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TÖRVÉNYEK

2006. évi LI.
tör vény

a büntetõeljárásról  szóló
1998. évi XIX. tör vény módosításáról*

(Indokolással)

1.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény1

(Be.) 2.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„2.  § (1) A bí ró ság az ítél ke zés so rán tör vé nyes vád

alap ján jár el.
(2) Tör vé nyes a vád, ha a vád eme lés re jo go sult a bí ró -

ság hoz in té zett in dít vá nyá ban meg ha tá ro zott sze mély
pon to san kö rül írt, bün te tõ tör vény be üt kö zõ cse lek mé nye
 miatt a bí ró sá gi el já rás le foly ta tá sát kez de mé nye zi.

(3) A bí ró ság csak an nak a sze mély nek a bün te tõ jo gi fe -
le lõs sé gé rõl dönt het, aki el len vá dat emel tek, és csak olyan 
cse lek mény  miatt, ame lyet a vád tar tal maz.

(4) A bí ró ság kö te les a vá dat ki me rí te ni, a vá don túl nem 
ter jesz ked het, de nincs köt ve a vád ló nak a vád tár gyá vá
tett cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sé re, a bün te tés ki -
sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó in dít -
vá nyá hoz.”

2.  § (1) A Be. 3.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím lép:

„Jog a bí ró ság el já rá sá hoz és a jog or vos la ti jog”

(2) A Be. 3.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, a bí ró ság, az ügyész
és a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tai, va la mint az ügyész és a
nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé sei el len, il le tõ leg, ha e tör -
vény azt le he tõ vé te szi, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság
in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa  miatt jog or vos lat nak van
 helye.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za tai el len ren des jog -
or vos lat nak nincs he lye.”

3.  § A Be. 4.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„4.  § (1) A vád bi zo nyí tá sa a vád lót ter he li.
(2) A két sé get ki zá ró an nem bi zo nyí tott tény nem ér té -

kel he tõ a ter helt ter hé re.”

4.  § A Be. 6.  §-a (3) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Bün te tõ el já rást nem le het in dí ta ni, a már meg in dult
bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni, vagy fel men tõ íté le tet
kell hoz ni, ha]

„d) a ter helt cse lek mé nyét már jog erõ sen el bí rál ták, ki -
vé ve a Ne gye dik Rész ben, va la mint a XXIX. Fe je zet II. és
III. Cí mé ben meg ha tá ro zott el já rá sok ese tét.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2006. feb ru ár 13-i ülés nap ján fo gad ta el.
1 Igaz ság ügyi Köz löny 1998. évi 4. szá ma.

5.  § A Be. 9.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:
„(4) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a kéz be sí ten -

dõ ira tot nem kell le for dí ta ni, ha er rõl az érin tett ki fe je zet -
ten le mond.”

6.  § A Be. 13.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, a je len le gi (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és (5) be -
kez dés re mó do sul:

„(3) Har mad fo kon jár el
a) az íté lõ táb la azok ban az ügyek ben, ame lyek ben má -

sod fo kon a me gyei bí ró ság járt el,
b) a Leg fel sõbb Bí ró ság azok ban az ügyek ben, ame -

lyek ben má sod fo kon az íté lõ táb la járt el.”

7.  § (1) A Be. 14.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A he lyi bí ró ság az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben
egy hi va tá sos bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta nács ban is el -
jár hat, ha meg ál la pít ja, hogy a vád tár gyá vá tett bûn cse lek -
mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en ho gyan mi nõ sül het,
vagy ha az egyes bí ró az ügyet a bí ró ság ta ná csa elé utal ta.”

(2) A Be. 14.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A má sod fo kú és a har mad fo kú bí ró ság há rom hi va -
tá sos bí ró ból ál ló ta nács ban jár el. A Leg fel sõbb Bí ró ság
há rom, il le tõ leg ha e tör vény így ren del ke zik, öt hi va tá sos
bí ró ból ál ló ta nács ban jár el.”

(3) A Be. 14.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(7) A 17.  § (5) és (6) be kez dé sé ben fel so rolt bûn cse lek -
mé nyek ese tén el sõ fo kon a ta nács el nö ke (egyes bí ró), má -
sod fo kon és – a Leg fel sõbb Bí ró ság ki vé te lé vel – har mad -
fo kon a ta nács egyik tag ja az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá -
si Ta nács ál tal ki je lölt bí ró.”

8.  § A Be. 18.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Ha az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak alap ján az
el já rás ra il le té kes bí ró ság nem ál la pít ha tó meg, a he lyi bí -
ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a Pes ti Köz pon ti Ke rü le -
ti Bí ró ság, me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a
Fõ vá ro si Bí ró ság jár el.”

9.  § (1) A Be. 21.  §-a (3) be kez dé sé nek b), c) és d) pont ja 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek, és a je len le gi
d) pont je lö lé se e) pont ra mó do sul:

[Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott ese te ken kí vül]
„b) a má sod fo kú el já rás ból ki van zár va az a bí ró, aki az

ügy el sõ fo kú, a har mad fo kú el já rás ból pe dig az, aki az
ügy el sõ fo kú vagy má sod fo kú el bí rá lá sá ban részt vett,

c) a ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán meg is mé telt el já -
rás ból ki van zár va az a bí ró is, aki a ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro zat vagy a meg ala po zat lan sá ga  miatt ha tá lyon kí -
vül he lye zett ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett,
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d) a per újí tás el ren de lé se foly tán meg is mé telt el sõ fo kú 
vagy má sod fo kú el já rás ból ki van zár va az a bí ró is, aki a
per újí tást el ren de lõ ha tá ro zat vagy a per újí tás sal tá ma dott
ha tá ro zat meg ho za ta lá ban részt vett,”

(2) A Be. 21.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) A (3) be kez dés c) pont ja ese tén a meg is mé telt el já -
rás alap ján ho zott íté let fe lül bí rá la tá ból nincs ki zár va az a
bí ró, aki a ha tá lyon kí vül he lye zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban részt vett.”

(3) A Be. 21.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A (3) be kez dés e) pont ja ese tén nem ki zá rá si ok, ha
az alap ügy ben a bí ró olyan ha tá ro zat meg ho za ta lá ban vett
részt, ame lyet a rend kí vü li jog or vos la ti in dít vány nem
érint.”

10.  § A Be. 23.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A 21.  § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott ki zá rá si ok fenn ál lá sa ese tén a kü lön tör vény sze rin ti
ti tok tar tá si kö te le zett ség a bí rót az ügyel osz tást vég zõ ve -
ze tõ jé vel szem ben nem kö ti.”

11.  § (1) A Be. 24.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A ki zá rás irán ti be je len tés a (4) be kez dés ben sza bá -
lyo zott mó don nem in téz he tõ el, ha

a) azt a bí ró ság egyes bí rá ja el len je len tet ték be, azt a
bí ró ság má sik bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta ná csa,

b) a bí ró ság ta ná csa el len irá nyul, azt a bí ró ság má sik
ta ná csa
bí rál ja el.”

(2) A Be. 24.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A 22.  §-ban sza bá lyo zott eset ben, vagy ha a bí ró -
ság nak nincs olyan ta ná csa, amely re a ki zá rá si ok nem vo -
nat ko zik, a ki zá rás ról a má sod fo kú bí ró ság, ha pe dig a ki -
zá rás irán ti be je len tés a má sod fo kú bí ró ság ra, vagy ar ra is
vo nat ko zik, a har mad fo kú bí ró ság ha tá roz. Ha a ki zá rá si
ok az íté lõ táb lá ra mint har mad fo kú bí ró ság ra, vagy ar ra is
vo nat ko zik, a ki zá rás ról a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá roz. Ha
a ki zá rás irán ti be je len tés nek helyt ad nak, az el já ró bí ró ság 
ki je lö lé sé re a 20.  § irány adó.”

(3) A Be. 24.  §-a (7) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a ki zá rás irán ti be je len tést nem a bí ró tet te, vagy a
ki zá rá sá hoz nem já rult hoz zá, be kell sze rez ni a bí ró nyi -
lat ko za tát.”

12.  § (1) A Be. 28.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást vagy 
egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket [35.  § (2) bek.], az
ügyész fel ügyel ar ra, hogy azt e tör vény ren del ke zé se it

meg tart va vé gez zék, az el já rás ban részt ve võ sze mé lyek a
jo ga i kat ér vé nye sít hes sék. En nek ér de ké ben az ügyész]

„a) nyo mo zást vagy fel je len tés ki egé szí tést ren del het
el, an nak le foly ta tá sá val a nyo mo zó ha tó sá got bíz hat ja
meg, a nyo mo zó ha tó sá got – an nak il le té kes sé gi te rü le -
tén – nyo mo zá si cse lek mé nyek vég zé sé re vagy to váb bi
nyo mo zás ra, a nyo mo zás nak az ál ta la meg je lölt ha tár idõn
be lü li be fe je zé sé re uta sít hat ja,”

(2) A Be. 28.  §-a (7) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
ese tén vá dat emel, és a bí ró ság elõtt – a ma gán vád és a pót -
ma gán vád ese tét ki vé ve – a vá dat kép vi se li, vagy dönt a
köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról, a vád eme lés el ha lasz tá sá ról,
il le tõ leg rész be ni mel lõ zé sé rõl.”

13.  § A Be. 29.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Ki zá ró lag az ügyész ség vég zi a nyo mo zást a kö vet ke zõ
bûn cse lek mé nyek  miatt:]

„e) a rend õr ség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos, a Ha tár õr -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja ál tal el kö ve -
tett, nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó bûn cse lek mény,
a Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja, to váb -
bá a pénz ügyi nyo mo zó ál tal el kö ve tett bár mi lyen bûn cse -
lek mény,”

14.  § A Be. 30.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A leg fõbb ügyész vagy a fe let tes ügyész ren del ke -
zé se alap ján az ügyész olyan ügy ben is el jár hat, amely re a
ha tás kö re vagy az il le té kes sé ge egyéb ként nem ter jed ki.”

15.  § A Be. 34.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„34.  § Az ügyész ki zá rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok irány -

adók az ügyész sé gi nyo mo zó, az ügyész sé gi tit kár, az
ügyész sé gi fo gal ma zó, az ügyész sé gi ügy in té zõ és a jegy -
zõ könyv ve ze tõ ki zá rá sá ra is.”

16.  § A Be. 35.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást
vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket, ha a bûn cse lek -
ményt ma ga ész lel te, a fel je len tést ná la tett ék, vagy ar ról
más mó don ma ga szer zett tu do mást, to váb bá ha az ügyész
a fel je len tés ki egé szí té sét, il let ve a nyo mo zás le foly ta tá sát
a ha tás kö ré be utal ta.”

17.  § (1) A Be. 36.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a kö vet ke -
zõ bûn cse lek mé nyek  miatt:]

„b) áru ha mis meg je lö lé se (Btk. 296.  §), bi tor lás (Btk.
329.  §), szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
meg sér té se (Btk. 329/A.  §), szer zõi vagy szer zõi jog hoz
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kap cso ló dó jo gok vé del mét biz to sí tó mû sza ki in téz ke dés
ki ját szá sa (Btk. 329/B.  §), jog ke ze lé si adat meg ha mi sí tá sa
(Btk. 329/C.  §) és ipar jog vé del mi jo gok meg sér té se (Btk.
329/D.  §), ha azt a Vám- és Pénz ügy õr ség ész le li, vagy a
fel je len tést a Vám- és Pénz ügy õr ség nél te szik meg,”

(2) A Be. 36.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A sze mé lyi sza bad ság meg sér té se (Btk. 175.  §), az
em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B.  §), a be uta zá si és tar tóz -
ko dá si ti la lom meg sér té se (Btk. 214.  §), a jog el le nes tar -
tóz ko dás elõ se gí té se (Btk. 214/A.  §), az em ber csem pé szés
(Btk. 218.  §), a ha tár jel ron gá lás (Btk. 220.  §), az úti ok -
mány, to váb bá az or szág ba be uta zás ra, az or szá gon át uta -
zás ra, vagy az or szág ból ki uta zás ra jo go sí tó más ok irat te -
kin te té ben el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tás (Btk. 274.  §), a
vissza élés ok irat tal (Btk. 277.  §), a fegy ver csem pé szet
(Btk. 263/B.  §) és a fel so rolt bûn cse lek mé nyek kel kap cso -
la tos bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C.  §) nyo mo zá -
sát a Ha tár õr ség vég zi, ha a bûn cse lek ményt a Ha tár õr ség
a ha tár ren dé szet tel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán ész le -
li, vagy a fel so rolt – a Ha tár õr ség ha tár ren dé szet tel kap -
cso la tos te vé keny sé gé hez kö tõ dõ – bûn cse lek mé nyek
 miatti fel je len tést a Ha tár õr ség nél te szik meg.”

(3) A Be. 36.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A nyo mo zó ha tó sá gok a leg fõbb ügyész en ge dé lyé -
vel a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén az
Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak nyo mo zó ha tó sá gai rész vé te -
lé vel egy ügy re vagy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i ra kö -
zös nyo mo zó cso por tot ala kít hat nak, il le tõ leg ab ban részt
ve het nek.”

18.  § (1) A Be. 43.  §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fog va lé võ ter helt jo go sult ar ra, hogy]
„b) a hoz zá tar to zó já val vagy – az el sõ fo kú bí ró ság nak a 

tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig az ügyész, 
azt kö ve tõ en a bí ró ság ren del ke zé se alap ján – más sze -
méllyel szó ban, sze mé lye sen fel ügye let mel lett, írás ban el -
len õr zés mel lett érint kez zék. A hoz zá tar to zó val va ló érint -
ke zés ki zá ró lag a bün te tõ el já rás ered mé nyes sé ge ér de ké -
ben kor lá toz ha tó vagy tilt ha tó meg.”

(2) A Be. 43.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Er re a ter hel tet a nyo mo zás so rán az el sõ ki hall ga tá sa -
kor, a bí ró sá gi el já rás ban a vád irat kéz be sí té se kor fi gyel -
mez tet ni kell.”

19.  § (1) A Be. 44.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Vé dõ ként meg ha tal ma zás vagy ki ren de lés alap ján
ügy véd, il le tõ leg kü lön tör vény ben fog lalt fel té te lek ese -
tén eu ró pai kö zös sé gi jo gász jár hat el.”

(2) A Be. 44.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(5) Ügy véd je lölt vé dõ ként, ügy véd mel lett vagy ügy -
véd he lyet te se ként a me gyei bí ró ság, az íté lõ táb la és a
Leg fel sõbb Bí ró ság nyil vá nos ülé sén, il le tõ leg tár gya lá sán 
nem jár hat el.”

20.  § A Be. 46.  §-a a kö vet ke zõ a) pont tal egé szül ki, és
a je len le gi a)–e) pon tok je lö lé se b)–f) pont ra mó do sul:

[A bün te tõ el já rás ban vé dõ rész vé te le kö te le zõ, ha]
„a) a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi vagy en nél sú -

lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del,”

21.  § (1) A Be. 48.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
vé dõt ren del ki, ha a vé de lem kö te le zõ, és a ter helt nek
nincs meg ha tal ma zott vé dõ je. A ter hel tet a ki ren de lést kö -
ve tõ en tá jé koz tat ni kell a vé dõ sze mé lyé rõl és el ér he tõ sé -
gé rõl. A 46.  § b) pont ja ese tén a vé dõt leg ké sõbb a ter helt
el sõ ki hall ga tá sá ig ki kell ren del ni. A ki ren de lõ ha tá ro zat -
ban a vé dõt tá jé koz tat ni kell a ter helt fog va tar tá sá nak he -
lyé rõl, va la mint ki hall ga tá sá nak ter ve zett he lyé rõl és ide -
jé rõl.”

(2) A Be. 48.  §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Ha a ter helt, vagy más er re jo go sult a ter helt vé del -
mé rõl meg ha tal ma zás út ján gon dos ko dik, a bí ró ság, az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a vé dõ ki ren de lé sét
vissza von ja. A ki ren de lés a vissza vo nás sal ha tá lyát
 veszti.”

(3) A Be. 48.  §-ának (9) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(9) A ki ren delt vé dõ a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság elõtt az idé zés re, il le tõ leg az ér te sí tés re
tör tént meg je le né sé ért, az ira tok ta nul má nyo zá sá ért, va la -
mint a fog va tar tott ter helt tel a fog va tar tás he lyén tör té nõ
meg be szé lé sért dí ja zás ra, to váb bá költ ség té rí tés re jo go -
sult.”

(4) A Be. 49.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A ki ren de lés, il le tõ leg a meg ha tal ma zás ha tá lya
– ha a meg ha tal ma zás ból más nem tû nik ki – a bün te tõ el já -
rás jog erõs be fe je zé sé ig tart, de ki ter jed a per újí tás ra, a fe -
lül vizs gá lat ra, va la mint a kü lön le ges el já rá sok ra is.”

22.  § A Be. 52.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A be csü let sér tés és a rá gal ma zás köz vád ra ül dö zen -
dõ, ha hi va ta los sze mély sé rel mé re hi va ta los el já rá sa alatt,
il let ve e mi att, vagy ha tó ság sé rel mé re hi va ta li mû kö dé sé -
vel össze füg gés ben kö ve tik el.”

23.  § (1) A Be. 53.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d)–e) pon tok kal egé szül ki:

[A sér tett a tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben pót ma -
gán vád ló ként lép het fel, ha]

100 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



„d) az ügyész a nyo mo zás ered mé nye ként köz vád ra ül dö -
zen dõ bûn cse lek ményt nem ál la pí tott meg, ezért nem emelt
vá dat, il le tõ leg a vád kép vi se le tét – ma gán vá das el já rás ban
el ren delt nyo mo zás ered mé nye ként – nem vet te át,

e) az ügyész a tár gya lá son a vá dat azért ej tet te el, mert
meg íté lé se sze rint a bûn cse lek mény nem köz vád ra ül dö -
zen dõ.”

(2) A Be. 53.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Nem ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló meg szû -
né se ese tén he lyé be – a jog utód lás be kö vet kez té tõl szá mí -
tott har minc na pon be lül – a jog utód ja lép het.”

24.  § A Be. 54.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A ter helt és a ma gán fél kö zött lét re jött egyez sé get a bí -
ró ság nem hagy hat ja jó vá.”

25.  § (1) A Be. 56.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Kép vi se lõ ként meg ha tal ma zás alap ján ügy véd, nagy -
ko rú hoz zá tar to zó, vagy kü lön tör vény ben er re fel jo go sí -
tott sze mély jár hat el.”

(2) A Be. 56.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ mon dat -
tal egé szül ki:

„Nem ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló kép vi se le té -
nek el lá tá sá ra a sér tett ügy ve ze tés re vagy kép vi se let re fel -
jo go sí tott tag ja vagy tiszt ség vi se lõ je, il le tõ leg a sér tet tel
al kal ma zot ti jog vi szony ban lé võ sze mély is jo go sult,  fel -
téve, hogy jo gi szak vizs gá val ren del ke zik.”

26.  § A Be. 57.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ügy véd nek meg ha tal ma zást a sér tett – ha lá la ese -
tén az 51.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak –, a ma gán -
vád ló, a pót ma gán vád ló, az egyéb ér de kelt, il le tõ leg a fel -
so rol tak nagy ko rú hoz zá tar to zó ja, az 56.  § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben a tör vé nyes kép vi se lõ, il le tõ -
leg a gyám ha tó ság, az 56.  § (3) be kez dé se ese té ben az ál la -
mi szerv vagy gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se let re fel jo go -
sí tott tag ja vagy al kal ma zott ja ad hat. A kü lön tör vény
alap ján kép vi se let el lá tá sá ra fel jo go sí tott sze mély nek és a
nagy ko rú hoz zá tar to zó nak meg ha tal ma zást a sér tett, a ma -
gán vád ló és az egyéb ér de kelt sze mé lye sen ad hat.”

27.  § A Be. 60.  §-a a kö vet ke zõ (1) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi ren del ke zés a (2) be kez dés je lö lést kap ja:

„(1) Az el já rá si cse lek mé nyek vég zé se kor az em be ri
mél tó sá got, az érin tet tek sze mé lyi sé gi jo ga it és a ke gye le ti 
jo got tisz te let ben kell tar ta ni, és biz to sí ta ni kell, hogy a
ma gán élet re vo nat ko zó ada tok szük ség te le nül ne ke rül je -
nek nyil vá nos ság ra.”

28.  § A Be. 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„61.  § A köz igaz ga tá si ha tó sá gok a ha tás kö rük be tar to -
zó mó don kö te le sek a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha -
tó ság ál tal fo ga na to sí tott el já rá si cse lek mé nyek nél köz re -
mû köd ni.”

29.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 63/A.  §-sal egé szül
ki:

„Intézkedés a bûnözés megelõzésére és más eljárás
kezdeményezésére

63/A.  § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a bûn cse -
lek mény el kö ve té sét köz vet le nül le he tõ vé te võ, a bün te tõ -
el já rás so rán meg ál la pí tott okok ról és kö rül mé nyek rõl a
to váb bi bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett, ha ez szük -
sé ges, ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az el já rá sa be fe je zé se -
kor tá jé koz tat ja a bû nö zés meg elõ zé sé re il le té kes ál la mi
vagy ön kor mány za ti szer vet.

(2) Ha az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság az el já rá sa
so rán olyan tényt ál la pít meg, vagy kö rül ményt ész lel,
amely  miatt hi va tal ból to váb bi bí ró sá gi, köz igaz ga tá si
vagy más el já rás kez de mé nye zé sé nek vagy le foly ta tá sá -
nak van he lye, e cél ból az el já rás kez de mé nye zé sé re, il let -
ve le foly ta tá sá ra jo go sult szer vet tá jé koz tat ja.

(3) A tá jé koz ta tás tar tal maz za az el já rás kez de mé nye zé -
sé hez, il let ve le foly ta tá sá hoz szük sé ges tör té ne ti tény ál -
lást, va la mint a ter helt nek és a ta nú nak a bün te tõ el já rás
 során ke zelt sze mé lyes ada ta it, fel té ve, hogy azok az adat -
to váb bí tás cím zett je ál tal is ke zel he tõk.

(4) A (3) be kez dés alap ján a sér tett sze mé lyes ada tai ak -
kor to váb bít ha tók, ha az el já rás so rán õt ta nú ként ki hall -
gat ták, vagy a ta nú val lo más meg té te lé nek el ma ra dá sá ra
nem a 81.  § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban, il let ve
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott aka dály  miatt ke rült sor.

(5) Az (1), il let ve (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés el len
nincs he lye jog or vos lat nak.”

30.  § A Be. 66.  §-a (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A meg is mét lés ered mé nyé hez ké pest a ko ráb bi el já rá si 
cse lek mény, il le tõ leg ha tá ro zat ha tá lyá ban tar tá sá ról vagy
tel jes, il le tõ leg rész le ges ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl is ha -
tá roz ni kell.”

31.  § A Be. 67.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki, és a je len le gi c)–d) pon tok je lö lé se
d)–e) pont ra mó do sul:

[Az idé zés és az ér te sí tés rend sze rint írás ban vagy a bí -
ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elõt ti sze mé -
lyes meg je le nés al kal má val szó ban tör té nik. Az idé zés nek,
il le tõ leg ér te sí tés nek tar tal maz nia kell]

„c) az idé zés, il le tõ leg az ér te sí tés alap já ul szol gá ló el já -
rá si cse lek mény vár ha tó idõ tar ta mát, órák ban,”
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32.  § A Be. 70.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a sér tett nek vagy az egyéb ér de kelt nek kéz be sí -
té si meg bí zott ja van, a ré szük re  szóló ira tot – az idé zés ki -
vé te lé vel – a meg bí zott nak kell kéz be sí te ni.”

33.  § A Be. 70/B.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A bí ró sá gi el já rás ban a vád lott, a vé dõ, a fi a tal ko rú
tör vé nyes kép vi se lõ je, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma -
gán vád ló, a ma gán fél és a fel so rol tak kép vi se lõ je ré szé re
– ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a má so lat ki adá -
sa csak a 60.  § (1) be kez dé sé re fi gye lem mel kor lá toz ha tó.”

34.  § A Be. 71.  §-ának (1) be kez dé se har ma dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) és a (2) be kez dés alap ján meg ke re sett szerv kö -
te les az adat szol gál ta tást – amely ma gá ban fog lal ja kü lö -
nö sen az adat fel dol go zá sát, írás ban vagy elekt ro ni kus
úton va ló rög zí té sét és to váb bí tá sát is – té rí tés men te sen
tel je sí te ni.”

35.  § A Be. 73.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A la kó hely, il le tõ leg tar tóz ko dá si hely meg ál la pí tá -
sá nak el ren de lé sé re tett in téz ke dés, il le tõ leg a kö rö zés el -
ren de lé sé rõl, va la mint az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ról
 szóló ha tá ro zat el len nincs he lye jog or vos lat nak.”

36.  § A Be. 74.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A sze mé lyes költ ség men tes ség en ge dé lye zé se ese tén]
„c) a ki ren delt vé dõ dí ját és költ sé gét az ál lam vi se li.”

37.  § A Be. 75.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„75.  § (1) A bi zo nyí tás azok ra a té nyek re ter jed ki, ame -
lyek a bün te tõ és a bün te tõ el já rá si jog sza bá lyok al kal ma -
zá sá ban je len tõ sek. A bi zo nyí tás so rán a tény ál lás ala pos
és hi ány ta lan, a va ló ság nak meg fe le lõ tisz tá zá sá ra kell tö -
re ked ni, azon ban, ha az ügyész nem in dít vá nyoz za, a bí ró -
ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök
be szer zé sé re, és meg vizs gá lá sá ra.”

38.  § A Be. 81.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[Nem hall gat ha tó ki ta nú ként]
„d) a ha tó sá gi ta nú olyan té nyek re, ada tok ra, kö rül mé -

nyek re néz ve, amely re ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, és
ez alól a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
nem men tet te fel.”

39.  § (1) A Be. 82.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ta nút a ki hall ga tá sa ele jén a men tes sé gi okok ra és 
a jo ga i ra fi gyel mez tet ni kell. A fi gyel mez te tést, va la mint a 

ta nú nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze rint kell
jegy zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi gyel mez te -
tés re adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek el ma -
ra dá sa ese tén a ta nú val lo má sa bi zo nyí tá si esz köz ként nem 
ve he tõ fi gye lem be.”

(2) A Be. 82.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A ta nú val lo mást az (1) be kez dés b) pont ja alap ján
nem ta gad hat ja meg az, aki a kér dés re adott vá lasszal ön -
ma gát olyan bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná, amely 
 miatt

a) ve le szem ben a fel je len tést a 175.  § (1) be kez dé se
alap ján el uta sí tot ták,

b) ve le szem ben a nyo mo zást a 190.  § (1) be kez dé sé -
nek f) pont ja vagy a 192.  § (1) be kez dé se alap ján meg szün -
tet ték,

c) ve le szem ben a bün te tõ el já rást te vé keny meg bá nás
 miatt meg szün tet ték [221/A.  § (7) bek., 267.  § (1) bek.
l) pont, 332.  § (1) bek. f) pont],”

d) ve le szem ben a bün te tõ el já rást a 226.  § (1)–(2) be -
kez dé se vagy a 332.  § (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján
meg szün tet ték, il le tõ leg

e) a Btk. Kü lö nös Ré sze alap ján a ha tó ság gal tör té nõ
együtt mû kö dé se foly tán nem bün tet he tõ.”

40.  § A Be. 84.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„84.  § A 83.  § és a 85.  § (3) be kez dé se ren del ke zé se i nek
meg sér té sé vel ki hall ga tott ta nú val lo má sa bi zo nyí tá si esz -
köz ként nem ve he tõ fi gye lem be.”

41.  § A Be. 85.  §-a (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) A ki hall ga tás ele jén tisz táz ni kell, hogy nincs-e a
ta nú val lo más té te lé nek aka dá lya (81–82.  §). Ha a ta nú val -
lo más té te lé nek nincs aka dá lya, fi gyel mez tet ni kell ar ra,
hogy kö te les a leg jobb tu do má sa és lel ki is me re te sze rint az 
iga zat val la ni, to váb bá ar ra, hogy a ha mis ta nú zást és a
men tõ kö rül mény el hall ga tá sát a tör vény sza bad ság vesz -
tés sel ren de li bün tet ni. A fi gyel mez te tést, va la mint a ta nú -
nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze rint kell jegy -
zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi gyel mez te tés re
adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek el ma ra dá sa 
ese tén a ta nú val lo má sa bi zo nyí tá si esz köz ként nem ve he -
tõ fi gye lem be.”

42.  § (1) A Be. 86.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ti zen nyol ca dik élet évét meg nem ha la dott, va la -
mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ta nú ki hall ga tá sá nál 
a ta nú tör vé nyes kép vi se lõ je és gon do zó ja je len le het.”

(2) A Be. 86.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ha a ta nú és a tör vé nyes kép vi se lõ vagy a gon do zó,
il le tõ leg a ta nú ál tal meg je lölt hoz zá tar to zó kö zött ér dek -
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el len tét van, a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
kat a gyám ha tó ság gya ko rol ja.”

43.  § A Be. 99.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Szak ér tõt a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó
ha tó ság al kal maz hat.”

44.  § A Be. 106.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a ter helt a köz re mû kö dé si kö te le zett sé gét nem
tel je sí ti, ve le szem ben elõ ve ze tés nek és kény szer al kal ma -
zá sá nak van he lye. Ha a sér tett sze gi meg a köz re mû kö dé si 
kö te le zett sé gét, elõ ve zet he tõ, va la mint rend bír ság gal sújt -
ha tó.”

