mellékbüntetési értesítolapot megküldték [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 103. §]. 

Mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és jármuvezetéstol eltiltás, valamint a 
végleges hatályú kiutasítás alól 

565. § (1) A foglalkozástól, illetoleg a jármuvezetéstol végleges eltiltás alóli mentesítést az elítélt az alapügyben 
elso fokon eljárt bíróságnál kérheti. 

(2) A bíróság a kérelem elbírálása elott beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi elofeltételei 
hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja. 

(3) A végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítést az elítélt az alapügyben elso fokon eljárt bíróságnál kérheti. A 
kérelmet a Magyar Köztársaság külképviseleténél is elo lehet terjeszteni. 

(4) A bíróság a kérelem elbírálása elott beszerzi az ügyész, az idegenrendészeti hatóság, valamint - lehetoség 
szerint - az elítélt lakóhelye szerinti állam bunügyi jogsegély teljesítésére feljogosított hatóságának nyilatkozatát. Ha 
a mentesítés törvényi elofeltételei hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja. 

A hatályos rendelkezés megegyezik az 1973. évi I. törvény 370/A. §-ával. 
1. A foglalkozástól eltiltás és a jármuvezetéstol eltiltás határozott ideig tartó vagy végleges hatályú 
mellékbüntetés [Btk. 57. § (1), 59. § (1)], amelyet a Be. 330. §-ának értelmében az ítélkezo bíróságnak az 
ügydönto határozat rendelkezo részében kell kimondania. 
A Btk. 57. § (3) bekezdése és az 59. § (2) bekezdése végleges hatályú eltiltás esetén lehetové teszi az ezen 
mellékbüntetések alóli mentesítést. A mentesítés elofeltétele, hogy az eltiltás óta eltelt tíz év, és annak - a 
bíróság által eloírt módon történo igazolása -, hogy az elítélt a foglalkozás gyakorlására illetve a 
jármuvezetésre ismét alkalmas (Btk. 57. § (3) bekezdés). A tíz éves várakozási ido a jármuvezetéstol végleges 
hatályú eltiltás alóli mentesítés esetén nem a gépjármuvezeto-engedély bevonásának, hanem az ezt kimondó 
határozat jogerore emelkedésének a napjától veszi kezdetét (BH1992. 365). 
A mellékbüntetés hatálya alatt kitöltött tíz év elteltével azonban csupán lehetoség nyílik az elítélt számára, 
hogy a foglalkozás gyakorlására alkalmassá válás függvényében a mellékbüntetés alóli mentesítése 
megtörténhessen. Nyilvánvaló, hogy annál az elítéltnél, aki a jármuvezetéstol végleges eltiltás hatálya alatt 
olyan újabb buncselekményt követ el, ami indokolná vele szemben a jármuvezetéstol eltiltás ismételt 
alkalmazását, ám annak a kiszabását a végleges hatályú eltiltás céltalanná tette, ezt a körülményt az eloírt 
várakozási ido eltelte után fokozott nyomatékkal kell értékelni annak eldöntésénél, hogy a törvény által 
megkívánt 10 éves kifogástalan (a közlekedésben részvétel szempontjából mértékadó) életvitel 
megállapítható-e a kérelmezo javára, és ilyen összefüggésben a jármuvezetésre alkalmasság szempontjából. 
Egyértelmu, hogy ha az elítélt az eloírt tíz éves várakozási ido alatt a jármuvezetéstol eltiltásra okot adó 
ismételt jogsérto magatartást tanúsított, ez a jármuvezetésre alkalmatlanságra való következtetést alapozza 



meg. Az ilyen elköveto esetében differenciált ítélet alkotással lehet csupán állást foglalni abban a kérdésben, 
hogy alkalmassága még egyáltalán megállapítható-e. 
A jármuvezetéstol ismételt, végleges hatályú eltiltás ítélkezési gyakorlata ellen szól, hogy ha a terhelt és a 
hozzá hasonló közlekedési életvitelu, bunözo életmódot folytató személyekkel szemben több alkalommal is sor 
kerülne a legsúlyosabb feltétel mellett a mellékbüntetés kiszabására, az ilyen mellékbüntetések egymás utáni 
alkalmazása a bünteto ítélkezés komolyságát is veszélyeztetné. (BH1992.509) 
2. A Be. 565. §-ban szabályozott eljárás a terhelt és a védo kérelmére indul. Ebben speciális e rendelkezés a 
Be. 555. § (2) bekezdés a) pontjához képest. 
A kérelmet az alapügyben elso fokon eljárt bíróságnál kell benyújtani még abban az esetben is, ha nem az 
elso fokú, hanem a másodfokú bíróság alkalmazta a végleges hatályú eltiltást. A bíróság a kérelem elbírálása 
elott beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Az indítvány megtétele elott a bíróságnak az ügyészt olyan helyzetbe 
kell hozni, hogy megismerje mindazokat az adatokat, amelyek a bíróság rendelkezésére állnak a mentesítés 
elbírálásához. 
A bíróság az ügyészi nyilatkozat megérkezését követoen elodlegesen azt vizsgálja, hogy a törvényben 
megkívánt tíz év várakozási ido eltelt-e. Ha ezen feltétel hiányzik, a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 
elutasítja. Ha a tíz év eltelt, a bíróságnak az alkalmasság kérdésében kell állást foglalnia. A jármuvezetéshez 
szükséges jártasságot a rendorségnél kell igazolni [Bv. tvr. 73. § (2)]. 
A foglalkozás gyakorlására vonatkozó alkalmasságot a bíróság döntésétol függoen a kérelmezonek kell 
igazolnia vagy erre nézve a bíróság szakértoi bizonyítást vehet fel. 
A bíróság a mentesítés kérdésében egyesbíróként eljárva, az iratok alapján, de szükség szerint 
meghallgatáson illetve bizonyítás felvétele esetén tárgyaláson végzésben határoz. A Be. 555. § (2) bekezdés g) 
pontja alapján a határozat ellen fellebbezési lehetoséget biztosít a törvény. 
3. A Btk. 1998. évi LXXXVII. törvénnyel történt módosítása jelentos változásokat hozott a kiutasítás 
mellékbüntetés szabályozásában, miután bevezette a mellékbüntetés határozott ideig tartó és végleges hatályú 
formáját. Ezzel az anyagi jogi módosítással összefüggésben vált szükségessé az eljárásjogi rendelkezések 
meghozatala. 
A Btk. 61. § (3) bekezdésében megfogalmazott végleges hatályú kiutasítást, mint mellékbüntetést, különösen 
olyan, nem magyar állampolgár elkövetokkel szemben indokolt alkalmazni, akik a szervezett bunözés elleni 
keretben követtek el, a közbiztonságot már jellegénél fogva súlyosan sérto buncselekményeket, pl.: 
terrorcselekményt, visszaélést robbanóanyaggal vagy robbantószerrel, fegyvercsempészetet, visszaélést 
kábítószerrel stb., illetve az országban való tartózkodásuk a nemzetközi szervezett bunözéssel tartott 
kapcsolatok folytán jelentosen veszélyezteti a közbiztonságot. 
A Btk. 61. § (5) bekezdése lehetové teszi, hogy a bíróság a végleges hatályú kiutasítás alól - amennyiben 10 év 
eltelt - mentesítse az elítéltet, ha erre érdemes. 
Az eljárás kizárólag az elítélt kérelmére indul, hiszen ennek a szükségessége értelemszeruen az o 
érdekkörében jelentkezik. Ebben speciális e rendelkezés a Be. 555. § (2) bekezdés a) pontjához képest. 
A kérelmet a Magyar Köztársaság külképviseleti hatóságánál vagy az elso fokon eljárt bíróságnál lehet 
eloterjeszteni. Abban az esetben is az alapügyben elso fokon eljárt bíróság az illetékes az intézkedésre, ha a 
másodfokú bíróság alkalmazta a végleges hatályú kiutasítást. 
A mentesítés iránti kérelem elbírálásának egy objektív és egy szubjektív feltétele van. 
Objektív feltétel az, hogy a végleges hatályú kiutasítást kimondó határozat jogerore emelkedését követoen, a 
kérelem eloterjesztéséig 10 év már eltelt. Az ítélet jogerore emelkedése és a kiutasítás végrehajtása idoben 
nem esik egybe, a végrehajtásra hosszabb, rövidebb ido elteltével kerül csak sor, így a várakozási ido nem 
ezen idoponttól, hanem a jogerore emelkedés napjától számítódik. 
A (4) bekezdés a mentesítési kérelmet elbíráló feladatait határozza meg. 
Az érdemesség, mint szubjektív feltétel elbírálásánál elsosorban az elítéltnek a kiutasítás óta eltelt 10 év alatt 
folytatott életmódját kell figyelembe venni. Ennek érdekében célszeru megkeresni az elítélt lakóhelye szerinti 
állam bunügyi jogsegély teljesítésére feljogosított hatóságát, nyilatkozattétel végett. A megkeresést minden 
esetben a Magyar Köztársaság Igazságügyi Minisztériumának Nemzetközi Foosztályán keresztül kell kiadni. 
A megkeresett állam nyilatkozatának hiánya önmagában nem ad alapot a mentesítés iránti kérelem 
elutasítására. Továbbá azt is értékelni kell, hogy - amennyiben erre módja volt - jóvá tette-e a cselekményével 
okozott érdeksérelmet. 
A törvényben megfogalmazott, az idegenrendészeti hatóság nyilatkozattételi jogosultsága azon alapul, hogy a 
2002. január 1-jétol hatályba lépett külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2001. évi XXXIX. 
törvény állapítja meg a külföldiek beutazásának és magyarországi tartózkodásának szabályait. A törvény IV. 



Fejezete tartalmazza a külföldiekre vonatkozó rendészeti szabályokat, így különösen az idegenrendészeti 
kiutasításra, illetoleg a beutazási és tartózkodási tilalomra vonatkozó rendelkezéseket. 
A kiutasítás mellékbüntetés és a közigazgatási határozattal alkalmazott kiutasítás független egymástól. 
Mindkettot végre kell hajtani, de párhuzamosan is folyhatnak. 
A bíróság a kérelem elbírálása elott beszerzi az ügyészi nyilatkozatot is. Az indítvány megtétele elott a 
bíróságnak célszeru biztosítani, hogy megismerje az ügyész mind az idegenrendészeti hatóság, mind az elítélt 
lakóhelye szerinti hatóság nyilatkozatának tartalmát. 
A bíróság az ügyészi nyilatkozat megérkezését követoen elsodlegesen azt vizsgálja, hogy a törvényben 
megkívánt 10 év várakozási ido eltelt-e. Ha ezen feltétel hiányzik, a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat 
nélkül elutasítja. Ha a 10 év eltelt, a bíróságnak az érdemesség kérdésében kell állást foglalnia. 
A bíróság egyes bíróként eljárva, iratok alapján határoz. A Be. 555. § (2) bekezdés g) pontja fellebbezési 
lehetoséget biztosít. 
Ha a bíróság a foglalkozástól, a jármuvezetéstol véglegesen eltiltott, illetoleg a végleges hatállyal kiutasított 
elítéltet a Be. 565. § szerinti eljárásban mentesíti, errol az alábbi hatóságokat értesíti határozatának jogeros 
kiadmányával: 
- a foglalkozástól véglegesen eltiltott mentesítése esetén a mentesített lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes rendorkapitányságot, 
- a jármuvezetéstol véglegesen eltiltott mentesítése esetén a mentesített lakóhelye, ennek hiányában 
tartózkodási helye szerint illetékes körzet központi feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzojét, 
- a végleges hatályú kiutasítás alóli mentesítés esetén - a jogeros és végrehajthatósági záradékkal, eredeti 
bírói aláírással ellátott határozatának két példányát - a Belügyminisztérium Bevándorlási és Állampolgársági 
Hivatalának a bíróság székhelye szerint illetékes területi szervét (területi idegenrendészeti hatóság). [9/2002 
(IV. 9.] IM rendelet 95. § (2) bekezdés, 104. §). 

A kényszergyógykezelés felülvizsgálata 

566. § (1) A bíróság a kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról - ennek keretében fenntartásának 
szükségességérol, illetoleg megszüntetésérol - tanácsban, tárgyaláson, végzéssel határoz. A tárgyaláson az ügyészt, a 
védot és - feltéve, hogy állapota miatt megjelenhet, és a jogainak gyakorlására képes - a kényszergyógykezelés alatt 
álló személyt meg kell hallgatni. Ha elso fokon nem budapesti székhelyu helyi bíróság járt el, a felülvizsgálatra a 
Pesti Központi Kerületi Bíróság, ha pedig elso fokon nem budapesti székhelyu megyei bíróság járt el, a 
felülvizsgálatra a Fovárosi Bíróság illetékes. 

(2) A bíróság a kényszergyógykezelés megkezdésétol számított egy év eltelte elott a kényszergyógykezelés 
szükségességét hivatalból felülvizsgálja. Ha a kényszergyógykezelést nem szünteti meg, a felülvizsgálatot évenként 
megismétli. Ha a kényszergyógykezelésre kötelezett személy a vele szemben hozott ítélet jogerore emelkedése elott 
ideiglenes kényszergyógykezelés hatálya alatt állt, a határidot a kényszerintézkedés megkezdésének napjától kell 
számítani. 

(3) A kényszergyógykezelés felülvizsgálatának helye van az ügyésznek, a kényszergyógykezelés alatt állónak, 
házastársának, törvényes képviselojének vagy a védonek az indítványára, továbbá a kényszergyógykezelést 
végrehajtó intézet vezetojének eloterjesztésére is. A bíróság a kényszergyógykezelésnek indítványra történo 
felülvizsgálatát mellozheti, ha erre hat hónapon belül már sor került. 

(4) A felülvizsgálat elott elmeorvos szakértoi véleményt kell beszerezni. Az eljárásban a kényszergyógykezelést 
végrehajtó intézet orvosa az elmeorvos-szakértoi vélemény kialakításában egyik szakértoként közremuködhet. 

(5) A kényszergyógykezelés felülvizsgálatáról hozott végzés ellen a kényszergyógykezelés alatt álló házastársa és 
törvényes képviseloje is fellebbezhet. 

A Be. 566. §-a a korábbi rendelkezéssel egyezoen szabályozza a kényszergyógykezelés felülvizsgálatát. 
1. A kényszergyógykezelésnek mint önállóan, büntetés helyett alkalmazandó, határozatlan tartamú gyógyító 
jellegu intézkedésnek anyagi jogi alapjait a Btk. 74. §-a teremti meg. A bíróság által elrendelt 
kényszergyógykezelés felülvizsgálatának eljárásjogi kérdéseit a Be. 566. § szabályozza. A 
kényszergyógykezelés végrehajtására kijelölt intézet az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézet. A 
kényszergyógykezelés felülvizsgálatára - eltéroen a Be. 555. § (2) bekezdés a) pontjától - hivatalból, az 
ügyésznek, a kényszergyógykezelés alatt állónak, házastársának, törvényes képviselojének vagy a védonek az 
indítványára, továbbá a kényszergyógykezelést végrehajtó intézet vezetojének az eloterjesztésére van helye. A 
felülvizsgálat elott a jogszabály kötelezové teszi orvosszakértoi vélemény beszerzését, amely lehet az 
intézkedést végrehajtó egészségügyi intézmény orvosának a véleménye is. 



A kényszergyógykezelés felülvizsgálatánál a szakérto feladata az elmemuködés kóros állapota kérdésében 
való állásfoglalás, továbbá vélemény nyilvánítása arról, hogy az elköveto állapotánál fogva felteheto-e, hogy 
újabb hasonló buncselekményt fog elkövetni. 
A kényszergyógykezeléssel kapcsolatos szakértoi vizsgálatnál minden esetben két szakértot kell igénybe venni. 
Ez vonatkozik a kényszergyógykezelés felülvizsgálatára is, mert ennek tárgya ugyanaz, mint a 
kényszergyógykezelés elrendelésének. 
Az elmeállapot vizsgálatát végzo két szakérto közül az egyiknek állandó vagy kijelölt igazságügyi elmeorvos-
szakértonek, a másiknak állandó szakértonek, kijelölt igazságügyi orvosszakértonek vagy elmegyógyász 
szakorvosnak kell lennie [2/1988. (V. 19.) IM rendelet 52. § (2)]. Ebbol következik, hogy a 
kényszergyógykezelés felülvizsgálatánál eljárhat egy szakértoként elmegyógyász szakorvos, és ez lehet a 
kényszergyógykezelést végrehajtó egészségügyi intézet elmegyógyász szakorvosa is. Ilyen esetben az intézet 
elmegyógyász szakorvosa, valamint a kijelölt igazságügyi elmeorvos szakérto által adott vélemény együttesen 
alkot egy szakvéleményt a kényszergyógykezelt elmeállapotáról. Az intézet vezeto foorvosa által a bíróság 
részére készített korrajzkivonat [9/1979. (VI. 30.) IM rendelet 3. § (1)] önmagában a szakvéleményt nem 
pótolja (BK. 89. számú állásfoglalás). 
Az intézet vezeto foorvosa a beteg állapotára vonatkozó részletes korrajzkivonatot - a betegnek az intézetbe 
történt befogadása napjától számított egy év eltelte elott négy hónappal - megküldi a kényszergyógykezelés 
felülvizsgálatára illetékes bíróságnak, amely vagy a Pesti Központi Kerületi Bíróság - amennyiben elso fokon 
nem budapesti székhelyu helyi bíróság járt el - vagy a Fovárosi Bíróságnak - amennyiben elso fokon megyei 
bíróság járt el. A kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézetben kell 
végrehajtani, ezért indokolt a különleges eljárások általános szabályaihoz [Be. 555. § (2) c)] képest eltéro 
illetékességet megállapítani. 
A bíróságnak a kényszergyógykezelést annak megkezdésétol számított egy év eltelte elott hivatalból felül kell 
vizsgálnia. Ha a kényszergyógykezelésre kötelezett személlyel szemben már a jogeros ítélet meghozatala elott 
ideiglenes kényszergyógykezelést rendeltek el, az egy éves határidot ebben az esetben is az intézetbe való 
befogadás napjától, nem pedig a kényszergyógykezelést elrendelo ítélet jogerore emelkedésétol kell számítani. 
Abban az esetben, amikor a kényszergyógykezelést elrendelo határozat a befogadást követo egy év elteltével 
emelkedik jogerore és a terhelttel szemben alkalmazott ideiglenes kényszergyógykezelést nem szakították meg, 
a felülvizsgálatra legkorábban az ítélet jogerore emelkedésétol számított hat hónap elteltével kerülhet sor. 
Amennyiben az ideiglenes kényszergyógykezelést megszakították, a felülvizsgálati határidot az ítélet jogerore 
emelkedése után, a kényszergyógykezelés foganatosítása céljából történt újabb befogadás napjától kell 
számítani. 
2. A bíróság tárgyaláson, tanácsban jár el a kényszergyógykezelés személyi szabadságot elvonó természetére 
tekintettel. 
A tárgyaláson történo határozathozatalt indokolja, hogy a kényszergyógykezelés felülvizsgálata kizárólag 
bizonyítás felvétele - a (4) bekezdés szerint elmeorvos-szakértoi vélemény - alapján lehetséges. A bíróság a 
határozatát végzés formájában hozza. 
A tárgyalás során az ügyész, a védo és - feltéve, hogy állapota miatt megjelenhet és jogainak gyakorlására 
képes - a kényszergyógykezelés alatt álló meghallgatása mindig szükséges. A tárgyalásnak az ügyész és a 
védo, valamint a kényszergyógykezelés alatt álló távollétében való megtartása a Be. 555. § (2) bekezdésének 
e) pontjában foglalt eljárási szabálysértés. Ha a kényszergyógykezeltet nem ténylegesen az egészségi állapota 
gátolja abban, hogy a tárgyaláson részt vegyen, a tárgyalásra való eloállításának célszeruségi szempontokra 
hivatkozással történo mellozése törvénysérto. (BH1977. 537.) 
A Be. 566. § (2) bekezdése szerinti eljárásban a bíróságnak állást kell foglalnia abban a kérdésben, hogy a 
kényszergyógykezelés törvényi okai (Btk. 74. §) közül az alanyi jellegu feltételek továbbra is fennállnak-e. A 
szükségesség körében viszont a tárgyi jellegu feltételek már nem vizsgálhatók. Így nem lehet újból értékelni, 
hogy a kényszergyógykezelés alatt álló személy elbírált cselekménye büntethetoséget kizáró ok hiányában 
buncselekmény tényállását valósítja-e meg, az utóbbi esetben milyen annak a súlya, jellege, s milyenek a 
személyi körülmények. Mindezeknek az eldöntése az ítéletet hozó bíróság hatáskörébe tartozott. 
A Be. 566. §-ának (2) bekezdése szerinti - a kényszergyógykezelés felülvizsgálata iránti - eljárásban a 
szükségesség keretében azt kell vizsgálni, hogy a beteg meggyógyult-e illetve a bunismétlés veszélye fennáll-e. 
Ennek megállapítása mellett arról nem kell - és nem is lehet a bíróságnak - rendelkezni, hogy a 
kényszergyógykezelést meghosszabbítja, miután ez az intézkedés nem határozott ideig tart. Ha a felmentett, de 
kényszergyógykezelésre kötelezett személy ennek tartama alatt meghal, nincs helye a büntetoeljárás 
megszüntetésének, hanem annak megállapítására kell szorítkozni, hogy a kényszergyógykezelés 
végrehajthatósága megszunt (BH1974. 833.). 



3. A kényszergyógykezelés felülvizsgálata tárgyában hozott végzés ellen az ügyész a kényszergyógykezelt 
terhére és javára is, a kényszergyógykezelt, a védo, a nagykorú terhelt törvényes képviseloje, a 
kényszergyógykezelt házastársa csak a terhelt javára fellebbezhet. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. 
Fellebbezésnek kell tekinteni a kényszergyógykezeltnek azt a kijelentését, hogy a kényszergyógykezelést 
fenntartó végzés kézbesítésére vonatkozó jegyzokönyvet nem írja alá. (BH1974. 156.) 
Az alaptalan felülvizsgálati indítványok miatt szükségtelen eljárások megakadályozása érdekében a törvény 
rendelkezik arról, hogy a felülvizsgálat lefolytatását követo hat hónapon belül eloterjesztett indítvány alapján 
a felülvizsgálat mellozheto. [Be. 566. § (3)] 
A Btk. 74. § (3) bekezdése szerint a kényszergyógykezelést meg kell szüntetni, ha a szükségessége már nem áll 
fenn. 
Az intézet vezeto foorvosa - idohatároktól függetlenül, bármikor - haladéktalanul eloterjesztést tesz a 
bíróságnak a kényszergyógykezelés megszüntetésére, ha a beteg állapotára tekintettel nem kell tartani attól, 
hogy újabb olyan cselekményt követ el, amely miatt kényszergyógykezelés rendelheto el. [9/1979. (VI. 30.) IM 
rendelet.] 
A felülvizsgálati eljárás során a bunügyi költséget az állam viseli, mert a terheltet az alapeljárásban 
felmentették, ezért nem kötelezték a bunügyi költség viselésére, és a különleges eljárásban a bunügyi költség 
viselése az alapeljárásban hozott döntéshez igazodik. 
Ha a bíróság a Be. 566. §-a szerint lefolytatott eljárásban a beteg kényszergyógykezelését nem szünteti meg, 
határozatának jogeros kiadmányát és az újabb orvos szakértoi vélemény másolatát az IMEI-nek küldi meg 
[9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 110. §]. 

Pártfogó felügyelet utólagos elrendelése 

567. § (1) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelésérol utólag határoz, ha errol a jogeros ítélet nem rendelkezett; 
vagy a szabadságvesztés végrehajtását kegyelembol próbaidore felfüggesztették, és az elítélt visszaeso [Btk. 82. § (1) 
bek.]. 

(2) A bíróság a pártfogó felügyelet elrendelése elott beszerzi az ügyész indítványát. A bíróság tárgyalást tart, ha 
külön magatartási szabályok [Btk. 82. § (6) bek.] eloírása látszik szükségesnek, illetoleg a külön magatartási 
szabályok eloírását az ügyész indítványozza. 

Ezen rendelkezés megegyezik az 1973. évi I. törvény 373/A. §-ával. 
1. A bíróság pártfogó felügyelet rendelhet el, ha a feltételes szabadság, illetve a próbára bocsátás vagy a 
felfüggesztett szabadságvesztés próbaidejének eredményes elteltéhez az elköveto rendszeres figyelemmel 
kísérése szükséges. 
Pártfogó felügyelet alatt áll viszont - törvénynél fogva - a próbára bocsátott és a felfüggesztett 
szabadságvesztésre ítélt, ha visszaeso, valamint az, akivel szemben a vádemelést elhalasztották [Btk. 82. § (1) 
bek.]. Ugyancsak nem a bírói mérlegelés, hanem a törvény határozza meg (Btk. 119. §), hogy az a fiatalkorú 
is, akit felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek, próbára bocsátottak, feltételes szabadságra bocsátottak, a 
javítóintézetbol ideiglenesen elbocsátottak, illetve - a más említettek szerint - akivel szemben a vádemelést 
elhalasztották. 
Itt jegyezzük meg, hogy az 1998. évi LXXXVIII. törvény 55. §-a 1999. március 1-jei hatállyal módosította a 
Btk. 82. § (1) bekezdését. E szerint - összhangban az 1973. évi I. törvény ugyancsak módosított 147/A. §-ával 
és a 303. §-ával - pártfogó felügyelet alatt áll az is, akivel szemben az ügyész a vádemelést elhalasztotta. 
Nyilvánvaló, hogy azon esetekben, amelyekben az ügyész a vádemelés elhalasztásával egyidejuleg 
elmulasztotta a terheltet pártfogó felügyelet alá helyezni, az utólagos rendelkezést nem e szakasz keretein 
belül kell pótolni. 
A bíróságnak a pártfogó felügyelet elrendelésérol az ítélet rendelkezo részében kell határoznia. Amennyiben 
errol a jogeros ügydönto határozat nem rendelkezett, a pártfogó felügyelet utólagos elrendelése a különleges 
eljárás keretében pótolható. Ez a korrigálás természetesen csak a kötelezo esetekre vonatkozik. Utólag 
mérlegelési jogkör gyakorlása nem lehetséges. Ugyancsak ezen rendelkezés által szabályozott eljárás keretén 
belül rendelheto el a pártfogó felügyelet olyan visszaeso elítélt vonatkozásában, akinek szabadságvesztés 
büntetése végrehajtását kegyelembol próbaidore felfüggesztették. 
2. Az eljárás hivatalból vagy az ügyész indítványára indul meg. 
Minden olyan esetben, amikor a különleges eljárás hivatalból indul, a bíróságnak az ügyész indítványát 
kötelezo beszerezni. 
A bíróság a rendelkezésre álló iratok alapján dönt, szükség esetén meghallgatja az elítéltet. 



A (2) bekezdés kötelezové teszi a tárgyalás tartását abban az esetben, ha külön magatartási szabályok 
eloírása látszik szükségesnek. 
A tárgyalás kötelezo kituzésének indoka, hogy a magatartási szabályok meghatározásánál mindig figyelemmel 
kell lenni az elköveto személyére, magatartására, életvezetésére, a környezete által meghatározott reális 
lehetoségekre. 
A fenti körülményeket figyelembe vevo kötelezettségek és tilalmak az elköveto tüzetesebb 
személyiségvizsgálata alapján határozhatók meg, amely csak tárgyalás keretében biztosított. 
A bíróság a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményeképpen - az ügyészi indítványra - elrendelheti, hogy a 
pártfogolt meghatározott helységben tartózkodjék, meghatározott jellegu nyilvános helyeket ne látogasson, 
nyilvános helyen ne fogyasszon szeszesitalt, a szabadságvesztésbol való szabadulása idejére tartalékolt 
keresményét, illetoleg letéti pénzét vagy annak egy részét a hivatásos pártfogó kezelje, meghatározott helyen 
és idoközönként, meghatározott szervnél vagy személynél jelentkezzék, meghatározott tanulmányokat 
folytasson, a vele egyetértésben meghatározott gyógykezelésnek vagy gyógyító eljárásnak alávesse magát. A 
bíróság az itt felsorolt magatartási szabályokon kívül másokat is eloírhat (Bv. tvr. 97. §). 
A bíróság végzésben határoz, amely ellen a Be. 555. § g) pontja alapján az ügyész, az elítélt és - ha védo is 
részt vett az eljárásban - a védo fellebbezhet. 
A másodfokú bíróság a fellebbezést tanácsülésen bírálja el. 
A jogeros döntést hozó bíróság a pártfogó felügyelet elrendelésérol értesítést állít ki, és azt a bv. eloadónak 
továbbítja. 
A pártfogó felügyeletet a bíróság a pártfogolt lakóhelye szerint illetékes megyei (fovárosi) bíróságon muködo 
hivatásos pártfogó útján hajtja végre. 
A pártfogó felügyelet utólagos elrendelése esetén a bíróság a pártfogó felügyeletrol két példányban állít ki 
értesítolapot - amelynek tartalmaznia kell - többek között - a bíróság által megállapított külön magatartási 
szabályokat is - és a kezeloiroda vezetojének adja át [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 115. §]. 

Eljárás próbára bocsátás esetén 

568. § (1) Az alapügyben eljárt bíróság hivatalból vagy az ügyész indítványára tárgyaláson, ítélettel határoz a 
próbaido meghosszabbításáról vagy a próbára bocsátás megszüntetésérol [Btk. 73. § (1) és (2) bek.], ha a próbára 
bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. Az ítéletben a vádlottat bunösnek mondja 
ki a terhére már megállapított buncselekményben, és büntetést szab ki vele szemben. Fiatalkorú esetén a bíróság a 
bunösnek kimondás mellozésével javítóintézeti nevelést is alkalmazhat. 

(2) A bíróság határozata elleni fellebbezésre az ügydönto határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. 

(3) Ha a próbaido elott vagy a próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt a próbára bocsátott ellen újabb 
eljárás indul, és az újabb ügy elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság az ügyeket nem 
egyesítette [265. § (2)-(3) bek.], errol a bíróság az ügyész indítványára vagy hivatalból határoz, és az ügyben 
tárgyalást tuz ki. A tárgyalást a XV. Fejezet III. Címe alapján kell lefolytatni. Az egyesítést kimondó határozat ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 

A Be. ide vonatkozó rendelkezései lényegében megegyeznek az 1973. évi I. törvény 374. §-ával. 
A próbára bocsátás feltételes elítélés, nevelo jellegu intézkedés, amelynek anyagi jogi alapjait a Btk. 72-73. §-
ai szabályozzák. 
A próbára bocsátott pártfogó felügyelet alá helyezheto. Köteles mindazokat a magatartási szabályokat 
megtartani, amelyeket a jogszabályok, illetoleg a bíróság külön magatartási szabályként eloír [Be. 330. § (3)] 
a pártfogó felügyelet céljának elosegítése érdekében (Bv. tvr. 96-97. §-ok). 
1. A Be. 568. § (1) bekezdésében szabályozott eljárás akkor alkalmazható, ha a próbára bocsátott pártfogó 
felügyelet alatt áll, és a magatartási szabályokat súlyosan megszegte. A különleges eljárás - eltéroen a Be. 
555. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt általános rendelkezésektol - hivatalból vagy az ügyész indítványára 
indul. Az eljárásra az a bíróság illetékes, amelyik a próbára bocsátást elrendelte. A bíróság tárgyalást tart és 
bizonyítást vesz fel arra vonatkozóan, hogy a terhelt a magatartási szabályokat megszegte-e. 
A magatartási szabályok megszegése esetén körültekinto mérlegelést kíván annak eldöntése, hogy a 
szabályszegés súlya megalapozza-e a próbaido meghosszabbítását vagy a próbára bocsátás megszüntetését. 
Viszonylag jelentéktelenebb szabályszegés esetén a próbaido meghosszabbítása vagy a próbára bocsátás 
megszüntetése aránytalan hátránnyal sújtaná a terheltet. Másfelol azt is figyelembe kell venni, hogy a 
hosszabbítástól vagy a megszüntetéstol remélheto-e a büntetés céljának megvalósulása. 



Ezért emeli ki a törvény - a korábbi rendelkezéstol eltéroen - hogy a pártfogó felügyelet magatartási 
szabályainak csak súlyos megszegése indokolja ezen eljárás lefolytatását. Ennek megállapítása pedig 
kizárólag tárgyalás keretén belül, bizonyítás felvételén alapuló, mérlegelés eredménye lehet. 
A próbára bocsátás próbaidejét a bíróság csak az eredeti próbaido letelte elott hosszabbíthatja meg. A 
próbára bocsátás megszüntetésére pedig csak addig van lehetoség, ameddig annak a buncselekménynek a 
büntethetosége, amely miatt a próbára bocsátást elrendelték, el nem évül. 
A bíróság a tárgyaláson ítélettel határoz, ha a bizonyítás eredményeképpen azt állapítja meg, hogy a próbára 
bocsátott a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. Az ítéletben büntetést szab ki. 
(BH1982. 324.) 
A fiatalkorú terhelttel szemben alkalmazott próbára bocsátásnál indokolt, hogy az 568. § (1) bekezdésében 
szabályozott eljárást a fiatalkorúak elleni eljárásra kijelölt bírósági tanács, de egyesbíróként eljárva folytassa 
le. 
2. A Be. 568. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a bíróság határozata elleni fellebbezésre - eltéroen a Be. 555. § (2) 
bekezdés g)-h) pontjától - az ügydönto határozat elleni jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseket kell 
alkalmazni. Ennek indoka, hogy a bíróság a próbára bocsátás megszüntetésekor büntetést szab ki, s ezért 
biztosítani kell az érdekelteknek a jogorvoslati jogosultságukat. 
3. A próbára bocsátást meg kell szüntetni és büntetést kell kiszabni, ha a próbára bocsátottat a próbaido alatt 
elkövetett buncselekményért elítélik [Btk. 73. § (2)]. 
A próbára bocsátás megszüntetésének ezt az esetét a törvény nem a különleges eljárások keretében 
szabályozza, mert a próbaido alatt, illetoleg a próbaido elott elkövetett buncselekmény miatt az ügyeket 
egyesíteni kell, és a próbára bocsátás megszüntetésérol és a büntetés kiszabásáról az ügydönto határozatban 
kell rendelkezni. 
A próbára bocsátás megszüntetésérol találhatunk rendelkezést a Be. 258. § (2) bekezdésének f) pontjában - a 
bírósági eljárás általános szabályai -, a Be. 265. § (2) bekezdésében - a tárgyalás elokészítése - és a Be. 308. 
§ (2) bekezdésében, valamint a Be. 330. § (4) bekezdésében - az elso fokú bírósági tárgyalásról. 
A próbára bocsátás a feltételes elítélésnek az az esete, amikor a bíróság a terhelt büntetojogi felelosségét 
megállapítja, és a bunösséget megállapító ítéletben a joghátrány alkalmazását a törvényben meghatározott 
idore elhalasztja. A terheltnek a próbára bocsátás ideje alatti magatartásától függ a joghátrány esetleges 
bekövetkezése, illetve a próbaido sikeres eltelte esetén a terhelt büntethetoségének megszunése. Amennyiben a 
próbára bocsátott ellen a próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt újabb büntetoeljárás indul, a Be. 
265. § (2) bekezdése értelmében az ügyeket egyesíteni kell. Az egyesített ügyek elbírálása során hozott 
határozatában a bíróság a próbára bocsátás megszüntetésével egyidejuleg az ítéletben valamennyi 
buncselekmény miatt halmazati büntetést szab ki. Ilyen esetben a bizonyítási eljárás nem terjedhet ki a 
próbára bocsátás alapjául szolgáló tényekre, e vonatkozásban a terhelt és a tanuk kihallgatása és szakérto 
meghallgatása szóba sem kerülhet. A próbára bocsátást korábban kimondó határozat tényállása, a 
büntetojogi felelosség kérdésében elfoglalt álláspontja, valamint a cselekmény jogi minosítése kérdésében tett 
megállapítás tehát köti az újabb ügyben eljáró bíróságot akkor is, ha az törvénysértonek minosül. Ennek 
ellenére az újabb ügyben eljáró bíróság a határozatának indokolásában köteles a próbára bocsátást kimondó 
határozatban megállapított tényeket ismertetni (BH1983. 438., BH1983. 265., BH1992. 306., BH1996. 570.). 
Meg kell szüntetni a próbára bocsátást természetesen, ha az újabb eljárás során a vádlottat részben a 
próbaido elott, részben pedig a próbaido alatt elkövetett buncselekménye miatt ítélte el a bíróság (FBK. 
1991/18.). 
A próbára bocsátás a büntetés kiszabásának próbaidore történo elhalasztása, így újabb eljárás indultával a 
terhelt ellen több büntetoeljárás van folyamatban. Az ügyeket egyesíteni kell akkor is, ha az újabb eljárás a 
próbaido elott elkövetett buncselekmény miatt indult [Be. 265. § (2)]. Ha az újabb büntetoeljárás a próbaido 
lejárta után indul, az egyesítésnél vizsgálni kell, hogy a terhelt az újabb buncselekményt a próbaido alatt vagy 
azt megelozoen követte-e el. A próbára bocsátást elrendelo ügyet a próbaido eltelte után nem lehet egyesíteni 
az elrendelés elott elkövetett buncselekmény miatt indult ügyhöz. (FBK. 1995.17.) Egyesíteni kell viszont az 
ügyeket, ha csak a próbaido lejárta után indul meg az újabb büntetoeljárás, de a próbaido alatt elkövetett 
buncselekmény miatt. 
Az egyesítés esetén a bíróság a korábbi és az újabb buncselekményt együtt bírálja el, és valamennyi 
cselekményért halmazati büntetést szab ki, illetve alkalmaz intézkedést. Nem akadálya az egyesítésnek, hogy a 
vádlottat magánvádas ügyben bocsátották próbára, az újabb ügyben viszont az ügyész illetve más 
magánvádló képviseli a vádat. Ha a vádlottat közvádas ügyben bocsátották próbára és magánvádra indul 
ellene újabb büntetoeljárás, az ügyeket azután lehet egyesíteni, ha az ügyész átvette a magánvádlótól a 
képviseletet. 



4. Jelentos súlyú mulasztásnak minosül, amikor elmaradt az ügyek egyébként kötelezo egyesítése, mégpedig a 
bíróság mulasztása miatt. 
Ennek a helyrehozatala történik meg a Be. 568. § (3) bekezdésében írt módon. 
Hivatalból és ügyészi indítványra egyaránt helye van az egyesítésnek - ami ellen fellebbezésnek nincs helye -, 
majd a bíróságnak a tárgyalás kituzését követoen a speciális szabályok (XVI. Fejezet IV. Cím) szerint kell 
eljárnia. 
A tárgyalás megkezdését követoen a tanács elnöke ismerteti az egyesítésrol rendelkezo döntést, majd az 
alapeljárásban hozott határozatokat. 
A tárgyalás eredményeként ítélettel a próbára bocsátást megszünteti és a vádlott bunösségét kimondja, 
hatályon kívül helyezi az ítélet büntetés kiszabására vonatkozó részét, és halmazati büntetést szab ki vagy 
intézkedést alkalmaz. Elofordulhat, hogy az utólagos egyesítés tévesen történt. Ekkor a bíróság az erre 
vonatkozó határozatot hatályon kívül helyezi. 
Fiatalkorúval szemben a bunösnek kimondás mellozésével javítóintézeti nevelés is elrendelheto. 
5. Több, lényeges jogértelmezési kérdést oldott meg korábban a bírói gyakorlat, amelyekben kialakított 
álláspont az új Be. kapcsán is fenntartható. 
Az ügyeket a másodfokú eljárásban is egyesíteni lehet és kell, ha ez az elso fokú eljárásban nem történt meg. 
Amennyiben próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt indul újabb büntetoeljárás, az ügyeket a 
másodfokú eljárásban akkor is egyesíteni kell, ha a vádlott terhére fellebbezést nem jelentettek be (BH1991. 
42.). Ha az egyesítés elofeltétele, hogy az ügyész a vád képviseletét átvegye a magánvádlótól, a másodfokú 
bíróság az elso fokú bíróság ügydönto határozatát hatályon kívül helyezi és az iratokat a vádképviselet 
megfontolása végett az ügyésznek küldi meg (BK. 149. számú állásfoglalás). 
Az ügyek egyesítésének van helye akkor is, ha a próbára bocsátott ellen a próbaido elott elkövetett 
buncselekmény miatt, a próbaido tartama alatt folyik az a büntetoeljárás, amely a próbára bocsátás 
kimondása elott indult meg. 
Ha a pártfogó felügyelet elrendelésével alkalmazott próbára bocsátást a bíróság megszünteti, mert a vádlottat 
a próbaido alatt elkövetett buncselekményért elítéli: a pártfogó felügyelet fenntartása helyett - ha arra 
szükség van - ismét el kell rendelni a vádlott pártfogó felügyeletét (BH1982. 400.). 
Az ítélet megalapozatlanságát eredményezo eljárási szabálysértés valósul meg, ha a bíróság az ügyek 
egyesítése folytán nem szerzi be a próbára bocsátással korábban befejezett büntetoügy iratait, és nem észleli, 
hogy idoközben más bíróság a próbára bocsátást alkalmazó ítéletet már hatályon kívül helyezte, és 
jogkövetkezményt alkalmazott. 
Az egyesített ügyeket el kell különíteni, ha a terheltet a próbára bocsátás tartama alatt elkövetett 
buncselekmény vádja alól felmentik. Ilyen esetben a pártfogó felügyelet magatartási szabályainak megszegése 
miatt indult különleges eljárást folytatni kell (BH1999. 330., BH1996. 405.). 
Ha a katonai büntetoeljárásban alkalmazott próbára bocsátás próbaideje alatt elkövetett újabb 
buncselekmény miatt újabb büntetoeljárás indul, a helyi bíróság nem járhat el, mert a próbára bocsátó 
határozat hatályon kívül helyezése és az egyesített ügy érdemi elbírálására is a megyei bíróság katonai 
tanácsának van hatásköre (BH1998. 410., BH1997. 167.). 
A Be. 568. § (2) bekezdésének a) pontja értelmében az egyesítést követoen az újabb ügy elbírálására illetékes 
bíróság jár el, az ügyész indítványára azonban eljárhat a próbára bocsátást elrendelo bíróság is. A jelzett 
illetékességi szabály azonban a hatásköri rendelkezésének érvényesülését nem akadályozhatja. Amennyiben 
tehát a próbára bocsátás alapjául szolgáló cselekmény megyei bírósági hatáskörbe tartozott, az újabb ügy 
elbírálására egyébként illetékes helyi bíróságnak - a Be. 15. § (2) bekezdésében foglaltakra - az iratokat az 
ügyek egyesítésre és együttes elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo megyei bíróságnak kell 
megküldeni. 
A próbára bocsátást elrendelo végzés a tényállás, a büntetojogi felelosség és a jogi minosítés kérdésében - res 
judicatat képezve - köti az utóbb eljáró bíróságot, minthogy e vonatkozásban a vád tárgyává tett cselekményt 
a próbára bocsátást alkalmazott bíróság már jogerosen elbírálta. A végzésben ilyenkor formálisan nem kerül 
sor ugyan a bunösség kimondására, ennek megállapítása azonban gyakorlatilag elofeltétele a próbára 
bocsátásnak, hiszen bunösség hiányában a szóban lévo büntetojogi intézkedés indokoltsága fel sem merülhet. 
Ebbol következoen, amennyiben a próbára bocsátás megszüntetése vagy a próbára bocsátást kimondó végzés 
hatályon kívül helyezése folytán büntetés kiszabása válik szükségessé, a Btk. 2. §-nak azon rendelkezése, mely 
szerint, ha a cselekmény elbírálásakor hatályban lévo új büntetotörvény értelmében a cselekmény már nem 
buncselekmény vagy enyhébben bírálható el, a próbára bocsátással befejezett ügyekben a bunösség és a jogi 
minosítés körében nem, hanem csupán a büntetés kiszabása során veheto figyelembe. 



Éppen ezért ez a körülmény - tehát a cselekmény ténybeli, a büntetojogi felelosséget és a jogi minosítést érinto 
elbíráltsága - az alapja annak is, hogy ha a próbára bocsátással zárult ügy buntetti eljárásra tartozott ugyan, 
de az újabb buncselekmény elbírálásánál a vétségi eljárás szabályai alkalmazandók, az egyesítést követoen a 
bíróság a vétségi eljárás szabályai szerint is eljárhat. 
Ha az újabb büntetoeljárás a próbaido elott elkövetett buncselekmény miatt indul, a bíróság a vádlottat 
ismételten próbára bocsáthatja. Ebben az esetben azonban nem állapíthat meg rövidebb próbaidot mint a 
korábbi határozat, és a felnott korú vádlott pártfogó felügyeletét - ha azt korábban elrendelték - ismételten el 
kell rendelnie. A próbára bocsátás határideje az újabb határozat jogerore emelkedésével kezdodik. 
A vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek kell tekinteni azt is, amely azt sérelmezi, hogy az elso fokú 
eljárásban az ügyek egyesítését és a cselekmények együttes elbírálását elmulasztották. Az ügyek egyesítése a 
másodfokú eljárásban akkor is kötelezo, ha az elso fokon bunösnek kimondott vádlott terhére nem jelentettek 
be fellebbezést. Ilyenkor azonban a Be. 354. §-ban meghatározott súlyosítási tilalom a cselekmények együttes 
felülbírálatát akadályozza. Éppen ezért ilyen esetben a másodfokú bíróság az elso fokú bíróság ítéletét 
hatályon kívül helyezi és az ügyek együttes elbírálására ad iránymutatást. Ha annak a cselekménynek, amely 
miatt a vádlottat próbára bocsátották, a terhére megállapított jelentosebb súlyú buncselekmény mellett a 
felelosségre vonás szempontjából nincs jelentosége, a másodfokú bíróság a próbára bocsátást elrendelo 
határozatot hatályon kívül helyezi és az ezzel a határozattal elbírált cselekmény miatt az eljárást megszünteti. 
Ilyenkor természetesen az ítélet hatályon kívül helyezésére nem kerülhet sor. 
Ha a bíróság pártfogó felügyelet alatt álló személlyel szemben a próbaido tartamát meghosszabbítja, vele 
szemben büntetést szab ki vagy intézkedést alkalmaz - a szükséges értesítések kiállítása és megküldése mellett 
- a határozatok jogeros végrehajthatósági záradékkal ellátott kiadmányát annak a bv. csoportnak, 
gyámhatóságnak küldi meg, amely a pártfogó felügyeletet végrehajtja [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 122. §]. 

Az elkobzásra, illetoleg a vagyonelkobzásra irányuló eljárás 

569. § (1) Az ügyész indítványára az elkobzásról, illetoleg a vagyonelkobzásról a bíróság határoz, ha 
büntetoeljárás senki ellen nem indult, vagy azt megszüntették, illetoleg a terhelt ismeretlen helyen tartózkodása vagy 
elmebetegsége miatt az eljárást felfüggesztették. 

(2) Az eljárást az a bíróság folytatja le, amely a buncselekmény 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 kézbesítésétol 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, illetoleg a magyar nyelvet nem ismeri, részére a bíróság képviselot rendel ki. 

(5) A tárgyalásra a XXVI. Fejezet rendelkezései értelemszeruen irányadók. A bunügyi költség viselésére az erre 
vonatkozó általános rendelkezéseket (338-340. §) megfeleloen 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. 

1. A hatályos Bünteto Törvénykönyv legutóbbi módosításai - 2001. évi CXXI. törvény, 2003. évi II. törvény - 
jelentosen egyszerusítették a Btk. 77. §-át, beiktatták a 77/A., 77/B. és a 77/C. §-át. A vagyoni elony és az 
elkobzás alá eso érték megfizetésére kötelezésre vonatkozó rendelkezéseket megszüntette, ugyanakkor a 
vagyonelkobzást a mellékbüntetések közül az intézkedések közé helyezte át. Ennek megfeleloen indokolttá vált 
a Be. 569. §-ának (1) bekezdésében a vagyoni elonyre és az elkobzás alá eso érték megfizetésére kötelezésre 
történo utalást mellozni és a tárgyi eljárás hatályát a vagyonelkobzás lefolytatására is kiterjeszteni. 
A Btk. 77. §-ában foglaltak szerint a meghatározott dolgot el kell kobozni, vagy ha ezt nem lehet elrendelni, 
illetve foganatosítani, az elkövetot a dolog értékének a megfizetésére lehet, illetve kell kötelezni. 
Amennyiben nem indult büntetoeljárás - alaposan gyanúsítható személlyel szemben - vagy azt megszüntették 
(a nyomozás során vagy a tárgyalás elokészítésekor), vagy azért függesztették fel az eljárást, mert a terhelt 
ismeretlen helyen tartózkodik, illetve elmebeteggé vált, akkor van helye az un. "tárgyi" vagy "objektív" 
eljárásnak, elkobzásnak, illetoleg vagyonelkobzásnak. 
Az eljárás a Be. 555. § (2) bekezdés a) pontjában szabályozott általános rendelkezésektol eltéroen az ügyész 
indítványára indul. Az ügyész ahhoz a bírósághoz nyújtja be indítványát, amely az eljárás alapjául szolgáló 
buncselekmény elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkeznék. Miután nincs olyan bíróság, amely 
az alapügyben ügydönto határozatot hozott, indokolt ez a meghatározás. Buncselekményen a törvény az 
elkobzás alapjául szolgáló buncselekményt érti. 



Lehetséges, hogy a rendelkezésre álló adatok nem elégségesek a hatásköri és az illetékességi szabályok 
megfelelo alkalmazására. Ilyenkor az ügyész választása szerint dönthet, hogy melyik bíróságnál nyújtja be az 
indítványát. 
Ha a nyomozás során lefoglalásra került sor, majd a rendorség vagy az ügyészség határozatával a 
büntetoeljárást megszünteti, a lefoglalt dolog elkobzása, kiadása, s annak megállapítása, hogy a dolog az 
állam tulajdonába kerül, illetoleg a dolog megsemmisítése tárgyában határozat meghozatala nem a tárgyi 
eljárás keretében a bíróságnak, hanem a nyomozó hatóságnak vagy az ügyésznek a feladata. (BH1993. 345., 
BH1992. 684.) 
A bíróság az ügyészi indítványról az iratok alapján, egyesbíróként dönt. A bíróságot az eljárást megszünteto 
ügyészi határozatban foglalt megállapítások nem kötik. A bíróságnak önállóan kell állást foglalnia abban a 
kérdésben, hogy az elkobzás alapjául szolgáló buncselekmény megvalósult-e illetoleg adottak-e az elkobzás 
törvényi feltételei. (BH1993. 154.) 
Tárgyi eljárásban érdekelt csak olyan elköveto lehet, akivel szemben az ügyész elkobzási indítványt terjesztett 
elo. Ha a tárgyi eljárásban adat merül fel arra, hogy nem az érdekelt, hanem a tulajdonos követett el 
buncselekményt, az érdekelttel szemben az eljárást meg kell szüntetni, és a tulajdonossal szemben ügyészi 
indítványt kell beszerezni. (FBK. 1991/43., BH1984. 337.) 
A végzést kézbesíteni kell az ügyésznek és annak, akire rendelkezést tartalmaz. 
2. A Be. 569. §-ban szabályozott eljárásnak az általános szabályokhoz képest - Be. 555. § (2) bekezdés g) 
pontja - sajátos jogorvoslati rendszere van. A bíróság határozata ellen fellebbezésnek helye nincs, de az 
ügyész és az, akire a határozat rendelkezést tartalmaz, tárgyalás tartását kérheti. A tárgyalás megtartására 
való igényrol lemondásnak nincs helye, a törvény csupán arra enged lehetoséget, hogy a kérelmezo a 
tárgyalás tartására való kérelmét visszavonhassa. (BH1985. 181.) 
A kérelem eloterjesztésének hatálya azonos a fellebbezés hatályával. A bíróság a kérelemre tárgyalást tuz ki 
és egyesbíróként tárgyal. A tárgyalásra a XXVI. Fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni, amely a 
büntetoparancs sajátos eljárási szabályait tartalmazza. 
Az elkobzásra irányuló tárgyi eljárásban az érdekeltet a terhelttel azonos jogok illetik meg. Ezért törvénysérto 
a tárgyi eljárás során hozott az a végzés, amely a nyomozás során a törvényes figyelmeztetés nélkül 
kihallgatott érdekelt vallomása alapján rendelkezik az elkobzás tárgyában. A bíróság a jogosult kérelme 
alapján tartott tárgyaláson a korábbi határozatát hatályon kívül helyezi, új határozatot hoz vagy a végzést 
hatályban tartja. 
A különleges eljárások általános szabályait a Be. 555. §-a határozza meg azzal, hogy az itt nem említett 
eltéréseken túlmenoen a Be. egyéb rendelkezéseit kell alkalmazni. A Be. 555. §-a (2) bekezdésének g) pontja 
olyan eloírást tartalmaz, mely szerint a különleges eljárások során a bíróság határozata ellen az ügyész, a 
terhelt és a védo fellebbezhet. A fellebbezés bejelentésére azonban az általánostól eltéro határidot nem állapít 
meg, melybol következoen e tekintetben a törvény általános szabályai az irányadók. A vétségi eljárásban az 
ügyész - foszabályként - a tárgyaláson nincs jelen. A törvény lehetoséget ad arra, hogy ha a tárgyaláson jelen 
lévo vádlott és védo az ügydönto határozat ellen nem jelentett be fellebbezést, a tárgyaláson jelen nem volt 
ügyésszel a bíróság csupán az ügydönto határozat rendelkezo részét közölje kézbesítéssel. Ha viszont a 
bíróság az ügydönto határozatának a rendelkezo részét közölte az ügyésszel, az ügyész a fellebbezését a 
kézbesítéstol számított öt napon belül jelentheti be a Be. 342. §-ának (6) bekezdése szerint, szemben a buntetti 
eljárásban nyitva álló nyolc napos határidovel. Mivel a Be. 555. §-ának (1) bekezdése kimondja, hogy a 
különleges eljárásokban is - az ott írt eltérésekkel - a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, a fenti szabályok 
a jelen eljárásban is irányadók. 
3. Az ügyészi indítvány elutasítása esetén a bunügyi költséget az állam viseli. 
Az elkobzásra irányuló tárgyi eljárásban hozott végzés ellen perújításnak nincs helye. Ugyancsak nincs helye 
rendkívüli felülvizsgálatnak sem. 
A Be. 405 §-ának (1) bekezdése értelmében rendkívüli felülvizsgálatnak csak a bíróság ügydönto határozata 
ellen van helye, tehát a nem ügydönto határozat felülvizsgálata ennek az eljárásnak a keretében a törvénynél 
fogva kizárt. A Be. 329. §-ának értelmében ügydönto az a határozat, amelyben a bíróság a vádról rendelkezik. 
Az érdekelt ellen vádemelés nem történt, a bíróság vádról nem határozott, az elkobzásról különleges 
eljárásban meghozott végzése a Be. fogalomrendszerében nem ügydönto határozat. 
Helye lehet azonban az elkobzásra irányuló tárgyi eljárásban pótnyomozásnak, de ennek elrendelésére csak a 
tárgyaláson kerülhet sor. (BH1994. 70.) 
A vagyonelkobzás végrehajtásáról részletesen rendelkezik a 9/2002 (IV. 9.) IM rendelet 83. §-a. 

Utólagos elkobzás 



570. § (1) Ha a bíróság a tárgyalás alapján hozott ügydönto határozatában az elkobzásról, illetoleg a 
vagyonelkobzásról nem rendelkezett, errol az ügyész indítványára, illetoleg hivatalból utólag határoz. A bíróság 
eljárására az 569. § (3) bekezdése az irányadó. 

(2) Ha a bíróság tárgyalást tart, errol az ügyészt, a terheltet, a védot és az indítvány folytán érdekeltet értesíteni 
kell. A tárgyalásra a XXVI. Fejezet rendelkezései értelemszeruen irányadók. 

(3) A tárgyaláson hozott végzés ellen az érdekelt is fellebbezhet, a fellebbezésnek halasztó hatálya van. 
Az e szakaszban szabályozott különleges eljárás megfelel a korábbi, a Be. 376. §-ában szabályozott 
eljárásnak. 
1. Az utólagos elkobzás kimondása - szemben az ún. "tárgyi" eljárással - olyan esetben lehetséges, amikor a 
bíróság érdemben döntött az ügyben, azonban a határozatában nem rendelkezett az elkobzásról vagy a 
vagyonelkobzásról. 
Az ügydönto határozat elleni fellebbezés kapcsán irányadó, hogy ha az elso fokú bíróság az elkobzásról vagy 
a vagyonelkobzásról a törvény ellenére nem rendelkezett, a tényállás azonban a döntéshez szükséges adatokat 
tartalmazza, és a felek meghallgatása egyébként se mutatkozik szükségesnek, ebben a kérdésben a másodfokú 
bíróság is határozhat, mégpedig akkor is, ha a terhelt terhére nem jelentettek be fellebbezést. Viszont ha a 
döntéshez szükséges adatok nincsenek tisztázva, s ezek a fellebbezési eljárás során sem tisztázhatók vagy 
egyéb okból a felek meghallgatása szükséges, ilyen esetben nincs szükség abból az okból az ítélet hatályon 
kívül helyezésére, hanem az elso fokú bíróságot utasítani kell arra, hogy a Be. 570. §-ának (1) bekezdésében 
említett utólagos eljárást folytassa le (BK. 21. számú állásfoglalás). 
Ha az eljárás a tárgyalási szakaszt megelozoen fejezodött be és az elkobzás feltételei fennállnak, nem ennek, 
hanem a Be. 569. §-ban szabályozott eljárás lefolytatásának van helye. 
Felmerülhet, hogy a Be. XXVI. Fejezetében szabályozott büntetoparancshoz kapcsolódóan van-e mód a Be. 
570. §-a szerinti eljárásra. E szakasz (1) bekezdése ugyanis azt tartalmazza: ha a bíróság tárgyalás alapján 
hozott ügydönto határozatában az elkobzásról, illetoleg a vagyonelkobzásról nem rendelkezett, errol akár az 
ügyész indítványára, akár hivatalból utólag határoz. 
A Be. 543. §-a szerinti végzés viszont kifejezetten tárgyalás mellozésével (tehát nem tárgyalás alapján) hozott 
határozat, amelyben a Be. 547. § (1) bekezdés c) pontja értelmében - egyebek mellett elkobzás illetoleg 
vagyonelkobzás is alkalmazható. 
A Be. 570. §-a arra az esetre vonatkozik, amikor a bíróság a büntetojogi felelosség fo kérdését érdemben 
elbírálta, de az ügydönto határozatban az elkobzásról illetoleg vagyonelkobzásról nem rendelkezett. Ez a 
törvényhely tehát a hiányzó rendelkezés pótlását szabályozza, és célja az alapügyben eljárt bíróság 
mulasztásának helyrehozása. 
A tárgyalás mellozésével hozott végzés jogerore emelkedése esetén ugyanolyan a joghatálya, mint az 
ítéletnek. Érdemét tekintve, tehát alapvetoen eltér az ügyek tárgyalás elotti befejezésétol, így kimondhatjuk, 
hogy elkobzás, illetoleg vagyonelkobzás utólagos kimondásának helye van akkor is, ha a bíróság az ügyet 
tárgyalás mellozésével hozott végzéssel fejezte be. 
2. A Be. 570. §-a nemcsak akkor alkalmazható, ha az ítélet (végzés) egyáltalán nem tartalmaz rendelkezést az 
elkobzást vagy vagyonelkobzást illetoen, hanem akkor is, ha csupán egyes tárgyak tekintetében nem 
intézkedett. 
Az elkobzás, illetoleg vagyonelkobzás utólagos kimondása iránti eljárás hivatalból vagy az ügyész 
indítványára indul, az alapügyben eljárt bíróságnál. A bíróság egyesbíróként, tárgyalás mellozésével hozott 
végzésben rendelkezik az elkobzásról vagy vagyonelkobzásról, illetoleg az ügyészi indítványról. Ha viszont 
tárgyalást tart, errol az ügyészt, a terheltet, a védot és az indítvány folytán érdekeltet értesíteni kell. A 
tárgyalás szabályaira a büntetoparancsra [Be. XXVI. Fejezet] vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszeruen 
alkalmazni. 
A jogorvoslat módja, a tárgyalás tartása iránti kérelem azonos a Be. 569. §-nál írtakkal. 
Meg kell jegyezni, hogy ebben a különleges eljárásban az alapügy terheltje ekként, nem pedig "érdekeltként" 
szerepel (BH1985. 182.). 

Utólagos rendelkezés a lefoglalt dologról 

571. § Ha a bíróság az ügydönto határozatában a lefoglalt dolog kiadásáról, megsemmisítésérol, illetoleg arról, 
hogy az az állam tulajdonába kerül, nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett, errol az ügyész 
indítványára vagy hivatalból utólag az 570. § megfelelo alkalmazásával határoz. 

A Be. ezen rendelkezése részben eltér az 1973. évi I. törvény 376/A. §-ában foglalt szabályozástól. 



A 155. § (1) bekezdésében írtakból következoen a lefoglalást legkésobb az ügydönto határozat 
meghozatalakor meg kell szüntetni és a lefoglalt dologról a (2)-(7) bekezdésben foglaltaknak megfeleloen 
rendelkezni kell. Ezért nincs törvényes lehetoség a lefoglalás megszüntetésével kapcsolatos határozat 
meghozatalának az elhalasztására. Nem vonható le ezzel ellentétes következtetés abból sem, hogy a Be. 571. § 
lehetové teszi különleges eljárás keretében a lefoglalt dologról való utólagos rendelkezést. Ezen eljárás 
indoka az, hogy lehetoséget adjon a lefoglalt dolog kiadásáról való utólagos rendelkezésre olyan esetben, 
amikor errol elnézés vagy a lefoglalás késobb ismertté válása miatt a bíróság az ügydönto határozatban nem 
rendelkezett. (BH1995. 146.) 
A korábbi szabályozástól annyi az eltérés, hogy a Be. 571. §-a egyértelmuvé teszi, hogy utólagos rendelkezés 
nem csupán a lefoglalt dolog kiadására szorítkozik - amire szukítetten rendelkezett az 1973. évi I. törvény -, 
hanem annak megsemmisítésérol, illetoleg arról, hogy az az állam tulajdonába kerül lehetséges rendelkezni. 
Ha a nyomozás során lefoglalásra kerül sor, majd a rendorség vagy az ügyészség határozatával a 
büntetoeljárást megszünteti: a lefoglalt dolog elkobzása, kiadása, annak megállapítása, hogy a dolog az 
állam tulajdonába kerül, illetoleg a dolog megsemmisítése tárgyában a határozat meghozatala nem a tárgyi 
eljárás keretében a bíróságnak, hanem a nyomozó hatóságnak vagy az ügyésznek a feladata. (BH1993.345.) 
Az eljárási kérdésekre a Be. 569. §-nál lévo magyarázat az irányadó. 

Próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos elrendelése és 
utólagos rendelkezés a próbaidore felfüggesztett szabadságvesztésrol 

572. § (1) A bíróság a próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtását az ügyész indítványára vagy hivatalból 
elrendeli, ha 

a) 
b) az elítéltet a próbaido alatt elkövetett buncselekmény miatt a Btk. 91. § (1) bekezdésének b) pontjában vagy (3) 

bekezdésében meghatározott büntetésre ítélték, és az újabb buncselekmény miatt eljáró bíróság a végrehajtás iránt 
nem intézkedett, 

c) az elköveto a pártfogó felügyelet magatartási szabályait súlyosan megszegte. 
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetén a bíróság tárgyaláson határoz. 
(3) Ha a próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtását nem rendelik el, a bunügyi költséget az állam viseli. 
(4) Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható, ha a terhelttel szemben az 543. § alkalmazásával szabtak ki 

büntetést. 
(5) A próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelo végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van. 
(6) A bíróság utólag határoz a próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtása elrendelésének hatályon 

kívül helyezésérol, ha a szabadságvesztés végrehajtását törvénysértoen rendelte el. 
1. Az Alkotmánybíróság az 5/1999. (III. 31.) AB határozatával az 1973. évi I. törvény 377. § (1) bekezdés a) 
pontját és a Be. 572. § (1) bekezdésének a) pontját alkotmányellenesnek minosítette, ezzel tárgytalanná vált a 
tárgyalás tartásának kötelezettségét Be. 572. § (2) bekezdésének az (1) bekezdés a) pontjára utaló szövegrésze 
is. Az Alkotmánybíróság a fenti számú határozatában részletesen kifejtette - többek között -, hogy az 1973. évi 
I. törvény 377. § a) pontján [a Be. 572. § (1) bekezdés a) pontján] alapuló különleges eljárás az Alkotmány 2. 
§ (1) bekezdésében normatív tartalommal megfogalmazott jogállamiságból, az Alkotmánybíróság 
gyakorlatából levezetett jogbiztonság, és a jogero tisztelete követelményeit sérti. Alkotmányosan 
megengedhetetlen ellentmondás van a törvénysérto jogeros bírósági határozatoknak az elítélt terhére egyfelol 
a felülvizsgálati eljárásban, másfelol a különleges eljárásban lehetséges korrekciója között. 
2. Az Alkotmánybíróság határozatára figyelemmel az 572. §-ban megfogalmazott próbaidore felfüggesztett 
büntetés végrehajtásának utólagos elrendelése lényegében két esetre korlátozott. 
Az (1) bekezdés b) pont szerint, amikor a terheltet a próbaido alatt elkövetett buncselekmény elkövetése miatt 
végrehajtandó szabadságvesztésre ítélik. Ebben az esetben az újabb buncselekményt tárgyaló bíróságnak a 
bunösséget megállapító határozatában a Btk. 91. § (1) bekezdés b) pontja alapján - a felfüggesztett 
szabadságvesztés végrehajtását el kell rendelni. Amennyiben az eljáró bíróság ezt az ügydönto határozatában 
elmulasztotta, e törvényhely alapján nyílik meg a lehetoség a rendelkezés pótlására. 
Az (1) bekezdés c) pontja azt az esetet szabályozza, amikor a felfüggesztett büntetés végrehajtására azért 
kerül sor, mert az elítélt a próbaido tartamára elrendelt pártfogó felügyelet magatartási szabályai súlyosan 
megszegte. 
Az eljárásra az, az alapügyben eljárt bíróság jogosult, ahol elmulasztották a felfüggesztett büntetés 
végrehajtásának elrendelését illetve ahol a terheltet pártfogó felügyelet alá helyezték. 