45.  § A Be. 108.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) A ter helt nek, a ta nú nak, il le tõ leg a sér tett nek az el -
já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény re vo nat ko zó, a szak vé -
le mény (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ré szét ké pe zõ, a
szak ér tõ elõtt tett nyi lat ko za ta bi zo nyí tá si esz köz ként nem
hasz nál ha tó fel.”

46.  § A Be. 114.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E tör vény nek a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé sei 
a tol mács ra is irány adók az zal, hogy a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ sze mély ve he -
tõ igény be tol mács ként; ha ez nem le het sé ges, a kel lõ
nyelv is me ret tel ren del ke zõ más sze mély (ese ti tol mács) is
ki ren del he tõ. Tol má cson a szak for dí tót is ér te ni kell.”

47.  § (1) A Be. 114/A.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bí ró ság és az ügyész a bün te tés vagy in téz ke dés al -
kal ma zá sa, il le tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sa vagy a köz -
ve tí tõi el já rás ra uta lás elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény
be szer zé sét ren del he ti el.”

(2) A Be. 114/A.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A párt fo gó fel ügye lõ a vé le mény ben tá jé koz ta tást
ad a ter helt adott sá ga i nak meg fe le lõ mun ka le he tõ ség rõl,
egész ség ügyi, il le tõ leg szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá si le he -
tõ ség rõl, és ja vas la tot te het a ter helt tel szem ben egye di
ma ga tar tá si sza bály vagy kö te le zett ség el ren de lé sé re.”

48.  § A Be. 117.  §-a (2) be kez dé sé nek har ma dik és ne -
gye dik mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép -
nek:

„A fi gyel mez te tést, va la mint a ter helt nek a fi gyel mez te -
tés re adott vá la szát szó sze rint kell jegy zõ könyv be ven ni.
A fi gyel mez te tés és a fi gyel mez te tés re adott vá lasz szó
sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek el ma ra dá sa ese tén a ter helt
val lo má sa bi zo nyí tá si esz köz ként nem ve he tõ fi gye lem -
be.”

49.  § A Be. 120.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A helyszíni kihallgatás”

50.  § A Be. 130.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság elõ ze tes le tar tóz ta tás he lyett lak hely el ha -
gyá si ti lal mat, há zi õri ze tet vagy tá vol tar tást is el ren del -
het.”

51.  § (1) A Be. 131.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vád irat be nyúj tá sa után az el sõ fo kú bí ró ság ál tal
el ren delt vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás az el sõ fo -
kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig tart. Az
el sõ fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se
után el ren delt vagy fenn tar tott, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró -
ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tás a má sod fo kú el já -
rás be fe je zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ
ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il let -
ve a har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta -
tás a har mad fo kú el já rás be fe je zé sé ig, de mind egyik eset -
ben leg fel jebb a nem jog erõs íté let tel ki sza bott sza bad ság -
vesz tés tar ta má ig tart.”

(2) A Be. 131.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az el sõ fo kú vagy a má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ
ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé se és új el já rás ra uta -
sí tá sa ese tén a má sod fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró ság
ál tal el ren delt vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás a
meg is mé telt el já rás ra uta sí tott bí ró ság nak a meg is mé telt
el já rás ban a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za -
tá ig tart.”

52.  § (1) A Be. 132.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy fenn tar tott 
elõ ze tes le tar tóz ta tás in do kolt sá gát az (1) be kez dés
b) pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ en a má sod fo -
kú bí ró ság, ha az el já rás a har mad fo kú bí ró ság elõtt fo lyik,
a har mad fo kú bí ró ság leg alább hat ha von ta  felülvizs -
gálja.”

(2) A Be. 132.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma a há rom évet el -
éri, az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik, ki vé ve az ügy dön -
tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott elõ -
ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az ügy ben har mad fo -
kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán
meg is mé telt el já rás van fo lya mat ban.”

(3) A Be. 132.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ha a ter helt az elõ ze tes le tar tóz ta tás (3) be kez dé se
sze rin ti meg szû né sét kö ve tõ en el ren delt lak hely el ha gyá si
ti la lom, il le tõ leg há zi õri zet sza bá lya it meg sze gi, az elõ ze -
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tes le tar tóz ta tá sa is mét el ren del he tõ. Ek kor az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás (3) be kez dés sze rin ti tar ta mát az elõ ze tes le tar -
tóz ta tás is mé telt el ren de lé sé nek nap já tól kell szá mí ta ni.”

53.  § A Be. 133.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé se, meg -
hosszab bí tá sa, il le tõ leg fenn tar tá sa óta há rom hó nap el telt, 
az (1) be kez dés má so dik mon da ta nem al kal maz ha tó.”

54.  § A Be. 135.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha ezt a nyo mo zá si cse lek mé nyek el vég zé se in do -
kolt tá te szi, az ügyész ak ként ren del kez het, hogy az elõ ze -
tes le tar tóz ta tás leg fel jebb har minc na pi idõ tar tam ban
rend õr sé gi fog dá ban is vég re hajt ha tó. Ezt az idõ tar ta mot
kö ve tõ en a gya nú sí tott rend õr sé gi fog dán tör té nõ el he lye -
zé sé rõl – to váb bi har minc na pi idõ tar tam ra – az ügyész in -
dít vá nyá ra a bí ró ság ha tá roz. A gya nú sí tott rend õr sé gi
fog dán tör té nõ el he lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el -
len jog or vos lat nak nincs he lye.”

55.  § (1) A Be. 136.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik, ha a tar ta ma
meg hosszab bí tás vagy fenn tar tás nél kül le járt, az el já rást
jog erõ sen be fe jez ték, a nyo mo zást meg szün tet ték, an nak
ha tár ide je le járt és az elõ ze tes le tar tóz ta tást a bí ró ság a
(3) be kez dés alap ján nem hosszab bí tot ta meg, to váb bá, ha
a vád eme lést el ha lasz tot ták. Az elõ ze tes le tar tóz ta tást meg 
kell szün tet ni, ha az el ren de lé sé nek oka meg szûnt.”

(2) A Be. 136.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (3) be kez dés szá mo zá sa (4) be kez dés re
mó do sul:

„(3) Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re vár -
ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
elõ ze tes le tar tóz ta tást leg fel jebb két hó nap pal meg -
hosszab bít hat ja. Ha ez alatt vád eme lés re nem ke rült sor, a
bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tást to váb bi, leg fel jebb két
hó nap pal meg hosszab bít hat ja. Az elõ ze tes le tar tóz ta tás
eb ben az eset ben is az el sõ fo kú bí ró ság nak a tár gya lás elõ -
ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig tart, de ha an nak tar ta -
ma a há rom évet el éri, azt meg kell szün tet ni.”

56.  § A Be. VIII. Fe je ze té nek III. Cí me a kö vet ke zõ cí -
met kap ja:

„A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM, A HÁZI ÕRIZET
ÉS A TÁVOLTARTÁS”

57.  § (1) A Be. 137.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt lak hely el ha -
gyá si ti la lom az el sõ fo kú bí ró ság tár gya lás elõ ké szí té se

so rán ho zott ha tá ro za tá ig, az ezt kö ve tõ en el ren delt vagy
fenn tar tott lak hely el ha gyá si ti la lom az el sõ fo kú bí ró ság
ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig, az el sõ fo kú bí ró -
ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt
vagy fenn tar tott, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ál tal el ren -
delt lak hely el ha gyá si ti la lom a má sod fo kú el já rás be fe je -
zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat
ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il le tõ leg a har -
mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt lak hely el ha gyá si ti la lom
az el já rás be fe je zé sé ig tart.”

(2) A Be. 137.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(8) A lak hely el ha gyá si ti la lom meg szû nik, ha a tar ta ma 
le járt, az el já rást jog erõ sen be fe jez ték, a nyo mo zást meg -
szün tet ték, an nak ha tár ide je le járt és a lak hely el ha gyá si ti -
lal mat a bí ró ság a (9) be kez dés alap ján nem hosszab bí tot ta
meg, to váb bá, ha a vád eme lést el ha lasz tot ták. A lak hely el -
ha gyá si ti lal mat meg kell szün tet ni, ha az el ren de lé sé nek
oka meg szûnt. A lak hely el ha gyá si ti la lom meg szün te té sé -
re a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész is jo go sult.”

(3) A Be. 137.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re vár -
ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság a
lak hely el ha gyá si ti lal mat leg fel jebb az el sõ fo kú bí ró ság -
nak a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zan dó ha tá ro za tá ig
meg hosszab bít hat ja.”

58.  § (1) A Be. 138.  §-a (1) be kez dé sé nek he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A há zi õri zet a ter helt moz gá si sza bad sá gát és a tar -
tóz ko dá si he lye sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát kor lá toz -
za. Há zi õri zet el ren de lé se ese tén a bí ró ság ál tal ki je lölt la -
kást és az ah hoz tar to zó be ke rí tett he lyet a ter helt csak a bí -
ró ság ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott cél ból, kü lö nö sen a
min den na pi élet szo ká sos szük ség le te i nek biz to sí tá sa
vagy gyógy ke ze lés cél já ból az ott írt idõ ben és tá vol ság ra
(úti cél ra) hagy hat ja el.”

(2) A Be. 138.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (2)–(4) be kez dés szá mo zá sa (3)–(5) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) A há zi õri zet ak kor ren del he tõ el, ha a bûn cse lek -
mény jel le gé re és a bün te tõ el já rás idõ tar ta má ra, vagy a ter -
helt el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra te kin tet tel az
elõ ze tes le tar tóz ta tás sal el ér ni kí vánt cé lok ez zel is biz to -
sít ha tók.”

(3) A Be. 138.  §-ának – elõ zõ be kez dés alap ján át szá -
mo zott – (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(3) Há zi õri zet el ren de lé se ese tén e kény szer in téz ke dés 
el ren de lé sé re, tar ta má ra, il le tõ leg fenn tar tá sá ra, va la mint
meg szün te té sé re az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re,
meg hosszab bí tá sá ra, il le tõ leg fenn tar tá sá ra, va la mint
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meg szün te té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket [130.  §
(1) bek., 131.  §, 132.  § (1) és (2) bek., 136.  § (2)–(4) bek.]
kell al kal maz ni.”

59.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 138/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Távoltartás

138/A.  § (1) A tá vol tar tás a ter helt sza bad moz gás hoz és 
a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz va ló jo gát
kor lá toz za. A tá vol tar tás ha tá lya alatt ál ló ter helt a bí ró ság
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott sza bá lyok sze rint kö te les

a) a meg ha tá ro zott la kást el hagy ni, és on nan a bí ró ság
ál tal meg ha tá ro zott ide ig tá vol ma rad ni,

b) a meg ha tá ro zott sze mély tõl, il le tõ leg e sze mély
 lakó- és mun ka he lyé tõl, az e sze mély ál tal lá to ga tott ne ve -
lé si és ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény tõl, gyógy ke ze lés cél já -
ból rend sze re sen lá to ga tott egész ség ügyi in téz mény tõl,
val lás gya kor lá sa so rán rend sze re sen lá to ga tott épü let tõl a
bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott ide ig ma gát tá vol tar ta ni,

c) tar tóz kod ni at tól, hogy a meg ha tá ro zott sze méllyel
köz vet le nül vagy köz vet ve érint ke zés be lép jen.

(2) Tá vol tar tás a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény meg ala po zott gya nú ja ese tén – fel té ve, hogy a 
tá vol tar tás sal el ér ni kí vánt cé lok ez zel biz to sít ha tók – ak -
kor ren del he tõ el, ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak el -
ren de lé se nem szük sé ges, de – kü lö nö sen a bûn cse lek -
mény jel le gé re, a ter helt nek az el já rás elõtt és az el já rás so -
rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra, va la mint a ter helt és a sér tett
vi szo nyá ra te kin tet tel – meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a
la kó kör nye zet ben ha gyá sa ese tén

a) a sér tett ta nú be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té sé -
vel meg hi ú sí ta ná, meg ne he zí te né, vagy ve szé lyez tet né a
bi zo nyí tást, il let ve

b) a meg kí sé relt vagy elõ ké szí tett bûn cse lek ményt
vég hez vin né, vagy a sér tett sé rel mé re újabb sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ményt kö vet ne el.

(3) Ha a bün te tõ el já rás nak ma gán in dít vány ra van he lye, 
a tá vol tar tás a ma gán in dít vány elõ ter jesz té se elõtt nem
ren del he tõ el.

(4) A tá vol tar tás el ren de lé sé rõl a bí ró ság ha tá roz. A ha -
tá ro zat ban a bí ró ság elõ ír hat ja, hogy a ter helt meg ha tá ro -
zott idõ kö zön ként a tá vol tar tás alap já ul szol gá ló bün te tõ -
el já rást foly ta tó nyo mo zó ha tó ság nál je lent kez zék.

(5) A bí ró ság a ha tá ro za tot meg kül di a sér tett nek. Az
ügyész nek a tá vol tar tás el ren de lé sé rõl  szóló ha tá ro za tot
ak kor is meg kell kül de ni, ha a tá vol tar tás el ren de lé sét a
sér tett, a sér tett tör vé nyes kép vi se lõ je vagy a ter helt tel kö -
zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze mély tör vé nyes kép vi se lõ -
je [138/B.  § (2) bek. d)–f) pont ja] in dít vá nyoz ta.

(6) A vád irat be nyúj tá sá ig a nyo mo zó ha tó ság vagy az
ügyész, a vád irat be nyúj tá sát kö ve tõ en a bí ró ság a ter helt
meg hall ga tá sa után ha la dék ta la nul meg te szi a 128.  §-ban
sza bá lyo zott in téz ke dé se ket.”

60.  § A Be. a kö vet ke zõ 138/B.  §-sal egé szül ki:
„138/B.  § (1) A tá vol tar tást a bí ró ság tíz tõl har minc na -

pig ter je dõ idõ tar tam ra ren del he ti el.
(2) A tá vol tar tás el ren de lé sét
a) az ügyész,
b) a ma gán vád ló,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a sér tett,
e) a cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké -

pes sér tett tör vé nyes kép vi se lõ je, va la mint
f) a ter helt tel kö zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze mély

tör vé nyes kép vi se lõ je
in dít vá nyoz hat ja.

(3) Ha a tá vol tar tás ha tá lya alatt a 138/A.  § (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély la kó he lye meg -
vál to zik, vagy e sze mély, il le tõ leg a ter helt élet kö rül mé -
nye i ben olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zik be, amely
 miatt a ha tá ro zat meg vál toz ta tá sa in do kolt, a bí ró ság a
(2) be kez dés ben fel so rol tak, va la mint a ter helt és a vé dõ
in dít vá nyá ra, a vád irat be nyúj tá sa után hi va tal ból is, a ha -
tá ro za tot mó do sít hat ja, vagy a tá vol tar tást meg szün tet he ti. 
A bí ró ság ugyan így jár el, ha a ter helt tel szem ben a bün te -
tõ el já rás so rán olyan kény szer in téz ke dést ren del tek el,
amely  miatt a tá vol tar tás mó do sí tá sa vagy meg szün te té se
szük sé ges.

(4) Ha a bí ró ság a tá vol tar tás mó do sí tá sá ról vagy meg -
szün te té sé rõl ha tá roz, a tá vol tar tás el ren de lé sét in dít vá -
nyo zó nyi lat ko za tát, va la mint az ügyész, a ma gán vád ló, il -
le tõ leg a pót ma gán vád ló in dít vá nyát be szer zi. A bí ró ság a
nyi lat ko zat, il le tõ leg az in dít vány elõ ter jesz té sé re ha tár -
idõt ál la pít meg; ha e ha tár idõ ered mény te le nül el telt, a bí -
ró ság a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján ha tá roz. A bí ró -
ság a ha tá ro za tot a 138/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban 
meg ha tá ro zott sze mély ré szé re is meg kül di.

(5) Ha a ter helt tel szem ben tá vol tar tást ren del tek el, az
el já rást so ron kí vül kell foly tat ni.”

61.  § A Be. 139.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, ez zel egy ide jû leg a § ere de ti szö ve ge az (1) be kez -
dés je lö lést kap ja:

„(2) Ha a ter helt a tá vol tar tás sza bá lya it szán dé ko san
meg sze gi, és ezt utó lag nem men ti ki, elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sa ren del he tõ el, il le tõ leg ha ez nem szük sé ges, rend bír ság -
gal sújt ha tó.”

62.  § A Be. 143.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vád irat be nyúj tá sa után az el sõ fo kú bí ró ság ál tal
el ren delt vagy fenn tar tott ide ig le nes kény szer gyógy ke ze -
lés az el sõ fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té -
sé ig, az el sõ fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir -
de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il le tõ leg a má sod fo -
kú bí ró ság ál tal el ren delt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze -
lés a má sod fo kú el já rás be fe je zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság
ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy
fenn tar tott, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt
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ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés a har mad fo kú el já rás
be fe je zé sé ig, ha tá lyon kí vül he lye zés és új el já rás le foly ta -
tá sá ra uta sí tás ese tén a meg is mé telt el já rás ra uta sí tott bí ró -
ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig tart.”

63.  § (1) A Be. 145.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg szû nik,
ha a tar ta ma le járt, a nyo mo zást meg szün tet ték, an nak ha -
tár ide je le járt, to váb bá, ha az el já rást jog erõ sen be fe jez ték. 
Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést meg kell szün tet ni,
ha az el ren de lé sé nek oka meg szûnt.”

(2) A Be. 145.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és
(4) be kez dés re mó do sul:

„(2) Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re vár -
ha tó an a nyo mo zás 176.  § (2) be kez dé se má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést leg fel jebb az el sõ fo kú
bí ró ság nak a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zan dó ha tá ro -
za tá ig meg hosszab bít hat ja.”

64.  § (1) A Be. 146.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke zõ
al cím lép:

„Intézkedés a külföldre utazási tilalom biztosítására”

(2) A Be. 146.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„146.  § (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé se kor a ter helt úti
ok má nyát el kell ven ni. Ha a ter helt õri zet be vé te le úgy
szûnt meg, hogy ve le szem ben elõ ze tes le tar tóz ta tást,
 ideiglenes kény szer gyógy ke ze lést, lak hely el ha gyá si ti lal -
mat vagy há zi õri ze tet nem ren del tek el, a ter helt úti ok má -
nyát vissza kell ad ni.

(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, a lak hely el ha gyá si ti la lom és a há zi õri zet
el ren de lé sé rõl az úti ok mány vissza vo ná sa ér de ké ben az a
bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az
el já rás fo lyik, ha la dék ta la nul ér te sí ti az út le vél ha tó sá got, a 
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kül föld re uta zá si ti la lom
biz to sí tá sa ér de ké ben.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se it kül föl di ter helt
ese tén is al kal maz ni kell, az zal, hogy a (2) be kez dés sze -
rin ti ér te sí tést az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nak kell meg -
kül de ni.”

65.  § A Be. 147.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„147.  § (1) Az óva dék a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott
összeg, amely a ter helt nek az el já rá si cse lek mé nye ken va -
ló je len lé tét biz to sít ja.

(2) A bí ró ság a 129.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott eset ben a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
meg szün tet he ti, ha a bûn cse lek mény re és a sze mé lyi kö -

rül mé nyek re te kin tet tel az el já rá si cse lek mé nyek nél a ter -
helt meg je le né sét az óva dék le té te le va ló szí nû vé te szi.

(3) Óva dék meg ál la pí tá sát a ter helt vagy a vé dõ az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás ról dön tés re jo go sult bí ró ság nál in dít vá -
nyoz hat ja. Az óva dék meg ál la pí tá sá nak tár gyá ban – ha azt 
nem a tár gya lá son in dít vá nyoz zák – a bí ró ság ülést tart,
ezen az ügyészt, a ter hel tet és a vé dõt meg hall gat ja. Ha a
vé dõ az ülé sen ér te sí tés el le né re nem je lent meg, az ülés a
vé dõ tá vol lé té ben is meg tart ha tó.

(4) A bí ró ság az óva dék össze gét a ter helt sze mé lyi kö -
rül mé nye i re és va gyo ni hely ze té re is fi gye lem mel ál la pít ja 
meg. A bí ró ság a ha tá ro zat ban lak hely el ha gyá si ti lal mat,
há zi õri ze tet, tá vol tar tást, va la mint ki uta zá si ti lal mat is el -
ren del het. A bí ró ság az óva dék meg ál la pí tá sá ról az elõ ze -
tes le tar tóz ta tást el ren de lõ ha tá ro za tá ban is ren del kez het.

(5) A ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak óva dék el le né -
ben tör té nõ meg szün te té se el len ki zá ró lag az ügyész és a
pót ma gán vád ló él het fel leb be zés sel.

(6) A bí ró ság ál tal jog erõ sen meg ál la pí tott óva dé kot a
bí ró sá gon kész pénz ben kell le ten ni, vagy an nak le té te lét
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell iga zol ni.
En nek meg tör tén te után a fog va lé võ ter hel tet ha la dék ta la -
nul sza ba don kell bo csá ta ni.

(7) Az óva dék meg ál la pí tá sa irán ti in dít vány el uta sí tá sa
ese tén a ter helt, il le tõ leg a vé dõ óva dék meg ál la pí tá sa iránt 
is mé tel ten ak kor ter jeszt het elõ in dít ványt, ha eb ben új kö -
rül mény re hi vat ko zik. Ha az is mé telt in dít vány ban a ter -
helt, il le tõ leg a vé dõ nem hi vat ko zik új kö rül mény re, a bí -
ró ság az in dít ványt ér de mi in do ko lás nél kül el uta sít hat ja.”

66.  § A Be. 148.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„148.  § (1) Az óva dék le té te lét kö ve tõ en sza bad láb ra
he lye zett ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát a bí ró ság el ren del -
he ti, ha

a) a ter helt az el já rá si cse lek mé nyen idé zés el le né re
nem je lent meg, és el ma ra dá sát elõ ze te sen ala pos ok kal
nem men tet te ki, vagy az aka dály meg szû né se után nyom -
ban ala pos ok kal nem iga zol ta,

b) az óva dék le té te lét kö ve tõ en a ter helt elõ ze tes le tar -
tóz ta tá sá nak más oka me rült fel.

(2) Az óva dék össze gét a ter helt nek vissza kell ad ni, ha
a) – az (1) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel – a bí ró ság

az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát el ren del te,
b) az ügyész a nyo mo zást meg szün tet te, il le tõ leg an nak 

ha tár ide je le járt, vagy az ügyész a vád eme lést el ha lasz tot -
ta,

c) a bí ró ság az el já rást jog erõs íté let tel vagy meg szün -
te tõ ha tá ro zat tal be fe jez te.

(3) Sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese té ben az óva dé kot
ak kor le het vissza ad ni, ha a bün te tés le töl té sét a ter helt
meg kezd te.

(4) A ter helt el vesz ti a jo gát az óva dék össze gé re, ha az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból a bí ró ság
az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ren del te el.”
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67.  § A Be. 149.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A köz jegy zõi vagy ügy vé di iro dá ban, to váb bá az
egész ség ügyi in téz mény ben tar tan dó ház ku ta tást – ha az
köz jegy zõi vagy ügy vé di te vé keny ség gel össze füg gõ hi -
va tás be li tit kot, il le tõ leg egész ség ügyi ada tot tar tal ma zó
irat meg ta lá lá sá ra irá nyul – a vád irat be nyúj tá sá ig a bí ró -
ság ren de li el. A ház ku ta tás csak az ügyész je len lé té ben
vé gez he tõ.”

68.  § A Be. 150.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) A mo to zás el len pa nasz nak van he lye.”

69.  § A Be. 151.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A köz jegy zõi vagy ügy vé di iro dá ban, to váb bá az
egész ség ügyi in téz mény ben tar tott – köz jegy zõi vagy ügy -
vé di te vé keny ség gel össze füg gõ hi va tás be li tit kot, il le tõ -
leg egész ség ügyi ada tot tar tal ma zó – ira tok le fog la lá sát a
bí ró ság ren de li el.”

70.  § A Be. 155.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A le fog la lást a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo -
mo zó ha tó ság meg szün te ti, ha ar ra az el já rás ér de ké ben
már nincs szük ség; a le fog la lást meg kell szün tet ni, ha a
nyo mo zást meg szün tet ték, il le tõ leg an nak ha tár ide je le -
járt. A le fog la lás meg szün te té se he lyett más, jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don kell el jár ni, ha a le fog lalt do log
bir tok lá sa jog sza bály ba üt kö zik. A bí ró ság ál tal el ren delt
le fog la lást a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész is meg szün tet -
he ti.”

71.  § (1) A Be. 159.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ma gán fél ál tal ér vé nye sí tett pol gá ri jo gi igény
biz to sí tá sá ra zár alá vé tel nek csak a ma gán fél in dít vá nyá ra 
van he lye. A nyo mo zás so rán zár alá vé tel nek he lye van a
sér tett in dít vá nyá ra is. Ha a bí ró ság a nem jog erõs ügy dön -
tõ ha tá ro za tá ban in gat lan ra va gyon el kob zást ren delt el,
en nek biz to sí tá sá ra az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig az in -
gat lan zár alá vé te lét ren del he ti el.”

(2) A Be. 159.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A zár alá vé telt fel kell ol da ni, ha]
„a) az el ren de lé sé nek oka meg szûnt, ha a nyo mo zást

meg szün tet ték, il le tõ leg an nak ha tár ide je le járt, ki vé ve, ha
a zár alá vett va gyon tár gyat, il le tõ leg va gyo ni jo gok fe let ti
ren del ke zé si jo got ma gá nak kö ve te lõ sze mély a kö ve te lé -
se ér de ké ben hat van na pon be lül pol gá ri el já rást in dí tott,”

(3) A Be. 159.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) A zár alá vé telt a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész is
meg szün tet he ti.”

72.  § A Be. 161.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A rend bír ság el zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sa ese tén
ezer fo rint tól öt ezer fo rin tig ter je dõ összeg he lyett egy-egy 
na pi el zá rást kell szá mí ta ni, az egy na pi el zá rás nak meg fe -
le lõ össze get a rend bír sá got ki sza bó ha tá ro zat ban kell
meg ál la pí ta ni.”

73.  § A Be. 162.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az elõ ve ze tés sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó in -
téz ke dés an nak ér de ké ben, hogy az érin tet tet a bí ró ság, az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elé ál lít sák, vagy biz -
to sít sák az el já rá si cse lek mé nyen, il le tõ leg a szak ér tõi
vizs gá la ton va ló rész vé te lét.”

74.  § (1) A Be. 165.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a nyo mo zó ha tó ság ész le li, hogy olyan el já rá si cse -
lek mény el vég zé se, il le tõ leg ha tá ro zat meg ho za ta la szük -
sé ges, amely rõl a dön tés a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ha -
tás kö ré be tar to zik, er rõl az ügyészt ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ja.”

(2) A Be. 165.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) A nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je az ügyé szi uta sí tás el -
len fe let tes szer ve út ján elõ ter jesz tést te het a fe let tes
ügyész hez. Az elõ ter jesz tés nek nincs ha lasz tó ha tá lya.”

75.  § A Be. 166.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni]
„d) a je len lé võ ügyész, nyo mo zó ha tó ság tag ja, el já rás -

ban részt ve võ sze mély és kép vi se lõ je, vé dõ, ta nú, ta nú ér -
de ké ben el já ró ügy véd, ha tó sá gi ta nú és jegy zõ könyv ve -
ze tõ ne vét,”

76.  § A Be. 169.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a ki zá rás ról
(32.  §, 39.  §), a vé dõ nek a ki ren de lés aló li fel men té sé rõl és
a ki ren delt vé dõ dí já nak meg ál la pí tá sá ról [48.  § (6) és
(9) bek.], a vé dõ ki ren de lé sé nek vissza vo ná sá ról, ha an nak 
oka meg szûnt [49.  § (2) bek.], az iga zo lá si ké re lem el bí rá -
lá sá ról (66.  §), a mu lasz tás sal és a meg nem je le nés sel oko -
zott költ ség vi se lé sé re kö te le zés rõl (69.  §), az ügyek egye -
sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, át té te lé rõl (72.  §), a bûn ügyi
költ ség meg ál la pí tá sá ról [74.  § (2) bek.], a sze mé lyes költ -
ség men tes ség rõl, il let ve az oko zott költ ség vi se lé sé re kö -
te le zés rõl [74.  § (3)–(4) bek.], a ta nú és a szak ér tõ men tes -
ség re tör tént hi vat ko zá sá nak el nem fo ga dá sá ról [94.  §,
113.  § (3) bek.], a szak ér tõ ki ren de lé sé rõl (100.  §, 111.  §),
ki zá rá sá ról (103.  §), fel men té sé rõl (104.  §), dí já nak meg -
ál la pí tá sá ról [105.  § (6) bek.], a tol mács ki ren de lé sé rõl, ki -
zá rá sá ról, fel men té sé rõl, dí já nak meg ál la pí tá sá ról
(114.  §), a kény szer in téz ke dé sek rõl (VIII. Fe je zet) – ki vé -
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ve a tes ti kény szer al kal ma zá sát (163.  §) –, a ha tá ro zat ki -
ja ví tá sá ról [169.  § (5) bek.], a fel je len tés el uta sí tá sá ról
(174.  §), az el já rás fel füg gesz té sé rõl (188.  §), a fel füg gesz -
tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já rás foly ta tá sá ról (188.  §), a
nyo mo zás meg szün te té sé rõl (190.  §, 192.  §), a meg szün te -
tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já rás foly ta tá sá ról (191.  §),
az ügyész a szak ér tõ be vo ná sá ról (112.  §), a nyo mo zás ha -
tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról (176.  §), a nyo mo zás
rész be ni mel lõ zé sé rõl (187.  §) és a pa nasz el bí rá lá sá ról
[195.  § (4) bek.], a ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény
el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ról [195.  § (7) bek.] ha tá ro za -
tot hoz.”

77.  § (1) A Be. 170.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Nyo mo zást az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság ren -
del el, és er rõl fel jegy zést ké szít. A fel jegy zés bõl ki kell
tûn nie, hogy mi lyen bûn cse lek mény  miatt és mi kor in dí -
tot tak nyo mo zást. A nyo mo zás el ren de lé se a fel je len tést
tar tal ma zó ira ton is fel je gyez he tõ.”

(2) A Be. 170.  §-a (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A nyo mo zás el ren de lé sé rõl a fel je len tés meg ér ke zé sé -
tõl szá mí tott há rom na pon be lül kell ha tá roz ni, fel té ve, ha
a fel je len tést nem uta sít ják el, vagy a fel je len tés ki egé szí -
té sé re nincs szük ség.”

78.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 172/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A feljelentés kiegészítése

172/A.  § (1) Ha a fel je len tés alap ján a nyo mo zás el ren -
de lé sé rõl, il le tõ leg a fel je len tés el uta sí tá sá ról meg nyug ta -
tó an nem le het ál lást fog lal ni, a fel je len tés ki egé szí té sé nek 
van he lye.

(2) A fel je len tés ki egé szí té se so rán a nyo mo zó ha tó ság a 
178.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szer zõ te vé -
keny sé get foly tat hat. A fel je len tés ki egé szí té se alap ján a
nyo mo zó ha tó ság leg fel jebb ti zen öt na pig vé gez het adat -
szer zõ te vé keny sé get.

(3) Ha a fel je len tés ki egé szí té sét kö ve tõ en a nyo mo zást
el ren de lik, a nyo mo zás ha tár ide jét a fel je len tés ki egé szí tés
el ren de lé se nap já tól kell szá mí ta ni.”

79.  § (1) A Be. 176.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Egy éven túl a leg fõbb ügyész jo go sult a nyo mo zás
ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ra. Ha a nyo mo zás meg -
ha tá ro zott sze mély el len fo lyik, a meg hosszab bí tás leg fel -
jebb a gya nú sí tott nak a 179.  § (1) be kez dé se sze rin ti ki -
hall ga tá sá tól szá mí tott két évig ter jed het, ki vé ve, ha a leg -
fõbb ügyész a 193.  § (3) be kez dé se alap ján a nyo mo zás
idõ tar ta mát az en ge dély ben meg ha tá ro zott idõ pon tig meg -
hosszab bí tot ta.”

(2) A Be. 176.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A nyo mo zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról
ren del ke zõ ha tá ro zat el len nincs he lye pa nasz nak.”

80.  § A Be. 178.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ el já rás meg in dí tá sa után
an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy van nak-e bi zo nyí tá si esz kö -
zök, és ezek hol ta lál ha tók, adat szer zést vé gez het, en nek
so rán igény be ve he ti a bûn ül dö zõ szer vek kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott bûn ül dö zé si adat ke ze lé si adat bá zi sa it,
a meg ke re sés re (71.  §) vo nat ko zó sza bá lyok sze rint bár ki -
tõl ok ira tok és ada tok ren del ke zés re bo csá tá sát, va la mint
fel vi lá go sí tás adá sát, a fel je len tõ vagy a sér tett ál la mi, he -
lyi ön kor mány za ti szerv, köz tes tü let, gaz dál ko dó szer ve -
zet, ala pít vány, köz ala pít vány vagy tár sa dal mi szer ve zet
ve ze tõ jé tõl, il le tõ leg a vizs gá lat ra jo go sult szerv tõl vizs gá -
lat tar tá sát és a kár meg ál la pí tá sát kér he ti, a bûn cse lek -
mény hely szí nét meg te kint he ti, szak ta nács adót ve het
igény be, és a meg szer zett ada to kat el len õriz he ti.”

81.  § A Be. 178/A.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyo mo zás el ren de lé sét kö ve tõ en az ügyész, il le -
tõ leg az ügyész jó vá ha gyá sá val a nyo mo zó ha tó ság a meg -
ke re sés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint – ha ez az ügy jel le -
ge  miatt szük sé ges – a gya nú sí tott ról (fel je len tett rõl, il le -
tõ leg az el kö ve tés sel gya nú sít ha tó sze mély rõl) a tény ál lás
fel de rí té se ér de ké ben ada tok szol gál ta tá sát igé nyel he ti az
adó ha tó ság tól, az egész ség ügyi és a hoz zá kap cso ló dó
ada tot ke ze lõ szerv tõl és egyéb üz le ti ti tok nak mi nõ sü lõ
ada tot ke ze lõ szerv tõl. A nyo mo zó ha tó ság a hír köz lé si
szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet tõl, a bank ti tok nak, ér ték pa -
pír ti tok nak, pénz tár ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot ke ze lõ szerv -
tõl, a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból, va la mint az in -
gat lan-nyil ván tar tás ból az ügyész jó vá ha gyá sa nél kül is
igé nyel he ti ada tok szol gál ta tá sát. Az adat szol gál ta tás nem
ta gad ha tó meg.”

82.  § A Be. 179.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A gya nú sí tott ki hall ga tá sá ról a nyo mo zó ha tó ság
olyan idõ ben kö te les in téz ked ni, hogy a ter helt meg fe le lõ
idõt és le he tõ sé get kap jon a vé de ke zés re va ló fel ké szü lés -
re [43.  § (2) bek. c) pont].

(5) Ha a nyo mo zás ada tai alap ján a Btk. 283.  §-ában
meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok ból az el já -
rás meg szün te té sé nek le het he lye, en nek fel té te le i rõl a
nyo mo zó ha tó ság tá jé koz tat ja a gya nú sí tot tat.”

83.  § A Be. 183.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„183.  § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a szem le, a
bi zo nyí tá si kí sér let, a fel is me rés re be mu ta tás, a le fog la lás,
a ház ku ta tás és a mo to zás vég re haj tá sá nál, az ír ni-ol vas ni
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nem tu dó sze mély ki hall ga tá sá ról fel vett jegy zõ könyv is -
mer te té sé nél – el há rít ha tat lan aka dály ki vé te lé vel – ha tó -
sá gi ta nút al kal maz hat. Er re az ér de kel tet fi gyel mez tet ni
kell.

(2) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az (1) be kez dés ben 
fel so rolt el já rá si cse lek mé nyek nél, ha az érin tett sze mély
ír ni-ol vas ni nem tud, il le tõ leg a ti zen ne gye dik élet évét
nem töl töt te be, hi va tal ból, vagy a gya nú sí tott, a vé dõ je,
va la mint a szem lé vel, a le fog la lás sal, a ház ku ta tás sal, to -
váb bá a mo to zás sal érin tett sze mély in dít vá nyá ra ha tó sá gi
ta nút al kal maz. Ha tó sá gi ta nú hi va tal ból is al kal maz ha tó,
ha az el já rá si cse lek ménnyel érin tett sze mély az ér de ke i -
nek vé del mé re egyéb ok ból fel te he tõ en nem ké pes.

(3) A ha tó sá gi ta nú iga zol ja an nak a nyo mo zá si cse lek -
mény nek a le fo lyá sát és ered mé nyét, amely nél je len volt.

(4) A ha tó sá gi ta nú kén ti köz re mû kö dés re sen ki sem kö -
te lez he tõ.

(5) Ha tó sá gi ta nú ként olyan ér dek te len sze mélyt kell
igény be ven ni, aki ké pes ér zé kel ni és iga zol ni a nyo mo zá si 
cse lek mény el vég zé sét. Nem le het ha tó sá gi ta nú az el já ró
ügyész, a nyo mo zó ha tó ság tag ja, al kal ma zott ja vagy a fel -
so rol tak hoz zá tar to zó ja.

(6) A nyo mo zá si cse lek mény elõtt a ha tó sá gi ta nút a jo -
ga i ról és a kö te les sé ge i rõl fel kell vi lá go sí ta ni. A ha tó sá gi
ta nú a nyo mo zá si cse lek mény re ész re vé telt te het, a ta nú
költ sé ge i nek meg té rí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze -
rint jo go sult költ ség té rí tés re, il let ve e tör vény ren del ke zé -
sei alap ján jo go sult sze mé lyi vé de lem re. A ha tó sá gi ta nút
a nyo mo zá si cse lek mény so rán tu do má sá ra ju tott té nyek -
re, ada tok ra, kö rül mé nyek re néz ve ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li. Az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó -
ság, amely elõtt az el já rás fo lya mat ban van, az ügy tár gyát
érin tõ té nyek re, ada tok ra, kö rül mé nyek re néz ve a ha tó sá gi 
ta nút a ti tok tar tá si kö te le zett ség alól fel ment he ti.

(7) A nyo mo zá si cse lek ményt úgy kell le foly tat ni, hogy
azt a ha tó sá gi ta nú nyo mon kö vet hes se.

(8) A nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült jegy zõ könyv -
ben fel kell tün tet ni a ha tó sá gi ta nú ne vét, lak cí mét, va la -
mint azt, hogy a ha tó sá gi ta nú az ügy ben nem ér de kelt. Ha
a nyo mo zá si cse lek mény so rán a ha tó sá gi ta nú ész re vé telt
tett, a jegy zõ könyv ben ezt is fel kell tün tet ni.”

84.  § A Be. 184.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A nyo mo zá si cse lek mé nyen je len le het az ál lam- és
jog tu do má nyi kar jo gász sza kán, il le tõ leg a Rend õr tisz ti
Fõ is ko lán hall ga tói jog vi szony ke re té ben szer ve zett szak -
mai gya kor la tát töl tõ sze mély, ha ezt az ügyész, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság en ge dé lye zi, és a je len lé võ gya nú sí tott,
ta nú vagy sér tett eh hez írás ban hoz zá já rul.”

85.  § (1) A Be. 188.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
h) pont tal egé szül ki:

[Az ügyész ha tá ro zat tal fel füg gesz ti a nyo mo zást, ha]
„h) a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve tet te

ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí -

tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló rész vé tel nek, és az a
bün tet he tõ ség meg szû né sét ered mé nyez he ti, fel té ve hogy
to váb bi nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se nem szük sé -
ges.”

(2) A Be. 188.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyo mo zást foly tat ni kell, ha a fel füg gesz tés oka
meg szûnt, il let ve az (1) be kez dés g) pont ja ese tén, ha a
nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság alap ok má nyát ki hir de tõ, il let -
ve alap ok má nyá ból fa ka dó kö te le zett sé gek vég re haj tá sá -
ról  szóló tör vény azt elõ ír ja. A nyo mo zás foly ta tá sát el ren -
de lõ ha tá ro zat el len nincs he lye pa nasz nak.”

86.  § A Be. 189.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A nyo mo zó ha tó ság ha tá ro zat tal fel füg geszt he ti a nyo -
mo zást a 188.  § (1) be kez dé sé nek a), e) és h) pont já ban
meg ha tá ro zott ese tek ben.”

87.  § (1) A Be. 190.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg szün te ti,]
„i) ha az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás so rán nem volt

meg ál la pít ha tó,”

(2) A Be. 190.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont -
tal egé szül ki:

[Az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg szün te ti,]
„j) és meg ro vást al kal maz, ha a gya nú sí tott cse lek mé -

nye már nem ve szé lyes, vagy oly cse kély fok ban ve szé lyes 
a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal maz ha tó leg -
eny hébb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz ke dés al kal -
ma zá sa is szük ség te len.”

(3) A Be. 190.  §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az (1) be kez dés a), e), g), h) és i) pont já ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben, to váb bá ha a bün tet he tõ sé get a gyer mek -
kor zár ja ki [Btk. 22.  § a) pont], a nyo mo zás meg szün te té -
sé re a nyo mo zó ha tó ság is jo go sult.”

(4) A Be. 190.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (3) és (4) be kez dés szá mo zá sa (4) és
(5) be kez dés re mó do sul:

„(3) Ha a meg ha tá ro zott sze mély gya nú sí tott kén ti ki -
hall ga tá sá tól szá mí tott két év el telt [176.  § (2) bek.], az
ügyész a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján dönt ar ról,
hogy a nyo mo zást meg kell-e szün tet ni, vagy a 193.  §
(1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse lek mény el vég zé sé nek és 
azt kö ve tõ en vád eme lés nek, a vád eme lés el ha lasz tá sá nak
vagy az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá nak van-e alap ja.”

88.  § (1) A Be. 191.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A nyo mo zás foly ta tá sát az ügyész, ha pe dig a nyo -
mo zást az ügyész szün tet te meg, a fe let tes ügyész ha tá ro -
zat tal ren de li el. Ha a gya nú sí tot tat meg ro vás ban (Btk.
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71.  §) ré sze sí tet ték, az ügyész, il le tõ leg a fe let tes ügyész a
nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül  he -
lyezi. A nyo mo zás foly ta tá sá ról  szóló ha tá ro zat el len nincs 
he lye pa nasz nak.”

(2) A Be. 191.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a nyo mo zás meg szün te té se el len nem él tek pa -
nasszal, il let ve az ügyész, vagy a fe let tes ügyész nem ren -
del te el a nyo mo zás foly ta tá sát, utóbb azt csak a bí ró ság
ren del he ti el az el len, aki vel szem ben a nyo mo zást ko ráb -
ban meg szün tet ték.”

89.  § A Be. 193.  §-ának (3)–(6) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) A gya nú sí tott, il le tõ leg a vé dõ in dít vá nyá ról az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ha tá roz. Ha az in dít -
vány alap ján nyo mo zá si cse lek mény tel je sí té se vá lik szük -
sé ges sé, és az a 176.  § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem vé gez he tõ el, az
ügyész elõ ter jesz té sé re a leg fõbb ügyész a nyo mo zá si cse -
lek mény el vég zé se ér de ké ben a nyo mo zás ha tár ide jét leg -
fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít hat ja. Az el vég -
zett nyo mo zá si cse lek mény foly tán ke let ke zett ira tok meg -
te kin té sét a meg hosszab bí tott nyo mo zás ha tár ide jé nek
utol só nap já ig – az (1) be kez dés ben írt fel té te lek kel – a
gya nú sí tott és a vé dõ szá má ra le he tõ vé kell ten ni.

(4) A gya nú sí tott és a vé dõ az ira tok meg te kin té sé nek
ha tár nap ját kö ve tõ en is jo go sult ar ra, hogy meg is mer je az
(1) be kez dés sze rin ti, va la mint a (3) be kez dés alap ján el -
ren delt nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se foly tán ke let ke -
zett ira to kat.

(5) Ha a nyo mo zás ira ta i nak az (1), il le tõ leg a (3) be kez -
dés sze rin ti is mer te té sét a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az
ira to kat az is mer te tés meg tör tén te után ti zen öt na pon be lül
meg kül di az ügyész nek.

(6) A nyo mo zás ira ta i nak az (1), il le tõ leg a (3) be kez dés
sze rin ti is mer te té sét kö ve tõ en a sér tet tet ér te sí te ni kell ar -
ról, hogy a nyo mo zás ira ta it meg te kint he ti, és gya ko rol -
hat ja az õt a nyo mo zás so rán meg il le tõ más jo go kat.”

90.  § A Be. 194.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(2) Ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve tet -
te ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká -
bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló rész vé tel nek, és az
még a 193.  § (1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse lek mény
idõ pont já ban is tart, ezt a tényt a jegy zõ könyv ben fel kell
tün tet ni, és az ezt iga zo ló ok ira tot a nyo mo zás ira ta i hoz
kell csa tol ni.”

91.  § (1) A Be. 195.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki re néz ve az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság ha -
tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz – ha e tör vény ki vé telt nem 

tesz –, a ha tá ro zat el len a köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon
be lül pa nasszal él het.”

(2) A Be. 195.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) A tör vény ben ki zárt, az el ké sett és a nem jo go sult -
tól szár ma zó pa naszt in do ko lás nél kül el kell uta sí ta ni.”

92.  § A Be. 196.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„196.  § Az, akit az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság in -
téz ke dé se vagy in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa érint, e tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban el len ve tést te het. Ha
az el len ve tés meg ala po zott, a szük sé ges és in do kolt in téz -
ke dé se ket az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság meg te -
szi.”

93.  § A Be. 201.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a nyo mo zást az ügyész vég zi, tit kos adat szer -
zés nek az (1) be kez dés ben fel so rolt bûn cse lek mé nye ken
kí vül

a) a köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes sé get él -
ve zõ sze mély [551.  § (1) bek.], a nem zet kö zi jo gon ala pu ló 
men tes sé get él ve zõ sze mély [553.  § (1) bek.] sé rel mé re el -
kö ve tett hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (Btk. 229.  §), to -
váb bá a nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak elõ -
ké szü le te [Btk. 232.  § (2) bek.],

b) a bí ró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi tit kár, fo -
gal ma zó és ügy in té zõ, az ügyész sé gi nyo mo zó, az ön ál ló
és a me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes, a
köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes, a rend õr ség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja sé rel mé re el kö ve tett hi va ta los sze mély el -
le ni erõ szak, va la mint a fel so rol tak vo nat ko zá sá ban el kö -
ve tett vesz te ge tés [Btk. 253.  § (1)–(2) bek.], a vesz te ge tés -
nek a Btk. 255.  §-a sze rin ti alak za ta, a vesz te ge tés fel je len -
té sé nek el mu lasz tá sa (Btk. 255/B.  §) és a be fo lyás sal üzér -
ke dés [Btk. 256.  § (1) és (2) bek.],

c) a 29.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott igaz ság szol gál ta -
tás el le ni bûn cse lek mé nyek, ki vé ve a ha tó ság fél re ve ze té -
sét (Btk. 237.  §),

d) a kül föl di hi va ta los sze mély (Btk. 137.  § 3. pont ja)
el len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek, va la mint a nem zet kö zi
köz élet tisz ta sá ga el len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek (Btk.
XV. Fe je zet VIII. Cím),

e) a ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó, az a)–d) pont ban
fel so rolt bûn cse lek mé nyek
 miatt van he lye.”

94.  § (1) A Be. 204.  §-a (4) be kez dé sé nek el sõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tit kos adat szer zés be fe je zé sét kö ve tõ nyolc na pon
be lül a tit kos adat szer zést foly ta tott ügyész, il le tõ leg nyo -
mo zó ha tó ság meg sem mi sí ti a tit kos adat szer zés cél ja
szem pont já ból ér dek te len, rög zí tett ada tot és az ügy ben
nem érin tett sze mély rög zí tett ada ta it, ki vé ve azo kat az
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ada to kat, ame lyek fel hasz ná lá sát a 206.  § (4)–(5) be kez dé -
se le he tõ vé te szi.”

(2) A Be. 204.  §-a (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról je len tést (168.  §)
kell ké szí te ni, amely rész le te sen tar tal maz za a tit kos adat -
szer zés le fo lyá sát, így kü lö nö sen azt, hogy an nak so rán
mi lyen esz közt, il le tõ leg mód szert, med dig és hol al kal -
maz tak, a tit kos adat szer zés – a fe dett nyo mo zó (178.  §) ki -
vé te lé vel – mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mélyt, il le tõ leg
jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tet érin tett, a
tit kos adat szer zés so rán mi lyen – a (4) be kez dés alap ján
meg nem sem mi sí tett – ada tot, mi lyen mó don, mi lyen for -
rás ból hol és mi kor sze rez tek meg.”

(3) A Be. 205.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos bí -
ró sá gi ira to kat az en ge dé lye zõ bí ró ügyel osz tást vég zõ ve -
ze tõ je, va la mint a 207.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
igaz ga tá si ve ze tõ je is meg is mer he ti.”

95.  § (1) A Be. 206.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tit kos adat szer zés ered mé nye an nak a bûn cse lek -
mény nek a bi zo nyí tá sá ra, és az zal szem ben hasz nál ha tó
fel, amely  miatt, és aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a
bí ró ság en ge dé lyez te.”

(2) A Be. 206.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (6) be -
kez dés re mó do sul:

„(4) Aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a bí ró ság en -
ge dé lyez te, a tit kos adat szer zés ered mé nye olyan bûn cse -
lek mény bi zo nyí tá sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge -
dély ben nem je löl tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer -
zés e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) ez utób -
bi bûn cse lek mény te kin te té ben is fenn áll nak.

(5) An nak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
 miatt a tit kos adat szer zést a bí ró ság en ge dé lyez te, a tit kos
adat szer zés ered mé nye min den el kö ve tõ vel szem ben fel -
hasz nál ha tó.”

(3) A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 206/A.  §-sal egé szül
ki:

„A titkos információgyûjtés eredményének felhasználása

206/A.  § (1) A bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói en ge -
dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye a bün -
te tõ el já rás ban ak kor hasz nál ha tó fel, ha

a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény te kin te té ben fenn áll nak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét kö ve tõ en a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul ele -
get tett.

(2) Aki vel szem ben a bí ró ság bûn ül dö zé si cél ból tit kos
in for má ció gyûj tést en ge dé lye zett, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a tit kos in for -
má ció gyûj tés ered mé nye olyan bûn cse lek mény bi zo nyí tá -
sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge dély ben nem je löl -
tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer zés e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei ez utób bi bûn cse lek mény te kin te -
té ben is fenn áll nak.

(3) An nak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
 miatt a tit kos in for má ció gyûj tést a bí ró ság en ge dé lyez te,
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye min den el kö -
ve tõ vel szem ben fel hasz nál ha tó.

(4) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói, il le tõ leg
igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dély hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a bün te tõ el já rás ban ak kor hasz nál -
ha tó fel, ha

a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény te kin te té ben fenn áll nak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét kö ve tõ en a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul ele -
get tett.

(5) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén is ki zá ró lag az en ge dély ben
meg je lölt sze mély bûn cse lek mé nyé nek bi zo nyí tá sá ra
hasz nál ha tó fel.

(6) A bí rói, il le tõ leg igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dély hez 
kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek a bün te tõ el -
já rás ban bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz ná lá sát az
(1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a nyo mo zás el ren de lé sét kö ve tõ en az ügyész in dít -
vá nyoz hat ja. Az in dít vány ról a nyo mo zá si bí ró ha tá roz.

(7) A bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés
té nyét a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el nö ke iga zol ja. Az iga -
zo lás tar tal maz za a bí ró ság meg je lö lé sét, az en ge déllyel
érin tett ügy szá mát és tár gyát, az érin tett sze mély ne vét, a
tit kos in for má ció gyûj tés en ge dé lye zé sé re irá nyu ló elõ ter -
jesz tés, il le tõ leg az en ge dély ke re te it.”

96.  § (1) A Be. 207.  §-a (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[A nyo mo zá si bí ró dönt]
„a) a vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság ha tás kö ré be tar -

to zó kény szer in téz ke dé sek kel, az el me ál la pot meg fi gye lé -
sé vel kap cso la tos in dít vá nyok ról, a vé dõ ki zá rá sá ról, il le -
tõ leg az elõ ze tes le tar tóz ta tott pszi chi át ri ai ke ze lés re az
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet be tör té -
nõ be uta lá sá ról,

b) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé rõl [203.  § (4) és
(6) bek.], meg szün te té sé rõl [205.  § (3) bek.], va la mint a
tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek bün te tõ el já rás ban
bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz ná lá sá nak le he tõ sé -
gé rõl [206/A.  § (6) bek.],”
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(2) A Be. 207.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zá si bí ró dönt]
„e) a 149.  § (3) be kez dé se, a 150.  § (2) be kez dé se, a

151.  § (4) be kez dé se, va la mint a 153.  § (2) be kez dé se sze -
rin ti ha tá ro zat el le ni pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat, to váb bá a
151.  § (2) be kez dé se sze rin ti ügyé szi ha tá ro zat el le ni pa -
naszt el uta sí tó ha tá ro zat tal szem ben elõ ter jesz tett fe lül bí -
rá la ti in dít vány ról, va la mint a rend bír ság 161.  § (6) be kez -
dé se sze rin ti el zá rás ra tör té nõ át vál toz ta tá sá ról.”

97.  § (1) A Be. 210.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zá si bí ró ülést tart, ha az in dít vány tár gya]
„a) a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény -

szer in téz ke dés (129.  §, 137.  §, 138.  §, 138/A.  §, 140.  §,
146.  §) el ren de lé se,”

(2) A Be. 210.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki, és a je len le gi b)–e) pont je lö lé se
c)–f) pont ra mó do sul:

[A nyo mo zá si bí ró ülést tart, ha az in dít vány tár gya]
„b) elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy há zi õri zet meg hosszab -

bí tá sa, és az in dít vány ban a ko ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a
meg hosszab bí tás oka ként új kö rül mény re hi vat koz tak,”

(3) A Be. 210.  §-a (1) be kez dé sé nek az elõ zõ be kez dés
alap ján d) pont ra mó do sult ren del ke zé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A nyo mo zá si bí ró ülést tart, ha az in dít vány tár gya]
„d) óva dék meg ál la pí tá sa (147.  §),”

(4) A Be. 210.  §-a (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az ülés mel lõz he tõ, ha az in dít vány tár gya el me ál -
la pot meg fi gye lé sé nek el ren de lé se, és azon a gya nú sí tott
az egész sé gi ál la po ta  miatt nem je len het meg, il le tõ leg a
jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len, to váb bá ha az in dít vány
tár gya óva dék meg ál la pí tá sa, és az elõ ze tes le tar tóz ta tás
el ren de lé se a 129.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott okán kí vül más okon is ala pult.”

98.  § (1) A Be. 211.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A nyo mo zá si bí ró meg ha tá roz za az ülés ha tár nap -
ját. Ha az in dít ványt az ügyész ter jesz tet te elõ, azt meg kül -
di a gya nú sí tott nak, a vé dõ nek, to váb bá gon dos ko dik a
gya nú sí tott nak a nyo mo zá si bí ró elõt ti meg je le né sé rõl, az
ülés ha tár nap já ról és he lyé rõl ér te sí ti a vé dõt. Ha az in dít -
ványt nem az ügyész ter jesz tet te elõ, azt a nyo mo zá si bí ró
meg kül di a gya nú sí tott nak, a vé dõ nek, in téz ke dik a szük -
sé ges ira tok be szer zé se iránt, to váb bá az ülés ha tár nap já ról 
és he lyé rõl ér te sí ti az in dít vá nyo zót, az ügyészt, a gya nú sí -
tot tat és a vé dõt.”

(2) A Be. 211.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A 210.  § (1) be kez dé sé nek a)–d) pont ja ese tén a vizs -
gá lat ki ter jed a gya nú sí tott sze mé lyi kö rül mé nye i re is.”

99.  § A Be. 215.  §-a (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény -
szer in téz ke dés meg szün te té se  miatt be je len tett ügyé szi
fel leb be zés – fel té ve, hogy a meg szün te tést nem az ügyész
in dít vá nyoz ta – ha lasz tó ha tá lyú.”

100.  § (1) A Be. 216.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügyész, a 193.  § (1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse -
lek ményt ma ga vé gez te, en nek meg tör tén te után, ha pe dig
azt a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az ira tok hoz zá ér ke zé sét
kö ve tõ har minc na pon be lül az ügy ira ta it meg vizs gál ja, és 
en nek ered mé nyé hez ké pest]

„d) az ügyet köz ve tí tõi el já rás ra utal hat ja, il let ve a vád -
eme lés el ha lasz tá sá ról ha tá roz hat,”

(2) A Be. 216.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Az ügyész, a 193.  § (1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse -
lek ményt ma ga vé gez te, en nek meg tör tén te után, ha pe dig
azt a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az ira tok hoz zá ér ke zé sét
kö ve tõ har minc na pon be lül az ügy ira ta it meg vizs gál ja, és 
en nek ered mé nyé hez ké pest]

„e) vá dat emel, vagy ha tá roz a vád eme lés rész be ni mel -
lõ zé sé rõl.”

(3) A Be. 216.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (2) és (3) be kez dés szá mo zá sa (3) és
(4) be kez dés re mó do sul:

„(2) Ha az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról va ló dön tés hez párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el, a párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény el ké szí té sé nek ide je az (1) be kez dés
sze rin ti ha tár idõ be nem szá mít be le.”

(4) A Be. 216.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Az ügyész a vád eme lés rész be ni mel lõ zé sé rõl
(220.  §), a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy an nak meg ta -
ga dá sá ról [221/A.  § (4) bek.], a vád eme lés el ha lasz tá sá ról
(222.  §), a párt fo gói vé le mény be szer zé sé rõl [224.  §
(1) bek.], a vád eme lés el ha lasz tá sa után az el já rás meg -
szün te té sé rõl [226.  § (1)–(2) bek.], va la mint az e fe je zet
sze rin ti ügyé szi ha tá ro za tok el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá -
ról a vád eme lés sza ka szá ban [228.  § (3) bek.] ha tá ro za tot
hoz.”

101.  § A Be. 219.  §-a (4) be kez dé sé nek el sõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha az ügyész a kü lö nö sen vé dett ta nú val lo má sát a bí -
ró sá gi el já rás ban bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni, a
kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott ta nú ki hall ga tá sá ról ké szült 
jegy zõ könyv-ki vo na tot csa tol ja a vád eme lés alap já ul szol -
gá ló ira tok hoz, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er rõl, va la mint e
csa tolt irat meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl ér te sí ti.”
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102.  § A Be. 220.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi ren del ke zés az (1) be kez dés je lö lést
kap ja:

„(2) Az zal a bûn cse lek ménnyel kap cso lat ban, amely
 miatt az ügyész a vád eme lést mel lõz te, a bûn ügyi költ sé get 
az ál lam vi se li.”