3. Az eljárás hivatalból, vagy az ügyész indítványára indul. A várható döntés természetébol adódóan ezen 
eljárás lefolytatására irányuló kérelem eloterjesztése a terhelt és a védo érdekkörén kívül esik. 
Az 572. § (1) bekezdés b) pontja esetén a bíróság elsodlegesen az iratok alapján dönt, csak bizonyítás 
felvétele esetén tart tárgyalást. A c) pont esetében az iratok alapján nem lehet határozni, mert mérlegelést 
igénylo kérdésben kell döntést hozni, így kötelezo a tárgyalás tartása. Az Alkotmánybíróság fenti határozata 
az erre vonatkozó (2) bekezdést akként tartotta fent, hogy "Az (1) bekezdés c) pontja esetén a bíróság 
tárgyaláson határoz." 
Az 555. § (2) bekezdés j) pontja értelmében a bunügyi költséget a terhelt viseli, ha az alapügyben a bunügyi 
költség viselésére kötelezték. Minthogy az (1) bekezdés b), c) pontja szerinti eljárás lefolytatásának 
eredményeképpen a bíróság elutasíthatja a próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtásának elrendelésére 
irányuló indítványt, méltánytalan lenne az elítéltet a felmerült bunügyi költség viselésére kötelezni, kizárólag 
azon az alapon, hogy az alapügyben is ot kötelezte a bíróság annak megfizetésére. 
Az (1) bekezdés c) pont esetében, a próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére 
sor kerülhet a pártfogó felügyelet szabályainak súlyos megszegése esetén a próbaido lejárta után is. 
(BH1994. 4.) 
Ha a bíróság a terheltre kiszabott korábbi felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását azért rendeli el, 
mivel a terhelt a próbaido alatt újabb buncselekményt követett el: a különleges eljárás lefolytatása - amely a 
pártfogó felügyelet magatartási szabályainak a megsértése miatt indult - szükségtelen. (BH1989. 54.) 
A próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtása utólagos elrendelésének van helye, ha a próbaido a 
különleges eljárás során hozott elsofokú határozat meghozatalának idopontjában még nem telt le: nincs 
jelentosége annak, hogy a fellebbezés elbírálásának az idopontjában a próbaido már eltelt. (BH1983. 395.) 
A próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelésére sor kerülhet a pártfogó 
felügyelet szabályainak súlyos megszegése esetén a próbaido lejárta után is. (BH1996. 4.) 
A bírói gyakorlat szerint a próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának utólagos 
elrendelésére akkor is lehetoség van, ha a felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására a Be. 543 §-a szerinti 
eljárásban került sor. 
Az 1973. évi I. törvényt az 1999. évi CX. törvény egészítette ki a próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés 
végrehajtásának elrendelésérol. Ilyen eljárás lefolytatásának van helye akkor, ha a bíróság utólag állapítja 
meg, hogy a próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását törvénysértoen rendelte el. A törvény 
továbbra is lehetoséget kíván biztosítani arra, hogy a bíróság az ilyen törvénysértést tartalmazó határozatot, 
a határozat rendelkezéseit, utólag, különleges eljárás keretében orvosolja. Az eljárásra az a bíróság illetékes, 
amelyik az alapügyben a törvénysérto határozatot hozta. 
Végrehajtásában próbaidore felfüggesztett szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely a büntetés 
végrehajtását utólag elrendeli, errol értesítolapot állít ki, egyebekben a szabadságvesztés végrehajtásával 
kapcsolatos általános rendelkezések szerint jár el [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 19. §]. 

Utólagos rendelkezés közkegyelemrol 

573. § A bíróság utólag határoz a közkegyelem hatálya kérdésében, illetoleg az ezzel összefüggo 
jogkövetkezményekrol, ha errol a jogeros határozat nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett. 

A közkegyelem egyrészt végrehajtási, másrészt eljárási kegyelem, ami meghatározott körben a jogerosen 
kiszabott büntetés elengedését, illetoleg mérséklését, valamint a folyamatban lévo büntetoeljárás 
megszüntetését eredményezi. 
A közkegyelmi rendelkezés általában kizáró okokat is megjelöl, amelyek egyrészt a buncselekmények 
jellegében, másrészt az elkövetoi minoségben fogalmazódnak meg. 
Az amnesztia tartalmazhat rendelkezéseket a büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alóli mentesítésre 
vonatkozóan is. 
A Be. 573. §-a akkor kerül alkalmazásra, ha a jogeros határozat nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen 
rendelkezett a végrehajtási (büntetés elengedése vagy mérséklése) kegyelemrol, illetve a kegyelmi 
rendelkezést kizáró ok ellenére alkalmazta, továbbá ha a büntetoeljárást tévesen szüntette meg a kegyelmi 
szabályozásra hivatkozással. 
A bíróságnak a közkegyelmi rendelkezést a törvény hatálybalépésekor azonnal, hivatalból alkalmazni a kell. 
Természetesen nincs akadálya az ügyészi vagy a terhelti vagy védoi indítvány e körben történo 
eloterjesztésének sem. Ezen indítványtételi jogosultság vonatkozik a közkegyelemrol való utólagos rendelkezés 
eseteire is. 



A bíróság a kegyelem alkalmazhatóságának kérdésében általában iratok alapján dönt és így jár el a Be. 573. 
§ alapján szabályozott eljárás keretében is. Sor kerülhet az általános szabályok szerint bizonyítás felvételére 
is, de legtöbb esetben ez tárgyaláson kívül megoldható. Pl. orvosszakértoi vélemény beszerzése, hogy a terhelt 
életveszélyes, vagy gyógyíthatatlan súlyos betegségben szenved vagy önkormányzati igazolás beszerzése, hogy 
az anya tizennegyedik életévet be nem töltött gyermekével él. 
A bíróság határozata ellen a Be. 555. § a) pontja alapján az ügyész, terhelt és védo fellebbezhet. 

Az összbüntetésbe foglalás 

574. § (1) Az összbüntetésbe foglalásra a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsofokú bíróság illetékes, ha az 
eljárásokat azonos hatásköru bíróságok folytatták; egyébként a magasabb hatásköru elsofokú bíróság jár el. 

(2) Ha az egyik ügyben katonai büntetoeljárás volt folyamatban, az összbüntetésbe foglalásról az a bíróság 
határoz, amely a katonai büntetoeljárást lefolytatta, kivéve, ha a legutóbb befejezett ügyben a katonai büntetoeljárás 
hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 

(3) 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. 

(4) Az összbüntetésbe foglalásra jogosult bíróság elott folyamatban volt eljárásban a védo meghatalmazásának, 
illetoleg kirendelésének hatálya az összbüntetési eljárásra is kiterjed. 

(5) Ha az összbüntetésbe foglalást nem rendelték el, a bunügyi költséget az állam viseli. 
A Be. 574. §-ának a rendelkezései - a (2) bekezdésben foglalt hatásköri szabályok törvénybe iktatásán kívül - 
megegyeznek az 1973. évi I. törvény 378. §-ával. 
1. Ha az elkövetot több, határozott ideig tartó, végrehajtandó, de még nem végrehajtott szabadságvesztésre 
ítélik - az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén - a jogerosen kiszabott ítéleteket összbüntetésbe kell 
foglalni. 
Az összbüntetésbe foglalás anyagi jogi feltételeit a Btk. lényegesen módosított 92-96. §-ai szabályozzák. 
E módosítások ellenére a Legfelsobb Bíróság alapveto elvi és gyakorlati megállapításokat tartalmazó BK. 
151. számú állásfoglalás több vonatkozásban ma is érvényes. 
E szerint: az összbüntetésbe foglalás szempontjából nem az összbüntetés lehetosége fennállásának, hanem az 
elso fokú bíróságnak az összbüntetés tárgyában hozott nem jogeros ítélet fennállása idopontjában jelentkezo 
tényleges helyzetnek van meghatározó jelentosége, vagyis ebben az idopontban kell fennállnia az 
összbüntetésbe foglalás feltételeinek és ebbol a szempontból közömbös, hogy ezek a feltételek a másodfokú 
határozat meghozatalakor még fennállottak vagy megszuntek-e. (BK. 151. számú állásfoglalás) 
Az egymással quasi halmazati viszonyban nem álló, az alapítéletekben végrehajtandó szabadságvesztést 
kiszabó büntetések 1999. március 1. napját követoen csak abban az esetben foglalhatók összbüntetésbe, ha 
ennek feltételei 1999. március 1. napja elott már megnyíltak, vagyis a legutóbb hozott alapítélet az említett 
idopont elott emelkedett jogerore. (BH2001. 1.) 
A feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása tárgyában az alapügyben elso fokon 
eljárt bíróság jár el akkor is, ha a feltételes szabadságra bocsátásból való kizárást az összbüntetési ítélet 
kapcsán sérelmezték. (BH2000. 144.) 
Az összbüntetésbe foglalásra a magasabb hatásköru bíróság jogosult, amennyiben az összbüntetésbe foglalás 
alapját képezo határozatok egyikét ez a bíróság hozta. Helyi bíróság és megyei bíróság jogeros határozatait a 
jogszabályi rendelkezés értelmében a megyei bíróságnak kell összbüntetésbe foglalni. Az általános 
illetékességi szabály érvényesül, ha az összbüntetés alapjául szolgáló, korábban hozott ítéletet a fiatalkorúak 
bírósága hozta. 
Ha az azonos hatásköru bíróságok között nem volt kizárólagos illetékességi bíróság, az összbüntetésbe 
foglalási eljárásra a legutoljára befejezett ügyben eljárt elsofokú bíróság az illetékes. Katonai bíróság és a 
helyi bíróság ítéletével kiszabott büntetések összbüntetésébe foglalására, a katonai bíróságok megszunése 
után a megyei bíróság katonai tanácsának és nem a helyi bíróságnak van hatásköre. 
A 2002. évi I. törvény a Be. korábbi rendelkezését akként módosította, hogy a katonai büntetoeljárásban eljárt 
bíróság hatáskörét továbbra is fenntartotta az összbüntetési eljárás lefolytatására, míg a fiatalkorúak elleni 
büntetoeljárást lefolytatott bíróság hatáskörére és illetékességére vonatkozó rendelkezést mellozte. A 
fiatalkorúak elleni büntetoeljárást lefolytatott bíróságnak az összbüntetési eljárás lefolytatására vonatkozó 
hatáskörét és illetékességét nem indokolja sem elvi, sem gyakorlati megfontolás, ezekben az ügyekben az 
összbüntetési eljárást az általános szabályok szerint a legutóbb befejezett ügyben eljárt bíróságnak kell 
lefolytatni. Ez utóbbi gyakorlatot támasztja alá BH1998. 420. sz. jogeset, amely kimondja, hogy az 
összbüntetési eljárást akkor is a legutóbb befejezett ügyben eljárt elsofokú bíróság folytatja le, ha a terhelt 



korábbi ügyében a fiatalkorúak bírósága hozott ítéletet, mivel a Be. 297. §-ában foglalt rendelkezés nem 
kizárólagos illetékességi okot fogalmaz meg. 
A jogeros összbüntetési határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdéskört a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet - a 
bünteto ügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló 
feladatokról - 19. § (4) bekezdése szabályozza. 
Az összbüntetés jogi szabályozásánál az összbüntetésbe foglalás alapgondolata az, hogy a külön ítéletekkel 
több szabadságvesztésre ítéltet a bíróság utólagosan hozza olyan helyzetbe, mintha vele szemben halmazati 
büntetést szabtak volna ki. Ha ennek nem áll fenn az objektív lehetosége, az összbüntetésbe foglalás 
okafogyottá válik. Így pl. abban az esetben, ha az elköveto a rá kiszabott végrehajtandó szabadságvesztést 
már kiállotta, és a feltételes szabadság tartama is letelt, majd ezt követoen válik ismertté, hogy a terhelt a 
korábbi, jogeros ítélet meghozatalát megelozoen más buncselekményt is megvalósított és emiatt késobb - a 
büntetés teljes kitöltése után - indul ellene olyan büntetoeljárás, amely végrehajtandó szabadságvesztés 
kiszabását eredményezi, az utólagos összbüntetésbe foglalásra már nincs lehetoség, mivel ez esetben nem 
állott fenn annak a tényleges alapja, hogy a terhelt ügyeit egy eljárásban bírálhatta volna el a bíróság. 
Más a helyzet - az elobb említett példa alapul vétele esetén - ha a terhelt a korábbi ügyében jogerosen 
kiszabott szabadságvesztés büntetését tölti, vagy ebbol a büntetésbol feltételes szabadságra bocsátják, amikor 
ismertté válik, hogy a jogeros elítélés elott más buncselekményt is elkövetett. Ha az újabb eljárásban hozott 
jogeros elítélés a rá korábban kiszabott szabadságvesztés töltésének, vagy a feltételes szabadság tartamának 
az idoszakára esik - minthogy a feltételes szabadság része a szabadságvesztésnek - helye van az 
összbüntetésbe foglalásnak (lásd bovebben a Btk. 92. §-ához fuzött magyarázatot.). 
2. Az összbüntetésbe foglalás esetén több alapügy van, ezért a Be. 574. § (1) bekezdése az általánostól - Be. 
555. § (2) bekezdés b) pontja - eltéro hatásköri és illetékességi szabályokat állapít meg. 
A miniszteri indokolás szerint azért célszeru az újabb ügyben eljárt bíróságot felhatalmazni az összbüntetési 
eljárás lefolytatására, mert az összbüntetésbe foglalást - ha ennek feltételei fennállnak - a Be. 327. § (6) 
bekezdése alapján az a bíróság folytathatja le, amely elott az újabb ügyben az ügydönto határozat jogerore 
emelkedett. Ez a szabály azonban csak arra az esetre vonatkozik, amikor mindkét eljárt bíróság azonos 
hatásköru. Az összbüntetésbe foglalásra a magasabb hatásköru bíróság jogosult, amennyiben az 
összbüntetésbe foglalás alapját képezo határozatok egyikét ez a bíróság hozta. Helyi bíróság és megyei 
bíróság jogeros határozatait a jogszabályi rendelkezés értelmében a megyei bíróságnak kell összbüntetésbe 
foglalni. Az általános illetékességi szabály érvényesül, ha az összbüntetés alapjául szolgáló korábban hozott 
ítéleteket a fiatalkorúak bírósága hozta. (BK. 151. számú állásfoglalás III/3.) 
Ha az azonos hatásköru bíróságok között nem volt kizárólagos illetékességu bíróság, az összbüntetésbe 
foglalási eljárásra a legutoljára befejezett ügyben eljárt elso fokú bíróság az illetékes. A katonai bíróság és a 
helyi bíróság ítéletével kiszabott büntetések összbüntetésbe foglalására a katonai bíróságok megszunése után 
a megyei bíróság katonai tanácsának és nem a helyi bíróságnak van hatásköre. (BH1993. 416., BH1992. 
155.) 
Sajátos rendelkezést tartalmaz a (2) bekezdés arra az esetre, ha az egyik alapítéletet fiatalkorúak elleni vagy 
katonai büntetoeljárásban hozták. Ebben az esetben a sajátos jellegnek még akkor is érvényesülnie kell, ha az 
újabb alapítéletet is a megyei bíróság hozta. 
E rendelkezés azonban nem indokolt abban az esetben, ha a legutóbb befejezett ügyben a fiatalkorúak 
bírósága a felnottkorú terhelttel szemben összefüggés folytán a 17. § (6) bekezdése alapján járt el. Ugyanez a 
helyzet, ha a katonai büntetoeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 
Ha fiatalkorúak elleni büntetoeljárásban hozott alapítéletet és katonai büntetoeljárásban hozott alapítéletet 
kell összbüntetésbe foglalni, a 17. § (2) bekezdésében szabályozott megelozés érvényesül. 
3. Az eljárás megindulhat hivatalból, az ügyész, a terhelt vagy a védo indítványára. A bíróság az 
összbüntetési határozat meghozatala elott beszerzi az annak alapjául szolgáló bünteto ügyek iratait, majd 
egyesbíróként, az iratok alapján ítélettel határoz. 
Az összbüntetés a több eljárás során hozott bírósági ítéletekben kiszabott büntetéseknek egyetlen 
szabadságvesztésbe való összefoglalását jelenti. 
Az összbüntetési ítélet rendelkezo része szerint a Be. 574. §-ában foglalt rendelkezésnek megfeleloen a 
bíróság az alapítéletekben kiszabott büntetéseket összbüntetésbe foglalja, és az összbüntetés tartamát, 
valamint a büntetés-végrehajtási fokozatot "megállapítja". 
Az elso fokon hozott összbüntetési ítélet rendelkezo része - az elso fokú bíróságok és az ügyszám alapján 
megjelölve - kizárólag azokat, az alapítéletekben, illetoleg összbüntetési ítéletben foglalt 
szabadságvesztéseket tartalmazhatja, amelyeket az összbüntetésbe foglalás közvetlenül érint. Ezen kívül az 
összbüntetés tartamáról, a büntetés-végrehajtási fokozatról, az elköveto visszaesoi minoségérol, és a feltételes 



szabadságra bocsátásból való kizárásról kell rendelkeznie. Végül - amennyiben ténylegesen felmerült - 
tartalmaznia kell az összbüntetési ítélet rendelkezo részének a bunügyi költségre vonatkozó rendelkezést. 
Az összbüntetési ítélet indokolásában kell felsorolni az összbüntetés alapjául szolgáló (alap) ítéletek részletes 
adatait, ezek körében az elítélés alapjául szolgáló buncselekmények elkövetésének idopontját; az ítéletek 
jogerore emelkedésének napját; a buncselekmények minosítését; a fo- és mellékbüntetések tartamát; a 
büntetés végrehajtásával kapcsolatos adatokat. 
Az összbüntetési ítéletben nincs helye a terhelt elozetes fogva tartása beszámításának, valamint az 
összbüntetés kezdo napja megállapításának. (BK. 151. számú állásfoglalás) 
Az összbüntetési eljárásban is pótolható vagy helyesbítheto a feltételes szabadságra bocsátásra és a 
szabadságvesztés végrehajtási fokozatára vonatkozó rendelkezés, ha a bíróság észleli, hogy az alapítélet 
ebben a tekintetben téves rendelkezést tartalmaz. (BH1978. 159., BH1983. 103.) Nem változtatható meg 
azonban az összbüntetési ítéletben a visszaesoi minoség és a végrehajtási fokozat. (FBK. 1993/22.) 
Az összbüntetési ügyben hozott határozatot a jogorvoslat bejelentése végett annak a védonek kell kézbesíteni, 
aki az alapeljárás során akár kirendeléssel, akár meghatalmazás alapján a védelmet ellátta. (BH1982. 88.) 
Ha az összbüntetésbe foglalás feltételei az 1998. évi LXXXVII. tv. 93. § (1) bekezdése által bevezetett 
jogszabályváltozás folytán nem állnak fenn, a bíróság az erre irányuló indítványt elutasítja illetve, ha az 
összbüntetési eljárás hivatalból indult, az eljárást megszünteti. Lehetséges az indítvány részleges elutasítása, 
illetve az eljárás részleges megszüntetése is, ha egyes büntetések tekintetében fennállanak, mások tekintetében 
azonban hiányoznak az összbüntetésbe foglalás feltételei. 
Hasonlóan kell eljárni a másodfokú eljárásban is, az elso fokú bíróság ítéletének a hatályon kívül helyezése 
vagy megváltoztatása mellett. Ha pedig ez a súlyosítási tilalomba ütközik, az utólagos összbüntetési eljárás 
(Be. 575. §) keretében lehet az új szabályokat alkalmazni. (Lásd a Btk. 92. §-hoz fuzött kommentárt.) 
4. A bíróság a fellebbezéssel támadható összbüntetési ítélethez kötve van, azt saját hatáskörében nem 
helyezheti hatályon kívül és nem módosíthatja. (BH1992. 91.) 
A fellebbezési eljárásban nincs helye összbüntetésbe foglalásnak, minthogy a Be. 574. § (1)-(2) bekezdésében 
foglalt eljárás megjelöli az összbüntetésbe foglalásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróságokat, 
ezen belül pedig a fellebbezési eljárásban történo összbüntetésbe foglalás esetén a jogorvoslati 
jogosultsággal a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezése szenvedne csorbát. 
Az összbüntetés tartalmilag büntetés, ezért erre nézve is vonatkozik a súlyosítási tilalom, vagyis az 
összbüntetés súlyosítására csak akkor kerül sor, ha az összbüntetési ítélet ellen a terhelt terhére fellebbezést 
jelentettek be. (BK. 151. számú állásfoglalás) 
A perújítás és az összbüntetés viszonyát a Be. 421. § (2) bekezdése úgy szabályozza, hogy amennyiben 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 új 
összbüntetést szab ki. 
Ebbol nyilvánvaló, hogy az összbüntetési eljárás az elsodleges. Ennek az a magyarázata, hogy az 
összbüntetési eljárás felfüggesztése és a perújítási eljárás lefolytatása olyan hosszú idot igényelhet, amely 
alatt az elítélt az alapbüntetéseinek egészét, vagy nagy részét letölti, s ilyen körülmények között elveszti az 
összbüntetéssel járó elonyöket, vagyis az alapbüntetésnek bizonyos fokú csökkentését. Jogeros összbüntetési 
ítélet hiányában a feltételes szabadság kedvezményétol is elesne. (FBK. 1994/5.) 
A jogeros összbüntetési határozat végrehajtásával kapcsolatos kérdéskört a Bv. ut. 5. § (1) bekezdés d) pontja 
szabályozza. 

Utólagos összbüntetésbe foglalás 

575. § A bíróság az összbüntetésbe foglalásról, illetve az összbüntetés tartamáról utólag határoz, ha errol a jogeros 
összbüntetési ítélet nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett. 

Ezen jogszabályi rendelkezés megfelel az 1973. évi I. törvény 378/A. §-ában foglalt jogi szabályozásnak. 
1. Az utólagos összbüntetési eljárás azoknak, az összbüntetéssel kapcsolatos mulasztásoknak, tévedéseknek a 
kiküszöbölését célozza, amelyeket fellebbezéssel nem támadtak, vagy amelyeket esetleg a másodfokú 
eljárásban nem korrigáltak. 
Az eljárás megindítására a Be. 555. § (2) bekezdés a) pontja az irányadó, míg lefolytatására az a bíróság 
illetékes, ahol az alap összbüntetési ítéletet hozták. A bíróság az iratok alapján egyesbíróként dönt. 
Ennek az eljárásnak nem csak akkor van helye, ha utóbb derül ki, hogy az összbüntetésbe foglalás során a 
terheltre kiszabott további végrehajtandó szabadságvesztésre ítélés is történt, amely így "kimaradt" az 



összbüntetési ítéletbol is, hanem akkor is, ha utóbb válik ismertté, hogy a korábbi összbüntetés tartama a 
bünteto anyagi jogi rendelkezéseknek (Btk. 92. §, 93. §) nem felel meg. (BH1995. 19., BH1995. 444.) 
Ez a körülmény, hogy az említett törvény rendelkezése folytán a különleges eljárás körében lehetové vált az 
utólagos határozat meghozatala, nem jelenti azt, hogy az összbüntetés tartamát érinto bármely - esetleg 
kifogásolható - döntés ezáltal utólag megváltoztatható lenne, mert ez a jogero elvének olyan fellazításához 
vezetne, amely a jogbiztonság érdekeit is jelentos mértékben veszélyeztetné. (BH1995. 19.) 
A Be. 575. §-ának a második fordulata - amikor a rendelkezésnek kizárólag a tartam kapcsán lehet szerepe - 
nem az elmaradt perorvoslatok utólagos pótlása végett került a törvénybe. Az ítélet jogerejéhez, a jogero 
tiszteletben tartásához továbbra is fontos érdekek fuzodnek. Ebbol következik, hogy pusztán mértékbeli eltérés 
esetén csak az olyan nagyobb mérvu tévedés mellett és annak korrigálása végett lehet helye a Be. 575. §-a 
alkalmazásának, ha az összbüntetési ítélet meghozatala a törvény elvi sérelmével történt. Hogy mi minosül 
nagyobb mérvu tévedésnek összbüntetés esetén, azt nem az összbüntetés tartama, hanem az elengedés 
mértékének szemszögébol kell vizsgálni. (BH1995. 444.) 
Amennyiben az összbüntetésként megállapított szabadságvesztés tartama a Btk. 93. §-ában írt kereteken belül 
maradt, nem beszélhetünk arról, hogy a jogeros összbüntetési ítélet nem a törvénynek megfelelo rendelkezést 
tartalmazott. 
Ha az alkalmazott mérséklés nem felel meg a kialakult bírói gyakorlatnak vagy ellentétes a BK. 151. számú 
állásfoglalásban írtakkal, önmagában nem vonhatja maga után a Be. 575. §-ban foglalt eljárás lefolytatását, 
csak akkor, ha az összbüntetés tartamának az összbüntetési ítéletben történt megállapítása a Btk. 93. §-ában 
meghatározott anyagi jogi rendelkezések kifejezett, és a törvény elvi sérelmét eredményezo megsértéséhez 
vezetett. Ezzel ellentétes álláspont elfogadása esetén ugyanis az összbüntetésnél jogerohatás szinte soha nem 
állna be, minthogy az alapügyben eljárt bírónak bármikor lehetosége nyílna arra, hogy tévesnek tartott 
döntéseit - akár egymás után többször is - apró-csepro idotartamokkal módosítsa. (BH1994. 475.) 
Eljárási szabály megsértése, ha a bíróság az összbüntetés tartamát utólag kijavító végzéssel megváltoztatja és 
csökkenti. A Be. 261. § (2) bekezdésében rögzítettek tartalmazzák a határozat kijavításának a lehetoségeit. 
Garanciális szabály, hogy a hatóság - a törvényben meghatározott kivételektol eltekintve - határozatához 
annak meghozatalától kötve van, és azt saját hatáskörében nem változtathatja meg és nem helyezheti hatályon 
kívül. Az ez alóli kivételeket a törvény elozoekben említett rendelkezése annyiban engedi meg, hogy névcsere, 
szám, számítási hiba és egyéb elírások esetén helye lehet a határozat kijavításának. (BH1994. 643.) 
2. Az utólagos összbüntetésbe foglalásra vonatkozó különleges eljárás során a bíróság ítélettel határoz, ha az 
összbüntetés tartamát a korábbitól eltéro tartamban állapítja meg. 
Ezzel ellentétes döntést tartalmaz a BH-ban közzétett 1994. évi 528-as jogeset, amely szerint a különleges 
eljárás során az utólagos összbüntetés megállapítása tárgyában az elso fokú bíróság a korábbi összbüntetési 
ítélet hatályon kívül helyezése nélkül, végzéssel határoz, ha az összbüntetés tartamáról a jogeros ítélet nem a 
törvénynek megfeleloen rendelkezett. 
A magunk részérol is helyesebbnek tartjuk azt az álláspontot, hogy az elso fokú bíróság a különleges eljárás 
során ítélettel határozzon, ha az összbüntetés tartamát a korábbitól eltéro tartamban állapítja meg. Mivel a 
Be. 574. § (3) bekezdésének rendelkezései szerint a bíróság az összbüntetésbe foglalást ítélettel mondja ki, 
ezért az olyan esetben, amikor a bíróság utólagos összbüntetésbe foglalás keretében az összbüntetésbe 
foglalásról, illetve az összbüntetés tartamáról utólag határoz, és mindezek eredményeként az összbüntetés 
tartamát a korábbitól eltéroen állapítja meg, a bíróságnak nem végzéssel, hanem ítélettel kell határoznia. (Ezt 
az álláspontot erosíti meg a BH1994. 71. számú jogesete is.) 
Ha az összbüntetési ítélet a büntetési tartam tekintetében téves rendelkezést tartalmaz, de az ügyész az ítélet 
ellen fellebbezést nem jelentett be: a másodfokú eljárásban - a súlyosítási tilalom folytán - nincs mód a téves 
ítéleti rendelkezés helyesbítésére. Minthogy hatályon kívül helyezési ok sem áll fenn, a másodfokú bíróságnak 
helyben kell hagynia a perorvoslattal megtámadott ítéletet és miután a törvényességi óvás intézménye 
megszunt, a Be. 575. § nyújt módot és lehetoséget a hasonló jellegu súlyos törvénysértések kiküszöbölésére. 
(BH1994. 240.) 
Az összbüntetési ítélettel kapcsolatos törvénysértés miatt kizárt a rendkívüli felülvizsgálati indítvány 
eloterjesztése. Ilyen esetben az indítványt - mint különleges eljárás lefolytatása iránti kérelmet - az 
alapügyben eljárt bírósághoz kell megküldeni. (BH1993. 543.) 
Ha az ítélet meghozatala idején az összbüntetésbe foglalás törvényi elofeltételei nem állottak fenn, a bíróság 
az utólagos összbüntetésbe foglalási eljárás keretében az összbüntetési ítéletet hatályon kívül helyezi, és az 
eljárást megszünteti. 



Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amelyik az összbüntetésbe foglalásról utólag határoz, az 
errol kiállított értesítolapot és a jogeros határozat két kiadmányát a bv. csoport útján haladéktalanul 
megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 19. §]. 

Elozetes fogva tartás és házi orizet utólagos beszámítása 

576. § (1) A bíróság az elozetes fogva tartás, illetoleg a házi orizet beszámításáról utólag határoz, ha errol a 
jogeros ítélet nem, vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárásban a Btk. 99. §-ának (3) bekezdésén alapuló rendelkezés csak akkor 
vizsgálható felül, ha a jogeros ítélet e rendelkezése törvénysérto. 

E rendelkezés megegyezik az 1973. évi I. törvény 379. §-ával. 
A Btk. 99. § (1) bekezdése alapján a kiszabott szabadságvesztésbe, közérdeku munkába, pénzbüntetésbe 
illetoleg pénzmellékbüntetésbe az elozetes fogva tartás és a házi orizet teljes idejét be kell számítani. 
A beszámításnál egy napi elozetes fogva tartás egy napi közérdeku munkának, illetoleg a pénzbüntetés egy 
napi tételnek felel meg, a pénzmellékbüntetés esetén pedig ebbol a szempontból a 65. § (2) bekezdése szerinti 
átváltoztatási kulcsot kell irányadónak tekinteni. Az önálló kényszerintézkedésként megjeleno házi orizet a 
terhelt személyi szabadságát az elozetes fogva tartásnál enyhébben, míg a lakhelyelhagyási tilalomnál 
súlyosabban korlátozza. A jogalkotó ezért a lakhelyelhagyási tilalommal szemben - melynek esetében nincs 
lehetoség a beszámításra - a házi orizetnél a beszámítást eloírja, azonban az elozetes fogva tartásnál 
korlátozottabban. 
A Btk. 99. § (3) bekezdése értelmében házi orizet beszámítása esetén egy napi közérdeku munkának, illetve 
egy napi tétel pénzbüntetésnek, egy napi házi orizetben töltött ido felel meg, de a szabadságvesztésbe történo 
beszámításnál az átváltoztatási kulcs már nem ilyen egyszeru. A bíróság döntésétol függoen egy napi 
szabadságvesztésnek, annak végrehajtási fokozatához igazodva, három naptól öt napig terjedo házi orizetben 
töltött ido felel meg. A törvény az átváltoztatási kulcs meghatározására szabadságvesztés kiszabása esetén 
ennél részletesebb meghatározást nem ad, ekként a bírói gyakorlatnak kell kialakítania, hogy három naptól öt 
napig terjedo átváltoztatási kulcs az egyes büntetés végrehajtási fokozatokhoz /fegyház, börtön, fogház/ 
miként viszonyul, illetve, hogy az átváltoztatási kulcs meghatározásakor további szempontok 
figyelembevételre kerülnek-e és ha igen, melyek és milyen mértékben. 
A pénzmellékbüntetés esetén a 65. § (2) bekezdése szerinti átváltoztatási kulcsot kell irányadónak tekinteni. 
A Btk. 99. § (2) bekezdés egyszersmind a beszámítás sorrendiségét is meghatározza a jelzett büntetési nemeket 
illetoen. Az elozetes fogva tartással esik egy tekintet alá a Be. 126. §-ában szabályozott orizetbe vétel, a Be. 
129. §-ában szabályozott elozetes letartóztatás, és a Be. 140. §-ában szabályozott ideiglenes 
kényszergyógykezelés. 
A Be. 576. §-ban foglalt rendelkezésre is áll a BK. 148. számú állásfoglalás, amelynek értelmében a 
végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés és pénzmellékbüntetés kiszabása esetén az elozetes fogva 
tartásban töltött idot elsosorban a szabadságvesztésbe kell beszámítani e büntetés végrehajtása esetére; a 
pénzmellékbüntetésbe beszámításnak csak akkor van helye, ha az elozetes fogva tartás meghaladja a 
felfüggesztett szabadságvesztés tartamát. 
A Be. 258. § (2) bekezdés értelmében a beszámításról a bunösséget kimondó és joghátrányt alkalmazó 
ügydönto határozat rendelkezo részében kell határozni. 
Amennyiben a bíróság ezt elmulasztja vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett, a korrigálásra a Be. 
576. § alapján lefolytatott különleges eljárás keretében van lehetoség. 
Az eljárás megindítására az általános rendelkezések az irányadóak. A bíróság egyesbíróként, végzéssel 
határoz, az iratok alapján. Határozata ellen a Be. 555. § (2) bekezdés g) pontjában meghatározott személyek 
fellebbezhetnek. 
A külföldön végrehajtott elozetes fogva tartás beszámításáról és ennek megfeleloen az utólagos 
beszámításáról is kell rendelkezni. 
Az elozetes fogva tartás beszámítására az elköveto, büntetoeljárás elhúzódását eredményezo magatartásától 
függetlenül kerül sor. 
Végrehajtandó szabadságvesztés esetén az a bíróság, amely az elozetes fogva tartás, illetoleg a házi orizet 
beszámításáról utólag határoz, az errol kiállított értesítolapot és a jogeros határozat két kiadmányát a bv. 
csoport utján haladéktalanul megküldi az elítéltet fogva tartó bv. intézetnek. Ha az elozetes fogva tartás 
utólagos beszámítása folytán az elítélt feltételes szabadságra lenne bocsátható, a bíróság az értesítolap 
"Megjegyzés" rovatában azt tünteti fel, hogy az elozetes fogva tartásban töltött idore figyelemmel a feltételes 



szabadságra bocsátás kedvezményérol való döntés esedékessé vált, az elítélt feltételes szabadságra 
bocsátásáról soron kívül határozni kell (9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 19. § (5), (6) bekezdés). 

Bírósági mentesítés 

577. § (1) A büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alóli utólagos bírósági mentesítést az elítélt, illetoleg törvényes 
képviseloje az alapügyben elso fokon eljárt bíróságnál kérheti. Több elítélés esetében a magasabb hatásköru 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 büntetoeljárás volt folyamatban, az a bíróság jár el, amely a katonai 
büntetoeljárást lefolytatta, kivéve, ha a katonai büntetoeljárás hatályát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg. 

(3) A bíróság a kérelem elbírálása elott beszerzi az ügyész nyilatkozatát. Ha a mentesítés törvényi elofeltételei 
hiányoznak, a bíróság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja. 

(4) A bíróság a mentesítést kimondó határozat hatályon kívül helyezésérol 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. 

E rendelkezés lényegében - a (2) bekezdésében foglalt kiegészítéssel - megegyezik az 1973. évi I. törvény 381. 
§-ával. 
Szándékos buncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés kitöltését illetoleg 
végrehajthatósága megszüntetését követo bizonyos ido elteltével a törvény erejénél fogva áll be a mentesítés. 
[Btk. 102. § (1) d), e) és f)] Adott esetben lehetoség van arra, hogy a várakozási ido fele részének elteltével a 
bíróság részesítse mentesítésben az elítéltet. 
1. A bíróság az ilyen elítéltet kérelemre mentesítésben részesítheti, ha erre érdemes és a szabadságvesztés 
kiállításától illetoleg végrehajthatósága megszunésétol a törvényben meghatározott ido eltelt. [Btk. 103. § 
(1)] 
A Be. 577. §-ban szabályozott különleges eljárás e kérelem elbírálásának a rendjét állapítja meg. Ebbol és a 
Btk. 103. § (1) bekezdésének összevetésébol az tunik ki, hogy az elítéltet a felfüggesztett szabadságvesztés 
büntetésre ítélése esetén csak magában az ítéletben lehet elozetes mentesítésben részesíteni. 
A törvény a bírósági mentesítésnek két esetét ismeri: a Btk. 103. §-a szerinti, a végrehajtandó 
szabadságvesztéshez fuzodo utólagos, valamint a Btk. 104. §-ában szabályozott, a felfüggesztett 
szabadságvesztéshez kapcsolódó elozetes mentesítést. Ebbol kifolyólag az ítélet jogerore emelkedését 
követoen az elítéltnek elozetes mentesítésben részesítése fogalmilag kizárt. (BH1997. 467.) 
A bírósági mentesítés - következik a 103. § (1) bekezdésébol - nem terjed ki a közérdeku munkára, a 
pénzbüntetésre, a fobüntetés helyett alkalmazott mellékbüntetésre, a felfüggesztett szabadságvesztésre és a 
gondatlan vétség miatt kiszabott, végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltekre, akik esetében a törvényi 
mentesítés rendelkezései irányadók. 
2. A jelen eljárás kizárólag az elítélt vagy törvényes képviselojének a kérelmére indulhat meg. Ez pedig 
feltételezi, hogy a mentesítési eljárás lefolytatására csak az elítélt életében kerülhet sor. Annál is inkább, mert 
a döntés idopontjában az elítélt halála után már nem lehetséges megítélni az érdemesség kérdését. 
Az eljárásra - fo szabályként - az alapügyben eljárt bíróság jogosult. Ettol eltéro hatásköri és illetékességi 
szabályokat tartalmaz az 577. § (1) bekezdés második fordulata - több elítélés esetében - és a (2) bekezdés. 
Ennek értelmében több elítélés esetén a magasabb hatásköru bíróság jár el, azonos hatásköru bíróságok 
közül a legsúlyosabb büntetést kiszabó bíróság jár el. Ezen rendelkezés magyarázata, hogy a mentesítés 
anyagi jogi szabályai a kiszabott büntetés súlyához igazodnak. A 2002. évi I. törvény a korábbi eljárásjogi 
rendelkezések közül mellozi azt a rendelkezést, mely szerint a bírósági mentesítés iránti eljárást, ha a 
vádlottal szemben több ítélet született, a fiatalkorúak elleni büntetoeljárást lefolytatott bíróság illetékességébe 
utalja. A törvény szerint a bírósági mentesítés esetén is az a bíróság aggályok nélkül eljárhat, amelyik a 
súlyosabb büntetést szabta ki. Változatlanul érvényes e szakasz (2) bekezdése szerint az a rendelkezés, hogy 
ha az egyik elítélés katonai büntetoeljárás során történt, ez a bíróság jár el, kivéve a Be. 470. § (3) 
bekezdésének azt az esetét, amikor a nem katona elkövetovel szemben összefüggés okán járt el a katonai 
bíróság. Ha az egyik elítélés fiatalkorúak elleni vagy katonai büntetoeljárás során történt, ez a bíróság jár el, 
kivéve a Be. 17. § (6) bekezdésének, illetve a Be. 470. § (3) bekezdésének az esetét, amikor a felnott illetve 
nem katona elkövetovel szemben összefüggés okán járt el a bíróság. 
Ha több elítélés esetén a kérelmezo már törvényi vagy kegyelmi mentesítés folytán mentesült annak a 
büntetésnek a hatályos következményei alól, amely a magasabb hatásköru (súlyosabb büntetést kiszabó) 
illetoleg a katonai büntetoeljárást megalapozná: nincs módja a bíróságnak a többi büntetéssel kapcsolatos 



eljárás lefolytatására. Ilyenkor a Be. 577. §-ának (1) bekezdése következo fordulatában írt szabály irányadó. 
Ha pedig csupán egy olyan büntetés maradt, amelynek hátrányos következményei alóli mentesítés 
vizsgálandó; az alapügyben eljárt bíróság hivatott eljárni. (BH1983. 62.) 
Ugyanezen álláspontot rögzíti a BH1980. 82. számú jogesete, amikor kifejti, hogy a több elítéléshez fuzodo 
hátrányos következmények alóli mentesítés tekintetében a katonai tanácsnak akkor van hatásköre az 
eljárásra, ha az általa kiszabott büntetéshez fuzodo hátrányok alól az elítélt még nem mentesült és kérelme 
arra is kiterjed. 
3. A kérelemnek a bíróságra érkezését követoen a bíróság beszerezni az ügyész nyilatkozatát, majd 
megvizsgálja, hogy a mentesítés törvényi elofeltételei fennállnak-e. Amennyiben ezek hiányoznak, a kérelmet 
végzéssel elutasítja. A bírósági mentesítésre vonatkozó kérelmet akkor is el kell utasítani, ha az elítélt a 
törvény erejénél fogva már mentesült a büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alól. (BH1985. 133.) 
Amennyiben a bíróság a kérelmet a törvényi elofeltételek hiánya miatt nem utasítja el, megvizsgálja az 
érdemességet. Az érdemesség elbírálásánál figyelembe kell venni az elítéltnek a fobüntetés kitöltése óta 
folytatott életmódját, továbbá azt, hogy - amennyiben erre módja volt - jóvátette-e a cselekményével okozott 
sérelmet. [Btk. 103. § (2)] Nem zárja ki az érdemesség megállapítását, ha a terhelt az elkobzás alá eso érték 
teljes összegét még nem fizette ki. Ez ugyanis nem jelenti a cselekménnyel okozott sérelem jóvátételének 
elmaradását (BH1990. 201.). 
A mentesítési kérelem elutasítása törvénysérto, ha a bíróság a kérelmezo meghallgatása hiányában nem 
tisztázza, hogy mely okból nem tette jóvá a cselekményével okozott sérelmet. (BH1988. 269.) 
A kérelem elbírálása során az érdemesség kérdésében csupán a tárgyaláson megvizsgált és értékelt 
körülmények alapján lehet állást foglalni. (BH1990. 80., BH1990. 175., BH1979. 17.) Az érdemesség 
megállapításához tartozik az elítélt életmódjának vizsgálata is. Így munkahelyi vélemény, 
környezettanulmány, a kártérítési kötelezettség teljesítésére vonatkozó adatok beszerzése szükséges. 
Az állandóan követett ítélkezési gyakorlat szerint az érdemesség hiányának megállapítása bizonyítás felvétele 
nélkül nem lehetséges. Az érdemesség elbírálása ugyanis mérlegelési feladat, az ezzel kapcsolatban felmerült 
ellentétes adatok ellenorzése és a megnyugtató ténymegállapítás ezért csupán tárgyaláson lehetséges. A 
súlyos buncselekmények miatt kiszabott hosszú tartamú szabadságvesztés kitöltése után az elítélt által 
tanúsított, erosen kifogásolható életmód abban az esetben is kizárja az érdemesség megállapítását a bírósági 
mentesítés megadása szempontjából, ha újabb elítélésre nem kerül sor. Különösen nem lehet szó az elítéltnek 
a korábbi büntetés kitöltése óta tanúsított kifogástalan magatartásáról, ha a várakozási ido alatt - bár 
szabadságvesztéssel nem járó - büntetéssel sújtották, illetoleg ha nem sokkal a korábbi büntetés kitöltése után 
ugyanilyen jellegu újabb buncselekményt követett el. (BH1990. 86.) 
Az a tény, hogy az elítélt a bírósági mentesítés iránti kérelem benyújtásakor külföldön tartózkodik, 
egymagában véve nem zárja ki az érdemesség megállapítását. (BH1986. 91.) 
Felfüggesztett szabadságvesztés esetén a már beállott mentesítés illetve a bíróság ítéletében kimondott 
elozetes mentesítés hatályát veszti, ha a büntetés végrehajtását elrendelik. Nem zárható ki, hogy a 
megállapított mentesítésnek nem lett volna helye. 
Ezeknek az eljárásoknak a rendjét szabályozza a Be. 577. § (4) bekezdése. 
4. E szerint az eljárás hivatalból vagy az ügyész indítványára indul annál a bíróságnál, ahol a törvénysérto 
bírósági mentesítést kimondták. A bíróság egyesbíróként, az iratok alapján határoz. 
A bírósági mentesítés szabályainak téves (jogsérto) alkalmazása esetén (beleértve az elozetes bírósági 
mentesítést is) a Be. 577. §-ának (4) bekezdése szabályaira tekintettel helye lehet a jogsértés saját 
hatáskörben való orvoslásának. 
A Be. 577. §-ának (4) bekezdése alkalmazhatóságát az dönti el, hogy a jogszabálysértés objektív vagy 
szubjektív természetu-e. A bírósági mentesítés mindkét formájának van egy közös szubjektív feltétele, a 
mentesítésre érdemesség, és van egy-egy objektív feltétele is, ami az elozetes bírósági mentesítésnél 
meghatározott büntetés alkalmazásához (felfüggesztett szabadságvesztéshez), az utólagos bírósági 
mentesítésnél pedig a differenciáltan szabályozott várakozási idohöz kapcsolódik. 
A szubjektív feltételt képezo érdemesség megállapítása mindig az érdemi döntést hozó értékelo 
tevékenységének az eredménye. Ezért ebben a körben megvalósuló törvénysértés saját hatáskörben - vagyis a 
Be. 557. §-ának (4) bekezdése alkalmazási körében - sohasem orvosolható. 
Más a helyzet azonban akkor, ha a törvénysértés az objektív feltétel hiányával függ össze. Ilyen lehet pl. a 
pénzfobüntetés kiszabásával egyidejuleg történo elozetes bírósági mentesítés kimondása, vagy a várakozási 
ido számítása körében elkövetett tévedés avagy a várakozási ido differenciált szabályainak kiválasztása során 
elkövetett tévedés, jogszabálysértés. Az ilyen tévedés az érdemesség megítélésétol független, ezért az ilyen 



jellegu törvénysértések a Be. 577. §-a (4) bekezdésének alkalmazási körében - tehát saját hatáskörben - 
orvosolhatók. 
A teljesség kedvéért kívánjuk megjegyezni: ha a terheltre kiszabott szabadságvesztés tartama közkegyelem 
folytán csökkent; e csökkentett idotartam alapján kell megítélni a bírósági mentesítéshez szükséges várakozási 
ido tartamát. (BH1997. 267.) 
Felmerül a kérdés, ha a bíróság a közkegyelem hatályáról nem határozott és utólag le kell folytatni a Be. 573. 
§-ában szabályozott eljárást, de az elítélt mentesítés iránti kérelmet is benyújtott, e két különleges eljárás 
milyen viszonyban áll egymással. 
A mentesítési kérelem azon az alapon történo elutasítása, miszerint a törvényben meghatározott várakozási 
ido még nem telt el, mindenképpen törvénysérto megoldás. Álláspontunk szerint elozetesen le kell folytatni a 
Be. 573. §-ban szabályozott eljárását, és csak ezen határozat jogerore emelkedését követoen lesz a mentesítési 
kérelmet érdemben elbíráló bíróság abban a helyzetben, hogy a mentesítés objektív feltételének 
megvalósulását vizsgálni tudja. 
A követendo eljárás ez lenne abban az esetben is, ha a közkegyelem gyakorlásáról szóló törvény a 
mentesítéshez szükséges várakozási ido csökkentésérol rendelkezik. 

A bunügyi költségre vonatkozó utólagos rendelkezés 

578. § A bíróság utólag határoz a bunügyi költség viselésérol, ha a jogeros határozat errol nem, vagy nem a 
törvénynek megfeleloen rendelkezett. E végzés elleni fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

A hatályos rendelkezés az 1973. évi I. törvény 382. §-ában foglaltakkal egyezoen szabályozza a bunügyi 
költségre vonatkozó utólagos rendelkezést. 
A Be. 258. § (2) bekezdés g) pontja értelmében a bíróság az ügydönto határozatban rendelkezik a bunügyi 
költség viselésérol. A bunügyi költség fogalmát a Be. 74. § (1) és az 555. § (3) bekezdése, míg a viselésére 
vonatkozó rendelkezéseket a Be. 338-340. §, 381. §, 514. §-ok és az 555. § (2) bekezdés j) pontja 
szabályozzák. 
A jelen eljárásra akkor kerül sor, ha a bíróság a jogeros határozatában elmulasztott rendelkezni a bunügyi 
költségrol vagy nem a törvénynek megfeleloen rendelkezett. 
A Be. 338. § (4) bekezdésén alapuló ítéleti rendelkezést (a bunügyi költség egy része alóli méltányosságból 
való mentesítést) azonban különleges eljárásban nem lehet módosítani. A bíróság ugyanis az összes 
körülmény mérlegelése alapján foglal állást abban a kérdésben, hogy a bunügyi költség a buncselekmény 
súlyához képest aránytalanul nagy-e és erre figyelemmel indokolt-e a vádlott kivételes mentesítése a bunügyi 
költség megfizetése alól. Ugyanilyen rendelkezést tartalmaz a Be. 381. § (2) bekezdés második mondata. 
Ellenkezo álláspont azt eredményezhetné, hogy az elso fokú bíróság különleges eljárásban felülvizsgálhatná a 
másodfokú bíróság mérlegelésén alapuló rendelkezését. (BH1988. 397.) 
Bunügyi költség a nyomozás elrendelése elott felmerült költség is, mert azok az adatok, amelyeknek 
beszerzésével kapcsolatban a nyomozás elrendelése elott merült fel kiadás, a terheltek ellen folyamatban volt 
bünteto ügy bizonyítási anyagául szolgálnak. 
Az eljárásra a Be. 555. § (2) bekezdésében foglaltak az irányadók. A fellebbezésnek a 347. § (2) bekezdésével 
ellentétben a végzésre halasztó hatálya van. Ha a bíróság az elítéltet utólag kötelezte az állam javára bunügyi 
költség viselésére, errol akkor is egységes értesítolapot kell kiállítani és megküldeni az elsofokú bíróság 
szerint illetékes BGH-nak, ha egyébként a bünteto határozatról már egységes értesítolapot állított ki. Az újabb 
egységes értesíton fel kell tüntetni, hogy a bíróság az elítéltrol korábban milyen ügyszámra hivatkozással 
küldött egységes értesítolapot (9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 84. §). 
[Lásd: 120/1973. (IK 1974/1.) IM utasítás a bunügyi költségek elolegezésérol, továbbá az államot illeto 
bunügyi költségek behajtásáról és elszámolásáról.] 

Külföldi ítélet érvényének elismerése 

579. § A külföldi bíróság ítélete érvényének elismerésére (Btk. 6. §) a Fovárosi Bíróságnak van hatásköre és 
illetékessége. Eljárása során megállapítja, hogy az elítéléshez a magyar törvény alapján milyen hátrányok fuzodnek, 
illetoleg - szükség esetén - a külföldi bíróság ítéletét a magyar törvény alapján hogyan kell végrehajtani. A külföldi 
bíróság által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvételére vonatkozó eljárási szabályokat külön törvény 
állapítja meg. 



A külföldi bíróság ítélete érvényének elismerése olyan különleges eljárás, amelynek feladata, hogy 
megállapítsa: a külföldi bíróság ítélete a magyar bíróság ítéletével azonos érvényu-e. Az elbírálás tartalmi 
szempontjait a Btk. 6. §-a tartalmazza. Az 1998. évi LXXXVII. törvény 1. §-a jelentosen kitágította a Btk. 6. § 
alkalmazási körét. A külföldi ítélet érvényét akkor is elismeri, ha az elkövetovel szemben olyan buncselekmény 
miatt járt el külföldi bíróság, amely esetében a kettos inkrimináció fennáll, és a külföldön folyamatban volt 
eljárás, valamint az alkalmazott jogkövetkezmény összhangban van a magyar joggal. A terhelt külföldön 
történt elítélésérol a bíróság értesülhet úgy, hogy az ellene megindult újabb bünteto eljárás során derül ki, 
hogy külföldi bíróság már elítélte. Értesülhet továbbá a bíróság a Strasbourgban, 1959. április 20-án kelt, a 
kölcsönös bunügyi jogsegélyrol szóló európai egyezmény és kiegészíto jegyzokönyv (1994. évi XIX. tv.-ként 
kihirdetve) 22. Cikke értelmében, az Igazságügyi Minisztériumnak megküldött értesítések alapján is. Az 
eljárás ügyészi indítványra, vagy az Igazságügyi Minisztérium értesítése alapján indul az erre az eljárásra 
kizárólagos illetékességgel rendelkezo Fovárosi Bíróságon. A bíróság egyesbíróként, az iratok alapján dönt. 
Szükség esetén - elsodlegesen azokban az esetekben, amikor az eljárás az Igazságügyi Minisztérium által 
megküldött értesítés alapján indul - beszerzi a külföldi bíróság ítéletének hiteles másolatát, és arról hivatalos 
fordítást készíttet. A külföldi bíróság ítéleti rendelkezései nem bírálhatók felül. A bíróság adott esetben azt 
állapíthatja meg, hogy a külföldi ítélet nem felel meg a Btk. 6. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. 
A külföldi bíróság ítéletének érvényérol a bíróság végzéssel határoz, amely ellen fellebbezési lehetoség van. A 
bíróság végzésében a külföldi ítéletet a magyar bíróság ítéletével azonos érvényunek nyilvánítja, és 
megállapítja, hogy ahhoz a magyar jog szerint milyen hátrányok fuzodnek. Ennek során meg kell állapítania, 
hogy a külföldi bíróság által elbírált buncselekmény a magyar büntetojog szerint hogyan minosül, és az 
alkalmazott joghátrány a magyar Btk. szankció rendszerében milyen büntetésnek vagy intézkedésnek felel 
meg. A bíróság végzésében nem állapíthat meg eltéro tényállást, a külföldi ítélet tényállása köti, ugyancsak 
nem bírálható felül a bunösség kérdése, az alkalmazott joghátrány neme vagy mértéke. A bíróság végzést hoz 
akkor is, ha a külföldi ítélet érvényének elismerését megtagadja. Ezen határozat ellen is biztosítja a törvény a 
fellebbezési jogosultságot. 
A külföldi ítélet érvényének elismerése nem jelenti automatikusan azt, hogy a külföldi bíróság által 
alkalmazott joghátrányt a magyar hatóságoknak végre kell hajtani. Az elismerés legfontosabb 
jogkövetkezménye, hogy az elítélést - az l. számú adatlap kiállításával és továbbításával - a buntettesek 
nyilvántartása tartalmazni fogja. 
A külföldi bíróság ítéletén a törvénnyel kihirdetett nemzetközi szerzodéssel, továbbá az Egyesült Nemzetek 
Biztonsági Tanácsa kötelezo határozatával létrehozott nemzetközi bünteto bíróság jogeros ítéletét is érteni 
kell. Külföldi bíróság ítéletének minosül a volt Jugoszlávia, illetve Ruanda területén elkövetett, a nemzetközi 
humanitárius jogokat súlyosan sérto cselekmények megbüntetésére létrehozott nemzetközi törvényszékek 
(1996.évi XXXIX. tv., 1999.évi CI. tv.) határozata, valamint a római diplomáciai konferencián 1998-ban 
elfogadott Nemzetközi Büntetobíróság Statutuma alapján létrejövo bíróság határozata is [megerosítette a 
72/2001. (XI. 7.) OGY határozat]. 
A külföldi ítéletet a külföldi elítélés nyilvántartásba vételét követoen úgy kell tekinteni, mintha magyar bíróság 
hozta volna. Ez mindenek elott azt eredményezni, hogy a cselekmény a hazai jog szerint is res iudicata, tehát 
ugyanezért a cselekményért a magyar hatóságok már nem indíthatnak büntetoeljárást. 
A külföldi ítélet által kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának átvételét az 1996. évi XXXVIII. törvény 
szabályozza. Ennek lényege az alábbiakban foglalható össze: 
Külföldi bíróság által kiszabott végrehajtható szabadságvesztés végrehajtását át lehet venni, ha az elítélt a 
végrehajtás átvételéhez hozzájárult, és az átvétel iránti kérelemnek az igazságügy-miniszterhez történo 
érkezésekor az elítéltnek legalább 1 év letöltendo büntetése van hátra vagy ha a büntetés határozatlan idore 
szól, feltéve, hogy az elítélt magyar állampolgár, és állandó lakóhelye Magyarországon van, illetoleg 
Magyarországra bevándorolt nem magyar állampolgár. Nem veheto át a végrehajtás, ha a külföldi elítélés 
alapjául szolgáló cselekményt magyar bíróság már jogerosen elbírálta. Azt a külföldi bíróság által 
végrehajtandó szabadságvesztésre elítélt magyar állampolgárt, illetoleg Magyarországra bevándorolt nem 
magyar állampolgárt, aki a büntetés végrehajtása elott Magyarországra visszatért, úgy kell tekinteni, mint aki 
a végrehajtás átvételéhez hozzájárult. 
A büntetés végrehajtásának átadása iránti külföldi megkereséseket az igazságügy-miniszter fogadja, és ha 
jelen törvény 2. §-a nem zárja ki annak teljesítését, megküldi a Fovárosi Bíróságnak. 
A Fovárosi Bíróság a külföldi ítéletet megvizsgálja, és határozatot hoz arról, hogy a büntetés végrehajtásának 
e törvény szerinti feltételei fennállnak-e. Határozatát, mely ellen nincs helye fellebbezésnek, az iratokkal 
együtt megküldi az igazságügy-miniszternek. 



III. Cím 

A KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSZATÉRÍTÉS 

A kártalanítás 

580. § (1) Kártalanítás jár az elozetes letartóztatásért és az ideiglenes kényszergyógykezelésért, ha 
I. a nyomozást azért szüntették meg, mert 
a) a cselekmény nem buncselekmény, 
b) a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható buncselekmény elkövetése, 
c) nem a gyanúsított követte el buncselekményt, illetve a nyomozás adatai alapján nem volt megállapítható, hogy a 

buncselekményt a gyanúsított követte el, 
d) büntethetoséget kizáró ok állapítható meg, 
e) az eljárás elévülés miatt nem folytatható, 
f) a cselekményt már jogerosen elbírálták; 
II. a bíróság 
a) a terheltet felmentette, 
b) az eljárást a büntethetoség elévülése, vádelejtés miatt, vagy azért szüntette meg, mert a cselekményt már 

jogerosen elbírálták. 
(2) Az (1) bekezdés esetén sincs helye kártalanításnak, ha a terhelt 
a) a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság elol elrejtozött, megszökött, szökést kísérelt meg, 
b) 
c) felmentése esetén a kényszergyógykezelését rendelték el. 

1. Az Egyesült Nemzetek Közgyulése XXI. ülésszakán 1966. december 16-án elfogadott, az 1976. évi 8. tvr.-rel 
kihirdetett Polgári és a Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmánya 9. Cikkének 5. pontja értelmében 
"annak a személynek, aki törvénytelen fogva tartás áldozata volt, kikényszerítheto joga van kártalanításra." 
Az Alkotmány, az alapveto jogokról szóló XII. Fejezetének 55. § (3) bekezdésében rögzíti: "Az, aki 
törvénytelen letartóztatás vagy fogva tartás áldozata volt, kártérítésre jogosult." 
A személyes szabadságtól való megfosztás abban az esetben törvénytelen (jogellenes, önkényes), ha nem a 
törvényben meghatározott okokból és nem a törvényben meghatározott eljárás alapján történt. 
Az alkotmányos alapveto jognak [55. § (1)] ezért a megsértéséért az Alkotmány rendelkezésébol folyóan 
kártérítési igény keletkezik, amely bíróság elott érvényesítheto és ezen igény érvényesítésére a Ptk.-nak a 
szerzodésen kívüli kárfelelosségrol szóló rendelkezése az irányadó. 
Ez az igény a Be. kártalanítási szabályaiban foglaltaktól függetlenül érvényesítheto. 
A kártalanítás és a kártérítés között ugyanis a jogalap tekintetében különbség van, mértékük azonban 
megegyezik: ez pedig az okozott kár. [66/1991. (XII. 21.) AB határozat]. 
Ha a kártalanítás jogalapja nem a Ptk., hanem a Be. 580-581. §-ai, a jogalapok különbözosége nem 
eredményezhet mértékbeli differenciát, ezért rögzíti a Be. 582. §-a, hogy a kártalanítás módjára és mértékére 
a Polgári törvénykönyvnek a szerzodésen kívül okozott kárért való felelosségére vonatkozó rendelkezéseit kell 
alkalmazni. 
2. A Be. 580. § és az 581. § (1) és (2) bekezdése határozza meg a kártalanítás pozitív és negatív feltételeit. 
Ezen belül az alábbiak emelendok ki: 
Az 580. § értelmében a személyes szabadság jelentosebb elvonását eredményezo intézkedésért jár 
kártalanítás. 
A kártalanítás alapja az elozetes letartóztatás és az ideiglenes kényszergyógykezelés a kártalanítás 
szempontjából nincs jelentosége annak, hogy e kényszerintézkedéseket a büntetoeljárás melyik szakaszában 
rendelte el a bíróság. 
Az 580. § (1) bekezdése a kártalanítás pozitív feltételeit határozza meg, vagyis hogy milyen esetekben jogosult 
kártalanításra a terhelt, ha a büntetoeljárás során elrendelték az elozetes letartóztatását vagy az ideiglenes 
kényszergyógykezelését. Az I. alatt a nyomozati eljárás megszüntetése, a II. alatt a bírósági eljárás során 
felmentés illetve az eljárás megszüntetése esetén. 
Az 580. § (2) bekezdésén - a kártalanítás negatív feltételei, azokat az okokat sorolja fel, amelyek kizárják 
annak lehetoségét, hogy a terhelt kártalanításban részesüljön. 



Nincs különbség kártalanítás szempontjából nyomozás megszüntetésének és a felmentésnek a két jogcíme 
között. Mind a buncselekmény hiányában, mind a bizonyítottság hiányában történo megszüntetés, illetve 
felmentés esetén jár a kártalanítás. 
A kiadatási (ideiglenes kiadatási) letartóztatás az elozetes letartóztatással azonos elbírálás alá esik. Egyéb 
eljárásjogi kényszerintézkedések, mint az orizet és a lakhelyelhagyási tilalom elszenvedése miatt viszont 
kártalanításra nincs lehetoség. Ha az eljárás folyamán a terhelt többször került elozetes letartóztatásba, az 
egyes idotartamokat illetoen külön-külön vizsgálandó a feltételek és esetleges kizáró okok megléte. Több ügy 
egyesítésekor vagy több vádpont esetén is azt kell vizsgálni, hogy mely buncselekmény miatt helyezték a 
terheltet elozetes letartóztatásba, és a buncselekményt illetoen mi lett az eljárás eredménye. 
Abban az esetben, ha az elozetes letartóztatásban töltött ido meghaladta a jogerosen kiszabott 
szabadságvesztés idejét, nem jár kártalanítás, mert a terheltet jogerosen elítélte a bíróság. Ugyanez 
elofordulhat az összbüntetésbe foglalás következményeként is. 
Felróható bírói mulasztás esetén kártérítésnek lehet helye. Ezért eloször mindig meg kell vizsgálni a 
kártalanítás feltételeit, és ha azok nincsenek meg, utána mérlegelendo a kártérítés jogalapjának 
megállapíthatósága. 
Az 580. (2) bekezdés a) pontjában foglalt kizáró okokat a terhelt jogainak és védekezési szabadságának 
tükrében kell megvizsgálni. Ezt tette az Alkotmánybíróság is, amikor 41/2003. (VII. 2.) AB határozatában 
megállapította a Be. 580. § (2) bekezdés b) pontjának - miszerint nincs helye kártalanításnak, ha a terhelt az 
eredményes felderítés meghiúsítása végett a bíróság, az ügyész, illetoleg a nyomozó hatóság megtévesztésére 
törekedett, vagy egyébkent neki felróhatóan okot szolgáltatott arra, hogy a buncselekmény gyanúja reá 
terelodjék - alkotmányellenességét, és ezért a rendelkezést a közzététel napjával mesemmisítette. A terhelt nem 
köteles igazmondásra, nem presszionálható a beismerés érdekében, jogában áll a vallomást megtagadni. Nem 
várható el tole, hogy együttmuködjön a hatóságokkal, csupán az, hogy ne akadályozza azok munkáját. A 
bunösség bizonyítása az ügyészséget terheli. A terhelt nem kötelezheto az ártatlanságának a bizonyítására. 
Külön mérlegelést igényel a kizáró ok megvalósulása, ha a terhelt elfogatóparancs eredményeként került 
elozetes letartóztatásba. Ez általában - tekintve az elfogatóparancs kibocsátásának feltételeit - kimeríti azt a 
kizáró okot, hogy a terhelt a hatóság elol elrejtozött. Elofordulhat azonban, hogy az elfogatóparancs 
kibocsátásának nem voltak meg a feltételei (pl. a terhelt tartózkodási helye ismert volt) és az elozetes 
letartóztatás elrendelése így nem volt indokolt. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor nem állapítható meg a terhelt 
terhére, hogy a hatóság elol elrejtozött. 
3. Az 581. § a kártalanítás azon eseteit szabályozza, amikor a személyes szabadságot jogeros ítélet alapján 
vonták el, illetve büntetojogi intézkedések elszenvedéséért jár kártalanítás. A Be. 581. § (1) bekezdése a 
kártalanítás elofeltételeit tartalmazza. A korábbi törvény rendelkezése a perújítást, a rendkívüli 
felülvizsgálatot és a jogegységi eljárást sorolta fel olyan eljárásként, ahol a terhelt jogeros elítélése helyett, 
más kedvezobb döntést lehet hozni. 
A Be. a rendes jogorvoslati rendszerben bekövetkezett változások miatt a rendkívüli felülvizsgálati eljárást 
elhagyta a korábbi rendelkezések közül, a módosítások folytán azonban beiktatta a felülvizsgálatot és a 
törvényesség érdekében emelt jogorvoslatot. A hatályos törvény e jogorvoslati formákat - ideértve a perújítást 
és a jogegységi eljárást is - gyujtonéven rendkívüli jogorvoslatként kezeli, és e kifejezés a törvényben több 
helyen is elofordul. Ezért a kártalanítás feltételeirol szóló 581. § (1) bekezdése is ennek megfeleloen módosul. 
Az elszenvedett joghátrányokért járó kártalanításnak az a pozitív feltétele, hogy a terhelttel szemben 
lefolytatott rendkívüli perorvoslati eljárás eredményeképpen az alapügyben alkalmazott jogkövetkezménynél 
enyhébb szankciót alkalmazzanak, illetve a terheltet felmentsék vagy vele szemben az eljárást megszüntessék. 
A jogeros ítélet alapján elszenvedett szabadságelvonásért akkor is jár kártalanítás, ha a felmentésre - a 
magánindítvány hiányának kivételével - a Btk. 22. §-ban megfogalmazott, büntethetoséget kizáró ok miatt 
került sor. Az enyhébb büntetésre ítélésen a jogeros ítéletben kiszabottnál rövidebb tartalmú 
szabadságvesztés, a kiszabott szabadságvesztés végrehajtásának felfüggesztése vagy szabadságvesztés helyett 
enyhébb büntetési nem értendo. 
Az 581. § (2) bekezdése azokat az okokat sorolja fel, amelyek kizárják annak lehetoségét, hogy az elítélt az (1) 
bekezdés szerint kártalanításban részesüljön. 
A Be. 581. § (2) bekezdés a) pontja értelmében - mint kizáró ok - nem tekintheto elhallgatásnak, ha pl. a 
terhelt azért nem jelentette be a "mento" tanút az alapeljárásban, mert nem gondolta, hogy vallomása fontos 
lehet. Az elhallgatás többnyire palástoló célzatú, amely tipikusan azon esetekben fordul elo, amikor a terhelt 
a reá terelodo gyanút szándékosan nem igyekszik eloszlatni, általában az igazi tettes átmeneti védelme 
érdekében. 