103.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 221/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A közvetítõi eljárás

221/A.  § (1) A köz ve tí tõi el já rás a sze mély el le ni (Btk.
XII. fe je zet I. és III. cím), a köz le ke dé si (Btk. XIII. fe je -
zet), il le tõ leg a va gyon el le ni (Btk. XVIII. fe je zet), öt évi
sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn -
cse lek mény  miatt in dult bün te tõ el já rás tar ta ma alatt, a
gya nú sí tott vagy a sér tett in dít vá nyá ra, il le tõ leg ön kén tes
hoz zá já ru lá suk kal al kal maz ha tó el já rás.

(2) A köz ve tí tõi el já rás cél ja, hogy a bûn cse lek mény kö -
vet kez mé nye i nek jó vá té te lét és a gya nú sí tott jö võ be ni jog -
kö ve tõ ma ga tar tá sát elõ se gít se. A köz ve tí tõi el já rás ban ar -
ra kell tö re ked ni, hogy a gya nú sí tott és a sér tett kö zött – a
gya nú sí tott te vé keny meg bá ná sát meg ala po zó – meg ál la -
po dás jöj jön lét re. Az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá nak a
bün te tõ el já rás alatt egy al ka lom mal van he lye.

(3) Az ügyész hi va tal ból, vagy a gya nú sí tott, a vé dõ, il -
le tõ leg a sér tett in dít vá nyá ra az el já rást leg fel jebb hat hó -
na pi idõ tar tam ra fel füg gesz ti, és az ügyet köz ve tí tõi el já -
rás ra utal ja, ha

a) a Btk. 36.  §-a alap ján az el já rás meg szün te té sé nek
vagy a bün te tés kor lát lan eny hí té sé nek le het he lye,

b) a gya nú sí tott a nyo mo zás so rán be is me rõ val lo mást
tett, vál lal ja, és ké pes a sér tett ká rát meg té rí te ni vagy a
bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it más mó don a sér -
tett nek jó vá ten ni,

c) a gya nú sí tott és a sér tett is hoz zá já rult a köz ve tí tõi
el já rás le foly ta tá sá hoz, va la mint

d) a bûn cse lek mény jel le gé re, az el kö ve tés mód já ra és
a gya nú sí tott sze mé lyé re te kin tet tel a bí ró sá gi el já rás le -
foly ta tá sa mel lõz he tõ, vagy meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy a bí ró ság a te vé keny meg bá nást a bün te tés ki sza bá sa
so rán ér té kel ni fog ja.

(4) A köz ve tí tõi el já rás tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot a
sér tet tel, a fel je len tõ vel és a ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ -
jé vel, va la mint a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör -
rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ me gyei (fõ vá ro si) igaz -
ság ügyi hi va tal lal is kö zöl ni kell. Az el já rást fel füg gesz tõ
és a köz ve tí tõi el já rást el ren de lõ ha tá ro zat el len nincs he -
lye jog or vos lat nak.

(5) A gya nú sí tott nak és a sér tett nek a köz ve tí tõi el já rás
so rán tett, az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény re vo nat -
ko zó nyi lat ko za ta bi zo nyí tá si esz köz ként nem hasz nál ha tó 
fel. A köz ve tí tõi el já rás ered mé nyét nem le het a gya nú sí -
tott ter hé re ér té kel ni.

(6) A köz ve tí tõi el já rást a köz ve tí tõi te vé keny sé get vég -
zõ párt fo gó fel ügye lõ foly tat ja le; a köz ve tí tõi el já rás rész -
le tes sza bá lya it kü lön tör vény ál la pít ja meg.

(7) Ha a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes, és a Btk. 36.  §-a
(1) be kez dé se al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el -
já rást meg szün te ti; ha a Btk. 36. §-a (2) be kez dé se al kal -
ma zá sá nak le het he lye, vá dat emel. Ha a gya nú sí tott a köz -
ve tí tõi el já rás ered mé nye ként lét re jött meg ál la po dás tel je -
sí té sét meg kezd te, de a bün tet he tõ sé ge nem szûnt meg, az
ügyész a há rom évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt a vád eme lést egy év tõl
két évig ter je dõ idõ re el ha laszt hat ja.”

104.  § (1) A Be. 224.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Meghallgatás a közvetítõi eljárásra utalás 
és a vádemelés elhalasztása elõtt”

(2) A Be. 224.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás fel té te le i nek 
vizs gá la ta cél já ból – szük ség ese tén a gya nú sí tott ra vo nat -
ko zó párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé se után – meg -
hall gat ja a gya nú sí tot tat és a sér tet tet. Ha ez szük sé ges, a
párt fo gó fel ügye lõ is meg hall gat ha tó.”

105.  § (1) A Be. 226.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az el já rást a vád eme lés el ha lasz tá sa tar ta má nak el -
tel te elõtt is meg kell szün tet ni, ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya -
nú sí tott iga zol ja, hogy leg alább hat hó na pig fo lya ma tos,
ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó -
szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré sze sült vagy
meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett részt, il let ve,
ha a tar tás el mu lasz tá sa vét sé gé nek gya nú sí tott ja a tar tá si
kö te le zett sé gét tel je sí tet te, to váb bá, ha a gya nú sí tott a köz -
ve tí tõi el já rás ban vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get tett.”

(2) A Be. 226.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Ha az ügyész az (1), il let ve a (2) be kez dés alap ján
meg szün te ti az el já rást, kö te le zi a ter hel tet a bûn ügyi költ -
ség meg fi ze té sé re. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik ar ra a 
bûn ügyi költ ség re, amely nek vi se lé sé re e tör vény alap ján
mást kell kö te lez ni.”

106.  § A Be. 227.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a vád eme lés el ha lasz tá sá ra a 222.  § (2) be kez dé se
alap ján ke rült sor, vá dat kell emel ni, ha]

„a) a gya nú sí tott a vád eme lés el ha lasz tá sá tól szá mí tott
egy éven be lül ok irat tal nem iga zol ja, hogy leg alább hat
hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó
ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban
ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett
részt, il le tõ leg”
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107.  § A Be. 228.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Aki re néz ve az ügyész e fe je zet sze rin ti el já rá sá ban
ho zott ha tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz, a ha tá ro zat el len
a köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül pa nasszal él het.”

108.  § A Be. 229.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ügyész vagy a fe let tes ügyész a sér tett nek a
fel je len tést el uta sí tó vagy a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá -
ro zat el le ni pa na szát el uta sí tot ta, és a 199.  § (2) be kez dé se
alap ján pót ma gán vád nak van he lye – fel té ve, hogy a pót -
ma gán vád eme lé sét a 199.  § (3) be kez dé se nem zár ja ki –,
to váb bá ha az ügyész a vád eme lést rész ben mel lõz te, a sér -
tett a pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat -
van na pon be lül pót ma gán vád ló ként lép het fel.”

109.  § A Be. 230.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel lép ni, jo gi
kép vi se lõ je út ján az ügy ben ad dig el járt el sõ fo kú ügyész -
ség nél vád in dít ványt nyújt be.”

110.  § A Be. 231.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„231.  § (1) A bí ró ság a vád in dít ványt el fo gad ja, ha el -
uta sí tá sá nak nincs he lye.

(2) A bí ró ság a vád in dít ványt el uta sít ja, ha
a) a pót ma gán vád ló a vád in dít ványt a 229.  § (1) be kez -

dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el tel te után nyúj tot ta be,
b) a pót ma gán vád ló nak nincs jo gi kép vi se lõ je, ki vé ve

ha a ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló jo gi szak vizs gá -
val ren del ke zik [56.  § (4) bek.],

c) a vád in dít ványt nem az ar ra jo go sult nyúj tot ta be,
d) a vád nem tör vé nyes [2.  § (2) bek.], vagy a vád in dít -

vány nem tar tal maz za a 230.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat.
(3) A pót ma gán vád ló a 229.  § (1) be kez dés ben meg ha -

tá ro zott ha tár idõ le tel te elõtt a vád in dít ványt is mé tel ten
be nyújt hat ja, ha azt ko ráb ban a (2) be kez dés b) vagy
c) pont ja alap ján uta sí tot ták el, és az el uta sí tás oka már
nem áll fenn.

(4) A vád in dít ványt nem le het el uta sí ta ni ab ból az ok -
ból, hogy nem tar tal maz za a vád lott nak a 117.  § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt sze mé lyi ada ta it, és azok az ira tok ból
nem ál la pít ha tók meg, ha a vád lott sze mély azo nos sá ga
ezek hi á nyá ban is két sé get ki zá ró an meg ál la pít ha tó.”

111.  § A Be. 232.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„232.  § (1) Ha a bí ró ság nak az ügy ben nincs ha tás kö re
vagy nem il le té kes, az ügyet a ha tás kör rel ren del ke zõ vagy 
il le té kes bí ró ság hoz át te szi.

(2) Ha a bí ró ság a vád in dít ványt nem uta sí tot ta el,
a) gon dos ko dik ar ról, hogy a bi zo nyí tá si esz kö zök a

tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak,
b) kény szer in téz ke dést ren del het el.”

112.  § A Be. 233.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„233.  § (1) Ahol e tör vény vád ira tot em lít, ott a bí ró ság
ál tal el fo ga dott vád in dít ványt is ér te ni kell.

(2) A vád lott a vád in dít vány el fo ga dá sa után jo go sult a
nyo mo zás ira ta i nak a meg is me ré sé re.

(3) A pót ma gán vád ló az ira tok tól el kü lö nít ve, zár tan ke -
zelt ira to kat nem is mer he ti meg.

(4) A vád in dít vány el uta sí tá sa nem aka dá lya an nak,
hogy a nyo mo zás foly ta tá sát ren del jék el (191.  §).”

113.  § (1) A Be. 239.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a tár gya lá son ho zott ha tá ro zat ren del ke -
zõ ré szét tel jes ter je del mé ben, in do ko lá sát pe dig a (3) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal ak kor is nyil vá no san hir -
de ti ki, ha a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got ki zár ta.”

(2) A Be. 239.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A bí ró ság nem hir de ti ki nyil vá no san a ha tá ro zat in -
do ko lá sá nak ré szét ké pe zõ azo kat az ada to kat, me lyek
nyil vá nos ság ra ho za ta la azon ér dek sé rel mét ered mé nyez -
né, amely nek vé del mé ben a zárt tár gya lást a bí ró ság el ren -
del te.”

114.  § A Be. 242.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A tár gya lá son vé dõ rész vé te le kö te le zõ]
„b) a 46.  §-ban sza bá lyo zott ese tek ben,”

115.  § (1) A Be. 250.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni]
„c) a bí ró sá gi el já rás he lyét, a tár gya lás ki tû zött és tény -

le ges meg nyi tá sá nak idõ pont ját, el té rés ese tén an nak okát,
va la mint a jegy zõ könyv le zá rá sá nak idõ pont ját,”

(2) A Be. 252.  §-a (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a bí ró ság íté le te el sõ fo kon vagy má sod fo kon jog -
erõ re emel ke dik, rö vi dí tett jegy zõ köny vet le het  készí -
teni.”

116.  § (1) A Be. 258.  §-ának (1) be kez dé se b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az íté let és az ügy dön tõ vég zés be ve ze tõ ré szé ben kell
fel tün tet ni]

„b) a bí ró ság meg ne ve zé sét, a bí ró sá gi ügy szá mot, va la -
mint a bí ró sá gi el já rás he lyét;”

(2) A Be. 258.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az õri zet be vé tel rõl, az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl, a lak hely el ha gyá si
ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, va la mint a tá vol tar tás ról ren -
del ke zõ ha tá ro zat tar tal má ra az (1) be kez dés b)–d) pont já -
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ban, to váb bá a (2) be kez dés a) és b) pont já ban fog lal tak
irány adók.”

117.  § A Be. 260.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) A per ve ze tõ vég zést – az ügy bí ró ság ra ér ke zé sét
kö ve tõ en az ügy me ne tét meg ál la pí tó, az el já rá si cse lek -
mény elõ ké szí té sé re irá nyu ló vagy vég re haj tá sa ér de ké -
ben tett, de nem az ügy ér de mé rõl ren del ke zõ ha tá ro za -
tot –, il let ve a ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói in téz ke -
dé se ket nem kell in do kol ni. A bi zo nyí tá si in dít vány el uta -
sí tá sá nak in do ka it az ügy dön tõ ha tá ro zat ban kell ki fej te ni.

(2) A ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói in téz ke dés sel
szem ben, va la mint, ha e tör vény ki vé telt nem tesz, per ve -
ze tõ vég zés sel szem ben jog or vos lat nak nincs he lye.”

118.  § (1) A Be. 262.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tár gya lás ve ze té se és rend jé nek fenn tar tá sa kö ré ben
ho zott ha tá ro zat ki vé te lé vel a ha tá ro za tot kö zöl ni kell az
ügyésszel, a pót ma gán vád ló val, az ügy át té te lé rõl, a bí ró -
ság ki je lö lé sé rõl és az el já rás fel füg gesz té sé rõl ho zott ha -
tá ro za tot kö zöl ni kell a sér tet tel is.”

(2) A Be. 262.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ügyész, a vád lott, a vé dõ, a pót ma gán vád ló és a
sér tett ré szé re az ügy dön tõ ha tá ro zat in do ko lást is tar tal -
ma zó ki ad má nyát ak kor is kéz be sí te ni kell, ha ve lük a ha -
tá ro zat ren del ke zõ ré szét ki hir de tés vagy kéz be sí tés út ján
már kö zöl ték, egyéb ként a ha tá ro zat in do ko lást is tar tal -
ma zó ki ad má nyát – ha a ha tá ro zat el len a fel so rol ta kon kí -
vül más fel leb be zett – a fel leb be zõ nek kell kéz be sí te ni.”

119.  § (1) A Be. 263.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ta nács el nö ke az ügy ira ta i nak a bí ró ság hoz ér ke -
zé sét kö ve tõ en hat van na pon be lül meg vizs gál ja, hogy
van-e he lye a 264–271.  §-ok ban fog lalt ren del ke zé sek al -
kal ma zá sá nak.”

(2) A Be. 263.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ha köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá nak le het he lye, és
az ügyész az el já rást a 221/A.  § (4) be kez dé se alap ján nem
füg gesz tet te fel, a ta nács el nö ke a vád irat kéz be sí té sé vel
egy ide jû leg tá jé koz tat ja a vád lot tat, a vé dõt és a sér tet tet a
köz ve tí tõi el já rás irán ti in dít vány meg té te lé nek le he tõ sé -
gé rõl és a köz ve tí tõi el já rás kö vet kez mé nye i rõl.”

120.  § (1) A Be. 266.  §-a (3) be kez dé sé nek he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,(3) A bí ró ság az el já rást fel füg geszt he ti,
a) ha a vád lott hu za mo sabb ide ig kül föl dön tar tóz ko -

dik,
b) ha az ügyész meg ke re sé se a vád irat hi á nyos sá ga i nak 

pót lá sá ra, a bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra, biz to sí tá sá ra, 

meg vizs gá lá sá ra és ar ra irá nyult, hogy a bi zo nyí té kok a
tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak [268.  § (1) bek.],

c) a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben, leg fel -
jebb hat hó nap ra.”

(2) A Be. 266.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a bí ró ság a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz ke dést nem tart ja in do kolt nak, és a vád lott kül -
föl di tar tóz ko dá si he lye is mert, a bí ró ság nem zet kö zi, il let -
ve eu ró pai el fo ga tó pa ran csot bo csát ki, és a vád lott ki ada -
tá sa vagy eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sa
irán ti el já rást kez de mé nyez. Ha a vád lott ki ada tá sát, il let ve 
eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sát meg ta -
gad ták, il le tõ leg a ki ada tás ra vagy át adás ra nincs le he tõ -
ség, a bí ró ság – ha a fel té te lek fenn áll nak – a bün te tõ el já -
rás át adá sát kez de mé nyez he ti.”

(3) A Be. 266.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Az el já rást foly tat ni kell, ha a fel füg gesz tés tõl szá -
mí tott egy éven be lül a vád lott nem iga zol ja, hogy leg alább 
hat hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó -
gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá -
tás ban ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá -
son vett részt, il le tõ leg ha az ügyész a vád lott el len ká bí tó -
szer rel vissza élés  miatt újabb vád ira tot nyúj tott be.”

121.  § (1) A Be. 267.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró ság az el já rást meg szün te ti,]

„h) és a vád lot tat meg ro vás ban (Btk. 71.  §) ré sze sí ti, ha
a bûn cse lek mény már nem ve szé lyes, vagy oly cse kély
fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al -
kal maz ha tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz -
ke dés al kal ma zá sa is szük ség te len,”

(2) A Be. 267.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
j)–l) pon tok kal egé szül ki:

[A bí ró ság az el já rást meg szün te ti,]

„j) ha a vád nem tör vé nyes [2.  § (2) bek.],

k) ha a vád irat nem fe lel meg a 217.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak nak, és az ügyész nem tett ele get a 268.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti meg ke re sés ben fog lal tak nak,

l) te vé keny meg bá nás ese tén [Btk. 36.  § (1) bek.].”

(3) A Be. 267.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a sér tett hat van na pon be lül nem lép fel pót ma gán -
vád ló ként, az el já rást a bí ró ság meg szün te ti.”

122.  § A Be. 268.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ügyész meg ke re sé se a vád irat hi á nyos sá ga i nak pót -
lá sá ra, bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra, biz to sí tá sá ra,
meg vizs gá lá sá ra és ar ra irá nyul hat, hogy a bi zo nyí té kok a
tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak.”
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123.  § A Be. 270.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság meg ál la pít hat ja, hogy a vád tár gyá vá tett
cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en ho gyan mi nõ -
sül het, ek kor ha tá roz hat a bí ró ság ta ná csa elé uta lás ról, az
át té tel rõl, az egye sí tés rõl, az el kü lö ní tés rõl, az el já rás fel -
füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl.”

124.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 270/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A bíróság tanácsa elé utalás

270/A.  § (1) A bí ró ság az ügyet a bí ró ság egy hi va tá sos
bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta ná csa elé utal ja, ha ezt a vád -
tól el té rõ mi nõ sí tés kér dé sé ben ho zott ha tá ro za ta szük sé -
ges sé te szi.

(2) A bí ró ság az (1) be kez dés sze rint ren del kez het, ha
más ok ból azt szük sé ges nek tart ja.”

125.  § A Be. 272.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„272.  § (1) Ha a tár gya lás elõ ké szí té se so rán vizs gált
kér dé sek ben a ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt az ügyész, a
vád lott vagy a sér tett meg hall ga tá sa lát szik szük sé ges nek,
a bí ró ság a 263.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le tel te után har minc na pon be lül ülést tart.

(2) Az elõ ké szí tõ ülés kö te le zõ, ha
a) a bí ró ság a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá -

to zó kény szer in téz ke dés (129.  §, 137.  §, 138.  §, 138/A.  §,
140.  §) el ren de lé sé rõl, il le tõ leg elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy
há zi õri zet fenn tar tá sá ról ha tá roz, és az in dít vány ban a ko -
ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a fenn tar tás oka ként új kö rül -
mény re hi vat koz tak,

b) a vád irat köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a
vád lott, a vé dõ vagy a sér tett köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá -
sát in dít vá nyoz ta,

c) a vád lott vagy a vé dõ je a ta nú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sá nak meg szün te té sét in dít vá nyoz ta.

(3) A ta nács el nö ke az elõ ké szí tõ ülés ha tár nap já ról az
ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt ér te sí ti; a (2) be kez dés ese -
tén, va la mint ha a vád lott meg hall ga tá sa más ok ból szük -
sé ges, a vád lot tat és – kö te le zõ vé de lem ese tén – a vé dõt,
to váb bá a (2) be kez dés b) pont ja ese tén a sér tet tet  meg -
idézi.

(4) Az elõ ké szí tõ ülés nem tart ha tó meg az ügyész, va la -
mint a meg idé zett vád lott és vé dõ tá vol lé té ben, ki vé ve, ha
az elõ ké szí tõ ülés tár gya elõ ze tes le tar tóz ta tás, lak hely el -
ha gyá si ti la lom, há zi õri zet, tá vol tar tás vagy ide ig le nes
kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se.

(5) Ha az elõ ké szí tõ ülés tar tá sa alap já ul szol gá ló in dít -
ványt elõ ter jesz tõ az idé zés el le né re nem je le nik meg, úgy
kell te kin te ni, mint aki az in dít vá nyát vissza von ta.

(6) Az elõ ké szí tõ ülé sen a ta nács el nö ke a szük sé ges ter -
je de lem ben is mer te ti az ügyet, a ta nács tag jai, az ügyész, a
vád lott és a vé dõ to váb bi ira tok is mer te té sét in dít vá nyoz -
hat ják.

(7) A ta nács el nö ke és tag jai az ügyész hez, a vád lott hoz, 
és – a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kör ben – a
sér tett hez kér dést in téz het nek. A vád lott hoz az ügyész, a
vé dõ, és – a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kör -
ben – a sér tett is in téz het kér dést, az ügyész hez in té zen dõ
kér dés re a vád lott és a vé dõ in dít ványt te het.

(8) Ha a vád lott vagy a vé dõ a kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tott ta nút meg ne ve zi, vagy a sze mé lyét más, két sé get ki -
zá ró mó don azo no sít ja, a bí ró ság a ta nú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sát meg szün te ti. Eb ben az eset ben a ta nú idé zé -
sé re és ki hall ga tá sá ra az ál ta lá nos sza bá lyok irány adó ak; a
ta nács el nö ke szük ség ese tén hi va tal ból vagy in dít vány ra a 
ta nú vé del mé nek más for má ját kez de mé nye zi.”

126.  § A Be. 275.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár gya lás elõ ké szí té sé nek be fe je zé se, il le tõ leg a
tár gya lás ki tû zé se után – ha szük sé ges – a 267. és a
269.  §-ban sza bá lyo zott kér dé sek ben a bí ró ság ta nács ülé -
sen, a 264., 265., 266., 268., 270., 270/A. és 271.  §-ban
sza bá lyo zott kér dé sek ben a ta nács el nö ke ha tá roz.”

127.  § (1) A Be. 276.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Nincs he lye fel leb be zés nek]

„c) az el já rás nak a 188.  § (1) be kez dé se a) pont ja vagy a
266.  § (1) be kez dé se b) és c) pont ja, va la mint (3) be kez dé -
sé nek a) és b) pont ja alap ján tör tént fel füg gesz té se,”

[el len.]

(2) A Be. 276.  §-a (1) be kez dé se e) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, és a je len le gi e)–h) pon tok  jelö -
lése f)–i) pont ra mó do sul:

[Nincs he lye fel leb be zés nek]

„e) a bí ró ság ta ná csa elé uta lás vagy en nek  megtaga -
dása,”

[el len].

128.  § (1) A Be. 278.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A tár gya lás ha tár nap ját az ügyek ér ke zé si sor rend -
jé nek fi gye lem be vé te lé vel és a so ron kí vü li ség re vo nat ko -
zó ren del ke zé sek szem elõtt tar tá sá val a le he tõ leg kö ze leb -
bi nap ra úgy kell ki tûz ni, hogy a bí ró ság az ügyet le he tõ leg 
el na po lás nél kül, éssze rû ha tár idõn be lül be tud ja fe jez ni.”

(2) A Be. 278.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) Ha a le foly ta tan dó bi zo nyí tá si el já rás nagy ter je del -
me  miatt nyil ván va ló, hogy az ügyet egy tár gya lá si na pon
nem le het be fe jez ni, több vagy foly ta tó la gos tár gya lá si ha -
tár na pot kell ki tûz ni, és tö re ked ni kell ar ra, hogy a  bi -
zonyítási el já rást éssze rû ha tár idõn be lül be le hes sen  fe -
jezni.”
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129.  § A Be. 280.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re mó do sul:

„(2) A tár gya lás idõ pont já ban ti zen ne gye dik élet évét be 
nem töl tött sze mélyt, akit a nyo mo zás so rán a bí ró ság ta nú -
ként nem hall ga tott ki, de ta nú kén ti ki hall ga tá sa szük sé -
ges sé vált, ki kül dött bí ró vagy meg ke re sett bí ró ság út ján
kell ki hall gat ni.”

130.  § (1) A Be. 281.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
ren del ke zés sel egé szül ki:

„Ha az el já rás több vád lott el len fo lyik, a vád lott tá vol -
lé té ben is meg tart ha tó a tár gya lás nak az a ré sze, amely õt
nem érin ti; ek kor a meg nem je lent vád lott vé dõ jé nek tá -
vol lé té ben a tár gya lás nak ez a ré sze ak kor is meg tart ha tó,
ha a vé de lem kö te le zõ.”

(2) A Be. 281.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(7) Ha a ki tû zött új tár gya lá si ha tár nap ra a vád lot tat
azért nem le he tett elõ ve zet ni, mert a la kó he lyé rõl is me ret -
len hely re tá vo zott, il le tõ leg ha az újabb tár gya lá si ha tár -
na pig az el fo ga tó pa rancs alap ján a vád lot tat nem si ke rült a
bí ró ság elé ál lí ta ni, a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a vád lott
is me ret len he lyen tar tóz ko dik, és a to váb bi ak ban a XXV.
Fe je zet sze rint jár el.”

131.  § A Be. 287.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb -
bi ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság a meg kez dett tár gya lást az ügy be fe je zé -
sé ig le he tõ leg nem sza kít ja meg. Ha az ügy ter je del me
 miatt vagy egyéb ok ból szük sé ges, a ta nács el nö ke a meg -
kez dett tár gya lást leg fel jebb nyolc nap ra fél be sza kít hat ja,
a bí ró ság pe dig – bi zo nyí tás ki egé szí té se cél já ból, a köz ve -
tí tõi el já rás ered mé nyes be fe je zé se ér de ké ben, vagy más
fon tos ok ból – a tár gya lást el na pol hat ja.”

132.  § A Be. 304.  §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vád lott és a vé dõ ér te sí té sét mel lõz ni le het a ti zen ne -
gye dik élet évét be nem töl tött ta nú ki hall ga tá sá ra vo nat ko -
zó bi zo nyí tás fel vé te lé rõl [280.  § (1)–(2) bek.].”

133.  § A Be. 309.  §-a (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár gya lás el na po lá sa után, ha szük sé ges, a bí ró -
ság ta nács ülé sen is ha tá roz hat az ügy át té te lé rõl [308.  §
(1) bek.], az ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl
[308.  § (2) bek.], az el já rás fel füg gesz té sé rõl [266.  §
(1)–(3), (6) és (8) bek.] vagy meg szün te té sé rõl [267.  §
(1) bek. c)–e), i), k)–l) pont], el já rá si cse lek mény el vég zé -
se irán ti in téz ke dés rõl (268.  §), va la mint a sze mé lyi sza -
bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val já ró kény szer in -
téz ke dés rõl.”

134.  § A Be. 310.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az ügyet át kell ten ni, ha a mó do sí tott vád el bí rá lá -
sa a bí ró ság ha tás kö rét meg ha lad ja, – a 17.  § (5), il let ve
(6) be kez dé sé re fi gye lem mel – más bí ró ság ki zá ró la gos il -
le té kes sé gé be, va la mint ha fi a tal ko rú ak el le ni, il le tõ leg
ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zik.”

135.  § (1) A Be. 312.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a sér tett hat van na pon be lül nem lép fel pót ma gán -
vád ló ként, az el já rást a bí ró ság meg szün te ti.”

(2) A Be. 312.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A pót ma gán vád ló jo gi kép vi se le te a vád in dít vány be -
nyúj tá sá tól kezd ve kö te le zõ.”

136.  § (1) A Be. 323.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ha tá ro zat ki hir de té se után a ta nács el nö ke meg -
kér de zi a je len lé võ fel leb be zés re jo go sul ta kat, hogy kí -
ván nak-e fel leb bez ni. A fel leb be zé si nyi lat ko za tok sor -
rend je a kö vet ke zõ: az ügyész, a pót ma gán vád ló, a ma gán -
fél, az egyéb ér de kel tek, a vád lott és a vé dõ nyi lat ko za ta.”

(2) A Be. 323.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel leb be zés ben olyan új tényt is le het ál lí ta ni és
olyan új bi zo nyí ték ra is le het hi vat koz ni, amely rõl a fel -
leb be zõ a ha tá ro zat ki hir de té se után szer zett tu do mást.
Olyan bi zo nyí tást is le het in dít vá nyoz ni, ame lyet az el sõ
fo kon el járt bí ró ság mel lõ zött.”

137.  § A Be. 324.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„324.  § (1) Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be -
zés re jo go sult

a) a vád lott,
b) az ügyész,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a vé dõ, a vád lott hoz zá já ru lá sa nél kül is,
e) a vád lott örö kö se, a pol gá ri jo gi igény nek helyt adó

ren del ke zés el len,
f) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a vád lott

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú vád lott tör vé nyes
kép vi se lõ je, há zas tár sa vagy élet tár sa,

g) a ma gán fél, a pol gá ri jo gi igényt ér dem ben el bí rá ló
ren del ke zés el len,

h) az, aki vel szem ben az íté let ren del ke zést tar tal maz, a 
reá vo nat ko zó ren del ke zés el len.

(2) Az ügyész a vád lott ter hé re és ja vá ra is, a pót ma gán -
vád ló ki zá ró lag a vád lott ter hé re fel leb bez het.”