A Be. 581. § (2) bekezdés b) pontját - miszerint nincs helye kártalanításnak, ha a terhelt az alapügyben hozott 
ítélet ellen nem fellebbezett, kivéve, ha a törvény a fellebbezést kizárta - az Alkotmánybíróság 41/2003. (VI. 
2.) AB határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította, és a határozat közzétételének napjával 
megsemmisítette. 
Kizárt az (1) bekezdés szerinti kártalanítás a (2) bekezdés c) pontja esetében is, amikor a terheltet az ellene 
emelt vád alól azért mentették fel, mert kóros elmeállapota kizárttá tette, hogy cselekménye a társadalomra 
veszélyes következményeit felismerje, és emiatt kényszergyógykezelését rendelték el. 
A törvény szerint a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat és a jogegységi eljárás során hozott felmento, 
eljárást megszünteto vagy enyhébb büntetést kiszabó rendelkezés alapján is kártalanításnak van helye. E 
rendkívüli jogorvoslati eljárásokat a terhelt nem veheti igénybe, ezért a törvény akként rendelkezik, hogyha a 
kártalanításra okot adó újabb bírósági határozat e jogorvoslati eljárásokban szüleik meg, a kártalanítást nem 
zárja ki az, hogy a terhelt az alapügyben hozott határozat ellen nem fellebbezett. 
4. A kártalanítási eljárás kizárólag kérelemre indul. 
Kártalanítási kérelemnek tekintendo minden olyan beadvány, mely az eljárás során elszenvedett 
szabadságelvonás miatt anyagi jellegu kárpótlást igényel, és a Be. 580., és 581. § (1) bekezdésében foglalt 
törvényi elofeltételeknek megfelel. A kérelem eloterjesztésére jogosult a terhelt, jogi képviseloje, a törvényes 
képviselo, a terhelt halála esetén a Ptk. szabályai szerinti örököse. 
5. Az eloterjesztésre nyitva álló határido a nyomozást megszünteto határozat, a jogeros felmento ítélet, a 
jogeros megszünteto végzés vagy a rendkívüli jogorvoslat során hozott jogeros határozat közlésétol számított 
hat hónap. Ez a határido jogveszto jellegu. Elmulasztása esetén igazolási kérelemnek van helye. 
Ha a terhelt a kártalanítási eljárás lefolytatása vagy a határido eltelte elott meghal anélkül, hogy az igényét 
érvényesíthette volna, örököse az eljárás folytatását kérheti, vagy a hat hónapos határidon belül igényét 
eloterjesztheti. 
A kérelmet az alapügyben eljárt bíróságnál kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az igényt megalapozó 
bizonyítékokat, az azt alátámasztó okiratokat és meg kell jelölni a kártalanítás összegét. Ha nyomozati 
elozetes letartóztatásért vagy ideiglenes kényszergyógykezelésért jár a kártalanítás, az a helyi bíróság jár el, 
amelyik elrendelte e kényszerintézkedést. 
Elofordul, hogy több bíróság is intézkedett az ügyben, ekkor az a bíróság illetékes, amelyik az ügydönto 
határozatot hozta. 
A büntetoeljárási törvényben szabályozott kártalanítási eljárás az ügyben egyébként illetékes büntetobíróság 
székhelye szerint illetékes polgári helyi bíróság hatáskörébe tartozik. A büntetobíróság az alkotmánybíróság 
23/1995. (IV. 5.) AB határozata alapján a kártalanítási igény jogalapja kérdésében sem dönthet, szerepe 
kizárólag arra korlátozódik, hogy az iratokat megküldje a polgári bíróságnak. 
A polgári bíróságnak kell döntenie mind a Be. szerinti kártalanítási igény jogalapja, mind pedig az 
összegszerusége kérdésében. Ezzel ellentétes jogértelmezés nem biztosítaná a büntetobírósági eljárás 
kérdésében hozott jogeros határozat elleni felülvizsgálat lehetoségét, az egységes eljárást és elbírálást igénylo 
jogviták ésszerutlen elhúzódását eredményezve, eljárásjogi garanciákat sértene. 
A bíróság egyes bíróként végzésben határoz az iratok polgári bírósághoz történo megküldésérol, amely ellen 
fellebbezésnek helye nincs. A Be. 581. §-ban és további szakaszaiban szabályozott kártalanítási eljárás 
illetékmentes. 
A kártalanítás módjára és mértékére a Ptk.-nak a szerzodésen kívül okozott kárért való felelosségére való 
rendelkezéseit kell alkalmazni, míg az eljárásra a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo polgári bíróság a 
Pp. szabályai szerint jár el. 
A kártalanítás címén megítélt összeget a Magyar Állam köteles megfizetni. A polgári perben felperes, a 
kártalanítási igény eloterjeszto terhelt illetve örököse, alperesként a magyar állam képviseletében az 
igazságügy-miniszter vesz részt. 
Az ügyészi nyilatkozat elozetes beszerzését a törvény nem írja elo kötelezo erovel, kivéve ha ezt az alperes 
indítványozza. Az alperes indítványára az ügyészség nyilatkozatát be kell szerezni. A határozat ellen az 
ügyész, a terhelt, a jogi képviselo, a törvényes képviselo és az örökös is fellebbezést jelenthet be. 
Sajátosan alakul a kártalanítási eljárásban érvényesített nem vagyoni kár jogosságának megítélése. 
Köztudomású tény [Pp. 163. § (3)], hogy a személyi szabadság hosszabb idotartamú jelentos korlátozása a 
börtönviszonyok fizikai és pszichikai vonatkozásban egyaránt megterhelo és általában káros is. Az 
elszenvedett "sérülések" a szabadulást követo életvitelben, munkahelyi elhelyezkedésben és a munkavégzésben 
is hátrányt jelenthetnek. A nem vagyoni kárpótlásnak éppen az a rendeltetése, hogy enyhítse e hátrányokat, és 
segítse a belolük eredo nehézségek leküzdését. Így a kártalanítási eljárásban alappal lehet nem vagyoni 
kárpótlás megfizetésére kötelezés iránti keresetet is eloterjeszteni. 



6. A vizsgált jogszabályok a kártalanítás elofeltételeit és a kártalanítás módját határozzák meg, az összegére 
(mértékére) rendelkezést nem tartalmaznak. A kártalanításnak nem elofeltétele, hogy a sérelmet elszenvedo 
félnél vagyoni kár kimutatható legyen. A ténylegesen kimutatható vagyoni kár csupán a kártalanítás 
mértékére hat ki, a kártalanítás összegét úgy kell megállapítani, hogy az általában a ténylegesen felmerült kár 
megtérítését magában foglalja. Ez többnyire nem jelent azonban teljes reparációt. A kártalanítás ugyanis nem 
általában a büntetoeljárás okozta hátrányok kompenzálására hivatott, hanem csupán a jogtalan fogva 
tartással kapcsolatban keletkezett károk megtérítésére. Míg a kártalanítás jogalapját a törvény szigorú 
feltételek meglétéhez kötik, amelyek csak korlátozottan adnak teret mérlegelésnek, a kártalanítás összegének 
megállapítása méltányos elbírálást igényel. A kártalanítás jelenlegi gyakorlata szerint elso sorban a fogva 
tartással közvetlenül okozott károk és a felmerült ügyvédi költségek (kiadás, munkadíj) térítendok meg. 
A fogva tartással közvetlenül okozott kár szempontjából figyelembe veheto tételek példálózva: 
- jövedelem kiesés, 
- elmaradt jutalom, természetbeni juttatás, melyek általános köruek voltak, 
- mellékállás, másodállás igazolt jövedelme, 
- az az általános fizetésemelés, ami a kérelmezore is kiterjedt volna, 
- rendszeres alkalmi munkából származó keresmény, 
- önálló kisiparosok, kiskereskedok, vállalkozók adóhatóság által kimutatott jövedelme, 
- családtagként dolgozók kiesett jövedelme, 
- jövedelem nélküli eltartottak, tanulók, legális jövedelemmel nem rendelkezok létfenntartásához szükséges 
összege (alapul véve a mindenkori átlagjövedelmet), 
- ügyvédi munkadíj, készkiadás, átalánydíj. 
A bünteto bíróságot kioktatási kötelezettség is terheli abban a vonatkozásban - amennyiben a kérelem a 
kártalanítási eljáráson túlmeno kártérítési igényt is tartalmaz -, hogy kártérítési igényt, például nem vagyoni 
kár formájában, mikor, melyik polgári bíróság elott, milyen feltételekkel lehet érvényesíteni. 

581. § (1) A jogeros ítélet alapján kitöltött szabadságvesztésért, javítóintézeti nevelésért, illetoleg 
kényszergyógykezelésért a terheltnek kártalanítás jár, ha rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, enyhébb 
büntetésre ítélték, próbára bocsátották, megrovásban részesítették, illetoleg 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) A (2) bekezdés b) pontja nem alkalmazható, ha a kártalanításra okot adó körülmény törvényesség érdekében 

bejelentett jogorvoslati eljárásban, vagy jogegységi eljárásban hozott határozat alapján állapítható meg. 
582. § A kártalanítás módjára és mértékére a Polgári Törvénykönyvnek a szerzodésen kívül okozott kárért való 

felelosségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 
583. § (1) A terhelt a nyomozást megszünteto határozat, a jogeros felmento ítélet, a jogeros megszünteto végzés, a 

rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen hozott jogeros határozat vele történo közlésétol számított hat hónapon belül 
terjeszthet elo kártalanítási igényt. 

(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 eloterjeszteni, amely az elozetes 
letartóztatást, illetoleg az ideiglenes kényszergyógykezelést elrendelte. 

(4) Ha a terhelt a kártalanítási eljárás lefolytatása elott meghal, vagy a határido eltelte elott meghal anélkül, hogy 
igényét eloterjesztette volna, örököse az eljárás folytatását kérheti, illetoleg a határidon belül kártalanítási igényt 
terjeszthet elo. 

584. § (1) A bíróság a kérelmet a büntetoügy irataival együtt az eljárás lefolytatása végett a kártérítés elbírálására a 
Polgári perrendtartás szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróságnak küldi meg. Az iratok megküldését 
elrendelo 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 igazságügyminiszter vesz részt. 

(3) Az 580. § (1) bekezdésének I. pontjának valamely rendelkezésére alapított kártalanítási igény elbírálása elott - 
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 bunügyi költség címén befizetett összeget a terheltnek vissza kell téríteni, ha 
rendkívüli jogorvoslat folytán felmentették, vele szemben az eljárást megszüntették, illetoleg 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 idopontjáig eltelt idore számított mindenkori törvényes kamatával növelt 
összegét kell visszatéríteni. 

(3) A visszatérítést a felmento, illetve az eljárást megszünteto rendelkezést meghozó vagy a kötelezést mellozo, 
illetoleg alacsonyabb mértékben megállapító bíróság rendeli el. A visszatérítést az Országos Igazságszolgáltatási 
Tanács Hivatala teljesíti. 

A visszatérítés a törvényhely egyértelmu megfogalmazásából kitunoen kizárólag a terheltnek jár. Rajta kívül 
más személy - bármely hozzátartozó vagy örökös - ilyen igénnyel nem léphet fel a Be.-ben szabályozott 
különleges eljárás keretei között. 
Az eljárásjogi rendelkezések a bünteto anyagi jogi módosulások miatt a visszatérítés körébol kiveszik a 
vagyoni elony és az elkobzás alá eso érték megfizetésére kötelezés folytán befizetett összeget. A Btk. 
módosítása e jogintézményeket megszüntette, így a továbbiakban ezekre a visszatérítés szabályai sem 
alkalmazhatók. 
A Be. módosította a visszatérítési eljárásra vonatkozó szabályokat, és mellozte azt a rendelkezést, mely szerint 
a visszatérítésre a kártalanítási eljárási szabályokat kell alkalmazni. 
A Be. 585. § (1) bekezdése a pénzbüntetés, a bunügyi költség címén befizetett összeg pénzbeni visszafizetését, 
a (2) bekezdés pedig a vagyonelkobzás és elkobzás esetén a természetbeni visszatérítést szabályozza. Közös 
feltétele a visszatérítésnek, hogy rendkívüli jogorvoslati eljárásban a terheltet felmentették vagy ilyen 
szankciót a hozott határozat nem, vagy alacsonyabb mértékben tartalmaz. 
A visszatérítés esetén két eljárást különböztetünk meg. 
Az elso az alapügy, a vagyoni kötelezést kimondó, marasztaló határozatot eredményezo eljárás, és ezt követi a 
rendkívüli jogorvoslati eljárás. A Be. szerint egyértelmu, hogy amennyiben a rendkívüli jogorvoslat folytán a 
terhelttel szemben kiszabott, illetoleg alkalmazott vagyoni jellegu joghátrányt mellozték vagy leszállították, 
nincs szükség külön eljárásra, mivel errol (a rendkívüli jogorvoslati eljárásban hozott) jogeros bírósági 
határozat rendelkezik, amely a bírósági végrehajtási jog szerinti végrehajtandó okirat által megállapított 
kötelezés. Ennek érvényesítése végett pedig további, a Be.-ben szabályozott korábbi eljárásra nincs szükség: 
mindössze arról kell rendelkezni, hogy a visszatérítést a bíróságok költségvetési fejezet kezeloje teljesíti. Ez 
pedig az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala. 
Nincs helye pénzbeli visszatérítésnek, ha az elkobzott vagy a vagyonelkobzás alá vont dolog még meg van. 
Ilyenkor az elkobzott dolog visszaadásáról kell rendelkezni. 
Amennyiben a természetbeni visszaadás már nem lehetséges, akkor a szankció alkalmazásának az 
idopontjában megállapított forgalmi értéket kell alapul venni és azt megtéríteni, természetesen a 
visszatérítésig eltelt idore eso törvényes kamattal együtt. 

IV. Cím 

BIZTOSÍTÉK 

586. § (1) Ha a terhelt külföldön él, kérelmére a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen a bíróság 
engedélyezheti biztosíték letétbe helyezését. Ebben az esetben az eljárás a terhelt távollétében lefolytatható. 

(2) A biztosíték összegét az ügyész, illetoleg a bíróság határozza meg, a terhelttel szemben eloreláthatóan 
kiszabásra kerülo pénzbüntetés, alkalmazandó vagyonelkobzás, illetoleg a felmerülo bunügyi költség 
végrehajtásához szükséges mértékben. 

(3) A terheltnek a biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése iránti kérelmében a védot kell felhatalmaznia 
arra, hogy a részére szóló hivatalos iratokat átvegye (kézbesítési megbízott). 

(4) A biztosíték letétbe helyezését követoen a terheltnek szóló iratokat a kézbesítési megbízott részére kell 
kézbesíteni. A kézbesítési megbízott köteles a terheltet haladéktalanul értesíteni a részére kézbesített idézésrol. Ha a 



terhelt a Magyar Köztársaság területét elhagyta, és a kézbesítési megbízottnak kézbesített idézés ellenére nem jelenik 
meg, nincs helye 

a) az elovezetés 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 XXIV. Fejezet rendelkezéseit nem lehet alkalmazni. 
(6) Védo részvétele az eljárásban kötelezo. 

1. A biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése azt a célt szolgálja, hogy a külföldön élo terheltnek ne 
kelljen a lakhelyétol távol végigvárnia az esetleg hónapokig, évekig elhúzódó büntetoeljárást, hanem kérelme 
alapján a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követoen pedig a bíróság engedélye alapján meghatározott 
összeg befizetése után az eljárás vele szemben a távollétében is lefolytatható. 
A biztosíték intézménye véletlenül sem tévesztendo össze az óvadékkal. Céljából eredoen egyrészt csak 
külföldön élok esetében alkalmazható, másrészt nem az elozetes fogva tartás kiváltását szolgálja, míg az 
óvadék elfogadása szempontjából nem bír jelentoséggel a terhelt lakhelye, ellenben az elozetes letartóztatás 
alternatívájaként szolgál. Az óvadék célja ellentétben a biztosítékkal az, hogy a terhelt az eljárás során a 
hatóságok rendelkezésére álljon. 
A törvény nem mondja ki, de a (2) bekezdés rendelkezéseibol következoen biztosíték engedélyezésére csak 
olyan esetben kerülhet sor, amikor eloreláthatólag pénzbüntetés, legfeljebb végrehajtásában felfüggesztett 
szabadságvesztés büntetés kiszabására kerül sor. A biztosíték nem eredményezheti, hogy a jelentosebb tárgyi 
súlyú cselekmény elkövetésével meggyanúsított, megvádolt személyek hagyhassák el az országot, majd ebbol 
következoen a velük szemben kiszabott hosszabb tartamú szabadságvesztés ne kerüljön végrehajtásra. 
Megítélésünk szerint ezért amennyiben várhatóan végrehajtható szabadságvesztés büntetés kiszabására 
kerülne sor, a törvény alapján nincs lehetoség a biztosíték összegének a megállapítására. A 587. § (3) 
bekezdése nem hagy kétséget efelol. 
E törvényhely ugyanis kimondja, hogy a biztosíték a szabadságvesztés büntetés végrehajtását követoen az 
elitéltnek visszajár. 
A Be. 586. § (2) bekezdése a meghatározott vagyoni jellegu joghátrányok végrehajtásához "szükséges mérték" 
fogalmat használja. Ez összevetve a 587. § (2) bekezdésével kiderül, hogy az összeg meghatározásakor nem 
lehet a cselekmény tárgyi súlyára tekintettel nagyobb összegu biztosítékot megállapítani, mint amire az 
várhatóan fordítható. 
2. A biztosíték engedélyezése esetén az eljárás a terhelt távollétében folyik, ezért a Be. 586. § (3) bekezdése 
szerint a kérelemben védot kell felhatalmazni, aki a továbbiakban, mint kézbesítési megbízott jár el a terhelt 
érdekében. A letétbe helyezést követoen a határozatokat kizárólag a kézbesítési megbízottnak kell kézbesíteni. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a terhelt részére a kézbesítési megbízott köteles a határozatot eljuttatni, de a 
fellebbezési határidok számításánál a kézbesítési megbízott részére történt kézbesítést úgy kell tekinteni, 
mintha a határozatot a terheltnek kézbesítették volna (BK. 147. számú állásfoglalás). 
A jogintézmény céljából fakadóan a kézbesítési megbízott részére kézbesített idézés ellenére meg nem jeleno 
terhelttel szemben nincs helye elovezetésnek, az eljárás felfüggesztésének, és hirdetményi kézbesítésnek, a 
tárgyalás a távollétében is megtartható [Be. 586. § (4)]. 
Amennyiben az ügyész vagy a bíróság biztosíték letétbe helyezését engedélyezte és a terhelt az ország területét 
ténylegesen elhagyta, akkor az eljárási törvénynek a távollévo terhelttel szembeni eljárásra vonatkozó XXIV. 
fejezetének rendelkezései nem kerülhetnek alkalmazásra. 
A biztosíték letétbe helyezését követoen, az intézmény céljából fakadóan az eljárás a terhelt távollétében 
folyik. Garanciális okból a Be. 586. § (6) bekezdése az ilyen eljárásban a védo részvételét kötelezové teszi. 

587. § (1) Ha a bíróság a terheltet bunösnek mondja ki, a biztosíték a határozat jogerore emelkedésével az államra 
száll. 

(2) Ha a bíróság pénzbüntetést szab ki, vagyonelkobzást alkalmaz, illetoleg a terheltet a bunügyi költség 
megfizetésére kötelezi, az államra szállt biztosítékot ezek végrehajtására kell fordítani. 

(3) Végrehajtandó 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 buncselekmény esetén részben, arányosan visszajár, 
a) a nyomozás részbeni megszüntetése esetén, 
b) ha a bíróság a terheltet részben felmentette, illetoleg vele szemben az eljárást részben megszüntette. 



A hatályos eljárási törvény - szakítva a korábbi törvény szabályozási elveivel - egyrészt szukítette azoknak az 
eseteknek a körét, amikor a biztosíték összege az államra száll. A korábbi szabályozás mellett - mint köztudott 
- a büntetés kiszabása, vagy a buncselekmény elkövetésének megállapítása mellett az eljárás megszüntetése 
esetén is az államra szállt a biztosíték a határozat jogerore emelkedésével. Ez alól egy kivételt tett a 
jogalkotó, amikor végrehajtandó szabadságvesztés kiszabására kerül sor, ilyenkor ugyanis a biztosíték 
összege visszajárt. A Be. ezzel szemben úgy fogalmaz, hogy "ha a bíróság a terheltet bunösnek mondja ki" 
akkor száll az államra a határozat jogerore emelkedésével a biztosíték. Ebbol a megfogalmazásból, valamint 
a Be. 330. § (2) bekezdés b) pontjával való összevetésbol megállapítható, hogy a jogalkotó a megrovás 
esetében is indokoltnak látta a biztosíték államra szállását, tekintve, hogy a bíróság a megrovást is 
bunösséget megállapító ítéletben mondja ki. A Be. szabályozását áttekintve egyébiránt - mintegy szakítva a 
korábbi szabályozással - nem teszi lehetové az eljárás nyomozati szakban megrovással történo 
megszüntetését, ezt a Be. 3. § (2) bekezdése kizárja. 
A vádlottat pénzbüntetésre ítélo határozatában a bíróságnak a pénzbüntetés átváltoztatásáról nem kell 
rendelkeznie még abban az esetben sem, ha a biztosíték összege nem fedezi a kiszabott pénzbüntetést 
(BH1988. 430., BH1996. 460.). 
A (2) bekezdés meghatározza azokat a joghátrányokat, amelyekre a biztosíték fordítható. 
A (4) bekezdés meghatározza azokat az eseteket, amelyekben a biztosíték összege a terheltnek visszajár. Az 
eljárás megszüntetésekor a biztosíték akkor is visszajár, ha a megszüntetés oka közkegyelem volt (BH1992. 
752.). A biztosíték letétbe helyezésének engedélyezése esetén a bíróság a BGH-t az engedélyezo végzés két 
példányának megküldésével értesíti, ha a végzés jogerore emelkedett, vagy nem emelkedett jogerore, de a 
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A bíróság az eljárás jogeros befejezése után a biztosíték 
elszámolásáról rendelkezo határozat kiadmányát megküldi a biztosítékot kezelo BGH-nak. Ha az eljárás 
jogeros befejezésekor a pénzbüntetésrol, a vagyonelkobzásról, illetoleg az államot illeto bunügyi költségrol 
egységes értesítolapot kell kiállítani, ezen a tanács elnöke feljegyzi a letétbe helyezett biztosíték összegét, és 
azt hogy a biztosítékot a BGH milyen számlaszámon kezeli [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet]. 

XXIX. Fejezet 

A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA 

I. Cím 

A VÉGREHAJTHATÓSÁG 

Az ítélet végrehajthatósága 

588. § (1) Az ítélet a jogerore emelkedése után hajtható végre. 
(2) Az elsofokú bíróság ítélete azon a napon emelkedik jogerore, amelyen 
a) azt kihirdették, feltéve, hogy ellene e törvény a fellebbezést kizárja, 
b) a fellebbezésre jogosultak úgy nyilatkoztak, hogy nem kívánnak fellebbezni, illetoleg a fellebbezést 

visszavonták, 
c) a fellebbezési határido fellebbezés bejelentése nélkül telt el, 
d) a másodfokú bíróság a fellebbezést elutasította, vagy az elsofokú bíróság ítéletét helybenhagyta. 
(3) A másodfokú bíróság ítélete a kihirdetésével emelkedik jogerore. 
(4) Az ügydönto határozat jogerore emelkedése után a jogerot és a határozat végrehajthatóságát a tanács elnöke a 

határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja, amelyben feltünteti mind a jogero, mind a 
végrehajthatóság napját. 

(5) A határozat részleges jogerore emelkedése esetén a záradékban fel kell tüntetni azt a napot, amelyen a 
határozat részlegesen jogerore emelkedett, valamint azt, hogy az mely részében lett jogeros, és mely rendelkezése 
hajtható végre. 

(6) A jogero és a végrehajthatóság megállapításáról szükség esetén a vádlottat és a védot értesíteni kell. 
A büntetoeljárásjogi törvényünk a bíróság feladatává teszi a büntetoeljárást jogerosen befejezo határozatok 
végrehajtását, ami által a büntetoeljárás célja, a határozatok tartalma érvényre jut. Ennek jogszabályi 
kereteit a XXIX. Fejezet adja meg. 



Csak jogerore emelkedett ítélet hajtható végre. Ez zárja le kötelezo erovel, végleges hatállyal a 
büntetoeljárást. Nincs tehát jogszabályi lehetoség az elozetes végrehajthatóságra. Ennek megfeleloen a 
büntetoítélet polgári jogi igényre vonatkozó részének az elozetes végrehajthatóságát a Be. nem teszi lehetové. 
A Pp. 231. §-ának alkalmazása a büntetoeljárásban kizárt (BK. 53. számú állásfoglalás). Ugyanez érvényes a 
szüloi felügyeletre vonatkozó ítéleti rendelkezésre is. 
Az ítélet jogerore emelkedése megállapításának akkor van helye, ha kihirdették, és a törvény fellebbezési 
jogosultságot nem enged, ha valamennyi fellebbezésre jogosult bejelentette, hogy nem kíván élni e 
jogosultságával, illetve a fellebbezését visszavonta, továbbá, ha a fellebbezésre nyitva álló határido anélkül 
telik el, hogy bármelyik fellebbezésre jogosult fellebbezését bejelentette volna, végül, amikor a másodfokú 
bíróság az elso fokú ítéletet helybenhagyta, vagy a fellebbezést elutasította. A (3) bekezdés a másodfokú 
bíróság ítéletének jogerore emelkedését határozza meg. 
Az ítélet jogerore emelkedésekor az elozetes letartóztatásban lévo terheltnek a büntetés végrehajtására nem 
lehet halasztást engedélyezni, mert ettol kezdve már szabadságvesztését tölti és a halasztás engedélyezése a 
szabadság félbeszakítását jelentené, amit a Be. 596. § szerint csak az igazságügy-miniszter engedélyezhet 
(BK. 40. számú állásfoglalás). 
Az elso fokú bíróság felmento ítélete ellen bejelentett ügyészi fellebbezésnek az ügyész által történo 
visszavonása nem joghatályos, ha a visszavonó nyilatkozat az iratok felterjesztése után érkezett az elso fokú 
bírósághoz, miután erre ilyenkor a másodfokú bíróság területén muködo ügyész jogosult, ilyen esetben az elso 
fokú bíróság részérol az ítélet jogerejének a megállapítására tehát nem kerülhet sor. (BH1996. 79.) 
Az ügydönto határozat jogerore emelkedése után a határozat jogerejét és végrehajthatóságát az ügyben eljárt 
tanács elnöke a határozat eredeti példányára vezetett záradékkal tanúsítja. Az említett záradék nem olyan 
bírósági döntés, amelyhez önálló jogerohatás fuzodik, hanem a végrehajtást lehetové tevo olyan megállapítás, 
amelyhez a bíróság nincs kötve, a záradék helyességét a bíróság utóbb maga is módosíthatja. (BH1985. 408.). 
Az eljárásjogi rendelkezések ugyancsak a tanácselnök feladattá teszik, hogy a határozat részleges jogerore 
emelkedése esetén a záradékban feltüntesse azt a napot, amelyen a határozat részlegesen jogerore emelkedett. 
Ezen túlmenoen azt is meg kell jelölni, hogy a határozat mely részében lett jogeros és mely rendelkezése 
hajtható végre. 
A vádlottat és a védot a jogero és a végrehajthatóság megállapításáról szükség esetén írásban értesíteni kell. 
Miután a jogerore emelkedés napjához nagyon fontos jogi következmények kapcsolódnak, ezért jelentos érdek 
fuzodik ahhoz, hogy a törvény állapítsa meg azt az idopontot, amelytol a bírósági határozatot jogerosnek kell 
tekinteni. 
Az a lehetoség, hogy a kézbesítés útján közölt ítélet ellen nyolc napon belül van helye fellebbezésnek, nem 
jelenti azt, hogy a fellebbezésre jogosultnak e határidon belül bármikor eloterjesztett, a határozatot sérelmezo 
kérelmét - függetlenül a korábban tett, azzal ellentétben álló nyilatkozatától - minden esetben joghatályos 
fellebbezésnek kellene tekinteni. Ezért el kell utasítani a bv. intézetben a büntetését tölto elítélt fellebbezését, 
ha az összbüntetési ítélet kézhezvétele után úgy nyilatkozik, hogy az ítélet ellen nem kíván fellebbezni, majd 
utóbb kelt beadványában mégis fellebbezést jelent be. (BH1992. 749.) Hasonló tartalmú döntést tartalmaz a 
BH199. 199. sz. jogeset. A büntetés-végrehajtási bíró által hozott elsofokú végzés a fellebbezésre jogosultak 
azon nyilatkozatával, hogy nem kívánnak fellebbezéssel élni, nyomban jogerore emelkedik. Az elítélt részérol 
az elobbivel ellentétes - még ugyanazon a meghallgatáson tett - perorvoslati nyilatkozata nem tekintheto 
joghatályosnak. A gyakorlatban többször elofordul, hogy a terhelt a másodfokú bíróság jogeros határozata 
ellen fellebbezést jelent be. Ennek a törvényben kizárt fellebbezésnek az elutasítása azonban nem az elsofokú, 
hanem a másodfokú bíróság hatáskörébe tartozik. (BH2001. 59.) 

A végzés végrehajthatósága 

589. § (1) A végzés végrehajthatóságára a 347. § (2) bekezdése irányadó. 
(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 határido anélkül telt el, hogy a jogosultak tárgyalás 
tartását kérték volna, illetoleg a tárgyalás tartását kéro a kérelmét visszavonta, vagy a tárgyaláson nem jelent meg. Ez 
irányadó az 549. § (2) bekezdése esetében a tárgyalás mellozésével hozott végzésnek azokra a rendelkezéseire is, 
amelyek miatt tárgyalás tartását nem kérték. 

A Be. 347. § (2) bekezdésének I. fordulata értelmében a végzés a fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható, 
kivéve, ha a fellebbezés halasztó hatályát a törvény kimondja. Ezen kivételeket a büntetoeljárásjogi törvény 
felsorolja: pl.: 
- 161. § (4) bekezdés - rendbírság kiszabása 



- 215. § (5) bekezdés - a nyomozási bíró által a személyi szabadságot elvonó vagy 
- korlátozó kényszerintézkedésnek az iratok alapján történt megszüntetése miatt 
- bejelentett ügyészi fellebbezés halasztó hatálya 
- 572. § (5) bekezdés - a próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtását elrendelo 
végzés elleni fellebbezés. 
Az 543-550. §-okban szabályozott, a büntetoparancs alkalmazásával meghozott végzésre az ítéletre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni, (tehát elozetesen nem hajtható végre, hanem csak a jogerore emelkedést 
követoen.) 
A Be. 589. § (2) bekezdése - figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra - állapítja meg a tárgyalás 
mellozésével hozott végzés végrehajthatóságát. E szerint a végzés azon a napon válik végrehajthatóvá, amikor 
a végzés ellen az arra jogosultak nem nyújtottak be tárgyalás tartása iránti kérelmet, a tárgyalás tartását kéro 
a kérelmét visszavonta, vagy a tárgyaláson nem jelent meg. 
A külön szabályozást az indokolja, hogy a tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen fellebbezésnek nincs 
helye, csak tárgyalás tartására irányuló kérelemre van lehetoség. 

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 lépo elzárás 
és az államot illeto bunügyi költség behajtása végett az a bíróság intézkedik, amelynek eljárásában az 
végrehajthatóvá válik. Az ügyész által kiszabott rendbírság, valamint a vádemelés elhalasztása során elrendelt 
pártfogó felügyelet, valamint 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 hátralévo 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 Be. 590. § (1) bekezdése a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról, valamint a rendbírság, a 
rendbírság helyébe lépo elzárás és az államot illeto bunügyi költség behajtásáról rendelkezik. (A Btk. IV. 
Fejezete határozza meg a büntetéseket és az intézkedéseket.). A törvény több olyan esetet is tartalmaz, amikor 
az ügyész határozatának végrehajtásáról is szükséges gondoskodni. Az ügyész által kiszabott rendbírság, a 
megrovás, a vádemelés elhalasztása keretében alkalmazott pártfogó felügyelet esetén a határozatok 
végrehajtásáról az ügyész gondoskodik. 
Az 1979. évi 11. tvr. - a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról - 3. §-a értelmében a végrehajtás a 
bíróság, a büntetés-végrehajtási szervezet, a rendorség, valamint az e törvényben meghatározott más szervek 
feladata. A végrehajtásukat azonban a bíróság rendeli el, mégpedig az a bíróság, amelynek eljárásában a 
büntetés, az intézkedés, a rendbírság és az államot illeto bunügyi költség végrehajthatóvá vált. 
A törvény nem részletezi, hogy a végrehajtási feladatokat a bíróság melyik szervezeti egysége végzi el. A 
bíróság feladatait részletesen meghatározó jogszabály a bünteto ügyekben hozott határozatok végrehajtása 
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.). IM rendelet. 
A Be. 590. § (2) bekezdése az (1) bekezdés szerinti intézkedéseket, miután ezek adminisztratív jellegu 
tevékenységet jelentenek, a tanács elnökének hatáskörébe utalja. 
A (3) bekezdés azokat a bírósági feladatokat határozza meg, amelyek nem az ügyben eljárt ítélkezo bíróság, 
hanem a büntetés-végrehajtási bíró hatáskörébe tartoznak. 
Ezek az esetek, amikor a büntetés megkezdésére vonatkozó felhívás az elítélt részére azért nem kézbesítheto, 
mert a tértivevény tanúsága szerint a megjelölt címen ismeretlen vagy onnan ismeretlen helyre távozott, avagy 
a büntetés végrehajtásának meghiúsítása céljából megszökött, vagy elrejtozött. Részletes szabályokat 
tartalmaz erre vonatkozóan a 2001. évi XVIII. tv., a személy és tárgykörözésrol és az 1/2003. (III. 7.) IM 
rendelet az ismeretlen helyen tartózkodó személyek felkutatásáról. 
A büntetés-végrehajtási bíró a büntetés végrehajtása érdekében intézkedik az elítélt tartózkodási helyének 
felkutatása iránt - lakcímfigyelot bocsát ki, megkeresi az elítélt lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes 
rendorkapitányságot -, szabadságvesztés esetén pedig elfogatóparancsot bocsát ki. 



A szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása 

591. § (1) A tanács elnöke a két évet meg nem haladó 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 

nonek az esetében, aki 
a) a negyedik hónapot meghaladó terhes, legfeljebb a szülés várható idejét követo 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-szakértoi szakvélemény 

alapján állapítja meg a halasztás egészségügyi feltételeinek fennállását, és a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága egészségügyi szolgálata vezetojének - az elítélt egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás 
keretei között való kezelhetoségére vonatkozó - nyilatkozatát figyelembe véve határoz a kérelemrol. 

(5) A hadköteles katonai szolgálatának megkezdése elott elkövetett buncselekmény miatt a hadköteles katonai 
szolgálata alatt jogerore emelkedett, egy évet meg nem haladó szabadságvesztés végrehajtását az elítélt leszereléséig 
el kell halasztani. 

(6) Az (1)-(5) bekezdésben meghatározott feltételek esetén sincs helye az elhalasztásnak, ha az súlyosan 
veszélyeztetné a közbiztonságot vagy a közrendet, illetve ha az elítélt szökésétol vagy elrejtozésétol kell tartani. 

(7) Ha a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelmet olyan idoben terjesztik elo, hogy annak 
elintézésére a végrehajtás megkezdésére kituzött határnap elott már nincs lehetoség, a tanács elnöke a kérelem 
elbírálását mellozi és errol a kérelmezot értesíti. Ha a szabadságvesztést már foganatba vették, a kérelmet a 
szabadságvesztés végrehajtásának esetleges félbeszakítás iránti intézkedés végett a büntetés-végrehajtási intézetnek 
megküldi. 

A szabadságvesztés - büntetést kiszabó határozatokat - mint végrehajtható határozatokat - jogerore 
emelkedésüket követoen azonnal végre kell hajtani. Ez alól a foszabály alól állapít meg kivételt a jelen 
rendelkezés. 
Amennyiben a bíróság maximum ketto évig terjedo szabadságvesztés büntetésre ítéli jogerosen a vádlottat, 
halasztási kérelem eloterjesztésére van lehetoség. 
1. A kérelem eloterjesztésének objektív feltétele a ketto évet meg nem haladó szabadságvesztés büntetésre 
ítélés. Természetesen a két évnél rövidebb tartamban megállapított szabadságvesztés büntetés esetén is helye 
van kérelem benyújtásának, így még a Btk. 40. § (2) bekezdésében meghatározott legrövidebb tartamú - két 
hónapi - szabadságvesztés büntetés megkezdésére is - egyéb törvényi feltételek egyideju fennállása esetén - 
adható halasztás. 
Ebbol a szempontból az elozetes fogva tartásban töltött ido tartama közömbös, mert nem az elozetes fogva 
tartás beszámítását követoen fennmaradó és még letöltetlen szabadságvesztés büntetésnek kell ketto évet meg 
nem haladónak lenni, hanem a bíróság által az ítélet rendelkezo részében megállapított joghátránynak. 
Az összbüntetési ítéletben alkalmazott joghátrány végrehajtásának megkezdésére is engedélyezheto halasztás, 
amennyiben az alapítéletekre az elítélt ezt nem kérelmezte. Összbüntetési ítéletnél azonban nem az 
alapítéletben kiszabott szabadságvesztéseknek, hanem az összbüntetési ítéletben megállapított büntetésnek 
kell ketto évet meg nem haladónak lennie. 
2. A kérelem eloterjesztésének szubjektív feltétele az elítélt érdekkörében jelentkezo olyan fontos ok, amely a 
büntetés megkezdésének elhalasztását indokolttá teszi. Így különösen az elítélt személyi vagy családi 
körülményeiben már meglévo vagy az ítélet jogerore emelkedését követoen beállott, méltányolható és 
halasztásra megfelelo okot szolgáltató történés. Indokolt lehet az engedélyezés pl. kiskorú gyermek 
elhelyezésének megoldása, tanulmányok befejezése, súlyos beteg közeli hozzátartozó ápolásának biztosítása 
stb. végett. 
3. A bíróság a halasztást - az objektív és szubjektív feltételek együttes fennállása esetén - legfeljebb három 
hónapra engedélyezi. Ebbol következik, hogy halasztás rövidebb idotartamra - egy, illetve ketto hónapra is - 
engedélyezheto. 
A három hónapot az ítélet jogerore emelkedésétol kell számítani. Ezért azt olyan idoben kell eloterjeszteni, 
hogy annak elintézésére a végrehajtás megkezdésére kituzött idopont elott még lehetoség legyen. 



Elofordulhat, hogy a szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztása iránti kérelem olyan idopontban érkezik 
a bíróságra, hogy annak elintézésére a végrehajtás megkezdésére kituzött határnap elott már nincs lehetoség. 
Ebben az esetben a tanács elnöke a kérelem elbírálását mellozi, és errol a kérelmezot értesíti. Ha a 
szabadságvesztést már foganatba vették, a kérelmet a szabadságvesztés végrehajtásának esetleges 
félbeszakítás iránti intézkedése végett a tanács elnöke a bv. intézetnek megküldi. 
Ha a büntetés-végrehajtási bíró a pártfogó felügyelet szabályainak súlyos megszegése miatt az elítélt 
feltételes szabadságát megszüntette, a büntetés hátralévo részére halasztás nem adható. Ebbol a szempontból 
az elozetes letartóztatásban töltött ido beszámításának nincs jelentosége.(BH2001. 520., BH2001. 216.) 
Az elozetes letartóztatásban lévo terhelt esetén az ítélet jogerore emelkedésekor nincs helye halasztás 
engedélyezésének. (BH1986. 89.) 
A rendbírság megfizetésének az elhalasztás tárgyában hozott végzés ellen irányuló fellebbezése a törvényben 
kizárt, ezért azt el kell utasítani. (BH1999. 154.) 
4. A (2) bekezdés kivételeket állapít meg a fent meghatározott feltételek alól. 
a) A (2) bekezdés lehetoséget ad három hónapot meghaladó halasztásra, a három hónapi halasztás 
meghosszabbítására, továbbá a két évet meghaladó szabadságvesztés végrehajtásának elhalasztására, 
mindezt azonban szigorú feltételhez köti. Erre ugyanis csak az elítélt életét közvetlenül veszélyezteto betegség 
esetén kerülhet sor. 
A betegség fennállását az elítélt a fekvobeteg-gyógyintézet, a rendelointézet, a gondozóintézet által kiállított 
orvosi bizonyítvánnyal vagy igazságügyi orvos-szakérto véleménnyel kell, hogy igazolja. 
Ha már az elítélt kérelmébol, illetoleg a kérelmével együtt benyújtott orvosi igazolásból megállapítható, hogy 
az életét közvetlenül fenyegeto betegség nem áll fenn, a halasztás iránti kérelmet el kell utasítani, és nem 
szükséges a (4) bekezdés szerint eljárni. (BH2001. 109.) 
A (3) bekezdés a) pontja esetében a tanács elnökének ugyancsak lehetosége van igazságügyi orvos-szakértoi 
szakvélemény beszerzésére a halasztás egészségügyi feltételeinek megállapítása végett. Egyúttal be kell 
szereznie a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoka egészségügyi szolgálata vezetojének - az elítélt 
egészségügyi állapotának büntetés-végrehajtás keretei között való kezelhetoségére vonatkozó - nyilatkozatát 
is. 
A kérelem elbírálása során felmerült költségeket az elítélt viseli. 
Utalnunk kell ehelyütt egy lényeges jogfejlodési szakaszra, nevezetesen az 1998. évi LXXXVIII. törvény 
megalkotására. Ez a büntetoeljárásról szóló 1973. évi I. törvény szabadságvesztés elhalasztására vonatkozó 
rendelkezéseit 1999. március hó 1-jei hatállyal kiegészítette, azzal, hogy az életet közvetlenül veszélyezteto 
betegség, illetve a negyedik hónapos terhes állapot tényét a bíróság igazságügyi szakértoi szakvélemény 
alapján állapíthatja meg. 
b) A (3) bekezdésben a terhes és kisgyermekes nok esetén olyan sajátos szabályok érvényesülnek, amelyek a 
saját és gyermekük egészségét szolgálják. 
A halasztás kérelemre vagy hivatalból történhet annál a nonél, aki 
- negyedik hónapot meghaladóan terhes, illetve 
- hat hónaposnál fiatalabb gyermekét gondozza. 
A halasztás az elso esetben a szülés várható idejét követo hatodik hónap végéig, míg a második esetben a 
gyermek hat hónapos korának betöltéséig tart és két évet meghaladó szabadságvesztés esetén is 
engedélyezheto. 
Annak megállapításához, hogy az elítélt negyedik hónapot meghaladóan terhes és a szülés eloreláthatólag 
mikorra várható, terheskönyv vagy szülész-nogyógyász igazolása szükséges. 
Amennyiben a büntetoügy irataiból nem derül ki egyértelmuen, hogy az elítélt no hat hónapnál fiatalabb 
gyermekét gondozza, ennek igazolása végett a bíróság az elítélt lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint 
illetékes önkormányzatot keresheti meg vagy a rendorkapitányságtól környezettanulmányt kérhet be. 
Felhívhatja egyben az elítéltet, hogy a gondozásában lévo gyermeke életkorát születési anyakönyvi kivonattal 
igazolja. 
Ha a bíróság által beszerzett adatok a kérelemben foglaltakat megerosítik, a szabadságvesztést el kell 
halasztani, annak elutasítására ilyen feltételek mellett nincs lehetoség. 
c) Kötelezo a halasztás engedélyezése olyan, sorkatonai szolgálatot teljesíto elítélttel szemben, akit sorkatonai 
szolgálatának megkezdése elott elkövetett buncselekmény miatt és a sorkatonai szolgálat alatt jogerore 
emelkedett, egy évet meg nem haladó szabadságvesztésre ítéltek. 
A halasztás ebben az esetben az elítélt sorkatona leszereléséig tart. 
A törvényben megjelölt feltétel hiánya a kérelem elutasítását eredményezi. 



5. A fenti feltételek fennállása ellenére is el kell utasítani a halasztás engedélyezésére irányuló kérelmet az 
(1)-(5) bekezdés esetén, ha az elítélt szabadlábon hagyása esetén súlyosan veszélyeztetné a közbiztonságot 
vagy a közrendet, illetve, ha szökésétol vagy elrejtozésétol kell tartani. 
Tanulmányozandó a Legfelsobb Bíróság Bünteto Kollégiumának 40. számú állásfoglalása. A végrehajtásra 
vonatkozó szabályokat a 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 21. §-a tartalmazza. 
A fiatalkorúval szemben jogeros ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a bíróság kérelemre 
fontos okból, különösen a fiatalkorú elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel elhalasztja. 
(Lásd bovebben az 591. § (1) bekezdéséhez fuzött indokolást.) 

Halasztás és részletfizetés engedélyezése pénzbüntetés és pénzmellékbüntetés esetén 

592. § (1) Ha az elítélt valószínusíti, hogy a pénzbüntetés, illetoleg a pénzmellékbüntetés azonnali vagy egy 
összegben való megfizetése magának vagy tartásra szoruló hozzátartozóinak a büntetés célján túlmeno jelentos 
anyagi nehézséget okozna, és megalapozottan felteheto, hogy az elítélt a meghosszabbított határidoben fizetési 
kötelezettségének pontosan eleget tesz, részére a bíróság legfeljebb három hónapi halasztást, illetoleg azt 
engedélyezheti, hogy a pénzbüntetést, illetve a pénzmellékbüntetést hat hónapon belül, részletekben fizesse meg. 

(2) A pénzbüntetés, illetoleg a pénzmellékbüntetés megfizetésére adott halasztás fontos okból egy alkalommal, 
legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. Ha az ügy rendkívüli körülményei indokolttá teszik, a 
pénzbüntetésnek egy éven belüli részletekben való megfizetése is engedélyezheto. 

(3) A részletfizetés olyan, havonta fizetendo összegben engedélyezheto, amely osztható a pénzbüntetés esetén az 
ítéletben megállapított napi tétel összegével, a pénzmellékbüntetés esetén az ítéletben a pénzbüntetés 
szabadságvesztésre átváltoztatását illetoen meghatározott összeggel. 

(4) A szabadságvesztésre átváltoztatás után a pénzbüntetés, illetoleg a pénzmellékbüntetés megfizetésére halasztás 
vagy részletfizetés nem engedélyezheto. 

1. A Btk. 51. §-a értelmében a pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy - figyelemmel a cselekménnyel elért vagy 
elérni kívánt anyagi elonyre is - meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát és - az elköveto 
vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaihoz és életviteléhez mérten - az egy napi tételnek megfelelo összeget. 
A Btk. 64. §-a alapján, akit határozott tartamú szabadságvesztésre ítélnek és megfelelo keresete (jövedelme) 
vagy vagyona van 
a) pénzmellékbüntetésre kell ítélni, ha a buncselekményt haszonszerzés céljából követi el 
b) pénzmellékbüntetésre lehet ítélni, ha ezzel újabb buncselekmény elkövetésétol hatásosabban lehet 
visszatartani. 
A pénz fo- és mellékbüntetés kiszabásának a fenti, Btk. szerinti feltételrendszerébol megállapítható, hogy 
mindkét büntetés alkalmazásánál a bíróság - egyéb, törvényben meghatározott szempontok figyelembevétele 
mellett - a terhelt anyagi helyzetét is értékeli. 
Ugyanilyen megfontolásból a büntetés célján túlmeno hátrányt jelentene, ha a pénzbüntetés vagy a 
pénzmellékbüntetés azonnali vagy egy összegben való megfizetése az elítéltnek vagy tartásra szoruló 
hozzátartozóinak jelentos anyagi nehézséget okozna. Ezért a törvény módot ad halasztásra illetve 
részletfizetésre. 
Az elítéltnek a halasztási vagy részletfizetés engedélyezése iránti kérelmében valószínusíteni kell az anyagi 
nehézség fennállását. 
További feltételként jelöli meg a törvény azt a megalapozott feltételezést, mely szerint az elítélt a 
meghosszabbított határidoben fizetési kötelezettségének pontosan eleget tud tenni. 
E két, együttes feltételt mérlegelve engedélyezhet a bíróság az elítéltnek legfeljebb három hónapi halasztást 
vagy engedélyezheti, hogy a pénzbüntetést illetve a pénzmellékbüntetést hat hónapon belül, részletekben 
fizesse meg. 
A büntetést kiszabó bíróság a bünteto ügy adatai alapján általában meg tudja ítélni a kérelemben foglaltak 
megalapozottságát, de szükség esetén lehetosége van ezen felül egyéb adatok beszerzésére vagy becsatolására 
is. 
2. A halasztás fontos okból egy alkalommal, legfeljebb további három hónappal meghosszabbítható. A 
további halasztásra okot adó változás az elítélt személyi, családi, anyagi viszonyaiban egyaránt 
bekövetkezhet. Nem szükségszeru a bíróságnak az újabb három hónapot teljesen kimerítenie, ennél rövidebb 
tartamban is meghatározhatja az ismételt halasztást. 
A törvény a pénzbüntetésnek egy éven belüli részletekben való megfizetésére is lehetoséget nyújt, ha az ügy 
rendkívüli körülményei ezt indokolják. Azt, hogy mi minosül rendkívüli körülménynek, esetenként, az adott 
elítélt vonatkozásában, méltányosan kell elbírálni. 



A részletfizetés rendszerint havi fizetési kötelezettséget jelent az elítélt számára. 
A bíróság végzésében a részletfizetést olyan összegben engedélyezheti, amely osztható 
a) pénzbüntetés esetén az ítéletben megállapított egy napi tétel összegével 
b) pénzmellékbüntetés esetén az ítéletben a pénzbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatását illetoen 
meghatározott összeggel. 
3. Az engedélyezo végzésnek tartalmaznia kell az elítélt figyelmeztetését, hogy egy részlet befizetésének 
elmaradása, a még hátralévo részletek egy összegben történo teljesítésének kötelezettségét vonja maga után, 
vagyis elveszti a további részletfizetési kedvezményt. 
Ha a felnottkorú elítélt a halasztás vagy részletfizetés esetén a befizetésre meghatározott határnapot illetoleg 
valamely részlet befizetését elmulasztotta, a Bíróság Gazdasági Hivatal megkeresi az elso fokú bíróságot a 
pénzbüntetés, pénzmellékbüntetés szabadságvesztésre átváltoztatása iránt. Fiatalkorú elítélt esetében a 
behajtásra irányuló eljárásnak is eredménytelennek kell lennie, hogy az átváltoztatás iránt intézkedés 
történjék. 
A szabadságvesztésre átváltoztatás után a pénzbüntetés, illetoleg a pénzmellékbüntetés megfizetésére 
halasztás vagy részletfizetés nem engedélyezheto. A helyettesíto szabadságvesztés végrehajtásának 
elhalasztására azonban a szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére adott halasztás általános 
szabályai irányadók. 
Ha az elítélt a halasztási vagy részletfizetési kérelemben arra hivatkozik, hogy befizetést már teljesített, a 
tanács elnöke - szükség szerint - a befizetés adatainak közlése végett a Bírósági Gazdasági Hivatalt megkeresi 
[A büntetoügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló 
feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 77. § (6)]. 
A sorkatonai szolgálatból leszerelt elítélt részére, annak leszerelése után, a pénzbüntetés megfizetésére 
halasztás, illetve részletfizetés engedélyezheto abban az esetben is, ha azt korábban szabadságvesztésre 
változtatták át [A büntetoügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre 
háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 9. fejezet]. 
Be (új) 593. §-ához: 
A vagyoni elony és az elkobzás alá eso érték megfizetésére kötelezés esetén a hatályos törvény a halasztás és 
a részletfizetés lehetoségét törli, minthogy e jogintézmények a Btk. módosításával megszuntek. Új 
rendelkezése a Be.-nek, hogy a 10 000 Ft-ot meg nem haladó rendbírság és bunügyi költségre kötelezés esetén 
a tanács elnökének nem kell bevárnia, hogy a bírósági végrehajtó a nemleges foglalási jegyzokönyvet 
visszaküldje, ebben az esetben a tanács elnöke a rendelkezésre álló adatok alapján maga is - a végrehajtási 
cselekmény bevárása nélkül - engedélyezheti a halasztást, illetoleg a részletfizetést. E rendelkezés elsosorban 
a gyakorlati tapasztalatok alapján került megfogalmazásra. A 10 000 Ft-ot el nem éro összegek behajtása 
iránti cselekmények helyett célszerubb a halasztás, illetve részletfizetés engedélyezését a tanács elnöke 
számára biztosítani. 
A 10 000 Ft-ot meg nem haladó rendbírság és az államot illeto bunügyi költség megfizetésére halasztás, vagy 
részletfizetés csak a végrehajtó által, a bíróságra beterjesztett foglalási jegyzokönyv birtokában 
engedélyezheto. 
A Bírósági Gazdasági Hivatal az elítélt fizetésre történo eredménytelen felhívása esetén a megyei bírósági 
végrehajtó útján a végrehajtó okirat megküldésével kezdeményezi a végrehajtási eljárást. 
A fovárosi, illetoleg a megyei bírósági végrehajtó illetékessége a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. 
törvény 255. §-án alapul. 
A fovárosi, illetoleg a megyei bírósági végrehajtó foganatosítja a végrehajtást, ha a végrehajtandó követelés 
a 10. § d) vagy e) pontjában felsorolt végrehajtandó okiraton alapul stb. 
A Vht. 10. § d) pontja szerint ilyen okirat a pénzbüntetésrol, pénzbírságról, rendbírságról, vagyonelkobzásról 
valamint bunügyi költségrol szóló értesítés. 
A végrehajtási eljárás közben beérkezett részletfizetési vagy halasztási kérelmet a Bírósági Gazdasági Hivatal 
továbbítja a fovárosi, illetoleg megyei bírósági végrehajtó felé, aki elkészíti a foglalási jegyzokönyvet és 
ugyancsak a Bírósági Gazdasági Hivatalán keresztül megküldi azt a bíróságnak. 
A bíróságot döntésében a foglalási jegyzokönyv adatai nem kötik. 
A 10 000 Ft-ot meghaladó rendbírság és az államot illeto bunügyi költség megfizetésére halasztás vagy 
részletfizetés a pénzbüntetésre és pénzmellékbüntetésre vonatkozó szabályok szerint engedélyezheto. A 10 000 
Ft-ot el nem éro összeghatár alatti rendbírság és bunügyi költség megfizetésére kötelezés esetén legfeljebb 2 
hónapi halasztást, illetoleg 3 hónapi részletfizetést engedélyezhet a tanács elnöke. 



Halasztás és részletfizetés engedélyezése rendbírság és az államot illeto bunügyi 
költség esetén 

593. § (1) A tízezer forintot meghaladó rendbírság és az államot illeto bunügyi költség megfizetésére halasztás, 
illetoleg részletfizetés az 592. §-ban meghatározott feltételek mellett és keretek között, a bírósági végrehajtó által 
foganatosított foglalás után engedélyezheto, ha a foglalási jegyzokönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeghatár alatti rendbírság és bunügyi költség megfizetésére kötelezés 
esetén a tanács elnöke foglalási cselekmény bevárása nélkül, a rendelkezésre álló adatok alapján legfeljebb két 
hónapi halasztást, illetoleg három hónapi részletfizetést engedélyezhet. 

Halasztás javítóintézeti nevelés esetén 

594. § A fiatalkorúval szemben jogeros ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a tanács elnöke az 
591. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek mellett és keretek között elhalaszthatja. 

A fiatalkorúval szemben jogeros ítéletben elrendelt javítóintézeti nevelés végrehajtását a bíróság kérelemre 
fontos okból, különösen a fiatalkorú elítélt személyi vagy családi körülményeire való tekintettel elhalasztja. 
(Lásd bovebben az 591. § (1) bekezdéséhez fuzött indokolást.) 

A halasztás és a részletfizetés engedélyezésének eljárási szabályai 

595. § (1) A halasztás és a részletfizetés iránti kérelemnek nincs halasztó hatálya. 
(2) A kérelemrol, ha azt a terhelt az ügydönto határozat jogerore emelkedését követoen nyomban eloterjesztette, az 

ügydönto határozatot hozó bíróság dönt, a határozatát indokolni köteles. 
(3) A terhelt késobb eloterjesztett kérelmének elbírálására a különleges eljárások szabályait (XXVIII. Fejezet) kell 

alkalmazni. 
(4) A pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés, a rendbírság és az államot illeto bunügyi költség tekintetében a 

halasztás, illetoleg 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 védo fellebbezhet. Ha a halasztást a (2) bekezdés alapján a másodfokú bíróság engedélyezte, a 
fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet IV. Címe megfeleloen irányadó. 

A halasztás és részletfizetés eljárási szabályait a hatályos törvény a korábbi szabályokhoz hasonlóan 
határozza meg, azzal a különbséggel, hogy az ügyész nyilatkozatának beszerzését nem írja elo a terhelt 
kérelmérol való döntés elott. Ez azzal függ össze, hogy az ügyész nyilatkozatának beszerzése azokban az 
esetekben, amikor az ügyész nincs jelen a tárgyaláson, nehézkessé teszi a kérelem elintézését. A Be. ezért az 
ügyészi nyilatkozat beszerzésétol eltekint. 
Az (1) bekezdés a halasztás és a részletfizetés engedélyezésének eljárási szabályait azzal a rendelkezéssel 
vezeti be, hogy a kérelemnek nincs halasztó hatálya. A kérelem benyújtásához azért nem indokolt halasztó 
hatást fuzni, mert ez a kérelem érdemben való teljesítését jelentené. A halasztó hatály kizárása azonban nem 
azt jelenti, hogy a bíróságnak a kérelem elbírálása tárgyában nem kellene haladéktalanul intézkedni. A 
halasztás és részletfizetési kérelem eloterjesztheto az ügydönto határozat jogerore emelkedését követoen 
nyomban, mind az elso, mind a másodfokú bíróságon is. Amennyiben az ügydönto határozat a tárgyaláson 
emelkedik jogerore, a nyomban eloterjesztett halasztási vagy részletfizetési kérelmet és a tanács elnökének a 
kérelem tárgyában, indokolt végzés formájában kihirdetett döntését jegyzokönyvbe kell foglalni. Engedélyezés 
esetén ennek tényét az ítéletrol kiállított, a bv. csoport és a Gazdasági Hivatal felé továbbított értesíton fel kell 
tüntetni. 
Az ügydönto határozat jogerore emelkedését követoen, késobbi idopontban eloterjesztett halasztási és 
részletfizetési kérelmet a Be. 555. § (2) bekezdés b) pontja alapján az a bíróság bírálja el, amelyik az ügyben 
(alapügyben) elso fokon ügydönto határozatot hozott. 
Amennyiben tehát az elítélt a másodfokú - az ügydönto határozat jogerore emelkedését követoen - bíróságon 
adja be a kérelmet, azt a másodfokú tanács elnöknek haladéktalanul továbbítania kell az alapügyben eljárt 
bíróságra. A késobbi idopontban engedélyezett halasztás vagy részletfizetés esetén a jogeros végzés 
megküldésével kell a végrehajtást foganatosító hatóságot errol a tényrol értesíteni. 
A halasztás, illetoleg a részletfizetés kérdésében való határozathozatal nem ügydönto végzés, a bíróságnak 
nem ítélkezési, hanem a határozatok végrehajtásával kapcsolatos feladatai körébe tartozik. A jogeros 



határozat mielobbi végrehajtásához fuzodo közérdek indokolja, hogy a halasztás és a részletfizetés 
kérdésében hozott határozat ellen csak abban az esetben legyen helye fellebbezésnek, ha ezt a határozat 
tárgya különösen indokolja. 
A pénzbüntetés, a pénzmellékbüntetés, a rendbírság és az államot illeto bunügyi költség tekintetében - vagyoni 
hátrányt jelento büntetések és fizetési kötelezettségek - a halasztás és a részletfizetés tárgyában hozott 
határozat ellen a (4) bekezdés a fellebbezési lehetoséget kizárja. Ez nincs ellentétben a különleges eljárások 
szabályainak érvényesülésével, mert az 555. § (2) bekezdésének g) pontja szerint a különleges eljárások során 
- eltéro rendelkezések hiányában - a bíróság határozata ellen az ügyész, terhelt és a védo fellebbezhet. A jelen 
szakasz (4) bekezdése az 555. § (2) bekezdésének g) pontjától eltéro rendelkezés, amelyet a bíróság 
határozatának tárgya indokol. 
A szabadságvesztés és a javítóintézeti nevelés végrehajtása az elítélt személyi szabadságát elvonja, illetve 
korlátozza. Ezért indokolt, hogy a végrehajtások elhalasztása tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek 
legyen helye. Sajátosan alakul a fellebbezési rendszer, ha a halasztást a (2) bekezdés alapján a másodfokú 
bíróság engedélyezte. Ekkor a fellebbezés elbírálására a XIV. Fejezet 4. Címe megfeleloen alkalmazandó. 
Az illetékekrol szóló 1990. évi XCIII. törvény 54. §-a az alábbiak szerint rendelkezik. Ha a kérelmet nem 
nyomban a tárgyalás befejeztével szóban, vagy nem a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása alatt 
terjesztették elo, 1000 Ft illetéket kell fizetni: 
a) a szabadságvesztés, a közérdeku munka végrehajtásának megkezdésére irányuló halasztási, illetve 
közérdeku munka félbeszakítása iránti kérelem, 
b) a pénzbüntetés, pénzmellékbüntetés, az államot illeto bunügyi költség, az elkobzás alá eso érték, a vagyoni 
elony, vagy rendbírság megfizetésére irányuló halasztás, illetoleg részletfizetés iránti kérelem esetében. 
Ha az említett illetéket a kérelmezo felhívás ellenére nem fizeti meg, a bíróság leletet készít. 

Intézkedés a büntetés végrehajtásának biztosítására 

596. § (1) A bíróság a szabadlábon lévo terhelttel szemben az öt évi vagy ezt meghaladó, jogerosen kiszabott 
szabadságvesztés azonnali foganatba vételét rendelheti el. A bíróság a jogerosen kiszabott szabadságvesztés azonnali 
foganatba vételét rendeli el, ha azt a szabadlábon lévo terhelttel szemben bunszervezetben elkövetett buncselekmény 
miatt szabta ki. 

(2) Az (1) bekezdés esetén a bíróság a székhelyén muködo büntetés-végrehajtási intézet parancsnokától rövid úton 
büntetés-végrehajtási or kirendelését kéri, és az elítéltet az ornek adja át. Ha a bíróság székhelyén nincs büntetés-
végrehajtási intézet, vagy a büntetés-végrehajtási or kirendelésének akadálya van, a bíróság az elítéltnek a büntetés-
végrehajtási intézetbe kísérése végett rövid úton a rendorséget keresi meg. 

(3) Ha a bíróság végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó határozatának jogerore emelkedésekor a terhelt nincs 
elozetes letartóztatásban, és a bíróság a szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatba vételét nem rendeli el, 
de a kiszabott szabadságvesztésre tekintettel vagy egyéb okból alaposan felteheto, hogy a szökésével vagy az 
elrejtozésével a büntetés végrehajtása alól kivonná magát, az elítélttel szemben - a büntetés-végrehajtási intézetbe 
történo befogadásáig - a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés rendelheto 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 elrendelésérol a bíróság határoz. Az 
intézkedés hatálya alatt álló elítélt a bíróság határozatában meghatározott területet, körzetet engedély nélkül nem 
hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illetoleg a lakóhelyét nem változtathatja meg. A határozatban eloírható, hogy a 
terhelt meghatározott idoközönként a rendorségen jelentkezzék. 

(6) A szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés eloírásainak megtartását a - 
lakhelyelhagyási tilalom megtartásának ellenorzésére vonatkozó szabályok szerint - a rendorség ellenorzi. Ha a 
szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés eloírásait az elítélt megszegte, a rendorség 
haladéktalanul értesíti az intézkedést elrendelo bíróságot, és az elítéltet a bíróság határozatának meghozataláig - 
legfeljebb hat napig - orizetbe veheti. A bíróság a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés 
eloírásainak 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 megszunt. 