138.  § (1) A Be. 327.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de tés kor nem
emel ke dik jog erõ re, a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról,
a lak hely el ha gyá si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, a tá vol tar -
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tás ról, az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl nyom ban
ha tá roz.”

(2) A Be. 327.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vád lott fel men té se, pró bá ra bo csá tá sa, az el já rás
meg szün te té se ese tén, vagy ha a bí ró ság nem sza bott ki
vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést, nem ren delt el ja ví tó in -
té ze ti ne ve lést, il le tõ leg ha a fel men tés ese tén nem ren delt
el kény szer gyógy ke ze lést, az elõ ze tes le tar tóz ta tást, a lak -
hely el ha gyá si ti lal mat, a há zi õri ze tet, a tá vol tar tást, il le tõ -
leg az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést meg szün te ti, és
nyom ban in téz ke dik a vád lott sza bad láb ra he lye zé sé rõl.”

139.  § A Be. 332.  §-a (1) be kez dé sé nek d) és e) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és e be kez dés a kö -
vet ke zõ f) és g) pont tal egé szül ki:

[A bí ró ság az el já rást meg szün te ti]
„d) ha a vád nem tör vé nyes [2.  § (2) bek.],
e) ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád nak

nincs he lye,
f) te vé keny meg bá nás ese tén [Btk. 36.  § (1) bek.],
g) a bün tet he tõ sé get meg szün te tõ egyéb ok [Btk. 32.  §

e) pont] ese tén.”

140.  § A Be. 334.  §-ának el sõ mon da ta he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„Az el já rás nak a 332.  § (1) be kez dé se a)–b) és
f)–g) pont ja alap ján tör tént meg szün te té se ese tén a bí ró ság
el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob zást ren del het el.”

141.  § (1) A Be. 339.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a vá dat az ügyész kép vi sel te, és a bí ró ság a vád -
lot tat fel men ti, vagy az el já rást az ügyész vád el ej té se  miatt 
meg szün te ti, az ál lam a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül – a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér ték ben – meg té rí ti a vád lott költ sé gét,
to váb bá vé dõ jé nek az el já rás so rán nem elõ le ge zett dí ját és 
költ sé gét.”

(2) A Be. 339.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Azt a párt fo gó ügy vé di dí jat, amely nek vi se lé sé re a
bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze mély nem kö te lez he tõ, az
ál lam vi se li.”

142.  § (1) A Be. 341.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tör vény ben ki zárt, az ar ra nem jo go sult tól szár -
ma zó vagy az el ké sett fel leb be zést az el sõ fo kú bí ró ság el -
uta sít ja. A tör vény ben ki zárt, vagy az ar ra nem jo go sult tól
szár ma zó fel leb be zést el uta sí tó vég zés el len to váb bi jog -
or vos lat nak nincs he lye. Az ilyen jog or vos lat el bí rá lá sát a
bí ró ság mel lõ zi, és er rõl a jog or vos lat elõ ter jesz tõ jét ér te -
sí ti.”

(2) A Be. 341.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi jo go sult ra
le járt, az el sõ fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke az ira to kat
– a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész út ján – az
ügy dön tõ ha tá ro zat írás ba fog la lá sát kö ve tõ en ha la dék ta -
la nul fel ter jesz ti a má sod fo kú bí ró ság hoz.”

143.  § (1) A Be. 343.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a pót ma gán vád ló jo gi kép vi se le te az el já rás
alatt meg szû nik, a bí ró ság az er rõl va ló tu do más szer zést
kö ve tõ nyolc na pon be lül fel szó lít ja a pót ma gán vád lót,
hogy jo gi kép vi se le té rõl nyolc na pon be lül gon dos kod jék.
Ha a pót ma gán vád ló a ki tû zött ha tár idõ alatt jo gi kép vi se -
lõ meg ha tal ma zá sá ról nem gon dos ko dik, az el já rást meg
kell szün tet ni. Er re a pót ma gán vád lót fi gyel mez tet ni kell.”

(2) A Be. 343.  §-a a kö vet ke zõ (9) be kez dés sel egé szül
ki:

„(9) A pót ma gán vád alap ján le foly ta tott el já rás ban ho -
zott jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tot a bí ró ság meg kül di az
ügy ben ko ráb ban el járt ügyész nek.”

144.  § A Be. 344.  §-a a kö vet ke zõ (2) és (3) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi ren del ke zés az (1) be kez dés szá -
mo zást kap ja:

„(2) A pót ma gán vád lót csak az zal a cse lek ménnyel, il -
le tõ leg a tény ál lás nak az zal a ré szé vel kap cso lat ban fel me -
rült bûn ügyi költ ség vi se lé sé re le het kö te lez ni, amely re a
vád in dít ványt elõ ter jesz tet te, és amely re a bí ró ság fel men -
tõ íté le tet ho zott vagy az el já rást meg szün tet te. A vád lott
fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se ese tén az ügy -
ben fel lé põ pót ma gán vád ló kat kü lön-kü lön kell kö te lez ni
a bûn ügyi költ ség fi ze té sé re. Ha a bûn ügyi költ ség, il le tõ -
leg an nak meg ha tá ro zott ré sze a pót ma gán vád lók sze rint
nem kü lö nít he tõ el, a bí ró ság a pót ma gán vád ló kat egye -
tem le ge sen kö te le zi a bûn ügyi költ ség fi ze té sé re.

(3) Ha a pót ma gán vád lók bûn ügyi költ ség ben va ló ma -
rasz ta lá sá nak van he lye, a pót ma gán vá dat el ej tõ pót ma -
gán vád lót a bûn ügyi költ ség ará nyos ré szé nek meg fi ze té -
sé re kell kö te lez ni.”

145.  § (1) A Be. 346.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be zés nek
van he lye a má sod fo kú bí ró ság hoz. Az el sõ fo kú bí ró ság
ügy dön tõ vég zé se el le ni fel leb be zés re az íté let el le ni fel -
leb be zés sza bá lyai irány adó ak.”

(2) A Be. 346.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Nincs he lye fel leb be zés nek

a) az el já rás 332.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján
tör tént meg szün te té se,
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b) a pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí té sé nek vagy a szü lõi
fel ügye le ti jog meg szün te té sé re irá nyu ló in dít vány egyéb
tör vé nyes út ra uta sí tá sa, va la mint

c) az íté let tu do má sul vé te lét kö ve tõ en tett jog or vos la ti
nyi lat ko zat el uta sí tá sa
el len.”

146.  § (1) A Be. 347.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A végzés elleni fellebbezés”

(2) A Be. 347.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„347.  § (1) Az el sõ fo kú bí ró ság nem ügy dön tõ vég zé se

el len fel leb be zés nek van he lye, ha azt e tör vény nem zár ja
ki. A vég zés el le ni fel leb be zés el in té zé sé re az íté let el le ni
fel leb be zés sza bá lyai irány adók.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság kü lön fel leb be zés sel nem tá -
mad ha tó vég zé sét és a ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói
in téz ke dé sét az ügy dön tõ ha tá ro zat el le ni fel leb be zés ben
le het sé rel mez ni.

(3) A vég zés a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt -
ha tó, ki vé ve, ha a fel leb be zés ha lasz tó ha tá lyát e tör vény
ki mond ja. Ki vé te le sen in do kolt eset ben a vég zés vég re -
haj tá sát mind az el sõ fo kú, mind a má sod fo kú bí ró ság fel -
füg geszt he ti.

(4) A má sod fo kú bí ró ság a vég zés el le ni fel leb be zést bi -
zo nyí tás fel vé te le ese tén tár gya lá son, egyéb ként ta nács -
ülé sen in té zi el.”

147.  § A Be. 348.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) Ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek az el kob zás -
ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé -
re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi igény re, a szü lõi fel ügye le -
ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi se lé sé re
vo nat ko zó ren del ke zé se el len irá nyul, a má sod fo kú bí ró -
ság az íté let nek csak ezt a ré szét bí rál ja fe lül.”

148.  § (1) A Be. 352.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Meg ala po zat lan ság [351.  § (2) bek.] ese té ben a má -
sod fo kú bí ró ság]

„b) az ira tok tar tal ma, tény be li kö vet kez te tés vagy a fel -
vett bi zo nyí tás alap ján az el sõ fo kú bí ró ság ál tal meg ál la -
pí tott tény ál lás tól el té rõ tény ál lást ál la pít hat meg, ha a
vád lott fel men té sé nek (rész be ni fel men té sé nek) vagy az
el já rás meg szün te té sé nek (rész be ni meg szün te té sé nek)
van he lye.”

(2) A Be. 352.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A má sod fo kú bí ró ság csak azok kal a té nyek kel
kap cso lat ban ér té kel he ti az el sõ fo kú bí ró ság tól el té rõ en a
bi zo nyí té ko kat, ame lyek re bi zo nyí tást vett fel, ki vé ve, ha
az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez te tés alap ján a
vád lot tat az (1) be kez dés b) pont ja alap ján fel men ti vagy
az el já rást meg szün te ti.”

149.  § A Be. 353.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„353.  § (1) A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí tás -
nak ak kor van he lye, ha az el sõ fo kú bí ró ság a tény ál lást
nem de rí tet te fel, vagy az hi á nyos, to váb bá, ha a bi zo nyí tás 
az el sõ fo kú bí ró sá gi el já rás ban meg va ló sult sza bály sér tés
or vos lá sát ered mé nyez he ti.

(2) A bi zo nyí tás fel vé te lé re – a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – tár gya lást kell ki tûz ni.

(3) Ha az ügy ben a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek to -
váb bi tisz tá zá sa ér de ké ben ki zá ró lag a vád lott meg hall ga -
tá sa szük sé ges, a má sod fo kú bí ró ság nyil vá nos ülést tart.

(4) A má sod fo kú bí ró ság mel lõ zi a bi zo nyí tás fel vé te lét
olyan tény re néz ve, amely a bû nös ség meg ál la pí tá sát, a
fel men tést, az el já rás meg szün te té sét, a bûn cse lek mény
mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát, il let ve az in téz ke dés al -
kal ma zá sát nem be fo lyá sol ta.”

150.  § (1) A Be. 358.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke]

„a) in téz ke dik – szük ség ese tén – a hi á nyok pót lá sa, az
ira tok ki egé szí té se, új ira tok be szer zé se vagy az el sõ fo kú
bí ró ság tól fel vi lá go sí tás meg szer zé se iránt,”

(2) A Be. 358.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
f)–h) pont tal egé szül ki:

[A má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke]

„f) vizs gál ja az el té rõ mi nõ sí tés le he tõ sé gé nek meg ál la -
pí tá sát,

g) vizs gál ja, hogy a má sod fo kú el já rás ban kö te le zõ-e
az ügyész és a vé dõ rész vé te le,

h) vizs gál ja, szük sé ges-e kény szer in téz ke dés sel kap -
cso lat ban ha tá roz ni.”

(3) A Be. 358.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ta nács el nö ke az ügy ér ke zé sé tõl szá mí tott hat -
van na pon be lül a le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra a fel leb -
be zés el bí rá lá sá ra ta nács ülést, nyil vá nos ülést vagy tár gya -
lást tûz ki.”

(4) A Be. 358.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A má sod fo kú bí ró ság a tár gya lás elõtt bi zo nyí tást
ren del het el, és a ta nács el nö ke az e mi att szük sé ges in téz -
ke dé se ket meg te he ti.”

151.  § A Be. 359.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sít ja, ha a
341.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben az el sõ fo kú
bí ró ság el mu lasz tot ta a fel leb be zés el uta sí tá sát, vagy a fel -
leb be zés ki egé szí té sé re irá nyu ló fel hí vás [358.  § (1) bek.
b) pont] nem ve ze tett ered mény re.”
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152.  § (1) A Be. 360.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A tanácsülés”

(2) A Be. 360.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„360.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz
a) a fel leb be zés el uta sí tá sá ról, az ügy át té te lé rõl, az

ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl,

b) ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek a le fog la lás
meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren -
del ke zé se el len irá nyul,

c) ha a vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el já rás ve le
szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,

d) ha a má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés foly tán a fel -
leb be zés sel nem érin tett vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az
el já rás ve le szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,
fel té ve, hogy e ren del ke zé se ket a fel leb be zés sel érin tett
vád lott ese té ben is ta nács ülé sen hoz za meg,

e) ha az el já rást a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont ja
alap ján meg kell szün tet ni,

f) ha az el sõ fo kú bí ró ság az íté le tét a 373.  § (1) be kez -
dé sé nek II–IV. pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály -
sér tés sel hoz ta meg.

(2) A ta nács el nö ke ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá -
nos ülést, il le tõ leg tár gya lást tûz het ki.

(3) A ta nács el nö ke a fel leb be zõ ket ér te sí ti a ta nács ülés
ki tû zé sé rõl, és ar ról, hogy fel leb be zé sü ket nyolc na pon be -
lül ki egé szít he tik, vagy a más ál tal be je len tett fel leb be zés -
re (in dít vány ra vagy nyi lat ko zat ra) ész re vé te le ket te het -
nek.

(4) Ha az el sõ fo kú íté let el len ki zá ró lag a vád lott ja vá ra
je len tet tek be fel leb be zést, és a tény ál lás meg ala po zott, a
ta nács el nö ke tá jé koz tat ja a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt
és azt, aki fel leb be zett az ügy ben el já ró ta nács össze té te lé -
rõl és ar ról, hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés,
vagy ha an nak fel té te lei fenn áll nak, tár gya lás ki tû zé sét. Ha 
nyil vá nos ülés vagy tár gya lás ki tû zé sét sen ki sem kér te, a
má sod fo kú bí ró ság az ügyet ta nács ülé sen in téz he ti el.

(5) Ha a má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ál la pít ja meg,
hogy az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el, az ügyet nyil -
vá nos ülés re vagy tár gya lás ra tû zi ki. A má sod fo kú bí ró -
ság a ta nács ülé sen hoz ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen,
il le tõ leg tár gya lá son is meg hoz hat ja, ha az en nek alap já ul
szol gá ló okot a nyil vá nos ülé sen, il le tõ leg a tár gya lá son
ész le li.”

153.  § A Be. 361.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„361.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés el in té zé -
sé re nyil vá nos ülést tart, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen in -
téz he tõ el, vagy tár gya lást kell tar ta ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülé sen
a) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek meg ala po zat lan sá ga

ese tén meg ál la pít hat ja a hi ány ta lan, il le tõ leg a he lyes

tény ál lást, ha az az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez -
te tés út ján le het sé ges,

b) az ügy ben a vád lot tat a bün te tés ki sza bá si kö rül mé -
nyek to váb bi tisz tá zá sa ér de ké ben meg hall gat hat ja.

(3) A má sod fo kú bí ró ság a vád lot tat, va la mint kö te le zõ
vé de lem ese tén a vé dõt, va la mint a pót ma gán vád ló jo gi
kép vi se lõ jét a nyil vá nos ülés re idé zi, a fog va lé võ vád lott
elõ ál lí tá sa iránt – idé zé sé vel egy ide jû leg – in téz ke dik.

(4) A má sod fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülés rõl ér te sí ti az
ügyészt, to váb bá a pót ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem
ese tén kí vül a vé dõt, a sér tet tet, va la mint azo kat, akik fel -
leb bez tek.”

154.  § A Be. 362.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„362.  § (1) A nyil vá nos ülés elõ ké szí té sé re és meg tar tá -
sá ra a tár gya lás ra (366.  §) vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al -
kal maz ni az zal, hogy az ügy elõ adá sa – ha azt a je len lé võk
nem ké rik – mel lõz he tõ.

(2) A nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le nem kö te le -
zõ.

(3) A nyil vá nos ülést a sza bály sze rû en meg idé zett vád -
lott tá vol lé té ben is meg le het tar ta ni, s ha a nyil vá nos ülés
ered mé nye ként meg ál la pít ha tó, hogy a meg hall ga tá sa nem 
szük sé ges, a fel leb be zés el bí rál ha tó.

(4) A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa  miatt iga zo lás nak
nincs he lye.”

155.  § A Be. 363.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„363.  § (1) A má sod fo kú bí ró sá gi tár gya lás ra a XIII. Fe -
je zet ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal -
maz ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság tár gya lást tart, ha
a) az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el,
b) bi zo nyí tás fel vé te le szük sé ges, és az nyil vá nos ülé -

sen nem le het sé ges [361.  § (2) bek.],
c) a ta nács ülés re, il let ve nyil vá nos ülés re tar to zó ügyet

a ta nács el nö ke tár gya lás ra tûz te ki.”

156.  § A Be. 364.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„364.  § (1) A vád lot tat, kö te le zõ vé de lem ese tén a vé -
dõt, va la mint a pót ma gán vád ló jo gi kép vi se lõ jét a tár gya -
lás ra idéz ni kell. Ha a meg idé zett vád lott fog va van, a má -
sod fo kú bí ró ság az elõ ál lí tá sa iránt in téz ke dik. A vád lott -
nak az idé zést leg alább öt nap pal a tár gya lás elõtt kell kéz -
be sí te ni.

(2) A tár gya lás ról ér te sí te ni kell az ügyészt, to váb bá a
pót ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem ese tén kí vül a vé dõt,
a sér tet tet, va la mint azo kat, akik fel leb bez tek. Az ér te sí tést 
olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a kéz be sí té se leg alább öt
nap pal a tár gya lás elõtt meg tör tén jék.

(3) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ, ha a
rész vé te le az el sõ fo kú tár gya lá son is kö te le zõ volt, ki vé -
ve, ha a rész vé tel oka a má sod fo kú el já rás ban már nem áll
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fenn. A má sod fo kú bí ró ság az ügyészt eb ben az eset ben is
kö te lez he ti a tár gya lá son va ló rész vé tel re.”

157.  § A Be. 365.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„365.  § (1) A vád lott tá vol lé té ben a tár gya lás  megtart -
ható, ha a vád lott elõ ze te sen be je len tet te, hogy azon nem
kí ván részt ven ni, il le tõ leg a vád lott ter hé re nem je len tet -
tek be fel leb be zést.

(2) A tár gya lás el mu lasz tá sa  miatt nincs he lye iga zo lás -
nak.”

158.  § (1) A Be. 367.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A másodfokú határozat kézbesítése”

(2) A Be. 367.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„367.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát,

va la mint az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye -
zõ vég zé sét az ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a pót -
ma gán vád ló nak, a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és an nak
kell kéz be sí te ni, aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát an nak is
kéz be sí te ni kell, aki a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len
fel leb be zés re jo go sult.”

159.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 367/A.  §-sal egé -
szül ki:

„A másodfokú bíróság határozata elleni fellebbezés
bejelentése

367/A.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta
el len fel leb be zés re jo go sult a har mad fo kú bí ró ság hoz

a) a vád lott,
b) az ügyész,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a vé dõ, a vád lott hoz zá já ru lá sa nél kül is,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a vád lott 

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú vád lott tör vé nyes
kép vi se lõ je, há zas tár sa vagy élet tár sa.

(2) Az ügyész a vád lott ter hé re és ja vá ra is, a pót ma gán -
vád ló ki zá ró lag a vád lott ter hé re fel leb bez het.

(3) A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést a 
ha tá ro zat ki hir de té sét kö ve tõ en a je len lé võ jo go sul tak szó -
ban, a töb bi jo go sult a kéz be sí tés tõl szá mí tott nyolc na pon
be lül írás ban je lent he tik be a má sod fo kú bí ró ság nál.

(4) A fel leb be zést az ügyész nek és a vé dõ nek írás ban in -
do kol nia kell. Az in do ko lást a fel leb be zés re nyit va ál ló ha -
tár idõ alatt a má sod fo kú bí ró ság nál kell elõ ter jesz te ni.”

160.  § A Be. 368.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„368.  § Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül
he lye zé se ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lak hely el -
ha gyá si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az

ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl a má sod fo kú bí ró ság
a ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ha tá roz.”

161.  § (1) A Be. 369.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Intézkedések a másodfokú bírósági eljárás befejezése
után”

(2) A Be. 369.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„369.  § (1) A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás be fe je zé se

után a má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za ta i nak ki ad má nya it
kéz be sí ti, és ha a má sod fo kú ha tá ro zat el len nem je len tet -
tek be fel leb be zést, vagy azt a má sod fo kú bí ró ság el uta sí -
tot ta, az ügy ira ta it a ha tá ro za tá nak ki ad má nya i val és a tár -
gya lás ról, il let ve nyil vá nos ülés rõl ké szült jegy zõ könyv -
vel vissza kül di az el sõ fo kú bí ró ság nak.

(2) A tör vény ben ki zárt, az ar ra nem jo go sult tól szár ma -
zó vagy az el ké sett, a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni
fel leb be zést a má sod fo kú bí ró ság el uta sít ja.

(3) Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb be -
zést je len tet tek be, és a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi
jo go sult ra le járt, a má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke
– a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész út ján, a
pót ma gán vád ló fel leb be zé se ese tén köz vet le nül – a ha tá -
ro zat írás ba fog la lá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul fel ter jesz ti
az ira to kat a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(4) Ha olyan el já rá si sza bály sér tés re ala pí tot tak fel leb -
be zést, amely nek a kö rül mé nyei az ira tok ból nem tûn nek
ki, a ta nács el nö ke er rõl a fel ter jesz tés ben fel vi lá go sí tást
ad.

(5) A har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész az
ira to kat az in dít vá nyá val ti zen öt na pon be lül, kü lö nö sen
bo nyo lult vagy nagy ter je del mû ügy ben har minc na pon
be lül meg kül di a har mad fo kú bí ró ság nak.”

162.  § (1) A Be. 373.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

,,A má sod fo kú bí ró ság”
[ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét, és

az el já rást meg szün te ti,]

(2) A Be. 373.  §-a (1) be kez dé sé nek I. pont ja a kö vet ke -
zõ c) al pont tal egé szül ki, és a je len le gi c) al pont je lö lé -
se d) al pont ra mó do sul:

[A má sod fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo -
kú bí ró ság íté le tét, és az el já rást meg szün te ti,]

„c) ha az el sõ fo kú bí ró ság tör vé nyes vád hi á nyá ban
járt el,”

(3) A Be. 373.  §-a (1) be kez dé sé nek II. pont ja a kö vet -
ke zõ e) és f) al pont tal egé szül ki:

[A má sod fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo -
kú bí ró ság íté le tét, és az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra
uta sít ja, ha]

„e) a bí ró ság az I. pont ban meg ha tá ro zott va la mely ok
tör vény sér tõ meg ál la pí tá sa  miatt az el já rást meg szün tet te,
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f) a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got tör vé nyes ok nél kül
ki zár ták.”

(4) A Be. 373.  §-a (1) be kez dé sé nek III. pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A má sod fo kú bí ró ság]
„III. ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét,

és az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bû nös ség 
meg ál la pí tá sa, a fel men tés, az el já rás meg szün te té se, a
cse lek mény jo gi mi nõ sí té se vagy a bün te tés ki sza bá sa, il -
let ve az in téz ke dés al kal ma zá sa te kin te té ben

a) az el sõ fo kú bí ró ság az in do ko lá si kö te le zett sé gé nek
oly mér ték ben nem tett ele get, hogy e mi att az íté let fe lül bí -
rá lat ra al kal mat lan, vagy

b) az el sõ fo kú íté let in do ko lá sa a ren del ke zõ résszel
tel jes mér ték ben el len té tes.”

(5) A Be. 373.  §-a (1) be kez dé sé nek IV. pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A má sod fo kú bí ró ság]
„IV. ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét,

és
a) az ira to kat az ügyész nek meg kül di, ha az ügyész a

XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban in dít vá nyoz ta,

b) az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bí ró -
ság a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te -
lek hi á nyá ban foly tat ta le.”

163.  § A Be. 375.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás -
ra uta sít ja, ha a 373.  § (1) be kez dé sé nek II. pont já ban fel
nem so rolt, és a má sod fo kú el já rás ban nem or vo sol ha tó
olyan el já rá si sza bály sér tés tör tént, amely lé nye ges ha tás -
sal volt az el já rás le foly ta tá sá ra, il le tõ leg a bû nös ség meg -
ál la pí tá sá ra, a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re, il le tõ leg a
bün te tés ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra.
Ilyen nek kell te kin te ni kü lö nö sen, ha a bi zo nyí tás tör vé -
nyes sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat meg sér tet ték, az el já -
rás ban részt ve võ sze mé lyek a tör vé nyes jo ga i kat nem
gya ko rol hat ták, vagy ezek gya kor lá sát kor lá toz ták.”

164.  § (1) A Be. 379.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Az elsõ fokú bíróság ítéletének korlátozott
felülbírálata”

(2) A Be. 379.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek az el kob zás -
ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé -
re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi igény re, a szü lõi fel ügye le -
ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi se lé sé re
vo nat ko zó ren del ke zé se el len irá nyul, és a má sod fo kú bí -
ró ság az íté let nek csak ezt a ré szét bí rál ja fe lül, ha a fel leb -

be zést ala pos nak ta lál ja, az íté let nek ezt a ré szét ha tá lyon
kí vül he lye zi vagy meg vál toz tat ja, ha a fel leb be zés alap ta -
lan, a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét hely -
ben hagy ja.

(2) Ha az el sõ fo kú íté let nek a bün te tõ jo gi fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se tör vény sér tõ,
ezért azt a má sod fo kú bí ró ság meg vál toz tat ja, az (1) be -
kez dés ben fog lalt kér dé sek ben is a tör vény nek meg fe le lõ
ha tá ro za tot hoz.”

165.  § (1) A Be. 380.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A polgári jogi igényre és a szülõi felügyeleti jog
megszüntetésére vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek”

(2) A Be. 380.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„380.  § Ha a pol gá ri jo gi igény ér de mi el bí rá lá sa vagy a

szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se kér dé sé ben va ló dön -
tés a bün te tõ el já rás be fe je zé sét je len té ke nyen kés lel tet né,
vagy a bün te tõ el já rás ban va ló ér de mi el bí rá lá sát más kö -
rül mény ki zár ja, a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság
íté le té nek e kér dés ben dön tõ ren del ke zé sét ha tá lyon kí vül
he lye zi, és a pol gá ri jo gi igény, il le tõ leg a szü lõi  felügye -
leti jog meg szün te té se irán ti in dít ványt egyéb tör vé nyes
út ra uta sít ja.”

166.  § (1) A Be. XV. Fe je ze te a kö vet ke zõ cí met kap ja:

„A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS”

(2) A Be. a 385.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ I. Cím mel 
egé szül ki:

„I. Cím

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI”

167.  § (1) A Be. 385.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A harmadfokú eljárásban alkalmazandó rendelkezések”

(2) A Be. 385.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„385.  § A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban a má sod fo kú

bí ró sá gi el já rás ról  szóló XIV. Fe je zet ren del ke zé se it az
e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni.”

168.  § (1) A Be. 386.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya”

(2) A Be. 386.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„386.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be -

zés nek van he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz, ha a má sod fo -
kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá lya i nak meg sér té sé vel

a) olyan vád lott bû nös sé gét ál la pí tot ta meg, il le tõ leg
olyan vád lott kény szer gyógy ke ze lé sét ren del te el, akit az
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el sõ fo kú bí ró ság fel men tett, vagy ve le szem ben az el já rást 
meg szün tet te,

b) az el sõ fo kon el ítélt vád lot tat fel men tet te, vagy ve le
szem ben a bün te tõ el já rást meg szün tet te.

(2) A fel leb be zés ben bi zo nyí tást in dít vá nyoz ni, új tényt
ál lí ta ni vagy új bi zo nyí ték ra hi vat koz ni nem le het.

(3) Ha az ügyész, il le tõ leg a pót ma gán vád ló az el sõ fo kú 
bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta el len a vád lott ter hé re nem je -
len tett be fel leb be zést, a má sod fo kú bí ró ság íté le te el len
csak a vád lott fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se
 miatt fel leb bez het.

(4) A fel leb be zés a má sod fo kú íté let jog erõ re emel ke dé -
sét ab ban a ré szé ben füg gesz ti fel, ame lyet a har mad fo kú
bí ró ság a fel leb be zés foly tán fe lül bí rál.”

169.  § (1) A Be. 387.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A felülbírálat terjedelme”

(2) A Be. 387.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„387.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel meg -
tá ma dott má sod fo kú íté le tet és az azt meg elõ zõ el sõ és má -
sod fo kú bí ró sá gi el já rást – füg get le nül at tól, hogy ki fel -
leb be zett – fe lül bí rál ja ab ból a szem pont ból is, hogy az el -
já rá si sza bá lyo kat az el sõ fo kú, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró -
sá gi el já rás ban meg tar tot ták-e, va la mint, hogy a má sod fo -
kú íté let meg ala po zott-e.

(2) Ha a má sod fo kú bí ró ság íté le te több bûn cse lek -
mény rõl ren del ke zett, a fel leb be zés foly tán a har mad fo kú
bí ró ság az íté let min den ren del ke zé sét fe lül bí rál ja, ki vé ve
a má sod fo kú bí ró ság ál tal az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek
fel men tõ, vagy el já rást meg szün te tõ ren del ke zé sét hely -
ben ha gyó ré szét.

(3) Ha a fel leb be zés ki zá ró lag a kény szer gyógy ke ze lés
el ren de lé se vagy mel lõ zé se el len irá nyul, a fe lül bí rá lat az
íté let fel men tõ ren del ke zé sé re is ki ter jed.

(4) A har mad fo kú bí ró ság a meg tá ma dott má sod fo kú
íté let nek az el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó
fel ügye let el ren de lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi
igény re, a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a
bûn ügyi költ ség vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sét hi va -
tal ból fe lül bí rál ja.”

170.  § (1) A Be. 388.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„Kö tött ség a fe lül bí rált íté let tény ál lá sá hoz”

(2) A Be. 388.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„388.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság a ha tá ro za tát ar ra a
tény ál lás ra ala pít ja, amely nek alap ján a má sod fo kú bí ró -
ság a meg tá ma dott íté le tét meg hoz ta, ki vé ve, ha ez a tény -
ál lás meg ala po zat lan.

(2) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban nincs he lye bi zo -
nyí tás nak. Ha az a tény ál lás, amely nek alap ján a má sod fo -
kú bí ró ság a meg tá ma dott íté le tet meg hoz ta, meg ala po zat -
lan, és a he lyes tény ál lás az ira tok alap ján meg ál la pít ha tó,
vagy a hely te len tény be li kö vet kez te tés az ira tok alap ján

ki kü szö böl he tõ, a har mad fo kú bí ró ság a tény ál lást hi va tal -
ból ki egé szít he ti vagy he lyes bít he ti.”

171.  § (1) A Be. a 389.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
II. Cím mel egé szül ki:

„II. Cím

A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE”

(2) A Be. 389.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„Általános rendelkezések”

(3) A Be. 389.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„389.  § (1) A fel leb be zés sel érin tet tek az ira tok fel ter -
jesz té sé ig a má sod fo kú bí ró ság nál, az ira tok fel ter jesz té se
után a har mad fo kú bí ró ság nál a fel leb be zés re ész re vé telt
te het nek.

(2) A fel leb be zõ a fel leb be zé sét a har mad fo kú bí ró ság -
nak ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig vissza -
von hat ja.

(3) Az ügyész fel leb be zé sét az ira tok fel ter jesz té se után
a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész von hat ja
vissza. Ha az ügyész a fel leb be zést vissza von ja, és más
nem fel leb be zett, az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt
vissza kül di a má sod fo kú bí ró ság nak.

(4) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban vé dõ rész vé te le
kö te le zõ. Ha a vád lott nak nincs vé dõ je, a ta nács el nö ke a
fel leb be zés nek a har mad fo kú bí ró ság hoz ér ke zé sét kö ve -
tõ en ha la dék ta la nul vé dõt ren del ki.”

172.  § (1) A Be. 390.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A fellebbezés elintézésének elõkészítése, a fellebbezés
elutasítása, áttétel, az eljárás felfüggesztése”

(2) A Be. 390.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„390.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke

a) in téz ke dik – szük ség ese tén – a hi á nyok pót lá sa, az
ira tok ki egé szí té se, új ira tok be szer zé se vagy a má sod fo kú
bí ró ság tól fel vi lá go sí tás meg szer zé se iránt,

b) a fel leb be zõt a fel leb be zés nek nyolc na pon be lü li ki -
egé szí té sé re hív ja fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a
má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tát mi ért tart ja sé rel mes nek,

c) az ira to kat vissza kül di a má sod fo kú bí ró ság nak, ha a
fel leb be zé se ket vissza von ták,

d) a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí ti a har mad fo kú bí -
ró ság mel lett mû kö dõ ügyész in dít vá nyát,

e) a vád lott vagy a vé dõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
meg kül di a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész -
nek, ha azt a har mad fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ, és
köz vet le nül még nem küld ték meg ne ki,

f) vizs gál ja, szük sé ges-e kény szer in téz ke dés sel kap -
cso lat ban ha tá roz ni.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sít ja, ha a
369.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben a má sod fo kú
bí ró ság el mu lasz tot ta a fel leb be zés el uta sí tá sát.
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(3) Ha a har mad fo kú bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá -
sá ra nincs ha tás kö re vagy il le té kes sé ge, az ira to kat a ha tás -
kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró ság hoz te szi át.

(4) A har mad fo kú bí ró ság az el já rást fel füg gesz ti, ha
meg ál la pít ja, hogy en nek a 266.  § (1) be kez dé se alap ján
he lye van.”

173.  § (1) A Be. 391.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A tanácsülés vagy a nyilvános ülés kitûzése”

(2) A Be. 391.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„391.  § (1) A ta nács el nö ke az ügy ér ke zé sé tõl szá mí tott

hat van na pon be lül a le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra a
 fellebbezés el bí rá lá sá ra ta nács ülést vagy nyil vá nos ülést
tûz ki.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést a 392.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben ta nács ülé sen, egyéb -
ként nyil vá nos ülé sen bí rál ja el.”

174.  § (1) A Be. 392.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A tanácsülés”

(2) A Be. 392.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„392.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz
a) a fel leb be zés el uta sí tá sá ról, az ügy át té te lé rõl, az

ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl,

b) ha a vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el já rás ve le
szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,

c) ha a fel leb be zés foly tán a fel leb be zés sel nem érin tett
vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el já rás ve le szem ben tör -
té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz, fel té ve, hogy e ren del ke zé -
se ket a fel leb be zés sel érin tett vád lott ese té ben is ta nács -
ülé sen hoz za meg,

d) ha a fel leb be zést a meg tá ma dott ha tá ro zat meg ala -
po zat lan sá ga  miatt nem le het el bí rál ni,

e) ha az el já rást a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont ja
alap ján meg kell szün tet ni,

f) ha az el sõ fo kú, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság az íté -
le tét a 373.  § (1) be kez dé sé nek II–IV. pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rá si sza bály sér tés sel hoz ta meg.

(2) A ta nács el nö ke ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá -
nos ülést tûz het ki.

(3) A ta nács el nö ke a fel leb be zõ ket ér te sí ti a ta nács ülés
ki tû zé sé rõl és ar ról, hogy fel leb be zé sü ket nyolc na pon be -
lül ki egé szít he tik, vagy a más ál tal be je len tett fel leb be zés -
re (in dít vány ra vagy nyi lat ko zat ra) ész re vé te le ket te het -
nek.

(4) Ha a má sod fo kú íté let el len ki zá ró lag a vád lott ja vá -
ra je len tet tek be fel leb be zést, er rõl a ta nács el nö ke az zal
ér te sí ti a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt és azt, aki fel leb be -
zett, hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés ki tû zé -
sét. Ha nyil vá nos ülés ki tû zé sét sen ki sem kér te, a har mad -
fo kú bí ró ság az ügyet ta nács ülé sen in téz he ti el.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ál la pít ja meg, 
hogy az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el, az ügyet nyil -
vá nos ülés re tû zi ki. A har mad fo kú bí ró ság a ta nács ülé sen
hoz ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen is meg hoz hat ja,
ha az en nek alap já ul szol gá ló okot a nyil vá nos ülé sen  ész -
leli.”

175.  § (1) A Be. 393.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A nyilvános ülés”

(2) A Be. 393.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„393.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re a

má sod fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zés el in té zé sé re
nyil vá nos ülést tart, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen in téz -
he tõ el.

(3) A vád lot tat, a vé dõt, va la mint a pót ma gán vád ló jo gi
kép vi se lõ jét a nyil vá nos ülés re idéz ni kell. Ha a meg idé -
zett vád lott fog va van, a har mad fo kú bí ró ság az elõ ál lí tá sa
iránt in téz ke dik. A vád lott nak az idé zést leg alább öt nap -
pal a nyil vá nos ülés elõtt kell kéz be sí te ni.

(4) A nyil vá nos ülés rõl ér te sí te ni kell az ügyészt, to váb -
bá a pót ma gán vád lót, a sér tet tet, va la mint azo kat, akik fel -
leb bez tek. Az ér te sí tést olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a
kéz be sí té se leg alább öt nap pal a nyil vá nos ülés elõtt meg -
tör tén jék.”

176.  § A Be. 394.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„394.  § (1) A nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le kö -
te le zõ.

(2) A vád lott tá vol lé té ben a nyil vá nos ülés meg tart ha tó,
ha a vád lott elõ ze te sen be je len tet te, hogy azon nem kí ván
részt ven ni, il le tõ leg a vád lott ter hé re nem je len tet tek be
fel leb be zést.

(3) A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa  miatt nincs he lye iga -
zo lás nak.”

177.  § (1) A Be. 395.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A határozat közlése, határozat kényszerintézkedésrõl,
intézkedések a fellebbezés elintézése után”

(2) A Be. 395.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„395.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság ha tá ro za tát az

ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a pót ma gán vád ló nak,
a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és an nak kell kéz be sí te ni,
aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he -
lye zé se ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lak hely el ha -
gyá si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az
 ideiglenes kény szer gyógy ke ze lés rõl a har mad fo kú bí ró ság 
a ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ha tá roz. Ugyan így jár
el a har mad fo kú bí ró ság, ha az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét is
ha tá lyon kí vül he lye zi.
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(3) A fel leb be zés el in té zé se után a har mad fo kú bí ró ság
a ha tá ro za tá nak ki ad má nya it kéz be sí ti, és az ügy ira ta it ha -
tá ro za tá nak ki ad má nyá val és a har mad fo kú el já rás ban ké -
szült jegy zõ könyv vel együtt vissza kül di a má sod fo kú bí -
ró ság nak, il let ve az új el já rás le foly ta tá sá ra uta sí tott bí ró -
ság nak.”

178.  § (1) A Be. a 396.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
III. Cím mel egé szül ki:

„III. Cím
A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI”

(2) A Be. 396.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„396.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság – az e tör vény ben

meg ha tá ro zott ese tek ben – a fel leb be zés sel meg tá ma dott
má sod fo kú íté le tet hely ben hagy ja, meg vál toz tat ja vagy
ha tá lyon kí vül he lye zi, il le tõ leg a fel leb be zést el uta sít ja.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek meg vál toz ta tá sa ese tén íté let tel, egyéb ként vég zés sel
ha tá roz.

(3) A ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za, hogy ki, mi ért
fel leb be zett, és ki fej ti a har mad fo kú bí ró ság dön té sé nek
in do ka it.”

179.  § (1) A Be. 397.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A másodfokú bíróság ítéletének helybenhagyása”

(2) A Be. 397.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„397.  § A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté -

le tét hely ben hagy ja, ha a fel leb be zés alap ta lan, vagy az
íté le tet nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, il le tõ leg a sú lyo -
sí tá si ti la lom vagy a fe lül bí rá lat ter je del mé nek kor lá tai
 miatt nem le het meg vál toz tat ni.”

180.  § (1) A Be. 398.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A másodfokú bíróság ítéletének megváltoztatása”

(2) A Be. 398.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„398.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság

íté le tét meg vál toz tat ja, és a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro -
za tot hoz, ha a má sod fo kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá lya i -
nak meg sér té sé vel ren del ke zett a vád lott bû nös sé gé rõl
vagy fel men té sé rõl, kény szer gyógy ke ze lé se el ren de lé sé -
rõl, az el já rás meg szün te té sé rõl, fel té ve, hogy a má sod fo -
kú bí ró ság íté le té nek alap já ul szol gá ló tény ál lás meg ala -
po zott, vagy a tény ál lás meg ala po zat lan sá gát a har mad fo -
kú bí ró sá gi el já rás ban ki le he tett kü szö böl ni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a har -
mad fo kú bí ró ság a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz a 
cse lek mény mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát vagy in téz -
ke dés al kal ma zá sát, il le tõ leg bün te tés vagy in téz ke dés
mel lõ zé sét il le tõ en is.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek meg vál toz ta tá sa ese tén ha tá roz az el kob zás ról, a va -

gyon el kob zás ról, a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé rõl, a
le fog la lás ról, a pol gá ri jo gi igény rõl, a szü lõi fel ügye le ti
jog meg szün te té sé rõl és a bûn ügyi költ ség vi se lé sé rõl is.”

181.  § (1) A Be. 399.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül
helyezése”

(2) A Be. 399.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„399.  § (1) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság

íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti a
373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá ro zott ese -
tek ben.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got új el já -
rás ra uta sít ja, ha a má sod fo kú íté let meg ho za ta lá ra

a) a 373.  § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá ro -
zott va la mely ok tör vény sér tõ meg ál la pí tá sa  miatt,

b) a 373.  § (1) be kez dé sé nek II–III. pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rá si sza bály sér tés sel,

c) a sú lyo sí tá si ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és
(3) bek., 549.  § (4) bek.] meg sér té sé vel
ke rült sor.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek ha tá lyon kí vül he lye zé se mel lett az el sõ fo kú bí ró ság
íté le tét is ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fo kú bí ró sá got
uta sít ja új el já rás ra, ha a (2) be kez dés b) vagy c) pont já ban
meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tést az el sõ fo kú bí ró ság
kö vet te el, és a má sod fo kú bí ró ság azt nem ész lel te.

(4) A har mad fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság és a má -
sod fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és

a) az ira to kat az ügyész nek meg kül di, ha az ügyész a
XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban in dít vá nyoz ta,

b) az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bí ró -
ság a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te -
lek hi á nyá ban foly tat ta le.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú íté let meg ala -
po zat lan sá gát a 388.  § (2) be kez dé se alap ján nem tud ja ki -
kü szö böl ni, a má sod fo kú bí ró ság, il le tõ leg szük ség sze rint
az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és a
má sod fo kú bí ró sá got, il le tõ leg az el sõ fo kú bí ró sá got új el -
já rás ra uta sít ja.”

182.  § (1) A Be. a 400.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
IV. Cím mel egé szül ki:

„IV. Cím
A MÁSODFOKÚ, ILLETÕLEG A HARMADFOKÚ

ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM ÜGYDÖNTÕ
VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSA”

(2) A Be. 400.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„400.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán ho zott

olyan, nem ügy dön tõ vég zés el le ni jog or vos lat ra, amely
el len – ha azt az el sõ fo kú el já rás ban hoz zák – fel leb be zés -
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nek van he lye, a XIV. Fe je zet IV. Cí mét és az I–III. Cím -
ben fog lal ta kat az e cím ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán a kény szer in téz -
ke dés el ren de lé sé rõl, meg szün te té sé rõl, a kény szer in téz -
ke dés tar ta má nak egy évet meg ha la dó fe lül vizs gá la tá ról
ho zott vég zés el len, va la mint a má sod fo kú el já rás ban ho -
zott, más, nem ügy dön tõ vég zés el len fel leb be zés nek van
he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést ta nács ülé sen
bí rál ja el.”

183.  § A Be. 401.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„401.  § Ha a 400.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vég zé se ket a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban hoz ták meg,
a vég zés el le ni fel leb be zést, ha a vég zést az íté lõ táb la hoz -
ta, a Leg fel sõbb Bí ró ság bí rál ja el.”

184.  § A Be. 402.  §-a elé a kö vet ke zõ „XVI. Fe je zet” je -
lö lés ke rül, és a 402–407.  §-a, az e §-okat meg elõ zõ al cí -
mek és fe je zet he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„XVI. Fejezet
A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS”

185.  § (1) A Be. 403.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„Általános rendelkezések”

(2) A Be. 403.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„403.  § (1) A bí ró ság ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül he -

lye zé se foly tán meg is mé telt el já rás ban a XII. és a XIII. Fe -
je zet ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A meg is mé telt el já rás ban a bí ró ság so ron kí vül
jár el.

(3) A meg is mé telt el já rás ban a bí ró ság az ügyet a ha tá -
lyon kí vül he lye zõ ha tá ro zat oka i nak és in do ka i nak fi gye -
lem be vé te lé vel bí rál ja el.

(4) A meg is mé telt el já rás ban ho zott íté let fe lül bí rá la ta
so rán a má sod fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró sá got vál -
to zat lan tény ál lás mel lett sem kö tik a ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro zat ban ki fej tett okok és in do kok.

(5) A vád lott nem kö te lez he tõ an nak a bûn ügyi költ ség -
nek a vi se lé sé re, amely an nak foly tán me rült fel, hogy az
el já rást meg kel lett is mé tel ni.”

186.  § (1) A Be. a 404.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
I. Cím mel egé szül ki:

„I. Cím
AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

MEGISMÉTLÉSE”

(2) A Be. 404.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„404.  § (1) A tár gya lás meg kez dé se után a ta nács el nö ke 

is mer te ti a má sod fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró ság ha -

tá lyon kí vül he lye zõ ha tá ro za tát, az el sõ fo kú bí ró ság, il le -
tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro -
za tát, ha má sod fo kon bi zo nyí tást vet tek fel, a má sod fo kú
bí ró sá gi tár gya lás jegy zõ köny vét, va la mint a vád ira tot.

(2) Ha az ügyész a vá dat az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za -
tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé se után mó do sí tot ta, a mó do -
sí tott vád ira tot az ügyész is mer te ti.

(3) Ha a vád lott nem tesz val lo mást, a ta nács el nö ke a
ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro zat alap já ul szol gá ló tár -
gya lá son tett val lo má sát is fel ol vas hat ja.

(4) A ta nú ki hall ga tá sa, il le tõ leg a szak ér tõ meg hall ga -
tá sa he lyett a ta nú nak a ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro zat
alap já ul szol gá ló tár gya lá son tett val lo má sá ról, il le tõ leg a
szak ér tõ nek az ott elõ ter jesz tett szak vé le mé nyé rõl ké szült
jegy zõ köny vet fel le het ol vas ni.

(5) A (4) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha az el sõ fo kú
bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé se azért tör tént,
mert az íté let meg ala po zat lan sá gát a má sod fo kú bí ró sá gi
el já rás ban nem le he tett ki kü szö böl ni.

(6) Az (5) be kez dés nem zár ja ki an nak a ta nú val lo más -
nak, il le tõ leg szak vé le mény nek a fel ol va sá sát, amely nem
az íté le ti tény ál lás meg ala po zat lan ré szé re vo nat ko zik.”

187.  § A Be. 405.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„405.  § (1) Ha a vád lott ter hé re nem je len tet tek be fel -
leb be zést, a meg is mé telt el já rás ban nem le het a fel men tett
vád lott bû nös sé gét meg ál la pí ta ni, il le tõ leg a ha tá lyon kí -
vül he lye zett íté let ben ki sza bott bün te tés nél sú lyo sabb
bün te tést ki szab ni, vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in -
téz ke dés nél sú lyo sabb in téz ke dést al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés nem irány adó, ha

a) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé se a 373.  § (1) be kez dé sé nek II. a)–c) vagy e) pont já ban
vagy 376.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok
 miatt tör tént,

b) a meg is mé telt el já rás ban fel me rült új bi zo nyí ték
alap ján a bí ró ság olyan új tényt ál la pít meg, amely nek
foly tán sú lyo sabb bün te tést kell ki szab ni, fel té ve, hogy az
ügyész ezt in dít vá nyoz za,

c) az ügyész vád ki ter jesz té se foly tán a vád lott bû nös sé -
gét más bûn cse lek mény ben is meg kell ál la pí ta ni,

d) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re a fe lül vizs gá la ti el já rás ban a ter helt ter hé re be je len -
tett fe lül vizs gá la ti in dít vány foly tán ke rült sor.

(3) A (2) be kez dés ese té ben sem le het a vád lott bû nös -
sé gét meg ál la pí ta ni, il le tõ leg sú lyo sabb bün te tést ki szab ni
vagy a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dés nél sú lyo -
sabb in téz ke dést al kal maz ni, ha a má sod fo kú bí ró ság az
el sõ fo kú bí ró ság íté le tét a 349.  § (2) be kez dé se alap ján he -
lyez te ha tá lyon kí vül.”
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188.  § (1) A Be. 406.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
II. Cím mel egé szül ki:

„II. Cím

A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS
MEGISMÉTLÉSE”

(2) A Be. 406.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„406.  § Ha a har mad fo kú bí ró ság vagy a Leg fel sõbb Bí -
ró ság a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül he -
lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got uta sít ja új el já rás ra, a má -
sod fo kú bí ró ság el já rá sá ra a XIV. Fe je zet ren del ke zé se it
kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.”

189.  § (1) A Be. a 407.  §-át meg elõ zõ en a kö vet ke zõ
III. Cím mel egé szül ki:

„III. Cím

TÁRGYALÁS AZ ÜGYEK UTÓLAGOS
EGYESÍTÉSEKOR”

(2) A Be. 407.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„407.  § (1) Az 568.  § (3) be kez dé se alap ján ki tû zött tár -
gya lás le foly ta tá sá ra az e §-ban fog lalt ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

(2) A tár gya lás meg kez dé se után a ta nács el nö ke is mer -
te ti a bí ró ság utó la gos egye sí tést ki mon dó ha tá ro za tát, va -
la mint az alap ügyek ben ho zott ha tá ro za to kat.

(3) A bí ró ság a tár gya lás alap ján a pró bá ra bo csá tást ki -
mon dó ren del ke zést, va la mint a pró bá ra bo csá tás elõtt, il -
le tõ leg alatt el kö ve tett bûn cse lek ményt el bí rá ló ha tá ro zat
bün te tés ki sza bá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sét ha tá lyon kí -
vül he lye zi, és hal ma za ti bün te tést szab ki.

(4) Ha a bí ró ság a tár gya lás alap ján meg ál la pít ja, hogy
az ügyek utó la gos egye sí té sé nek nem volt he lye, az egye -
sí tést ki mon dó vég zést ha tá lyon kí vül he lye zi.”

190.  § (1) A Be. 408.  §-a elé a kö vet ke zõ, a tör vény
fõ szer ke ze ti egy sé gé re uta ló szö veg és a kö vet ke zõ
„XVII. Fe je zet” je lö lés ke rül, és a 408–415.  §-a, az e
§-okat meg elõ zõ al cí mek és fe je zet he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zé sek lép nek:

„NEGYEDIK RÉSZ

XVII. Fejezet

A PERÚJÍTÁS”

(2) A Be. 408.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al cím
lép:

„A perújítás okai”

(3) A Be. 408.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„408.  § (1) A bí ró ság jog erõs íté le té vel el bí rált cse lek -
mény (alap ügy) ese tén per újí tás nak van he lye, ha

a) az alap ügy ben akár fel me rült, akár fel nem me rült
tény re vo nat ko zó olyan új bi zo nyí té kot hoz nak fel, amely
va ló szí nû vé te szi, hogy

1. a ter hel tet fel kell men te ni, lé nye ge sen eny hébb bün -
te tést kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett in téz ke dést kell
al kal maz ni, il let ve a bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni,

2. a ter helt bû nös sé gét meg kell ál la pí ta ni, vagy lé nye -
ge sen sú lyo sabb bün te tést, in téz ke dés he lyett bün te tést
kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke -
dés nél lé nye ge sen sú lyo sabb in téz ke dést kell al kal maz ni;

b) a ter helt tel szem ben ugyan azon cse lek mény  miatt
több jog erõs íté le tet hoz tak, vagy a ter hel tet nem a va ló di
ne vén ítél ték el;

c) az alap ügy ben ha mis vagy ha mi sí tott bi zo nyí té kot
hasz nál tak fel;

d) az alap ügy ben a bí ró ság, az ügyész ség vagy a nyo -
mo zó ha tó ság tag ja a kö te les sé gét a bün te tõ tör vény be üt -
kö zõ mó don meg szeg te;

e) az alap ügy ben az íté le tet a XXV. Fe je zet alap ján a
ter helt tá vol lé té ben tar tott tár gya lá son hoz ták.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont ja ese té ben per újí tás nak 
csak ak kor van he lye, ha

a) a per újí tá si ok ként meg je lölt bûn cse lek mény el kö -
ve té sét jog erõs íté let meg ál la pí tot ta, vagy ilyen íté let meg -
ho za ta lát nem bi zo nyí tott ság hi á nya zár ta ki, és

b) e bûn cse lek mény a bí ró ság ha tá ro za tát be fo lyá sol ta.
(3) A per újí tás nak nem aka dá lya, ha a (2) be kez dés

a) pont já ban meg je lölt bûn cse lek mény  miatt a fe le lõs ség re 
vo nás bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg szün te tõ ok  miatt
ma radt el.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti új bi zo nyí ték nak
kell te kin te ni az olyan sze mély ta nú val lo má sát is, aki az
alap ügy ben a men tes sé gi jo gá val él ve a val lo más té telt
meg ta gad ta.

(5) Per újí tás nak a ter helt ter hé re csak éle té ben és csak
az el évü lé si idõn be lül van he lye. A per újí tást nem zár ja ki, 
hogy a ter helt bün te té sét vég re haj tot ták, a ter helt ja vá ra
 szóló per újí tást pe dig az sem, hogy a ter helt bün tet he tõ sé -
ge meg szûnt.

(6) E fe je zet ren del ke zé se it ak kor is meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell, ha a per újí tá si in dít ványt a bí ró ság el já rást
meg szün te tõ vagy tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zé se
el len ter jesz tet ték elõ.”

191.  § (1) A Be. 409.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A perújítási indítvány”

(2) A Be. 409.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„409.  § (1) A ter helt ter hé re per újí tá si in dít ványt ter -

jeszt het elõ
a) az ügyész,
b) a pót ma gán vád ló, a fel men tett vád lott bû nös sé gé nek 

meg ál la pí tá sa ér de ké ben.
(2) A ter helt ja vá ra per újí tá si in dít ványt ter jeszt het elõ
a) az ügyész,
b) a ter helt,
c) a vé dõ, ki vé ve ha a ter helt ezt meg til tot ta,
d) a fi a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je,
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e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a ter helt
hoz zá já ru lá sa nél kül is – a ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je,
há zas tár sa vagy élet tár sa,

f) a ter helt ha lá la után egye nes ági ro ko na, test vé re, há -
zas tár sa vagy élet tár sa.

(3) A 408.  § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján csak ab -
ban az eset ben le het per újí tást in dít vá nyoz ni, ha a ter helt a
tar tóz ko dá si he lyé rõl idéz he tõ. Eb ben az eset ben a per újí -
tás le foly ta tá sa kö te le zõ. Ha a ter helt tá vol lé té ben csak a
má sod fo kú bí ró sá gi el já rást foly tat ták le, a per újí tást csak
a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó an kell el ren del -
ni. Ha a ter helt a per újí tás el ren de lé se után is mé tel ten is -
me ret len hely re tá vo zott, a per újí tá si el já rást meg kell
szün tet ni.”

192.  § A Be. 410.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„410.  § (1) A nem jo go sult tól szár ma zó per újí tá si in dít -
vány nak a bí ró ság ré szé re tör té nõ meg kül dé sét az ügyész
mel lõ zi, er rõl az in dít vány elõ ter jesz tõ jét írás ban ér te sí ti.

(2) A per újí tá si in dít vány ban meg kell je löl ni az in dít -
vány okát és bi zo nyí té ka it. Az ok nem sza ba tos meg je lö lé -
se a per újí tás nak nem aka dá lya.

(3) Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély a hi va ta li ha tás kö ré ben olyan kö rül mény rõl sze rez
tu do mást, amely nek alap ján per újí tást le het in dít vá nyoz ni, 
kö te les er rõl a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben 
dön tés re jo go sult bí ró ság te rü le tén mû kö dõ ügyészt ér te sí -
te ni.”

193.  § (1) A Be. 411.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A perújítási eljárás”

(2) A Be. 411.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„411.  § (1) A per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé -
ben, ha az alap ügy ben a he lyi bí ró ság járt el el sõ fo kon, a
me gyei bí ró ság, ha a me gyei bí ró ság járt el el sõ fo kon, az
íté lõ táb la dönt.

(2) A per újí tá si in dít ványt – ha azt nem az ügyész nyújt -
ja be – a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben dön -
tés re jo go sult bí ró ság te rü le tén mû kö dõ ügyész nél kell
írás ban be nyúj ta ni vagy jegy zõ könyv be mon da ni. Az
ügyész az in dít ványt a nyi lat ko za tá val együtt, har minc na -
pon be lül meg kül di a bí ró ság nak. Ha a pót ma gán vád ló
nyújt be per újí tá si in dít ványt, azt köz vet le nül a dön tés re
jo go sult bí ró ság nál kell elõ ter jesz te nie.

(3) A per újí tá si in dít vány meg kül dé se elõtt az ügyész
nyo mo zást ren del het el. Ha az ügyész nyo mo zást ren del el, 
a (2) be kez dés ben írt ha tár idõ a nyo mo zás be fe je zé sé tõl
szá mít.

(4) Ha a per újí tá si in dít ványt a 408.  § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja alap ján ter jesz tet ték elõ, a per újí tá si el já rást so -
ron kí vül kell le foly tat ni.”

194.  § A Be. 412.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„412.  § (1) A bí ró ság be szer zi az alap ügy ira ta it, és ha a
per újí tás meg en ged he tõ sé gé ben va ló dön tés hez szük sé -
ges, az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt bi zo nyí tá si esz kö zök
fel ku ta tá sa ér de ké ben nyo mo zást ren del el, és az ira to kat
meg kül di az ügyész nek. A nyo mo zás ra a IX. Fe je zet ren -
del ke zé sei a per újí tá si el já rás jel le gé nek meg fe le lõ en
irány adók. Elõ ze tes le tar tóz ta tás, ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, lak hely el ha gyá si ti la lom, há zi õri zet és tá -
vol tar tás nem ren del he tõ el.

(2) A per újí tá si in dít ványt a bí ró ság má sod fo kú ta ná csa
ta nács ülé sen bí rál ja el.

(3) A per újí tá si in dít vány a (2) be kez dés sze rin ti ta nács -
ülés meg kez dé sé ig vissza von ha tó. Ha a 409.  § (2) be kez -
dé sé nek b)–f) pont já ban fel so rol tak va la me lyi ke a per újí -
tá si in dít ványt ak kor von ta vissza, ami kor az ügyész azt a
nyi lat ko za tá val együtt még nem küld te meg a bí ró ság nak,
a per újí tá si in dít ványt nem kell meg kül de ni a bí ró ság nak.”