(8) Ha a bíróság a terhelttel szemben nem végrehajtandó szabadságvesztés mellett alkalmazott kiutasítás 
mellékbüntetést, és az ügydönto határozat a kihirdetésekor jogerore emelkedik, a bíróság a kiutasítás mellékbüntetés 



végrehajtása érdekében elrendeli a terheltnek az illetékes idegenrendészeti hatósághoz történo eloállítását. Az 
eloállítás végrehajtása érdekében a tanács elnöke a rendorséget keresi meg. 

A büntetés végrehajtásának biztosítására tett intézkedés a büntetés-végrehajtási jog szerves része, ezért 
indokolt, hogy az addigi IM utasítás helyett törvény védje a terheltet. E jogszabály-hely lényegében részben a 
szabadságvesztés végrehajtásának azonnali foganatbavételét jelenti. Erre kizárólag jogerosen kiszabott 
szabadságvesztés esetén kerülhet sor. A szabadságvesztés azonnali foganatbavételét kell elrendelnie a 
bíróságnak, ha azt a szabadlábon lévo terhelttel szemben bunszervezetben elkövetett buncselekmény miatt 
szabták ki. A bíróságnak nem kötelezo, de lehetosége van a szabadságvesztés azonnali foganatbavételét 
elrendelni, ha a szabadlábon lévo terhelttel szemben öt évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés-büntetés 
került jogeros kiszabásra. A fenti két esetben az intézkedés végrehajtása akként történik, hogy a bíróság a 
székhelyén muködo büntetés-végrehajtási intézet parancsnokától rövid úton büntetés-végrehajtási or 
kirendelését kéri, és az elítéltet az ornek átadja. Ha a bíróság székhelyén nincs büntetés-végrehajtási intézet, 
vagy a büntetés-végrehajtási or kirendelésének akadálya van, a bíróság az elítéltnek a büntetés-végrehajtási 
intézetbe kísérése végett a rendorséget keresik meg. 
Az új tartalmú szakasz (3)-(8) bekezdés foglalkozik tulajdonképpen a büntetés végrehajtásának biztosítására 
vonatkozó intézkedésekkel. Két büntetés végrehajtásának biztosításáról van szó. 
1. A végrehajtandó szabadságvesztést kiszabó határozat jogerore emelkedése esetén a bíróság - ha a 
szabadságvesztés azonnali foganatbavételét nem rendeli el és az elítélt szabadlábon van - általános 
szabályként csak lehetoségként, "utólagos lakhelyelhagyási tilalmat" rendelhet el. Erre akkor kerülhet sor, ha 
a kiszabott szabadságvesztésre tekintettel vagy egyéb okból alaposan felteheto, hogy a terhelt szökésével vagy 
elrejtozésével a büntetés végrehajtása alól kivonná magát. Az intézkedés a büntetés-végrehajtási intézetbe 
történo befogadásig tart. Nincs ilyen mérlegelési lehetosége a bíróságnak akkor, ha két évet meghaladó 
szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére halasztást engedélyezett. Ebben az esetben a 
szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedést el kell rendelni. Az intézkedés a 
halasztás lejártáig tart. 
Összefoglalva tehát, a szabadlábon lévo elítélttel szemben a jogerosen kiszabott szabadságvesztés-büntetést 
követoen az alábbi intézkedések tehetok: 
1. a szabadságvesztés azonnali foganatbavételét kell elrendelni, ha a büntetést a bíróság bunszervezetben 
elkövetett buncselekmény miatt szabta ki; 
2. öt évi vagy ezt meghaladó szabadságvesztés esetén a bíróság elrendelheti az azonnali foganatbavételt; 
3. a 2. pont alatti esetben a bíróság elrendelheti a szabadságvesztés végrehajtásnak biztosítására irányuló 
intézkedést - utólagos lakhelyelhagyási tilalmat -, ha a kiszabott szabadságvesztésre tekintettel vagy egyéb 
okból alaposan felteheto, hogy az elítélt szökésével vagy az elrejtozésével a büntetés végrehajtása alól 
kivonná magát; 
4. a bíróságnak el kell rendelnie a 3. pont alatti intézkedést, ha a bíróság a két évet meghaladó 
szabadságvesztés végrehajtásának megkezdésére halasztást engedélyezett [591. § (2) bekezdés c) pont]. 
Az intézkedést elrendelo bíróság indokolt végzéssel határoz ebben a kérdésben és ellene az 555. § (2) 
bekezdés g) pontja alapján az ügyész, az elítélt és a védo fellebbezhet. A fellebbezés elbírálására a XIV. 
Fejezet 4. Címe megfeleloen irányadó. A bíróságnak határozatában meg kell jelölnie azt a területet, körzetet, 
tartózkodási helyet illetoleg lakóhelyet, amelyet az elítélt engedély nélkül nem hagyhat el, illetoleg nem 
változtathat meg. A határozatban eloírható, hogy a terhelt meghatározott idoközönként a rendorségen 
jelentkezzék. A határozatnak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a szabadságvesztés 
végrehajtásának biztosítására irányuló intézkedés eloírásainak megszegése esetén a bíróság a 
szabadságvesztés azonnali foganatbavételét rendelheti el. 
Az intézkedés eloírásainak megtartását a - lakhely elhagyási tilalom megtartásának ellenorzésére vonatkozó 
szabályok szerint - a rendorség ellenorzi. Ha a szabadságvesztés végrehajtásának biztosítására irányuló 
intézkedés eloírásait az elítélt megszegte, a rendorség haladéktalanul értesíti az intézkedést elrendelo 
bíróságot és az elítéltet a bíróság határozatának meghozataláig - legfeljebb 6 napig - orizetbe veheti. 
Ha a büntetés vagy a büntetés hátralévo részét ismeretlen helyen tartózkodó elítélten kell foganatba venni, a 
büntetés-végrehajtási bíró az elítélt tartózkodási helyének felkutatása iránt intézkedik, szabadságvesztés 
esetén elfogatóparancsot bocsát ki. Ezen rendelkezésbol következik, hogy az (1)-(5) bekezdésben foglalt 
intézkedések megtételére a jogeros büntetést kiszabó bíróság jogosult, míg a (6) bekezdésben foglalt 
intézkedések a büntetés-végrehajtási bíró feladatkörébe tartoznak. 
A (8) bekezdés tartalmazza a kiutasítás végrehajtásának biztosítására vonatkozó intézkedéseket. Az intézkedés 
alkalmazásának feltétele, hogy a terhelttel szemben nem végrehajtandó szabadságvesztés mellett alkalmazta 
mellékbüntetésként a bíróság a kiutasítást és az ügydönto határozat kihirdetésekor nem emelkedett jogerore. 



Ekkor a bíróság a kiutasítás mellékbüntetés végrehajtása érdekében rendelheti el a terheltnek az illetékes 
idegenrendészeti hatósághoz történo eloállítását. Ennek végrehajtása érdekében a tanács elnöke a 
rendorséget keresi meg. Ezen intézkedésérol a bíróság ugyancsak indokolt végzést hoz, amely ellen az 
általános szabályok szerint - miután a törvény fellebbezési jogosultság kizárását nem tartalmazza - az ügyész, 
az elítélt és a védo jelenthet be fellebbezést. 

III. Cím 

KEGYELMI ELJÁRÁS 

A kegyelmi kérelem 

597. § (1) Kegyelem iránti eloterjesztést - hivatalból vagy kérelemre - a büntetoeljárás megszüntetésére a vádirat 
benyújtásáig a legfobb ügyész, azt követoen az igazságügyminiszter, a még végre nem hajtott büntetés elengedésére 
vagy mérséklésére, illetoleg a büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alóli mentesítésre az igazságügyminiszter tehet a 
köztársasági elnökhöz. 

(2) Intézkedés mérséklése vagy elengedése, valamint már végrehajtott büntetés vagy intézkedés utólagos 
elengedése iránt kegyelmi kérelem nem nyújtható be. 

(3) Kegyelmi kérelmet a terhelt, a védo, valamint a terhelt hozzátartozója nyújthat be. 
(4) A büntetoeljárás megszüntetése iránt kegyelmi kérelmet annál az ügyésznél, illetoleg bíróságnál kell 

benyújtani, amely elott az eljárás folyik. A még végre nem hajtott büntetés elengedése vagy mérséklése, illetoleg a 
büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alóli mentesítés iránt a kegyelmi kérelmet az elso fokon eljárt bíróságnál kell 
benyújtani. 

(5) Az ügyész, illetoleg a bíróság a kegyelmi eljárás során a terheltnek a kegyelmi döntéshez szükséges személyes 
adatait beszerzi és kezeli. 

A kegyelmi eljárást az alkotmányból eredo jelentoségére tekintettel a jelen törvény - ellentétben az 1973. évi I. 
törvény 400. §-ában foglalt eljárással - külön cím alatt szabályozza. 
Az alkotmány értelmében a Magyar Köztársaság elnökét - mint az ország államfojét - illeti meg a kegyelmezés 
joga [30/A. § (1) k)], amely kiterjed az eljárási [32. § c)] és a végrehajtási [66. § c)] kegyelemre, valamint a 
kegyelem útján történo mentesítésre is. 
A kegyelmezés vagy törvénnyel [Alkotmány 19. § (3) bekezdés m) közkegyelem] vagy pedig egyéni kegyelem 
útján történhet. 
A Btk. 106. §-a tartalmaz rendelkezéseket a köztársasági elnöknek a kegyelem okából történo mentesítésre 
vonatkozó jogkörére. Ennek eljárásjogi kereteit szolgáltatják a Be. 597. és 598. §-ok. 
Kegyelembol megszüntetheto a büntetoeljárás, a jogerosen kiszabott és még végre nem hajtott büntetés 
elengedheto, vagy mérsékelheto, végül mentesítheto az elítélt a büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alól. 
Tehát egyértelmu, hogy végrehajtási kegyelem csak büntetés esetén nyújtható be a még végre nem hajtott 
intézkedés elengedésére vagy annak mérséklésére, ha a büntetés tekintetében elengedésre vagy mérséklésre 
nincs mód. 
Az eljárás megszüntetésére eloterjesztést hivatalból is tehet a vádirat benyújtásáig a legfobb ügyész, azt 
követoen az igazságügy-miniszter. 
Egyébként a terhelt, a védo és a terhelt hozzátartozója terjeszthet elo kegyelmi kérelmet. 
A büntetés elengedésére, mérséklésére vagy a büntetett eloélethez fuzodo hátrányok alóli mentesítésre 
irányuló kegyelmi kérelmet annál az elso fokú bíróságnál kell benyújtani, ahol az eljárást lefolytatták. A 
büntetoeljárás megszüntetése iránti kérelmet annál az ügyészségnél vagy bíróságnál kell eloterjeszteni, ahol 
az eljárás folyik. 
Ha a kegyelmi kérelem nem egyértelmu, félreértheto, a bíróság annak tartalmát a kérelmezo meghallgatása 
vagy írásban történo megnyilatkoztatása útján tisztázza, és a kérelmezonek a szükséges felvilágosítást 
megadja. 
A Nyomfel. ut. 91. §-nak (4) bekezdése ezzel összhangban úgy rendelkezik, hogy az ügyész intézkedik a terhelt 
vagy annak érdekében más által benyújtott kérelemben megjelölt, de hitelt érdemloen nem igazolt 
körülményekre vonatkozó bizonyítékok, illetve adatok beszerzésérol. 
Az elítélt által a büntetés végrehajtása alatt, illetve fogva tartása alatt eloterjesztett kegyelmi kérelme 
illetékmentes, míg ha szabadlábon lévo terhelt terjeszti azt elo, kérelme illetékköteles. 



A kegyelmi kérelem elintézése 

598. § (1) A döntéshez szükséges adatokat tartalmazó iratokat, valamint a kegyelmi kérelmet 
a) a vádirat benyújtásáig az ügyész a legfobb ügyészhez, 
b) a vádirat benyújtása után a bíróság az igazságügyminiszterhez 

soron kívül felterjeszti. 
(2) A büntetés elengedése vagy mérséklése iránti kérelem, illetoleg eloterjesztés esetén az igazságügyminiszter 

elrendelheti a büntetés végrehajtásának a köztársasági elnök döntéséig történo elhalasztását vagy félbeszakítását. Az 
igazságügyminiszter az eloterjesztés elokészítése során - a büntetés végrehajtásának megkezdésére halasztó hatállyal 
- elrendelheti az elítéltnek a büntetés-végrehajtás központi kórházában történo szakorvosi vizsgálatát. 

(3) A legfobb ügyész, illetoleg az igazságügyminiszter a kegyelmi kérelmet a köztársasági elnökhöz akkor is 
felterjeszti, ha a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz eloterjesztést. 

(4) A kegyelmi döntésrol szóló értesítést a terheltnek és a kegyelmi kérelem eloterjesztojének az a bíróság, 
illetoleg ügyész kézbesíti, amely elott az eljárás folyik. Ha a kegyelmi kérelmet a határozat jogerore emelkedését 
követoen terjesztették elo, a kegyelmi döntésrol szóló értesítést az ügyben elso fokon eljárt bíróság kézbesíti az 
elítéltnek és a kegyelmi kérelem eloterjesztojének. Ha az elítélt a szabadságvesztését tölti, a kegyelmi döntésrol az 
értesítést részére a büntetés-végrehajtási intézet útján kell kézbesíteni. 

(5) Ha a büntetoeljárás kegyelembol történo megszüntetését a bíróság vagy az ügyész hivatalból kezdeményezte, a 
terhelt az eljárást megszünteto határozat kézbesítésétol számított nyolc napon belül kérheti az eljárás folytatását. 

1. A bíróság, illetve az ügyész a felterjesztés elott beszerzi a kegyelmi kérelem elbírálása szempontjából 
szükséges adatokat (pl. büntetés-végrehajtási intézeti vélemény, rendori információ, környezettanulmány, 
munkáltatói vélemény, erkölcsi bizonyítvány stb.). 
A kegyelmi kérelmet a vonatkozó iratokkal együtt soron kívül kell felterjeszteni. 
Ha az elítéltet több, összbüntetésbe foglalt vagy foglalható büntetésre ítélték, a bíróság a kegyelmi kérelmet a 
különbözo büntetések összbüntetésbe foglalása után, de a külön ítéleteket tartalmazó büntetoügyek irataival 
együtt terjeszti fel. 
A felterjeszto lapon az elítélések alapjául szolgáló valamennyi tényállást, az alapügyekben eljárt bíróságokat, 
határozataik keltét, számát, a kiszabott büntetéseket és intézkedéseket is fel kell tüntetni. 
A felterjesztés az összbüntetési ügyben elso fokon eljárt bíróság feladata akkor is, ha az elítélt több ítélethez 
fuzodo hátrányos következmény alól kegyelembol való mentesítését kéri. 
Ha az elítélt több elítéléshez fuzodo hátrányos jogkövetkezmény alóli, kegyelembol való mentesítését kéri, a 
kegyelmi felterjesztés a magasabb hatásköru, azonos hatásköru bíróságok közül pedig annak a feladata, 
amelyik a legsúlyosabb büntetést szabta ki. 
Ha a büntetések azonos súlyúak, a felterjesztést a legutóbb eljárt bíróság teszi meg. 
2. A kegyelmi kérelmet a vádirat benyújtásáig az ügyész a legfobb ügyészhez, a vádirat benyújtása után a 
bíróság az igazságügy-miniszterhez terjeszti fel. 
A kegyelmi kérelemmel kapcsolatos részletes rendelkezésekbol a következot szükséges kiemelni: ha a vádirat 
benyújtásáig olyan kivételes, méltánylást érdemlo körülmények merülnek fel, amelyekre tekintettel kegyelem 
gyakorlása látszik indokoltnak, az ügyész hivatalból tesz javaslatot a legfobb ügyésznek kegyelem iránti 
eloterjesztésre. A javaslat a megállapítható buncselekmény rövid tényállását, törvényi minosítését és a 
kegyelemre ajánlás okait tartalmazza. Az ügyész javaslatát a felettes ügyész véleményezo jelentésével terjeszti 
fel a legfobb ügyészhez. Ha a felettes ügyész javaslattal nem ért egyet, annak felterjesztését mellozi, és a 
döntésérol az ügyészt az indokainak közlése mellett értesíti [Nyomfel. ut. 91. § (1)-(3)]. 
A bíróságnál eloterjesztett kegyelmi kérelem elintézésére a büntetoügyekben hozott határozatok végrehajtása 
során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 105-109. §-ai 
tartalmaznak rendelkezéseket. 
A kegyelmi kérelemnek a büntetés végrehajtására nincs halasztó hatálya. 
Az igazságügy-miniszter azonban a köztársasági elnök döntéséig elrendelheti - a büntetés elengedése vagy 
mérséklése iránti kérelem, illetve eloterjesztés esetén - a büntetés végrehajtásának elhalasztását vagy 
félbeszakítását. 
Új rendelkezése a Be.-nek a korábbihoz képest a (4) bekezdés, amely a kegyelmi döntésrol szóló értesítés 
kézbesítésérol rendelkezik. 
Eljárási kegyelem esetén a kegyelmi elhatározás eredményét az az ügyész vagy bíróság közli a kérelmezovel, 
ahol az eljárás folyik. 
Amennyiben a kérelem a jogeros határozatot követoen került eloterjesztésre, az értesítés kiadása az elso fokon 
eljárt bíróság feladata. 



A fogva lévo terhelttel az elso fokú bíróság a bv. intézet parancsnoka útján közli, hogy a kegyelmi kérelme 
nem volt teljesítheto. 
Ha a köztársasági elnök az elítélt büntetését kegyelembol egészben vagy részben elengedte, vagy a büntetés 
végrehajtását próbaidore felfüggesztette, ezt a körülményt az elso fokú bíróság a bv. csoporttal, illetve a 
BGH-val megfelelo intézkedés végett haladéktalanul közli. 
Ha a köztársasági elnök kegyelembol enyhébb büntetést állapított meg, az elso fokon eljárt bíróság errol a 
büntetésrol értesítést állít ki, amelynek "Megjegyzés" rovatában feltünteti, hogy az enyhébb büntetés 
kegyelembol lépett az ítéletben kiszabott büntetés helyébe, feljegyzi továbbá a kegyelmi határozat keltét és 
számát is. 
Ha a kegyelmi kérelmet az igazságügy-miniszter terjesztette fel a köztársasági elnökhöz, az Alkotmány 30/A. § 
(2) bekezdése szerint a köztársasági elnök döntéséhez az igazságügy miniszter ellenjegyzése szükséges. Ez 
arra az esetre is vonatkozik, ha az igazságügy miniszter a kegyelem gyakorlása iránt nem tesz eloterjesztést, 
azonban a köztársasági elnök kegyelmet kíván gyakorolni. 
A (3) bekezdés rendelkezése értelemszeruen csak az 597. § (3) bekezdése szerinti kegyelmi kérelem 
eloterjesztésére jogosult által benyújtott kérelemre irányadó. Ha a kegyelmi kérelmet arra nem jogosult 
nyújtotta be, az ügyész, illetoleg a bíróság a kérelem felterjesztését mellozi, ha pedig ezt a körülményt a 
legfobb ügyész, illetoleg az igazságügy-miniszter észleli, a kérelem érdemi elbírálását mellozi. A Nyomfel. ut. 
91. § (5) bekezdése errol az esetrol akként rendelkezik, hogy ha a kegyelmi kérelem nem jogosulttól 
származik, az ügyész a kérelmezot a törvény szerinti jogosultsági körrol tájékoztatja. Ugyanilyen tájékoztatási 
kötelezettség áll fenn a bíróság részérol is, amennyiben a kegyelmi kérelem eloterjesztése nem a jogosulttól 
származik. 
Ha az elítélt kegyelmi kérelmét a köztársasági elnök elutasította, az elutasítástól számított hat hónapon belül 
az eloterjesztett újabb kegyelmi kérelmét a bíróság csak akkor terjeszti fel, ha az elítélt az elozo kérelmének 
benyújtása után újabban felmerült, javára szolgáló nyomatékos körülményre hivatkozik, és azt megfeleloen 
igazolja. Ezek hiányában - erre utalással - a kérelmezot értesíteni kell arról, hogy a bíróság a kérelem 
felterjesztését mellozte. 
Garanciális szempontok indokolják azt a szabályt, hogy a terhelt nyolc napon belül kérheti az eljárás 
folytatását, ha azt hivatalból tett eloterjesztés nyomán szüntették meg kegyelembol. 
Az (5) bekezdés ezen rendelkezése a Be. 3. § (1) bekezdésében megfogalmazott azon alapelvbol fakad, hogy 
mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról bíróság döntsön. 
Ebben az esetben az ügyész, illetoleg a bíróság köteles az eljárást folytatni. Egyértelmuen következik viszont 
ebbol a rendelkezésbol, hogy ha a terhelt, a védo vagy a terhelt hozzátartozója kérte az eljárási kegyelemben 
való részesítést, a kegyelem iránti kérelem teljesítése esetén a terhelt már nem kérheti az eljárás folytatását. 

A bunügyi költség vagy a rendbírság elengedése 

599. § (1) Az államot illeto bunügyi költség és a rendbírság megfizetését az igazságügyminiszter különös 
méltánylást érdemlo okból egészben vagy részben elengedheti. 

(2) Az igazságügyminiszter az (1) bekezdésben írt eljárásban a terheltnek a döntéshez szükséges személyes adatait 
beszerzi. 

Az elsofokú bíróság a rendbírság és az államot illeto bunügyi költség megfizetésének elengedésére irányuló 
kérelmet a szükséges adatok, így különösen a környezettanulmány, a rendori információ, az intézeti 
munkáltatói vélemény beszerzése után az addigi befizetés adatairól szóló igazolással és a bünteto ügy 
irataival / részirattal/ az esetlegesen rendelkezésre álló bírósági foglalási jegyzokönyvvel felterjeszti az 
igazságügyi miniszterhez. A bíróság a felterjesztés elott a kérelmezonek a döntéshez szükséges személyi 
adatait is beszerzi, ideértve a vagyoni és jövedelmi helyzetére vonatkozó adatokat, és errol a kérelmezot 
értesíti. A bíróság az igazságügy miniszter döntéséig, az eloírási tételszámra hivatkozással a BGH-t 
megkeresi a végrehajtás függoben tartása végett, kivéve azt az esetet, ha a bunügyi költséggel kapcsolatosan 
már foglalásra került sor a halasztás és részletfizetés engedélyezése körében [9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 93. 
§]. 

XXX. 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 568. §, az 572-577. §, az 579. §, az 586. § és az 587. § 
szerinti eljárások kivételével - a XXVIII. Fejezet II. és III. Címe szerinti eljárásokat. 

A rendelkezés bovíti a jogi szakvizsgával rendelkezo bírósági titkár jogkörét azokban az eljárásokban, 
amelyben a döntéshez mérlegelése nem szükséges. 
A bizonyítás kiegészítése során mód van arra, hogy a bíróság bizonyítás felvétele végett más bíróságot 
keressen meg. 
A törvény erre feljogosítja a bírósági titkárt. 
Utalni kell azonban arra, hogy - amiként errol a BH1985. 203. számú jogeset is állást foglalt - az adott 
bíróság elott folyamatban lévo eljárásban tanúbizonyítást nem folytathat a bírósági titkár. Erre tehát csak a 
másik bíróság elotti eljáráshoz szükséges, megkeresés útján felveendo bizonyítás keretében van lehetoség. 
A közjegyzokrol szóló 1991. évi XLI. törvény hatálybalépését követoen a közjegyzo ilyen megkeresést már nem 
teljesíthet. 
Összhangban azzal, hogy a Be. 13. §-nak a törvény szerinti módosítása a bírósági titkárnak bizonyos 
eljárásokban önálló döntési, eljárásjogi jogosultságot biztosít - negatív taxációt alkalmaz a Be. 600. §-a -, a 
bírósági titkár által elintézheto különleges eljárások köre bovül. A törvény módosult. Ezekben az eljárásokban 
általában olyan kérdésekben kell dönteni, amelyek bírói mérlegelést igényelnek. 
Ezek az alábbiak: 
- a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása [Be. 557. § (2) bekezdés]; 
- a feltételes szabadságra bocsátás legkorábbi idopontjának elhalasztása életfogytig tartó szabadságvesztés 
esetén (Be. 558. §); 
- mentesítés a végleges hatályú foglalkozástól és jármuvezetéstol eltiltás, valamint a végleges hatályú 
kiutasítás alól (Be. 565. §); 
- kényszergyógykezelés felülvizsgálata (Be. 566. §); 
- pártfogó felügyelet utólagos elrendelése (Be. 567. §); 
- eljárás próbára bocsátás esetén (Be. 568. §); 
- próbaidore felfüggesztett büntetés végrehajtásának utólagos elrendelése és utólagos rendelkezés a 
próbaidore felfüggesztett szabadságvesztésrol (Be. 572. §); 
- utólagos rendelkezés közkegyelemrol (Be. 573. §); 
- az összbüntetésbe foglalás (Be. 574. §); 
- utólagos összbüntetésbe foglalás (Be. 575. §); 
- elozetes fogva tartás utólagos beszámítása (Be. 576. §); 
- bírósági mentesítés (Be. 577. §); 
- külföldi ítélet érvényének elismerése (Be. 579. §); 
- biztosíték intézménye (Be. 586-587. §); 
A fentiek figyelembevételével a bírósági titkárnak önálló döntési és eljárási jogosultsága van az alábbi 
kérdésekben: 
- a szabadságvesztés végrehajtási fokozatának utólagos megállapítása (Be. 556. §); 
- a feltételes szabadságra vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása [Be. 557. § (1)]; 
- a feltételes szabadság megszüntetése (Be. 559. §); 
- a feltételes szabadság megszüntetésére vonatkozó rendelkezés utólagos módosítása (Be. 560. §); 
- a közérdeku munka utólagos meghatározása (Be. 561. §); 
- a pénzmellékbüntetés helyébe lépo szabadságvesztés utólagos meghatározása (Be. 562. §); 
- a pénzbüntetés átváltoztatása szabadságvesztésre (Be. 563. §); 
- a jármuvezetéstol eltiltás utólagos beszámítása (Be. 564. §); 
- az elkobzásra illetoleg a vagyonelkobzásra irányuló eljárás (Be. 569. §); 
- utólagos elkobzás (Be. 570. §); 
- utólagos rendelkezés a lefoglalt dologról (Be. 571. §); 
- a bunügyi költségre vonatkozó utólagos rendelkezés (Be. 578. §); 
- a kártalanítás és a visszatérítés (Be. 580-585. §). 

Értelmezo rendelkezések 

601. § (1) Ahol e törvény megyei foügyészrol rendelkezik, ezen a fovárosi foügyészt is érteni kell. Ahol e törvény 
megyei bíróságról, illetoleg helyi bíróságról rendelkezik, ezen a Fovárosi Bíróságot, illetoleg a kerületi és a városi 
bíróságot is érteni kell. 



(2) Ahol e törvény büntetés helyett alkalmazott intézkedésrol 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 
szervrol rendelkezik, ezen költségvetési szervet kell érteni. 

(4) Ahol e törvény gazdálkodó szervezetrol rendelkezik, ezen a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. 
törvény 685. § c) pontjában felsoroltakat kell érteni. 

(5) Ahol e törvény a jogkövetkezményeket a törvényben meghatározott büntetéshez fuzi, ezen a Btk. Különös 
Részében meghatározott büntetési tételkeret felso határát kell érteni. 

A záró rendelkezések közé felvett értelmezo rendelkezéseket a Btk. idoközben bekövetkezett módosításai 
folytán szükséges volt pontosítani, illetve a bírói gyakorlatból jól ismert rendelkezésekkel kiegészíteni. 
Az (1) bekezdés egyértelmuen rögzíti a helyi, illetve a városi és a kerületi, valamint a megyei és a fovárosi 
ügyészségek, bíróságok azonosságát. 
A (2) bekezdés az 1973. évi I. törvényhez képest új rendelkezése a törvénynek. Anyagi jogi alapját a Btk. 71. §, 
72. § és 118. § teremti meg. 
A Btk. 71. §-ában szabályozott megrovás és a Btk. 72. §-ában szabályozott próbára bocsátás olyan intézkedés, 
amely önállóan, büntetés helyett alkalmazandó szankció. A Btk. 118. §-ában megfogalmazott javítóintézeti 
nevelés olyan intézkedés, amelyet a bíróság akkor rendel el, ha a fiatalkorú eredményes nevelése érdekében 
intézeti elhelyezése szükséges. 
Mindhárom intézkedés alkalmazása maga után vonhat olyan következményeket, amelyek a büntetésekhez 
kapcsolódhatnak. 
Súlyosítási tilalom folytán a másodfokú bíróság a vádlott terhére bejelentett fellebbezés hiányában nem 
szabhat ki büntetést azzal szemben, akinek az ügyét elso fokon önállóan alkalmazott intézkedéssel bírálták el 
[Be. 354. § (4) bekezdés a)]. 
A másodfokú bíróság a fellebbezéssel nem érintett vádlottal szemben a büntetés helyett alkalmazott 
intézkedést enyhíti, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is ugyanígy határoz [Be. 349. § (2)]. 
A büntetés helyett alkalmazott intézkedés fogalmába a törvény nem vonja be a kényszergyógykezelést, mert azt 
olyan, beszámítási képességgel nem rendelkezo elkövetovel szemben alkalmazzák, akit az ellene emelt vád alól 
fel kell menteni. (Btk. 74. §) 
A hozzátartozók körét a Btk. 137. § 5. pontja határozza meg. Ilyen az egyenes ágbeli rokon és ennek 
házastársa, az örökbefogadó és a neveloszülo, az örökbefogadott és a nevelt gyermek, a tervér, a házastárs, 
az élettárs és a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa. 
A büntetoeljárási törvényben számos helyen szerepel a hozzátartozó, ezért csupán példaszeruen utalunk a 
tanúvallomás megtagadásának lehetoségére [82. § (1)], a védoi feladatok ellátására [45. § (1) a)], a 
különbözo kizárási okokra [38. § (1); 31. § (1), 21. § (1)], az orizetbe vételrol az értesítendo hozzátartozóra 
[128. § (1)-(2)] stb. 
A Be. az állami szerv fogalmának értelmezésekor már nem utal vissza a Btk. 137. §-ára, mivel a bünteto 
anyagi jogi változások folytán az állami szerv a Btk.-ban szereplo fogalma kikerült a törvénybol. Az 
eljárásjogi törvény akként rendelkezik, hogy az állami szerv fogalma alatt költségvetési szervet kell érteni. A 
költségvetési szerv fogalmára nézve az államháztartásról szóló törvény ad eligazítást. Az 1992. évi XXXVIII. 
törvény (Áht.) 87. §-a tartalmaz meghatározást, mely szerint költségvetési szerv az államháztartás részét 
képezo olyan jogi személy, amely a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló jogszabályban, 
határozatban, alapító okiratban meghatározott állami feladatokat alaptevékenységként, nem haszonszerzés 
céljából, az alapító okiratban megjelölt szerv szakmai és gazdasági felügyelete mellett az alapító okiratban 
rögzített illetékességi és muködési körben, feladatvégzési és ellátási kötelezettséggel végzi. 
Költségvetési szervek: 
a) a központi költségvetési szerv (ideértve a Munkaeropiaci Alapból finanszírozott munkaero piaci szervezetet 
is); 
b) helyi önkormányzati költségvetési szerv, a helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
c) a társadalombiztosítási költségvetési szerv; 
d) az országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv; 
e) a köztestületi költségvetési szerv. 
Megfontolandó, hogy a Be. alkalmazásában - minthogy tulajdonképpen állami szervrol rendelkezik - a 
költségvetési szerv fogalmán nem csupán a jogi személyiséggel rendelkezo szerveket értjük, vagy értenénk, 
hanem a jogi személyiséggel nem rendelkezo, de költségvetési forrásból gazdálkodó olyan szerveket is, mint 
pl. a helyi és munkaügyi bíróság, amely egyébként a BSZI 19. § (5) bekezdése szerint nem jogi személy, vagy a 



rendorség helyi szervei, a rendorkapitányságok is, amelyek a 3/1995. (III. 1.) BM rendelet 3. § értelmében 
szintén nem rendelkeznek jogi személyiséggel. 
A (4) bekezdés a gazdálkodó szervezetrol rendelkezik, átvéve a Ptk. 685. § c) pontjában meghatározott 
fogalmat. 
Eszerint gazdálkodó szervezet az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági 
társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a 
vízgazdálkodási társulat, az erdobirtokossági társulat, a végrehajtói iroda továbbá az egyéni vállalkozó. Az 
állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány 
gazdálkodó tevékenységével összefüggo polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó 
rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve ha a törvény e jogi személyekre eltéro rendelkezést tartalmaz. 
Feltétlenül megjegyzendo, hogy e rendelkezések alkalmazása során az egyéni ügyvéd mikénti minosítésében 
eltéro a gyakorlat. Egyes álláspontok szerint az egyéni ügyvéd, egyéni vállalkozónak és ezért gazdálkodó 
szervezetnek minosül. Ez az értelmezés azonban - az 1959. évi IV. törvény 685. § c) pontjához fuzött 
kommentár értelmezése szerint - nem helyes. Az egyéni vállalkozói [1990. évi V. törvény 4. § (1)] és az 
ügyvédi tevékenység gyakorlásának [1998. évi XI. törvény 13. § (1) bekezdése, 85. § (1)] jogszabályi feltételei 
egymástól lényegesen eltérnek. Az ügyvédet nem terheli bejelentési kötelezettség, és nem kaphat vállalkozói 
igazolványt sem, amely két feltétel hiányában egyéni vállalkozóról nem beszélhetünk. E tényen nem változtat 
az, hogy egyes jogszabályok alkalmazási körében (pl. személyi jövedelemadónál) az adott törvény az egyéni 
vállalkozókra irányadó szabályokat az ügyvédre is alkalmazni rendeli. 
2002. január 1. napjától kezdodo hatállyal a végrehajtói iroda, mint társas gazdálkodási forma bevezetésére 
figyelemmel a 2000. évi CXXXVI. törvény a gazdálkodó szervezetek törvényi felsorolását a végrehajtói iroda 
külön nevesítésével kiegészítette. 
Az (5) bekezdés törvénybe iktatta a bírói gyakorlatban már bevett értelmezést is, amely szerint a Be.-ben a 
buncselekmény büntetési tételéhez kapcsolt valamely jogkövetkezmény szempontjából a Btk. Különös 
Részében a buncselekményre meghatározott büntetési tételt, illetoleg annak felso határát kell érteni. 