195.  § A Be. 413.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„413.  § (1) Ha a bí ró ság a per újí tá si in dít ványt ala pos -
nak ta lál ja, a per újí tást el ren de li, és az ügyet a meg is mé telt 
el já rás le foly ta tá sa vé gett meg kül di az alap ügy ben el járt
el sõ fo kú bí ró ság nak, il le tõ leg a meg is mé telt el já rás le -
foly ta tá sá ra ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró -
ság hoz te szi át, egy ide jû leg az alap ügy ben ho zott bár mely
ren del ke zés vég re haj tá sát fel füg geszt he ti, il le tõ leg fél be -
sza kít hat ja, vagy a szük sé ges kény szer in téz ke dést el ren -
del he ti. A 408.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a bí -
ró ság az alap el já rást a 332.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján ma ga is meg szün tet he ti.

(2) Az alap ta lan, az ar ra nem jo go sult tól szár ma zó per -
újí tá si in dít ványt a bí ró ság el uta sít ja. A ha tá ro za tot köz li
az zal, aki a per újí tá si in dít ványt elõ ter jesz tet te, és ha az in -
dít ványt nem az ügyész ter jesz tet te elõ, az ügyésszel is.

(3) Az ugyan azon jo go sult ál tal a ko ráb bi val azo nos tar -
ta lom mal is mé tel ten elõ ter jesz tett vagy egyéb ként a ko -
ráb bi val azo nos tar ta lom mal is mé tel ten elõ ter jesz tett in -
dít vány el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a bí ró -
ság mel lõz he ti.

(4) A fel me rült bûn ügyi költ sé get a per újí tá si in dít vány
el uta sí tá sa ese tén az in dít vá nyo zó vi se li, ha a per újí tá si in -
dít ványt az ügyész ter jesz tet te elõ, a bûn ügyi költ sé get az
ál lam vi se li.”

196.  § A Be. 414.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„414.  § (1) A per újí tás el ren de lé se el len fel leb be zés nek
nincs he lye, a per újí tá si in dít vány el uta sí tá sa  miatt az in -
dít ványt elõ ter jesz tõ fel leb bez het. A jog erõs ha tá ro zat el -
le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát 
a bí ró ság mel lõz he ti.
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(2) A me gyei bí ró ság vég zé se el le ni fel leb be zést az íté -
lõ táb la, az íté lõ táb la vég zé se el le ni fel leb be zést a Leg fel -
sõbb Bí ró ság ta nács ülé sen bí rál ja el.

(3) A per újí tás el ren de lé se ese tén a per újí tá si el já rás le -
foly ta tá sá ra a XI. és a XIII. Fe je zet ren del ke zé se it a per újí -
tás jel le gé bõl fo lyó el té ré sek kel kell al kal maz ni. A bí ró ság 
az alap ügy ben ho zott bár mely ren del ke zés vég re haj tá sát
fel füg geszt he ti, il le tõ leg fél be sza kít hat ja, vagy a szük sé -
ges kény szer in téz ke dést el ren del he ti.

(4) A ter helt nek a tár gya lás ra  szóló idé zés sel együtt – ha 
ez ko ráb ban nem tör tént meg – a per újí tást el ren de lõ vég -
zést is kéz be sí te ni kell, a tár gya lá son a vád irat he lyett a
per újí tás sal meg tá ma dott íté le tet és a per újí tást el ren de lõ
vég zést is mer te ti a ta nács el nö ke.”

197.  § A Be. 415.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„415.  § (1) Ha a bí ró ság – a tár gya lás ered mé nyé tõl füg -
gõ en – meg ál la pít ja, hogy a per újí tás ala pos, az alap ügy -
ben ho zott íté le tet vagy az íté let nek a per újí tás sal meg tá -
ma dott ré szét ha tá lyon kí vül he lye zi, és új íté le tet hoz, ha
pe dig a per újí tást alap ta lan nak ta lál ja, azt el uta sít ja.

(2) Ha az alap ügy ben ki sza bott bün te tést össz bün te tés -
be fog lal ták, és a per újí tás ala pos sá ga foly tán az össz bün -
te té si íté le tet is ha tá lyon kí vül kell he lyez ni, a bí ró ság az
össz bün te té si íté le tet is ha tá lyon kí vül he lye zi, és – ha en -
nek fel té te lei fenn áll nak – le foly tat ja az össz bün te té si el já -
rást, fel té ve, hogy ez az 574.  § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás -
kö rét nem ha lad ja meg; el len ke zõ eset ben az ira to kat az
össz bün te té si el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ
bí ró ság nak kül di meg.

(3) Ha a per újí tá si in dít ványt a ter helt ja vá ra ter jesz tet -
ték elõ, az íté le tet a hát rá nyá ra nem le het meg vál toz tat ni.

(4) A per újí tás el ren de lé se után ho zott ha tá ro za tok el len 
az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint van he lye jog or vos lat nak.

(5) Per újí tás ese té ben az ér dem ben el bí rált pol gá ri jo gi
igényt új ból el kell bí rál ni, ha ezt az ügyész, a ter helt vagy
a ma gán fél in dít vá nyoz za. Az ügyész vagy a ter helt in dít -
vá nyá ra a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se tár gyá ban
új ból ha tá roz ni kell. Ki zá ró lag a pol gá ri jo gi igény vagy a
szü lõi fel ügye le ti jog kér dé sé ben azon ban per újí tás nak (új
el já rás nak) csak a pol gá ri per ben el já ró bí ró ság nál le het
he lye az ar ra meg ha tá ro zott fel té te lek alap ján és el já rás
sze rint.”

198.  § A Be. 415.  §-át kö ve tõ en a tör vény a kö vet ke zõ
„XVIII. Fe je zet” je lö lés sel egé szül ki:

„XVIII. Fejezet
A FELÜLVIZSGÁLAT”

199.  § (1) A Be. 416.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A felülvizsgálat okai”

(2) A Be. 416.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„416.  § (1) Fe lül vizs gá lat nak a bí ró ság jog erõs ügy dön -
tõ ha tá ro za ta el len ak kor van he lye, ha

a) a ter helt fel men té sé re vagy az el já rás meg szün te té -
sé re, il let ve a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to -
váb bá kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ
anya gi jog sza bá lya i nak meg sér té se  miatt ke rült sor,

b) a bûn cse lek mény tör vény sér tõ mi nõ sí té se, a bün te -
tõ jog más sza bá lyá nak meg sér té se  miatt tör vény sér tõ bün -
te tést szab tak ki, vagy tör vény sér tõ in téz ke dést al kal maz -
tak, il le tõ leg a bün te tés vég re haj tá sát a Btk. 90.  §-ában
fog lalt ki zá ró ok el le né re füg gesz tet ték fel,

c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a 373.  §
(1) be kez dé sé nek I. b)–d) pont já ban vagy II–IV. pont já ban 
meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tés sel ke rült sor,

d) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a sú lyo sí tá si
ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és (3) bek., 549.  §
(4) bek.] meg sér té sé vel ke rült sor,

e) az Al kot mány bí ró ság a jog erõs ha tá ro zat tal be fe je -
zett bün te tõ el já rás fe lül vizs gá la tát el ren del te, fel té ve,
hogy a ter helt még nem men te sült a bün te tett elõ élet hez fû -
zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól, vagy a ki sza bott
bün te tés, il le tõ leg az al kal ma zott in téz ke dés vég re haj tá sa
még nem fe je zõ dött be, vagy a vég re hajt ha tó sá ga még nem 
szûnt meg,

f) a bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra, a bün te tés
ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra olyan bün te tõ
jog sza bály alap ján ke rült sor, amely nek al kot mány el le nes -
sé gét az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, de a ter helt már 
men te sült a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet -
kez mé nyek alól, vagy a bün te tés vég re haj tá sa már be fe je -
zõ dött, il let ve vég re hajt ha tó sá ga meg szûnt, il le tõ leg a ter -
helt már nem áll az in téz ke dés ha tá lya alatt,

g) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, fel té -
ve, hogy a nem zet kö zi em be ri jo gi szerv jog ha tó sá gá nak a
Ma gyar Köz tár sa ság alá ve tet te ma gát.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja alap ján a fe lül vizs gá la ti in -
dít ványt az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz lé sé tõl
szá mí tott hat hó na pon be lül le het be nyúj ta ni.

(3) Az (1) be kez dés g) pont ja alap ján fe lül vizs gá lat nak
ak kor is he lye van, ha a nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho -
zott em be ri jo gi szerv a nem zet kö zi szer zõ dés azon ren del -
ke zé sé nek meg sér té sét ál la pí tot ta meg, amely olyan el já rá -
si sza bály sér tést va ló sí tott meg, amely e tör vény sze rint fe -
lül vizs gá lat tal nem, csak fel leb be zés sel tá mad ha tó. Az
(1) be kez dés g) pont ja alap ján nincs he lye fe lül vizs gá lat -
nak, ha a nem zet kö zi em be ri jo gi szerv az ügy éssze rû idõn 
be lül tör té nõ el bí rá lá sa kö ve tel mé nyé nek meg sér té sét ál -
la pí tot ta meg.

(4) Nincs he lye fe lül vizs gá lat nak

a) az (1) be kez dés a) és b) pont ja ese té ben, ha az ügy -
ben har mad fo kú bí ró ság ho zott ügy dön tõ ha tá ro za tot,
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b) a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi el já rá sa alap ján,
vagy a tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos lat
alap ján ho zott ha tá ro za ta el len,

c) ha a tör vény sér tés kü lön le ges el já rás (XXIX. Fe je zet 
I–II. Cím) le foly ta tá sá val or vo sol ha tó.

(5) A bün te tõ ügy ben ho zott jog erõs ha tá ro zat nak ki zá -
ró lag a pol gá ri jo gi igény vagy a szü lõi fel ügye le ti jog
meg szün te té se kér dé sé ben ho zott ren del ke zé se el len a
Pol gá ri per rend tar tás sza bá lyai sze rint van he lye fe lül vizs -
gá la ti ké re lem elõ ter jesz té sé nek.”

200.  § (1) A Be. 417.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A felülvizsgálati indítvány”

(2) A Be. 417.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„417.  § (1) Fe lül vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra jo go -
sult

I. a ter helt ter hé re:

a) az ügyész,

b) a fel men tés vagy az el já rás meg szün te té se ese tén a
ma gán vád ló, il le tõ leg a pót ma gán vád ló,

II. a ter helt ja vá ra:

a) az ügyész,

b) a ter helt,

c) a vé dõ, ki vé ve, ha a ter helt ezt meg til tot ta,

d) a fi a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je,

e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a ter helt
hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú ter helt tör vé nyes kép -
vi se lõ je, há zas tár sa vagy élet tár sa,

f) a ter helt ha lá la után egye nes ági ro ko na, test vé re, há -
zas tár sa vagy élet tár sa.

(2) A 416.  § (1) be kez dé sé nek e) és g) pont já ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben a leg fõbb ügyész hi va tal ból kö te les a
fe lül vizs gá la ti in dít ványt be nyúj ta ni.

(3) Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély a hi va ta li ha tás kö ré ben azt ész le li, hogy bün te tõ ügy -
ben a ter helt sé rel mé re fe lül vizs gá la ti el já rás alap já ul szol -
gá ló tör vény sér tés tör tént, kö te les er rõl a leg fõbb ügyészt
ér te sí te ni.”

201.  § A Be. 418.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„418.  § (1) Fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ter helt ter hé re a
jog erõs ügy dön tõ ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na -
pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(2) A ter helt ja vá ra  szóló fe lül vizs gá la ti in dít vány be -
nyúj tá sa – a 416.  § (2) be kez dé sé nek ese tén kí vül – nincs
ha tár idõ höz köt ve. Az in dít vány be nyúj tá sát nem zár ja ki,
hogy a ter helt bün te té sét vég re haj tot ták, vagy a ter helt
bün tet he tõ sé ge meg szûnt.

(3) Min den jo go sult csak egy íz ben nyújt hat be fe lül -
vizs gá la ti in dít ványt, ki vé ve, ha az újabb fe lül vizs gá la ti
in dít vány be nyúj tá sa a 416.  § (1) be kez dé sé nek e) vagy
g) pont ján ala pul.”

202.  § (1) A Be. 419.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A felülvizsgálati eljárás”

(2) A Be. 419.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„419.  § (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra a har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás (XV. Fe je zet) sza bá lya it az e fe -
je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt a fe lül vizs gá lat oká nak
és cél já nak meg je lö lé sé vel az alap ügy ben el járt el sõ fo kú
bí ró ság nál kell írás ban be nyúj ta ni. A fe lül vizs gá la ti in dít -
ványt an nál a bí ró ság nál is elõ le het ter jesz te ni, amely nek
el já rá sát a fe lül vizs gá la ti in dít vány sé rel me zi. A leg fõbb
ügyész a fe lül vizs gá la ti in dít vá nyát – az alap ügy ira ta i val
együtt – köz vet le nül a Leg fel sõbb Bí ró ság nál ter jesz ti elõ.

(3) A bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít ványt az alap ügy ira -
ta i val együtt har minc na pon be lül fel ter jesz ti a Leg fel sõbb
Bí ró ság hoz.

(4) A fe lül vizs gá la ti in dít vány a Leg fel sõbb Bí ró ság ha -
tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig vissza von ha -
tó.

(5) A vé dõ az ál ta la elõ ter jesz tett fe lül vizs gá la ti in dít -
ványt csak a ter helt hoz zá já ru lá sá val von hat ja vissza.

(6) A fe lül vizs gá la ti in dít vány vissza vo ná sa ese tén a
Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el já rást meg szün te ti.”

203.  § A Be. 420.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„420.  § (1) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt a Leg fel sõbb Bí -
ró ság ta ná csa, ha pe dig az a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za ta 
el len irá nyul, a Leg fel sõbb Bí ró ság öt hi va tá sos bí ró ból
 álló ta ná csa ta nács ülé sen vagy nyil vá nos ülé sen bí rál ja el.

(2) A fe lül vizs gá la ti el já rás ban vé dõ rész vé te le kö te le -
zõ. A ta nács el nö ke vé dõt ren del ki, ha a ter helt nek nincs
vé dõ je, és szük ség ese tén a fe lül vizs gá la ti in dít vány meg -
fo gal ma zá sá ra hív ja fel.

(3) Ha a ki ren delt vé dõ az in dít ványt har minc na pon be -
lül nem vagy hi á nyo san nyújt ja be, rend bír ság gal sújt ha -
tó.”

204.  § A Be. 421.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„421.  § (1) A ta nács el nö ke az in dít vány elõ ter jesz tõ jét
az in dít vány nak har minc na pon be lü li ki egé szí té sé re hív ja
fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a ha tá ro za tot mi ért
tart ja sé rel mes nek, vagy ha az in dít vány ban nem fe lül vizs -
gá la ti ok ra hi vat ko zott.

(2) A tör vény ben ki zárt, az ar ra nem jo go sult tól szár ma -
zó, vagy az el ké sett in dít ványt a Leg fel sõbb Bí ró ság el uta -
sít ja. A 420.  § (3) be kez dé sét ki vé ve ugyan így jár el, ha a
fe lül vizs gá la ti in dít ványt a fel hí vás el le né re nem, vagy
 hiányosan nyúj tot ták be.

(3) Az ugyan azon jo go sult ál tal is mé tel ten elõ ter jesz -
tett, il le tõ leg a ko ráb bi val azo nos tar ta lom mal is mé tel ten
elõ ter jesz tett in dít vány el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat
ho za ta lát a Leg fel sõbb Bí ró ság mel lõz he ti.”
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205.  § A Be. 422.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„422.  § (1) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány el uta sí tá sá nak
nincs he lye, és az alap ügy ben a vá dat az ügyész kép vi sel te, 
a ta nács el nö ke az in dít ványt az alap ügy ira ta i val együtt
nyi lat ko zat té tel vé gett meg kül di a Leg fõbb Ügyész ség -
nek.

(2) A ma gán vá das el já rás ban vagy pót ma gán vád alap -
ján foly ta tott el já rás ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ma gán vád ló nak, il le tõ leg a
pót ma gán vád ló nak kell meg kül de ni.

(3) Az ügyész az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt ti zen -
öt na pon be lül vissza kül di, a ma gán vád ló, il le tõ leg a pót -
ma gán vád ló a nyi lat ko za tát ti zen öt na pon be lül meg kül di
a Leg fel sõbb Bí ró ság nak.

(4) A ta nács el nö ke a fe lül vizs gá la ti in dít ványt és a
(3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány elõ ter jesz tõ jé nek és a jo go sult nak az zal kül di meg,
hogy ar ra a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ész -
re vé telt te het. A ter helt és vé dõ je ré szé re meg kell kül de ni
a más ál tal be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít ványt és az ar ra
tett nyi lat ko za tot is.”

206.  § A Be. 423.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„423.  § (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás ban a jog erõs ha tá ro -
zat ban meg ál la pí tott tény ál lás az irány adó. A fe lül vizs gá -
la ti in dít vány ban a jog erõs ha tá ro zat ál tal meg ál la pí tott
tény ál lás nem tá mad ha tó.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt – a 416.  § (1) be kez dé sé -
nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – a
meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta la ide jén ha tá lyos jog -
sza bá lyok alap ján kell el bí rál ni. A 416.  § (1) be kez dé sé -
nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben a fe lül vizs -
gá la ti in dít ványt az el bí rá lá sa kor ha tá lyos jog sza bá lyok
alap ján kell el bí rál ni.

(3) A 416.  § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a fe lül vizs gá la ti in dít ványt a tör vénnyel ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés sel el len té tes jog sza bály fi -
gyel men kí vül ha gyá sá val, il let ve a nem zet kö zi em be ri jo -
gi szerv dön té sé nek ala pul vé te lé vel kell el bí rál ni.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot
– az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – csak a fe -
lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott ré szé ben és csak a
fe lül vizs gá la ti in dít vány ban meg ha tá ro zott ok alap ján bí -
rál ja fe lül, a ter helt ter hé re be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ese tén azon ban a meg tá ma dott ha tá ro za tot a ter helt
ja vá ra is meg vál toz tat hat ja.

(5) A Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot a
416.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján ak kor is fe lül bí -
rál ja, ha az in dít ványt nem eb bõl az ok ból nyúj tot ták be.

(6) A fe lül vizs gá la ti in dít vány nak nincs ha lasz tó ha tá -
lya, a Leg fel sõbb Bí ró ság azon ban az in dít vány  elbírálá -
sáig a meg tá ma dott ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg geszt he ti 
vagy fél be sza kít hat ja.”

207.  § A Be. 424.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„424.  § (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ról ta nács ülé sen ha tá roz, ha

a) a fe lül vizs gá la ti el já rást meg kell szün tet ni, vagy a
fe lül vizs gá la ti in dít vány el uta sí tá sá nak van he lye,

b) a meg tá ma dott ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té sé rõl vagy fél be sza kí tá sá ról dönt,

c) az in dít vány alap ján a meg tá ma dott ha tá ro zat ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl
vagy a meg tá ma dott ha tá ro za tot ho zó bí ró ság új el já rás ra
uta sí tá sá ról kell ren del kez ni.

(2) A ta nács el nö ke a ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil -
vá nos ülést tûz het ki.”

208.  § A Be. 425.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„425.  § (1) A nyil vá nos ülé sen a vé dõ, va la mint ha a vá -
dat az ügyész kép vi sel te, a leg fõbb ügyész vagy kép vi se lõ -
je rész vé te le kö te le zõ.

(2) A nyil vá nos ülés rõl a ter hel tet, a ma gán vád lót és a
pót ma gán vád lót, il le tõ leg a 417.  § (1) be kez dé sé ben fel so -
rolt jo go sul ta kat ér te sí te ni kell. A fog va le võ ter hel tet a
nyil vá nos ülés re elõ kell ál lí ta ni.

(3) Az ér te sí tést olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a kéz be -
sí tés leg alább nyolc nap pal a nyil vá nos ülés elõtt meg tör -
tén jék. A nyil vá nos ülés meg tar tá sá nak nem aka dá lya, ha
az ér te sí tést azért nem le he tett kéz be sí te ni, mert a cím zett
is me ret len he lyen tar tóz ko dik.

(4) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után a ta nács el nö ke ál -
tal ki je lölt bí ró is mer te ti a fe lül vizs gá la ti in dít ványt, a
meg tá ma dott ha tá ro za tot és az ira tok tar tal má ból mind azt,
ami a fe lül vizs gá la ti in dít vány el bí rá lá sá hoz szük sé ges.

(5) Az ügy elõ adá sa után a fe lül vizs gá la ti in dít vány elõ -
ter jesz tõ je, az ügyész, a vé dõ, va la mint a 417.  § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt egyéb jo go sul tak a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ke re tei kö zött fel szó lal hat nak. A fel szó la lá sok után
vá lasz nak van he lye. A fel szó la lás jo ga utol já ra a ter hel tet
il le ti meg.”

209.  § A Be. 426.  §-a a kö vet ke zõ al cí met kap ja:

„A felülvizsgálati eljárás során hozott határozat”

210.  § A Be. 426.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„426.  § Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány alap ján el já ró bí -
ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vány nak nem ad helyt, a meg tá -
ma dott ha tá ro za tot a ha tá lyá ban fenn tart ja.”

211.  § A Be. 427.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„427.  § (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít -
vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a tör -
vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha

a) a ter helt fel men té sé re vagy az el já rás meg szün te té -
sé re, il let ve a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to -
váb bá kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ
anya gi jog sza bá lya i nak meg sér té se  miatt ke rült sor,
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b) a bûn cse lek mény tör vény sér tõ mi nõ sí té se, a bün te -
tõ jog más sza bá lyá nak meg sér té se  miatt tör vény sér tõ bün -
te tést szab tak ki, vagy tör vény sér tõ in téz ke dést al kal maz -
tak, il le tõ leg a bün te tés vég re haj tá sát a Btk. 90.  §-ában
fog lalt ki zá ró ok el le né re füg gesz tet ték fel,

c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a sú lyo sí tá si
ti la lom [354. és 355.  §, 405.  § (1) és (3) bek., 549.  §
(4) bek.] meg sér té sé vel ke rült sor.

(2) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján [416.  § (1) bek. e) és
f) pont ja] ke rült sor, a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti
in dít vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a 
tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha ez az ira tok
alap ján le het sé ges.

(3) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra azért ke rült 
sor, mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, és a
tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés nek meg fe le -
lõ ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz nem szük sé ges az el já rás
meg is mét lé se, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ma ga is
meg hoz hat ja.”

212.  § A Be. 428.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„428.  § (1) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma -
dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a 373.  § (1) be kez dé sé nek
I. b)–d), II–IV. pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály -
sér tés sel ke rült sor, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ha -
tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti, a ha tás kör -
rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró sá got új el já rás ra uta -
sít ja, il let ve az ira to kat az ügyész nek meg kül di.

(2) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján [416.  § (1) bek. e) és
f) pont ja] ke rült sor, és a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro zat
meg ho za ta la az ira tok alap ján nem le het sé ges, a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott
ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ko ráb ban el járt bí -
ró sá got új el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja.

(3) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít ványt azért nyúj tot ták be,
mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, és a
tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés nek meg fe le -
lõ ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz az el já rás meg is mét lé se szük -
sé ges, a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal
meg tá ma dott ha tá ro za tot ak kor is ha tá lyon kí vül he lye zi,
és az el járt bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a nem zet kö zi
em be ri jo gi szerv olyan jog sér tést ál la pí tott meg, amely
 miatt a meg tá ma dott íté le tet e tör vény sze rint egyéb ként
nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni.

(4) Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít -
vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi,
és a ter helt fog va van, a fog va tar tás kér dé sé ben ha tá roz.”

213.  § A Be. 429.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„429.  § (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás so rán fel me rült bûn -
ügyi költ sé get, ide ért ve a fe lül vizs gá la ti in dít vány meg fo -
gal ma zá sá ra ki ren delt vé dõ dí ját is, a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány el uta sí tá sa ese tén – az ügyész ál tal kez de mé nye zett
fe lül vizs gá lat ese tét ki vé ve – az in dít vány elõ ter jesz tõ je
vi se li. Más ese tek ben a bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít vány el in té zé se után a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tá nak ki ad má nya it kéz be sí ti, és az
ügy ira ta it a ha tá ro za tá nak ki ad má nyá val és az ülés rõl ké -
szült jegy zõ könyv vel együtt vissza kül di an nak a bí ró ság -
nak, amely a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott ha -
tá ro za tot hoz ta, vagy ame lyet új el já rás ra, il le tõ leg az el já -
rás le foly ta tá sá ra uta sí tott.”

214.  § A Be. 430.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„430.  § A tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos -
lat ese tén a XVIII. Fe je zet ren del ke zé se it az e fe je zet ben
meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.”

215.  § A Be. 442.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„442.  § (1) A jog egy sé gi el já rást a ta nács el nö ke ké szí ti
elõ, és az ügyet ta nács ülés re vagy nyil vá nos ülés re tû zi ki.

(2) A jog egy sé gi ta nács ta nács ülé sen dönt, ha
a) a tör vény ben ki zárt vagy az ar ra nem jo go sult tól

szár ma zó in dít ványt ér de mi el bí rá lás nél kül el uta sít ja,
b) a jog egy sé gi in dít vány vissza vo ná sa  miatt a jog egy -

sé gi el já rást meg szün te ti.
(3) Ha a jog egy sé gi ta nács az in dít ványt ér dem ben el bí -

rál ja, nyil vá nos ülé sen ha tá roz. A jog egy sé gi ha tá ro zat ho -
za ta lá ra irá nyu ló in dít ványt – ha azt nem a leg fõbb ügyész
nyúj tot ta be – a ta nács el nö ke a jog egy sé gi in dít vánnyal
érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat ki ad má nyá val együtt meg kül di
a leg fõbb ügyész nek. A leg fõbb ügyész az in dít vány kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül di a jog -
egy sé gi in dít vány ra tett nyi lat ko za tát a Leg fel sõbb Bí ró -
ság nak.

(4) A nyil vá nos ülést a ta nács el nö ke ve ze ti, az el já rás -
ban egy vagy két elõ adó bí rót je löl het ki.

(5) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után az elõ adó bí ró
össze fog lal ja a jog egy sé gi in dít ványt, il let ve az el bí rá lan -
dó el vi kér dés lé nye gét. Ezt kö ve tõ en az in dít vá nyo zó fel -
szó lal hat. Ha nem a leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány 
elõ ter jesz tõ je, ak kor a leg fõbb ügyész az in dít vá nyo zó fel -
szó la lá sát kö ve tõ en fel szó lal hat.

(6) A fel szó la lá so kat kö ve tõ en a jog egy sé gi ta nács ha tá -
ro zat meg ho za ta la cél já ból ta nács ülés re vissza vo nul. A
jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát ta nács ko zás után sza va zás -
sal hoz za meg. Ha a sza va zás nem egy han gú, a ha tá ro za tot
a több sé gi sza va zat dön ti el.

(7) A ta nács ko zás és a sza va zás tit kos. A ta nács ko zá son
és a sza va zás nál a jog egy sé gi ta nács el nö kén és tag ja in kí -
vül csak jegy zõ könyv ve ze tõ le het je len.
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(8) A nyil vá nos ülést a jog egy sé gi ta nács fon tos ok ból
el na pol hat ja.”

216.  § A Be. 443.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A jog egy sé gi ta nács a nyil vá nos ülé sen ha tá ro za tot
hoz. A jog egy sé gi ta nács a jog egy sé gi ha tá ro za tot
„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hoz za, és
azt nyil vá no san hir de ti ki.”

217.  § A Be. 447.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bün te tõ el já rás so rán – szük ség ese tén, il le tõ leg
kü lön jog sza bály ren del ke zé se alap ján – kez de mé nyez ni
kell a fi a tal ko rú ér de ké ben gyám ha tó sá gi in téz ke dés el -
ren de lé sét, va la mint a fi a tal ko rú ne ve lé sét, gon do zá sát
vagy fel ügye le tét el mu lasz tó sze méllyel szem be ni in téz -
ke dést.”

218.  § A Be. 448.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Fi a tal ko rú ak el le ni bí ró sá gi el já rás ban el sõ fo kon a
ta nács el nö ke (egyes bí ró), má sod fo kon és – a Leg fel sõbb
Bí ró sá got ki vé ve – har mad fo kon a ta nács egyik tag ja az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács ál tal ki je lölt bí ró.”

219.  § A Be. 453.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Be kell sze rez ni a kör nye zet ta nul mányt, amely tar tal -
maz za a fi a tal ko rú ról a köz ok ta tás ról  szóló tör vény fel ha -
tal ma zá sa alap ján az in téz mény ál tal nyil ván tar tott és ke -
zelt ada to kat, vagy a mun ka hely ál tal adott tá jé koz ta tást.”

220.  § A Be. 455.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„455.  § Ha a fi a tal ko rú val szem ben el ren delt elõ ze tes
le tar tóz ta tás vég re haj tá sá nak kez de té tõl két év el telt, az
elõ ze tes le tar tóz ta tást meg kell szün tet ni, ki vé ve az ügy -
dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott
elõ ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az ügy ben har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés
foly tán meg is mé telt el já rás van fo lya mat ban.”

221.  § (1) A Be. 459.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„A vádemelés elhalasztása és a közvetítõi eljárás”

(2) A Be. 459.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt párt fo gó
fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el. Az ügyész a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról  szóló ha tá ro za tá ban a fi a tal ko -
rút ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra vagy más kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé re kö te lez he ti. A fi a tal ko rú ré szé re
nem ír ha tó elõ a 225.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban írt
kö te le zett ség.”

(3) A Be. 459.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A köz ve tí tõi el já rás ban a fi a tal ko rú tör vé nyes kép -
vi se lõ jé nek rész vé te le kö te le zõ.