Átmeneti rendelkezések 

602. § (1) Ha e törvény hatálybalépésének idopontjában az ügyben a korábbi jogszabály alapján elrendelt 
feljelentés kiegészítése során a nyomozó hatóság eljárási cselekményeket végez, a nyomozó hatóság a 
hatálybalépéstol 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 követoen a sértett számára pótmagánvádlókénti fellépést enged meg, errol a panaszt tevot 
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. 

1. Az 1973. évi I. törvény 126. § (1) bekezdése értelmében, ha a feljelentés alapján a nyomozó hatóság nem 
tudott egyértelmuen állást foglalni a nyomozás megtagadása vagy elrendelése kérdésében, intézkedhetett a 
feljelentés kiegészítésérol. A hatályos Be. ezen intézkedés elrendelésére nem ad lehetoséget, a Be. 174. § csak 
a feljelentés elutasítását szabályozza. Így ha a korábban elrendelt feljelentés kiegészítése során a nyomozó 
hatóság eljárási cselekményeket végez, a hatálybalépéstol számított három napon belül elkészített jelentés 
alapján a nyomozó hatóságnak döntenie kell a feljelentés elutasítása vagy a nyomozás elrendelése között. 
2. A Be. 195. §-a a nyomozás ellen bejelentett panasz lehetoségét az 1973. évi I. törvény rendelkezéseihez 
képest szukebben szabályozza, amikor rögzíti, hogy a nyomozó hatóság vagy az ügyész határozata ellen a 
közléstol számított nyolc napon belül az élhet panasszal, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. Ha a 
panasz benyújtására a korábbi rendelkezések alapján pl. a hatóság intézkedésének elmulasztása miatt került 
sor, a (2) bekezdés értelmében azt nem lehet elutasítani azon az alapon, hogy ilyen irányú panasz 
eloterjesztésére nincs jogszabályi lehetoség, hanem a panaszt érdemben el kell bírálni. 
A Be. bevezette a pótmagánvádló intézményét (lásd bovebben a Be. 53. §-hoz fuzött magyarázatnál). Így, ha a 
korábbi jogszabályi rendelkezések alapján benyújtott panaszt elutasítják, e törvény alapján a panaszt tevot 
értesíteni kell pótmagánvádlókénti fellépési lehetoségérol az alábbi esetekben [Be. 199. § (2) bekezdés a), b)]: 
- a feljelentést azért utasították el, mert a cselekmény nem buncselekmény (Be. 174. § (1) bekezdés a) pontja) 



- büntethetoséget kizáró ok (Btk. 22. §) állapítható meg [Be. 174. § (1) c)], kivéve a gyermekkort és a kóros 
elmeállapotot [Be. 199. § (3)] 
- a nyomozást az ügyész megszüntette mert a cselekmény nem buncselekmény: a nyomozás adatai alapján nem 
állapítható meg buncselekmény elkövetése, és az eljárás folytatásától sem várható eredmény, ha nem a 
gyanúsított követte el a buncselekményt illetve ha a nyomozás adatai alapján nem állapítható meg, hogy a 
buncselekményt a gyanúsított követte el; ha büntethetoséget kizáró ok állapítható meg, kivéve ha 
kényszergyógykezelés elrendelése látszik szükségesnek; a törvényben meghatározott egyéb büntethetoséget 
megszünteto ok miatt. [Be. 190. § (1) a)-d), f)]. 
3. A Be. nem tartotta fenn a pótnyomozás intézményét sem. Így ha az ügyben korábban pótnyomozást 
rendeltek el, annak lefolytatására a jelen jogszabályi rendelkezések szerint kell eljárni. (Be. 216. § (1) 
bekezdés a) pont II. fordulata, 268. § (1) bekezdés, 305., 306 §) 
4. Magánvádas ügyben és perújítási eljárás során a korábbi eljárási törvény és a Be. is lehetové teszi 
nyomozás elrendelését. (Be. 499. §, 418. § (3/, (4) bekezdés) 
A Be. 602. § (4) bekezdése arra az esetre ad szabályozást, amikor is a nyomozás elrendelése az 1973. évi I. 
törvény rendelkezései alapján történt, de idoközben hatálybalépett az új törvény. Ebben az esetben a 
nyomozás lefolytatására már a hatályos rendelkezések az irányadók. (IX. Fejezet III. Cím a nyomozás 
lefolytatásáról) 

603. § (1) Ha a Legfelsobb Bíróság a bíróságnak e törvény hatálybalépése elott hozott határozatát rendkívüli 
jogorvoslati eljárás folytán hatályon kívül helyezi, és a bíróságot új eljárásra utasítja, a megismételt eljárást az e 
törvény szerint hatáskörrel rendelkezo és illetékes bíróság folytatja le. 

(2) A 417. § (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 406. § (1) bekezdésének a) pontja alapján felülvizsgálati indítványt csak az 
Alkotmánybíróság e törvény hatálybalépését követoen közzétett határozata alapján lehet eloterjeszteni. 

(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 elott, a tárgyalás mellozésével hozott végzésével kapcsolatban 
tárgyalás tartását kérték, az eljárást e törvény szerint kell lefolytatni. 

(5) Ha a bíróság az eljárást felfüggeszti, a felfüggesztést követoen 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 elott a Legfelsobb Bíróságra 
érkezett. 

1. A rendkívüli jogorvoslati eljárás alapján a Legfelsobb Bíróság hozhat olyan döntést is, hogy a 
megtámadott határozatot hatályon kívül helyezi és a korábban eljárt bíróságot új eljárásra utasítja (egyéb 
törvényi feltételek egyideju megléte esetén). Így elofordulhat az átmeneti idoszakban, hogy az e törvény 
hatályba lépése elott született határozatot a Legfelsobb Bíróság hatályon kívül helyezi és a megismételt 
eljárást már nem ugyanaz a bíróság fogja folytatni, mint amelyik a törvénysérto határozatot hozta. Pl. a Be. 
16. § (1) bekezdés e) pontja a megyei bíróság hatáskörébe utalja a Btk. XV. Fejezetének IV. Címében 
megjelölt hivatali buncselekményeket. Korábban az ilyen ügyben a helyi bíróság járt el. A hatályos 
rendelkezések szerint a határozatnak rendkívüli jogorvoslat eredményeképpen történo hatályon kívül 
helyezése esetén a Legfelsobb Bíróság az iratokat a megismételt eljárás lefolytatása végett nem a helyi, 
hanem a megyei bíróságnak fogja visszaküldeni. 
Ha a Legfelsobb Bíróság a másodfokú bíróságot utasítja új eljárásra, az iratokat a másodfokú bíróságnak 
küldi meg. 
A fenti példából kiindulva lehetséges, hogy az iratokat a harmadfokú bíróságnak, mint a hatályos Be. szerint 
hatáskörrel rendelkezo bíróságnak fogja a Legfelsobb Bíróság a megismételt eljárás lefolytatása végett 
megküldeni [425. § (1) bekezdés d)]. 
2. A Be. 439. §-ában szabályozott jogegységi eljárás célja: elvi kérdésben a joggyakorlat továbbfejlesztése, az 
egységes ítélkezési gyakorlat biztosítása, illetve az érinti a Legfelsobb Bíróság ítélkezési tevékenységét is. 
A hatályos Be. rendelkezik arról, hogy a rendkívüli jogorvoslati eljárásban megismételt eljárásra utasított 
bíróságként a Be. szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezo bíróság jár el, és a 603. § eredeti (2) 
bekezdésének mellozésével rendelkezik arról is, hogy a korábbi eljárási törvény alapján benyújtott 
felülvizsgálati indítvány és a törvényesség érdekében emelt jogorvoslat folytán hozott határozat ellen a Be. 
szabályai alapján újabb felülvizsgálati indítvány eloterjesztésének nincs helye. 
3. A Be. XXVIII. Fejezete az idoszeruség tükrében jelentosen egyszerusítette a bíróság elé állítás intézményét 
és csak a törvényben meghatározott esetekben teszi lehetové az iratok visszaküldését az ügyésznek. Így 



például ha a tárgyaláson felvett bizonyítás eredményének megfeleloen - további bizonyítási eszközök 
felkutatása érdekében - az ügyész megkeresése szükséges, a bíróság az iratokat visszaküldi az ügyésznek. 
[523. § (2)]. Miután a törvény a pótnyomozást nem ismeri, a hatálybalépés elott elrendelt, de a hatálybalépést 
követoen foganatosított bizonyítás kiegészítésére már a Be. 305. és 306. §-ai vonatkoznak. 
4. A (4) bekezdés a törvény hatálybalépése elott meghozott tárgyalás mellozésével állapít meg átmeneti 
rendelkezést. A Be. a korábbi törvénytol részben eltéroen szabályozza ezt az intézményt. Így pl. ha a vádlott a 
tárgyalás mellozésével hozott végzés ellen tárgyalás tartására irányuló kérelmet nyújt be, a bíróság - a 
járulékos kérdések kivételével - a tárgyalás mellozésével hozott végzését hatályon kívül helyezi, majd ezt 
követoen a tárgyalást a XIII. Fejezet rendelkezései szerint folytatja le [549. § (3)]. A fenti rendelkezésekbol 
következik, hogy ha a törvény hatálybalépése elott, tárgyalás mellozésével meghozott végzés ellen tárgyalás 
tartására irányuló kérelmet nyújtanak be, az eljárást a hatályos Be. XXVI. Fejezetében foglaltak szerint kell 
lefolytatni. 
5. Az (5) bekezdés arra az esetre állapít meg átmeneti rendelkezést, amikor a bíróság az eljárást az 1973. évi 
I. törvény szabályai szerint felfüggesztette, és a felfüggesztés oka a hatálybalépést követoen megszunt, pl. a 
vádlott elfogatóparancs alapján kézre került. Ekkor az eljárást a már hatályos Be. rendelkezései szerint kell 
lefolytatni [Be. 266. § (5)]. 
6. A (6) bekezdés a korábbi eljárási törvény szabályai szerint rendeli lefolytatni a hatályos Be. az azon 
indítványok alapján a felülvizsgálati, illetoleg törvényesség érdekében emelt jogorvoslati eljárásokat, amelyek 
a Be. hatályba lépése elott érkeztek a Legfelsobb Bíróságra. 

Felhatalmazó rendelkezések 

604. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben meghatározza 
a) a büntetoeljárásban részt vevok, 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 végzok titkos adatszerzéssel kapcsolatos 

kötelezettségeit és hatóságokkal történo együttmuködésük részletes szabályait, 
c) a bírósági ügyintézo által a bünteto ügyekben ellátható feladatokat. 
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyminiszter, hogy 
a) az ismeretlen helyen tartózkodó terhelt, illetve a buncselekmény elkövetésével alaposan gyanúsítható 

ismeretlen személy tartózkodási helye felkutatásának, lakóhelye, illetoleg személyazonossága megállapításának és 
körözése elrendelésének részletes szabályait az érintett miniszterekkel és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 

b) büntetoeljárás során kirendelt védo, a büntetoeljárásban részt vevo személyek költségeit, e személyek 
képviseloinek díját és költségeit, valamint a terhelt és a pótmagánvádló személyes költségmentességével kapcsolatos 
részletes szabályokat a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel együttesen és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 

c) a bunügyi költségek elolegezésének és az államot illeto bunügyi költségek behajtásának és elszámolásának, 
valamint a vádlott és a védo készkiadása, illetoleg a védo díja állam általi megtérítésének szabályait a 
pénzügyminiszterrel és a belügyminiszterrel együttesen, és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 

d) a szakérto és a szaktanácsadó díjazására, a tanú és a szakérto által felszámítható költségekre, valamint a 
szakértoi vizsgálat miatti kártalanításra vonatkozó részletes szabályokat az érintett miniszterekkel együttesen, és a 
legfobb ügyésszel egyetértésben, 

e) a szakértoként kirendelheto intézményeket és testületeket, az igazságügyi szakértok muködését és a szakértokre 
vonatkozó - törvényben nem szabályozott - más kérdéseket az érintett miniszterekkel együttesen, és a legfobb 
ügyésszel egyetértésben, 

f) az elmeállapot megfigyelésére kijelölt egészségügyi intézményeket, a pszichiátriai fekvobeteg-intézetben az 
elmeállapot megfigyelésével kapcsolatos költségeket és ezek elszámolását az egészségügyi, szociális és családügyi 
miniszterrel együttesen, 

g) a tolmácsra és a fordítóra vonatkozó rendelkezéseket, a tolmács és a fordító díjazására és az általuk 
felszámítható költségekre vonatkozó részletes szabályokat az érintett miniszterekkel együttesen, és a legfobb 
ügyésszel egyetértésben, 

h) a házi orizet végrehajtási szabályait a belügyminiszterrel együttesen és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 
i) az óvadék letétele esetén a bírósági letét szabályait, 
j) a lefoglalás és a büntetoeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, elozetes értékesítésének és 

megsemmisítésének szabályait a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel együttesen, és a legfobb ügyésszel 
egyetértésben, 



k) a bírósági eljárásban az eljárási cselekmény jegyzokönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait, 
valamint a tárgyalás zártcélú távközlo hálózat útján történo megtartásának részletes szabályait, 

l) a büntetoügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra háruló feladatokat az érintett 
miniszterekkel együttesen és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 

m) a büntetoeljárás során keletkezett iratokból másolat adását a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel 
együttesen, és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 

n) a büntetoeljárásban alkalmazható sajtóhirdetmény útján történo értesítés szabályait a belügyminiszterrel és a 
pénzügyminiszterrel együttesen, és a legfobb ügyésszel egyetértésben, 

o) a bírósági ügyvitel szabályait az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal egyetértésben, 
p) a fogva tartásban lévo terhelt elmeállapota megfigyelésének és az ideiglenes kényszergyógykezelés 

végrehajtásának szabályait 
rendeletben szabályozza. 

(3) Felhatalmazást kap a belügyminiszter, illetoleg a pénzügyminiszter, hogy az igazságügyminiszterrel 
együttesen, a legfobb ügyésszel egyetértésben rendeletben szabályozza az irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok 
nyomozásának részletes szabályait, köztük a nyomozási cselekmények jegyzokönyv helyett más módon való 
rögzítésének szabályait, a büntetoeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatás részletes szabályait. 

(4) Felhatalmazást kap 
a) a honvédelmi miniszter, hogy az érintett miniszterekkel együttesen, és a legfobb ügyésszel egyetértésben a 

szoros felügyelet alá helyezés végrehajtási szabályait, valamint a katonával szemben elrendelt lakhelyelhagyási 
tilalom ellenorzésének szabályait, 

b) a fegyveres szervet irányító miniszter, hogy az igazságügyminiszterrel együttesen, és a legfobb ügyésszel 
egyetértésben a nyomozásra illetékes parancsnokokat, valamint hatáskörüket és a parancsnoki nyomozás részletes 
szabályait 
rendeletben megállapítsa. 

(5) Felhatalmazást kap 
a) a nyomozó hatóság országos parancsnoka (vezetoje), hogy a legfobb ügyésszel együttesen a nyomozással 

kapcsolatban utasításban, 
b) a legfobb ügyész, hogy a büntetoeljárással összefüggo ügyészi feladatok ellátása során utasításban, 
c) az Országos Igazságszolgáltatási Tanács, hogy a bírósági eljárással kapcsolatban szabályzatban, 
d) az igazságügyminiszter, hogy a bíróság büntetés-végrehajtási feladataival kapcsolatban rendeletben 

az idézésekre, értesítésekre, határozatokra, jegyzokönyvekre és az eljárás során gyakrabban használt más iratokra 
nyomtatvány rendszeresítését rendelje el. 

(6) Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy a gyermek-, ifjúsági és 
sportminiszterrel együttesen, és a belügyminiszterrel, az igazságügyminiszterrel, valamint a legfobb ügyésszel 
egyetértésben rendeletben meghatározza a kábítószer-függoséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelo 
más ellátás vagy megelozo-felvilágosító szolgáltatás szabályait. 

A törvényi szintu jogszabályokban a vegyes rendelkezések között - ha szükséges - kapnak felhatalmazást 
rendszerint a miniszterek vagy azok közül többen, különbözo szintu végrehajtási szabályok megalkotására. 
A büntetoeljárási törvény is több pontban határozza meg, hogy milyen kérdésekben indokolt az egyes eljárási 
rendelkezésekhez kapcsolódóan a további szabályozás. 
Ezek közül a leglényegesebb és leggyakrabban eloforduló jogszabályok a következok: 
A Be.-nek az 1998. évi LXXXVIII. törvény 23. §-val beiktatott 120/A. §-a rendelkezett a büntetoeljárásban 
résztvevok személyi védelmérol. Lehetové tette, hogy különösen indokolt esetben az eljáró hatóság - a 
nyomozó hatóság, az ügyész illetoleg a bíróság - kezdeményezze azt, hogy a terhelt, a védo, a sértett, az egyéb 
érdekelt, a sértett és az egyéb érdekelt képviseloje, továbbá a tanú, a szakérto, a szaktanácsadó, a tolmács, a 
hatósági tanú, illetve ezek valamelyikére tekintettel más személy külön jogszabályban meghatározott 
védelemben részesüljön. 
A Be. 604. § (1) bekezdése a kormányt hatalmazza fel külön jogszabály megalkotására, a büntetoeljárásban 
résztvevok személyi védelmére vonatkozó szabályoknak rendeletben történo megállapítására. Jelenleg 
hatályos a 34/1999. (II. 26.) Korm. rendelet a büntetoeljárásban résztvevok, valamint az eljárást folytató 
hatóság tagjai személyi védelme elrendelésének feltételeirol és végrehajtásának szabályairól. 
A hírközlésrol szóló 2001. évi XL. törvény 107. § (2) bekezdés h) pontjában adott felhatalmazás alapján 
alkotta meg a kormány a 253/2001. (XII. 18.) Korm. rendeletet, amely a hírközlési szolgáltató 
adatkezelésének különös feltételeirol, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-
kijelzés és hívás-átirányítás szabályairól szól. 



A közeljövoben feltétlenül szükségessé válik a bírák munkáját segíto bírósági ügyintézok részben jogi 
státuszának rendezése, részben pedig az általuk végzendo feladatok körének meghatározása. 
A (2) bekezdésben foglalt felhatalmazó rendelkezések címzettje az igazságügy-miniszter, egyes rendelkezések 
jelölik meg azt, hogy a jogszabályt kivel egyetértésben, illetoleg együttesen kell kiadni. 
(1) bekezdés 
a) pont 
Az újabb rendelkezést a személy és tárgykörözésrol szóló 2001. évi XVIII. törvény 46. §-a iktatta be, és 2001. 
november 1-jén lépett hatályba. A felhatalmazás alapján hatályba lépett az igazságügyminiszter 1/2003. (III. 
7.) IM rendelete 
b) pont 
A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védo részére megállapítható díjról és költségekrol a 7/2002. (III. 30.) IM 
rendelet rendelkezik. 
A c) pontban kapott felhatalmazás alapján a 120/1973. (IK. 1974/1.) IM utasítás rendelkezik a bunügyi 
költségek elolegezésének, valamint az államot illeto bunügyi költségek behajtásának és elszámolásának 
részletes szabályairól. 
A (2) bekezdés b) pont alapján kibocsátott 3/1986. (II. 21.) IM rendelet tartalmazza az igazságügyi szakértok 
díjazására, az 1/1969. (I. 8.) IM rendelet a tanúk díjazására vonatkozó szabályokat. Az e) pont alapján 
hatályos szabályozás az Igazságügyi Kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény és az igazságügyi szakértokrol 
szóló 53/1993 (IV. 2.) Korm. rendelet. Az igazságügyi szakértokre vonatkozó részletes szabályozást a 2/1988. 
(V. 19.) IM rendelet tartalmazza. 
Ez az f) pontban adott felhatalmazás alapján az Igazságügyi Megfigyelo és Elmegyógyító Intézet muködésérol 
kibocsátott 106/1980. (IK. 4.) IM utasítás van jelenleg hatályban. 
A h) pontként beiktatott rendelkezés a házi orizet végrehajtási szabályainak rendeletben történo 
megállapítására hatalmazza fel az igazságügy-minisztert, a belügyminiszterrel együttesen és a legfobb 
ügyésszel egyetértésben [lásd a 2/2000. (II. 26.) IM-BM együttes rendeletet a házi orizet végrehajtásáról]. 
Az 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 270. §-a szabályozza az óvadék intézményét. Az i) pont az óvadék letétele 
esetén a bírósági letéti szabályok megalkotására hatalmazza fel az igazságügy-minisztert. 
A j) pont alapján kiadott jogszabály az elkobzás végrehajtásáról, valamint a büntetoeljárás során lefoglalt 
dolgok kezelésérol szóló 13/1979. (VIII. 10.) IM rendelet. Külön szabályozza a fegyveres erok, fegyveres 
testületek rendészeti szervek tulajdonában lévo lefoglalt dolgok kezelését, a lefoglalt robbanó anyagok, 
robbantószerek, devizaértékek esetében az eljárást, továbbá részletszabályokat tartalmaz csempészet és 
vámorgazdaság esetére. Különösen fontosak az 1/1996. (I. 18.) IM rendelet módosító szabályai. A rendelethez 
kapcsolódó alacsonyabb szintu szabályozás a büntetoeljárás során lefoglalt dolgok kezelésérol és 
nyilvántartásáról szóló 117/1984. (IK. 12.) IM-BM-PM-Legf. Ü. utasítás. 
A j) pontban foglalt felhatalmazás alapján kiadott jogszabály a büntetoeljárási cselekményeknek 
hangfelvétellel való rögzítésérol szóló 14/1976. (XII. 7.) IM-BM együttes rendelet, amely szabályozza, hogy a 
nyomozás során és a bírósági eljárásban ki jogosult elrendelni a hangfelvétel alkalmazását, mi az írásba 
foglalás rendje, miként történik a felvétel kiegészítése, illetve kijavítása, mi a hangfelvétel megorzésének a 
határideje. 
Jelenleg folyamatban van az a jogszabály-alkotási munka, amely a fenti kérdéseken túlmenoen a tárgyalás 
zárt célú távközlo hálózat útján történo megtartásának részletes szabályait fogja rendezni. 
Az m) pont a 2002. május 1. napján hatályba lépett 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet - a büntetoügyekben hozott 
határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról -, amely hatályon kívül 
helyezte a 107/1979. (IK. 9.) IM utasítást és a 108/1979. (IK. 8.) IM utasítást. 
Az n) pont a bunügyi és az igazságügyi tájékoztatásról szóló 10/1986. (IX. 1.) IM-BM együttes rendelet, amely 
a bírósági eljárásról történo sajtótájékoztatás szabályait rendezi. 
Az o) pontban a Be. 604. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazó rendelkezés alapján 2003. július hó 1. 
napjával lép hatályba a bírósági ügyviteli szabályzat (BÜSZ) 14/2002 (VII. 1.) IM rendelet formájában. 
A (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eddig kiadott jogszabályok közül az alábbiak a jelentosebbek: 
15/1994. (VII. 14.) BM rendelet a rendorség nyomozó hatóságainak hatáskörérol és illetékességérol, 40/1987. 
belügyminiszteri utasítás a bunügyek rendorségi nyomozásáról, a 37/1991. (XII. 24.) PM rendelet a 
buncselekmények vám- és pénzügyorségi nyomozásának részletes szabályairól, a 2/1995. (II. 10.) BM rendelet 
a katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról, a 4/1995. (BK. 4.) BM utasítás a katonai vétségek parancsnoki 
nyomozásának szabályairól, az 59/1997. (X. 31.) BM rendelet a határorség nyomozó hatóságainak 
hatáskörérol és illetékességérol, a 3/2000. (II. 25.) TMM-IM rendelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 
hivatásos állományú tagjai által elkövetett katonai vétségek parancsnoki nyomozásáról, a 3/1999. (I. 29.) PM 



rendelet a buncselekményeknek az Adó és Pénzügyi Ellenorzési Hivatal által történo nyomozásának részletes 
szabályairól, a 3/2000 (II. 26.) IM rendelet a büntetés-végrehajtási szervezet katonai nyomozó hatóságairól 
és a buncselekmények katonai nyomozásáról, a 17/2000. (VII. 19.) HM-IM együttes rendelet a magyar 
honvédség katonai nyomozó hatóságairól és a buncselekmények parancsnoki nyomozásáról, a 9/1995. (ÜK. 
12.) Legf. Ü. utasítás az ügyészségi nyomozó hivatalokról, a 10/1995. (ÜK. 12.) Legf. Ü. utasítás az 
ügyészségi nyomozásról, a 2/1999. (ÜK. 2.) Legf. Ü. utasítás a nyomozás törvényessége feletti felügyeletrol és 
a nyomozás befejezése utáni ügyészi feladatokról. 
A (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazást az tette szükségessé, hogy a hatályos Be. 483. § (1) 
bekezdése értelmében hadköteles katonával szemben lakhelyelhagyási tilalom nem rendelheto el. A 
letartóztatási ok fennállása esetén [Be. 129. § (2) bekezdés b) és d) pont, valamint a 480. §] a bíróság a 
hadköteles katona elozetes letartóztatása helyett elrendelheti a terhelt alakulatánál a szoros felügyelet alá 
helyezést. A b) pontban foglalt parancsnoki nyomozást jelenleg az alábbi rendeletek szabályozzák: 
2/1995. (III. 10.) BM rendelet, 17/2000. (VII. 19.) HM-IM együttes rendelet, 3/2000. (II. 25.) TMM-IM 
együttes rendelet, valamint 3/2000. (II. 29.) IM rendelet. 
A büntetoeljárás hatékonyságát és ekként az idoszeru munkavégzést hivatottak szolgálni azok a 
nyomtatványok, amelyek az eljárás során leggyakrabban használatosak. Ezen nyomtatványok 
rendszeresítésére kap felhatalmazást az igazságügy-miniszter, hogy a nyomozó hatóság országos 
parancsnokával, a legfobb ügyésszel, az Országos Igazságszolgáltatási Tanáccsal együttesen megalkossa a 
rendeletet [(5) a,) b), c) és d)]. 

Hatálybalépés 

605. § (1) Ez a törvény - a 607. § kivételével - 2003. július 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban 
lévo büntetoeljárásokban is alkalmazni kell. A 607. § hatálybalépésérol külön törvény rendelkezik. 

(2) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévo büntetoeljárásban az ezt megelozoen, 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 rendelkezo bíróság folytatja le, ha az ügy 
iratai e törvény hatálybalépése elott a bírósághoz érkeztek. A Legfelsobb Bíróságon folyamatban maradt olyan 
ügyeket, amelyek elbírálása e törvény rendelkezései szerint az ítélotábla hatáskörébe tartozik, 2003. július 1. napjáig 
át kell tenni az ítélotáblára. 

(4) Ha a másodfokú bíróság, illetoleg az ítélotábla vagy a Legfelsobb Bíróság az elsofokú bíróságnak e törvény 
hatálybalépése elott hozott határozatát hatályon kívül helyezi, a megismételt eljárást - az (5) bekezdésben 
szabályozott kivétellel - az e törvény szerint hatáskörrel rendelkezo és illetékes bíróság folytatja le. 

(5) Az e törvény hatálybalépése elott történt hatályon kívül helyezés esetén a megismételt eljárást a korábbi 
jogszabály szerint hatáskörrel rendelkezo és illetékes bíróság folytatja le, ha az ügy iratai a megismételt eljárás 
lefolytatására e törvény hatálybalépése elott érkeztek a bírósághoz. 

(6) A perújítási indítványt a korábbi jogszabály szerint hatáskörrel rendelkezo és illetékes bíróság bírálja el, ha az 
indítvány e törvény hatálybalépése elott érkezett a bírósághoz. 

(7) A büntetoeljárásról szóló 1973. évi I. törvény e törvény hatálybalépésével a hatályát veszti. Az e törvény 
hatálybalépésével egyidejuleg a hatályukat veszto, illetoleg módosuló jogszabályokról külön törvény rendelkezik. 

(8) A Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 95. §-a hatályát veszti. 
(9) 
(10) 
(11) Az Rtv. 65. §-a, valamint a 66. §-ának (2) bekezdése hatályát veszti. 
(12) 

Az (1) bekezdés határozza meg azt, hogy a hatálybalépéskor folyamatban lévo eljárásokra is e törvényt kell 
alkalmazni. A Be. és az 1973. évi I. törvény azonos jogintézményeire vonatkozó eltéro szabályozásból adódó 
ellentétet oldja fel a (2) bekezdés, amikor akként rendelkezik, hogy a korábbi jogszabály szerint végzett 
eljárási cselekmény akkor is érvényes, ha ezt a jelenlegi törvény másként szabályozza. 
A törvény hatálybalépésének napján kezdi meg a muködését az ítélotábla. A Be.-ben szükséges ezért 
rendelkezni arról, hogy a Legfelsobb Bíróságon folyamatban maradt azon ügyeket, amelyeknek az 
elbírálására az új törvény szerint az ítélotáblának van hatásköre, a Legfelsobb Bíróságnak 2003. július hó 1. 
napjáig át kell tennie az ítélotáblára. 
Sajátos szabályozást tartalmaz a (4) bekezdés a megismételt eljárásra vonatkozóan. Amennyiben a 
másodfokú, illetoleg az ítélotábla vagy a Legfelsobb Bíróság a törvény hatálybalépése elott hozott bírósági 



határozatát hatályon kívül helyezi, a megismételt eljárást a hatályos Be. 15-17. §-ai szerinti hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkezo bíróságnak kell lefolytatni. 
Ezen általános rendelkezés alól állapít meg kivételt az (5) bekezdés, amikor az 1973. évi I. törvény hatásköri 
és illetékességi szabályainak alkalmazását rendeli arra az esetre, ha az ügy iratai a megismételt eljárás 
lefolytatására e törvény hatálybalépése elott érkeztek a bíróságra. 
A (6) bekezdés a perújítási indítvány bírósághoz érkezésének idopontjától teszi függové a hatásköri és 
illetékességi szabályok alkalmazását. 
Amennyiben a perújítási indítvány a törvény hatálybalépése elott érkezett a bíróságra, a korábbi hatásköri és 
illetékességi szabályokat kell alkalmazni. 
A (7) bekezdés hatályon kívül helyezi a büntetoeljárásról szóló, 1973. évi I. törvényt. 

606. § (1) Ha jogszabály az e törvénnyel hatályon kívül helyezett 1973. évi I. törvényre utal, azon e törvény 
megfelelo rendelkezését kell érteni. 

(2) E törvény tanúvédelemrol szóló és a tanúvédelemmel összefüggo, valamint a fedett nyomozóról szóló és a 
fedett nyomozóval összefüggo rendelkezéseinek a 605. § (1) bekezdésében meghatározott hatálybalépést megelozo 
hatálybalépésérol - az 1973. évi I. törvény megfelelo módosításával - külön törvény rendelkezik. 

(3) A (2) bekezdés szerinti külön törvény rendelkezik a Rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
módosításával kapcsolatos rendelkezéseknek [605. § (8)-(12) bek.] a 605. § (1) bekezdésben meghatározott 
hatálybalépést megelozo hatálybalépésérol is. 

E szakasz értelmezo rendelkezéseket tartalmaz arra az esetre, ha jogszabály ezen törvénnyel hatályon kívül 
helyezett 1973. évi I. törvényre utal. 
A (2) bekezdés utal az 1998. évi LXXXVIII. törvénnyel bevezetett különösen védett tanú és a fedett nyomozó 
intézményére, amely az 1973. évi I. törvény 62/A. §, 64. § (2) bekezdés, a 64/A. §, 86. § (4) bekezdés, 88. § (3) 
bekezdés, 127/A. §, 131/A. §, 379/D. §-aiban nyert szabályozást, és amely 1999. március 1. napjától hatályos. 
A fentihez hasonló rendelkezést tartalmaz a (3) bekezdés a rendorségrol szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
vonatkozásában. 

607. § (1) 
(2) 

A 607. § (1) és (2) bekezdése a Btk.-ba a 85/A. és 87/C. §-t iktatta be. Hatálybalépésükrol az 1999. évi CX tv. 
163. §-ának (1) bekezdése rendelkezett. 

 
 
 