(4) Ha a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes, a fi a tal ko rú a
vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get tett, és a Btk. 107/A.  §-a
al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el já rást meg szün -
te ti. Ha a fi a tal ko rú a köz ve tí tõi el já rás ered mé nye ként lét -
re jött meg ál la po dás tel je sí té sét meg kezd te, az ügyész az öt 
évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény  miatt egy év tõl két évig ter je dõ idõ re a
vád eme lést el ha laszt hat ja.”

222.  § A Be. 461.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„461.  § A fi a tal ko rú vád lott tá vol lé té ben a tár gya lás a
XXV. Fe je zet alap ján nem tart ha tó meg.”

223.  § A Be. 463.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„463.  § A XXVI. Fe je zet ren del ke zé sei fi a tal ko rú ese -
tén nem al kal maz ha tók.”

224.  § (1) A Be. 471.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
mon dat tal egé szül ki:

„A per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben, va la -
mint per újí tás el ren de lé se ese tén a per újí tá si el já rás ban ho -
zott íté let fe lül bí rá la ta so rán má sod fo kon a Fõ vá ro si Íté lõ -
táb la más ta ná csa is el jár hat.”

(2) A Be. 471.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ka to nai bí ró a nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to -
zó ügyek ben is el jár hat.”

225.  § (1) A Be. 473.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül el kö ve tett
bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Bí ró ság ka to nai ta -
ná csa il le té kes.”

(2) A Be. 473.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A 17.  § (3) be kez dé sé ben írt il le té kes sé gi ok ka to -
nai bün te tõ el já rás ban nem al kal maz ha tó.”

226.  § A Be. 474.  §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ka to nai bûn cse lek mény  miatt foly ta tott el já rás ban ak -
kor van he lye pót ma gán vád nak, ha az ügy sér tett je ter mé -
sze tes sze mély.”

227.  § (1) A Be. 484.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Az óva dék meg ál la pí tá sá nak ki zá rá sa”
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(2) A Be. 484.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„484.  § Ka to na ese té ben tény le ges szol gá la ti vi szo nyá -

nak tar ta ma alatt óva dék meg ál la pí tá sá nak nincs he lye.”

228.  § (1) A Be. 485/C.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet -
ke zõ al cím lép:

„A vádemelés elhalasztása és a közvetítõi eljárás
kizárása”

(2) A Be. 485/C.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) A ka to nai bün te tõ el já rás ban köz ve tí tõi el já rás al -
kal ma zá sá nak a fegy ve res szerv sé rel mé re el kö ve tett va -
gyon el le ni bûn cse lek mény  miatt nincs he lye.”

229.  § (1) A Be. 494.  §-ának (2) és (3) be kez dé se he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(2) A ma gán vád lót a sér tett jo ga in kí vül a vád kép vi se -
le té vel já ró jo gok il le tik meg.

(3) Ha az ügy ben több sér tett van, a meg egye zé sük tõl
függ, hogy me lyi kük jár el ma gán vád ló ként. Meg egye zés
hi á nyá ban a ma gán vád lót a bí ró ság je lö li ki.”

(2) A Be. 494.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (4) be kez dés szá mo zá sa (5) be kez dés re
mó do sul:

„(4) Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a ma gán vád -
lók ki je löl he tik, hogy kö zü lük ki lát ja el a vád kép vi se le té -
vel já ró jo go kat. Meg egye zés hi á nyá ban a bí ró ság je lö li ki
azt a ma gán vád lót, aki a vád kép vi se le té re az el sõ fo kú bí -
ró sá gi el já rás ban jo go sult. A ki je lö lés az el sõ fo kú bí ró -
ság nak az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro za tá nak ki hir de té -
sé ig tart. Azt a ha tá ro za tot, amely el len e tör vény sze rint a
ma gán vád ló fel leb be zés re jo go sult, va la mennyi ma gán -
vád ló val kö zöl ni kell.”

230.  § A Be. 499.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság nyo mo zást ren del el, ha a fel je len tett cse -
lek mény el kö ve tõ jé nek sze mé lye, sze mé lyi ada tai vagy
tar tóz ko dá si he lye is me ret len, to váb bá ha bi zo nyí tá si esz -
kö zök fel ku ta tá sa szük sé ges. A nyo mo zás ha tár ide jét leg -
fel jebb két hó nap ban a bí ró ság ha tá roz za meg, és azt két -
szer, egyen ként leg fel jebb két hó nap pal meg hosszab bít -
hat ja. A bí ró ság a nyo mo zást el ren de lõ vég zést és az ira to -
kat meg kül di a nyo mo zó ha tó ság nak. A nyo mo zást a rend -
õr ség vég zi.”

231.  § A Be. 501.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Ha az ügyész az (1) be kez dés a) pont ja alap ján el -
ren delt nyo mo zás ered mé nye ként köz vád ra ül dö zen dõ
bûn cse lek ményt nem ál la pít meg, és a vád kép vi se le tét
nem ve szi át, az ira to kat vissza kül di a bí ró ság hoz. A bí ró -
ság – ha en nek fel té te lei fenn áll nak – a sér tet tet ér te sí ti,
hogy pót ma gán vád ló ként fel lép het. A sér tett pót ma gán -
vád ló kén ti fel lé pé sé re vo nat ko zó, a 312.  § (1) be kez dé se

sze rin ti ha tár idõt a bí ró ság ér te sí té sé nek kéz be sí té sé tõl
kell szá mí ta ni.”

232.  § (1) A Be. 503.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság nak az 501–502.  §-ban meg ha tá ro zott
 teendõit – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – ül nök
vagy bí ró sá gi tit kár is el lát hat ja, és jo go sult az 504.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta lá ra is.”

(2) A Be. 503.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az ül nök vagy bí ró sá gi tit kár az el já rást

a) a 266.  § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott oko kon kí -
vül más ok ból nem füg geszt he ti fel;

b) a 267.  § (1) be kez dé sé nek a), g) és h) pont ja alap ján,
va la mint c) pont ja sze rin ti, a tör vény ben meg ha tá ro zott
egyéb bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok  miatt nem szün tet -
he ti meg.”

233.  § (1) A Be. 512.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len a ma gán vád ló 
a vád lott ter hé re je lent het be fel leb be zést.”

(2) A Be. 512.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a 494.  § (4) be -
kez dé sét a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban is meg fe le lõ en
al kal maz ni kell. A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság 
ha tá ro za tá nak azt a ré szét bí rál ja fe lül, ame lyet bár mely
ma gán vád ló fel leb be zé se érint.”

234.  § A Be. a kö vet ke zõ al cím mel és 513.  §-sal egé szül 
ki:

„A harmadfokú bírósági eljárás

513.  § (1) A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len a ma -
gán vád ló a vád lott ter hé re je lent het be fel leb be zést.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az ira to kat köz vet le nül ter jesz -
ti fel a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(3) A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sén a ma gán -
vád ló rész vé te le kö te le zõ. Ha a ma gán vád ló nak nincs kép -
vi se lõ je, a ta nács el nö ke kép vi se lõt ren del ki ré szé re.”

235.  § A Be. 514.  §-a a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len ki zá ró lag
a ma gán vád ló je len tett be fel leb be zést, és az nem ve ze tett
ered mény re, a har mad fo kú el já rás ban fel me rült bûn ügyi
költ sé get a ma gán vád ló vi se li.

(5) Ha a bûn ügyi költ sé get a ma gán vád lók vi se lik, a vá -
dat el ej tõ ma gán vád lót az el já rás ban va ló rész vé te lé hez
iga zo dó an kell a bûn ügyi költ ség ará nyos ré szé nek meg fi -
ze té sé re kö te lez ni.”
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236.  § A Be. 517.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl
szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé ál lít hat ja, ha]

„a) a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság -
vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te tést ren del,”

237.  § A Be. 519.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ha a bí ró ság az ira to kat az ügyész hez vissza kül di, az
ügyész in dít vá nyá ra az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ha tá roz
a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in -
téz ke dé sek rõl.”

238.  § A Be. 522.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A vád elõ ter jesz té se után a bí ró ság az ira to kat az
ügyész nek vissza kül di, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl
a bí ró ság elé ál lí tá sig több mint ti zen öt nap telt el, a bûn -
cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél sú -
lyo sabb bün te tést ren del, vagy a bi zo nyí tá si esz kö zök nem 
áll nak ren del ke zés re.”

239.  § A Be. 523.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a tár gya lást egy al ka lom mal, leg fel jebb
nyolc nap ra el na pol hat ja. Ha a tár gya lá son fel vett bi zo nyí -
tás ered mé nyé nek meg fe le lõ en – to váb bi bi zo nyí tá si esz -
kö zök fel ku ta tá sa ér de ké ben – az ügyész meg ke re sé se
szük sé ges, és ezért a tár gya lás nyolc na pon be lül nem foly -
tat ha tó, il le tõ leg újabb el na po lás szük sé ges, a bí ró ság az
ira to kat vissza kül di az ügyész nek.”

240.  § A Be. 529.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en al -
kal maz ni kell a má sod fo kú és a har mad fo kú bí ró sá gi el já -
rás ban is.”

241.  § (1) A Be. 531.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (6) be kez dés szá mo zá sa (7) be -
kez dés re mó do sul:

„(6) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek a har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban ve zet tek ered mény re, a har -
mad fo kú bí ró ság az el sõ és a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás -
ra uta sít ja.”

(2) A Be. 531.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) Ha a sza bad lá bon lé võ vád lott a meg is mé telt el sõ
fo kú tár gya lás [(2) bek.] so rán is mé tel ten is me ret len hely -
re tá vo zik, a bí ró ság a vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás
alap ján ho zott ha tá ro za tát ér de mi vizs gá lat nél kül ha tá lyá -
ban tart ja. Er re a bí ró ság a vád lot tat fi gyel mez te ti.”

242.  § (1) A Be. 547.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
szö ve ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A bí ró ság a vég zés ben”

[vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés vagy
pénz bün te tés ki sza bá sa ese tén mel lék bün te tés ként fog lal -
ko zás tól el til tást, jár mû ve ze tés tõl el til tást vagy ki uta sí tást
– ka to ná val szem ben le fo ko zást, a szol gá la ti vi szony meg -
szün te té sét, rend fo ko zat ban vissza ve tést és a vá ra ko zá si
idõ meg hosszab bí tá sát is –, vég re haj tá sá ban fel füg gesz -
tett sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén pénz mel lék bün te -
tést al kal maz hat,]

(2) A Be. 547.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[A bí ró ság a vég zés ben]

„d) a pró bá ra bo csá tást ki mon dó ren del ke zést ha tá lyon
kí vül he lyez he ti,

e) az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, az el já rás
fel füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl ren del -
kez het.”

(3) A Be. 547.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A vég zés in do ko lá sa a meg ál la pí tott tény ál lást, a
vég zés meg ho za ta la tör vé nyi elõ fel té te le i nek fenn ál lá sá ra
va ló uta lást, va la mint az al kal ma zott jog sza bá lyok meg je -
lö lé sét tar tal maz za.”

243.  § A Be. 555.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
i) pont tal egé szül ki, és a je len le gi i) pont je lö lé se j) pont ra
mó do sul:

[A kü lön le ges el já rá sok so rán – el té rõ ren del ke zé sek
 hiányában –]

„i) har mad fo kú bí ró sá gi el já rás nak nincs he lye,”

244.  § A Be. 566.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé sé tõl
szá mí tott hat hó nap el tel te elõtt a kény szer gyógy ke ze lés
szük sé ges sé gét hi va tal ból fe lül vizs gál ja. Ha a kény szer -
gyógy ke ze lést nem szün te ti meg, a fe lül vizs gá la tot hat hó -
na pon ként meg is mét li. Ha a kény szer gyógy ke ze lés re kö -
te le zett sze mély a ve le szem ben ho zott íté let jog erõ re
emel ke dé se elõtt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés ha tá -
lya alatt állt, a ha tár idõt a kény szer in téz ke dés meg kez dé -
sé nek nap já tól kell szá mí ta ni.

(3) A kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá nak he lye
van az ügyész nek, a kény szer gyógy ke ze lés alatt ál ló nak,
há zas tár sá nak, élet tár sá nak, tör vé nyes kép vi se lõ jé nek
vagy a vé dõ nek az in dít vá nyá ra, to váb bá a kény szer -
gyógy ke ze lést vég re haj tó in té zet ve ze tõ jé nek elõ ter jesz té -
sé re is. A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés nek in dít vány ra
tör té nõ fe lül vizs gá la tát mel lõz he ti, ha er re há rom hó na pon 
be lül már sor ke rült.”
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245.  § (1) A Be. 568.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az alap ügy ben el járt bí ró ság hi va tal ból vagy az
ügyész in dít vá nyá ra tár gya lá son, íté let tel ha tá roz a pró ba -
idõ meg hosszab bí tá sá ról vagy a pró bá ra bo csá tást ki mon -
dó ren del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl [Btk. 73.  § (1)
és (2) bek.], ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel ügye let
ma ga tar tá si sza bá lya it sú lyo san meg szeg te. A bí ró ság a
párt fo gó fel ügye let sza bá lya i nak sú lyos meg sze gé se  miatt
bün te tést szab ki, fi a tal ko rú val szem ben ja ví tó in té ze ti ne -
ve lést is el ren del het.”

(2) A Be. 568.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tár gya lást a XVI. Fe je zet III. Cí me alap ján kell le -
foly tat ni.”

246.  § (1) A Be. 569.  §-ának al cí me he lyé be a kö vet ke -
zõ al cím lép:

„Az elkobzásra, a vagyonelkobzásra, ille tõ leg a lefoglalt
dologról történõ rendelkezésre irányuló eljárás”

(2) A Be. 569.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az ügyész in dít vá nyá ra az el kob zás ról, a va gyon el -
kob zás ról, il le tõ leg ar ról, hogy a le fog lalt do log az ál lam
tu laj do ná ba ke rül, a bí ró ság ha tá roz, ha bün te tõ el já rás sen -
ki el len nem in dult, vagy azt meg szün tet ték, il le tõ leg a ter -
helt is me ret len he lyen tar tóz ko dá sa vagy el me be teg sé ge
 miatt az el já rást fel füg gesz tet ték.”

(3) A Be. 569.  §-a (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tár gya lás ra a XXVII. Fe je zet ren del ke zé sei ér te lem -
sze rû en irány adók.”

247.  § A Be. 570.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tár gya lás ra a XXVII. Fe je zet ren del ke zé sei ér te lem -
sze rû en irány adók.”

248.  § A Be. 574.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (3)–(5) be kez dés szá mo zá sa
(4)–(6) be kez dés re mó do sul:

„(3) An nak köz lé se vé gett, hogy az el ítélt az össz bün te -
té si íté let alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz tés bün te té sek -
bõl az össz bün te té si íté let meg ho za ta lá nak nap já ig mennyi 
idõt töl tött ki, a bí ró ság meg ke re si a bün te tés-vég re haj tá si
in té ze tet, és ha a ka pott tá jé koz ta tás alap ján in do kolt, az
alap íté le tek sze rin ti sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sát fel -
füg gesz ti. Az össz bün te té si íté let nek az össz bün te tés be
fog lalt sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sá nak fel füg gesz té -
sé rõl  szóló ren del ke zé se fel leb be zés re te kin tet nél kül vég -
re hajt ha tó.”

249.  § A Be. 578.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi ren del ke zés az (1) be kez dés je lö lést
kap ja:

„(2) A bí ró ság utó lag ha tá roz a vád lott költ sé gé nek és a
vé dõ jét meg il le tõ, az el já rás so rán nem elõ le ge zett díj és
költ ség meg té rí té sé rõl [339.  § (3) bek.], ha er rõl az ügy -
dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la kor nem volt le he tõ sé ge ren -
del kez ni.”

250.  § (1) A Be. 580.  §-a (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ
ren del ke zé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Kár ta la ní tás jár az elõ ze tes le tar tóz ta tá sért, a há zi õri -
ze tért és az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sért, ha”

[I. a nyo mo zást azért szün tet ték meg, mert]

(2) A Be. 580.  § (1) be kez dé se II. pont já nak b) al pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[II. a bí ró ság]
„b) az el já rást a bün tet he tõ ség el évü lé se, az el já rás meg -

in dí tá sá hoz szük sé ges ma gán in dít vány, fel je len tés vagy
kí vá nat hi á nya, a tör vé nyes vád hi á nya vagy vád el ej tés
 miatt, il le tõ leg azért szün tet te meg, mert a cse lek ményt
már jog erõ sen el bí rál ták.”

(3) A Be. 580.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ese tén sincs he lye kár ta la ní tás nak, ha
a ter helt]

„c) a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
meg té vesz té sé re tö re ke dett, és ez zel ne ki fel ró ha tó an okot
szol gál ta tott ar ra, hogy a bûn cse lek mény meg ala po zott
gya nú ja reá te re lõd jék és elõ ze tes le tar tóz ta tá sát, há zi õri -
ze tét, il le tõ leg ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sét el ren -
del jék, meg hosszab bít sák vagy fenn tart sák,”

(4) A Be. 580.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az (1) be kez dés ese tén sincs he lye kár ta la ní tás nak, ha
a ter helt]

„d) elõ ze tes le tar tóz ta tá sát azért ren del ték el, mert a lak -
hely el ha gyá si ti la lom, a há zi õri zet, a tá vol tar tás vagy az
óva dék sza bá lya it meg szeg te,”

251.  § A Be. 582.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„582.  § (1) A kár ta la ní tás mód já ra és mér té ké re a Pol gá -
ri Tör vény könyv nek a szer zõ dé sen kí vül oko zott ká rért
va ló fe le lõs sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé se it az e tör vény -
ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A kár ta la ní tás az an nak alap já ul szol gá ló nyo mo zást
meg szün te tõ ha tá ro zat kéz be sí té sé vel, il le tõ leg a fel men tõ
íté let, a el já rást meg szün te tõ vég zés, va la mint a rend kí vü li
jog or vos lat ered mé nye kép pen ho zott ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé vel vá lik ese dé kes sé.”

252.  § A Be. 583.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ter helt a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro zat, a
jog erõs fel men tõ íté let, a jog erõs meg szün te tõ vég zés, a
rend kí vü li jog or vos lat ered mé nye kép pen ho zott jog erõs
ha tá ro zat ve le tör té nõ köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na pon be -
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lül ter jeszt het elõ kár ta la ní tá si igényt. E ha tár idõ el mu lasz -
tá sa jog vesz tõ.”

253.  § (1) A Be. 585.  §-a (3) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A vissza té rí tést kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak
sze rint kell tel je sí te ni.”

(2) A Be. 586.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A kéz be sí té si meg bí zott kö te les a ter hel tet ha la dék ta la -
nul ér te sí te ni a ré szé re kéz be sí tett irat ról.”

(3) A Be. 586.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az ügyész vagy a bí ró ság biz to sí ték le tét be he -
lye zé sét en ge dé lyez te, és a ter helt a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tét el hagy ta, az el já rás ban a XXV. Fe je zet ren del ke -
zé se it nem le het al kal maz ni.”

254.  § A Be. 587.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a bí ró ság a ter hel tet bû nös nek mond ja ki, vagy
tár gya lás mel lõ zé sé vel bün te tést szab ki, a biz to sí ték a ha -
tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé vel az ál lam ra száll.”

255.  § (1) A Be. 588.  §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel ke dik
jog erõ re, ame lyen]

„d) a má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sí tot ta,
vagy az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét hely ben hagy ta, fel té ve,
hogy har mad fo kú bí ró sá gi el já rás nak nincs he lye.”

(2) A Be. 588.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A má sod fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel ke -
dik jog erõ re, ame lyen

a) azt meg hoz ták, fel té ve, hogy el le ne a tör vény a fel -
leb be zést ki zár ja,

b) a fel leb be zés re jo go sul tak úgy nyi lat koz tak, hogy
nem kí ván nak fel leb bez ni, il le tõ leg a fel leb be zést vissza -
von ták,

c) a fel leb be zés re nyit va ál ló ha tár idõ fel leb be zés be je -
len té se nél kül telt el,

d) a har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sí tot ta,
vagy a má sod fo kú bí ró ság íté le tét hely ben hagy ta.”

(3) A Be. 588.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki, és a je len le gi (4)–(6) be kez dés szá mo zá sa (5)–(7) be -
kez dés re mó do sul:

„(4) A har mad fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel ke -
dik jog erõ re, ame lyen azt meg hoz ták.”

256.  § A Be. 589.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vég zés vég re hajt ha tó sá gá ra a 347.  § (3) be kez dé -
se irány adó.”

257.  § A Be. 590.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ügyész ál tal ki sza bott rend bír ság, meg ál la pí tott
bûn ügyi költ ség, va la mint a vád eme lés el ha lasz tá sa so rán
el ren delt párt fo gó fel ügye let, to váb bá az ügyész ál tal al -
kal ma zott meg ro vás vég re haj tá sa vé gett az ügyész in téz -
ke dik.”

258.  § A Be. 591.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ta nács el nö ke a két év nél nem sú lyo sabb sza bad -
ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sé re az el ítélt ké rel -
mé re fon tos ok ból, kü lö nö sen az el ítélt sze mé lyi vagy csa -
lá di kö rül mé nye i re va ló te kin tet tel, leg fel jebb há rom hó -
nap ra ha lasz tást en ge dé lyez het.”

259.  § A Be. 595.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A ter helt ké sõbb elõ ter jesz tett ké rel mé nek el bí rá lá -
sá ra a kü lön le ges el já rá sok sza bá lya it (XXIX. Fe je zet) kell 
al kal maz ni.”

260.  § A Be. 600.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„600.  § A bí ró sá gi tit kár is tel je sít he ti a más bí ró sá gok -
tól szár ma zó meg ke re sé se ket, va la mint le foly tat hat ja – az
557.  § (2) be kez dé se, az 558.  §, az 565.  §, az 566.  §, az
567.  § (2) be kez dé se, az 568.  §, az 572–577.  §, az 579.  §,
az 586.  § és az 587.  § sze rin ti el já rá sok ki vé te lé vel – a
XXIX. Fe je zet II. és III. Cí me sze rin ti el já rá so kat.”

261.  § (1) A Be. 603.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A 416.  § (4) be kez dé sé nek b) pont ja és a 421.  §
(2) be kez dé se alap ján a tör vény ben ki zárt nak kell te kin te -
ni azt az in dít ványt, ame lyet a ko ráb bi tör vény alap ján be -
nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít vány és tör vé nyes ség ér de ké -
ben emelt jog or vos lat el bí rá lá sa so rán ho zott ha tá ro zat el -
len nyúj tot tak be. A 416.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap -
ján fe lül vizs gá la ti in dít ványt csak az Al kot mány bí ró ság e
tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ en köz zé tett ha tá ro za ta
alap ján le het elõ ter jesz te ni.”

(2) A Be. 604.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül
ki:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy az
igaz ság ügy-mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel együt te -
sen ren de let ben sza bá lyoz za a bün te tõ el já rás ban el ren delt
elõ ve ze tés és kí sé rés vég re haj tá sá val fel me rült költ ség
meg té rí té sé nek rész le tes sza bá lya it.”

262.  § A Bün te tõ Tör vény könyv rõl  szóló 1978. évi
IV. tör vény (Btk.) 32.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

[A bün tet he tõ sé get meg szün te ti]
„d) a te vé keny meg bá nás,”
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263.  § (1) A Btk. 35.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a bün te tõ el já rást fel füg gesz tik, a fel füg gesz tés
tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be. Ez a ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a bün te tõ el já rást azért füg -
gesz tik fel, mert az el kö ve tõ is me ret len he lyen tar tóz ko dik 
vagy el me be teg lett.”

(2) A Btk. 35.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) Ha az ügyész a vád eme lést el ha laszt ja, en nek tar ta -
ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be.”

264.  § A Btk. 36.  §-a és al cí me he lyé be a kö vet ke zõ al -
cím és ren del ke zés lép:

„Tevékeny megbánás

36.  § (1) Nem bün tet he tõ, aki a sze mély el le ni (XII. fe je -
zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet) vagy va gyon
el le ni (XVIII. fe je zet), há rom évi sza bad ság vesz tés nél
nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel oko zott
kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg té rí tet te
vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it egyéb mó -
don jó vá tet te.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ az (1) be kez dés -
ben em lí tett bûn cse lek mé nyek ese té ben, ha az el kö ve tõ az
öt évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ
bûn cse lek ménnyel oko zott kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el -
já rás ke re té ben meg té rí tet te vagy a bûn cse lek mény ká ros
kö vet kez mé nye it egyéb mó don jó vá tet te.

(3) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha
az el kö ve tõ

a) több szö rös vagy kü lö nös vissza esõ,
b) a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el,
c) bûn cse lek mé nye ha lált oko zott,
d) a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés fel -

füg gesz té sé nek pró ba ide je alatt vagy a szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té se  miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tés re íté lé se után, a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak be -
fe je zé se elõtt, il le tõ leg pró bá ra bo csá tás vagy vád eme lés
el ha lasz tá sá nak tar ta ma alatt kö vet te el.”

265.  § A Btk. 71.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„71.  § (1) Meg ro vás ban kell ré sze sí te ni azt, aki nek a
cse lek mé nye az el bí rá lás kor már nem ve szé lyes, vagy oly
cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény
sze rint al kal maz ha tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy
más in téz ke dés – ide nem ért ve az el kob zást és a va gyon el -
kob zást – al kal ma zá sa is szük ség te len.

(2) A meg ro vás sal a ha tó ság a rosszal lá sát fe je zi ki, és
az el kö ve tõt fel hív ja, hogy a jö võ ben tar tóz kod jék bûn cse -
lek mény el kö ve té sé tõl.”

266.  § A Btk. 77.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö ve -
tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot  miatt nem bün tet -
he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban ré sze sí tet ték.”

267.  § A Btk. 77/C.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A va gyon el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az
el kö ve tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot  miatt nem
bün tet he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban ré sze sí tet -
ték.”

268.  § A Btk. 85/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„85/A.  § (1) A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXVI. Fe je -
zet) ese tén a 85.  § (1)–(2) be kez dé se i nek ren del ke zé sei
irány adók az zal, hogy a fõ bün te tést a bûn hal ma zat ban lé -
võ bûn cse lek mé nyek re a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó bün te -
té sek kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala pul vé te lé vel kell ki -
szab ni.

(2) A tár gya lás ról le mon dás ese tén (Be. XXVI. Fe je zet), 
ha a tör vény a bûn hal ma zat ban lé võ bûn cse lek mé nyek kö -
zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz -
tést ren del, a 87/C.  § alap ján ki szab ha tó leg sú lyo sabb bün -
te té si té tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér -
he ti el az egyes bûn cse lek mé nyek re a 87/C.  § alap ján ki -
szab ha tó bün te té sek együt tes tar ta mát.”

269.  § A Btk. 87/C.  §-a be ve ze tõ szö ve ge he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXVI. Fe je zet) ese tén a
sza bad ság vesz tés mér té ke”
[az öt évet meg ha la dó, de nyolc év nél nem sú lyo sabb sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény  miatt a há -
rom évet [...] nem ha lad hat ja meg.]

270.  § A Btk. a kö vet ke zõ al cím mel és 107/A.  §-sal egé -
szül ki:

„Tevékeny megbánás

107/A.  § Nem bün tet he tõ a fi a tal ko rú, ha a sze mély el le -
ni (XII. fe je zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet)
vagy va gyon el le ni (XVIII. fe je zet), öt évi sza bad ság vesz -
tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel
oko zott kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg -
té rí tet te vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it
egyéb mó don jó vá tet te.”

271.  § A Btk. a kö vet ke zõ al cím mel és 242/B.  §-sal egé -
szül ki:

„Igazságszolgáltatással összefüggõ titoksértés

242/B.  § (1) Aki a bün te tõ el já rás ban ha tó sá gi ta nú ként a 
tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot vagy kö rül ményt az ar ra jo -
go sult fel men té se nél kül fel fe di, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.
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(2) Ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, az
(1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a bün te tõ el já rás so rán
a bí ró ság zárt tár gya lá sán el hang zot ta kat az ar ra jo go sult
en ge dé lye nél kül fel fe di.”

272.  § A Btk. 300/F.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

[A 299/A.  § és a 299/B.  § al kal ma zá sá ban pénz ügyi esz -
köz:]

„c) a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír a rend -
sze res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség meg -
szû né sé ig.”

273.  § A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról
 szóló 1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (Bv. tvr.)
6/A.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it a köz ér de kû
mun ka, a pénz bün te tés, va la mint a pénz mel lék bün te tés
he lyé be lé põ sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa so rán is al kal -
maz ni kell.”

274.  § A Bv. tvr. 7.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé -
szül ki, és a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be kez -
dés re mó do sul:

„(2) A sza bad ság vesz tés fo ko za tá nak meg vál toz ta tá sát
az el ítélt vagy vé dõ je is kez de mé nyez he ti. A ké rel met a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet – ér té ke lõ vé le mé nyé vel és
ja vas la tá val – ti zen öt na pon be lül to váb bít ja a bün te -
tés-vég re haj tá si bí ró hoz. Ha az egy éven be lül is mé tel ten
elõ ter jesz tett ké re lem új kö rül mény re nem hi vat ko zik, az
ér té ke lõ vé le mény és a ja vas lat el ké szí té sét a bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet mel lõz he ti.”

275.  § A Bv. tvr. 7/A.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel
egé szül ki, és a je len le gi (2) be kez dés szá mo zá sa (3) be -
kez dés re mó do sul:

„(2) Az eny hébb vég re haj tá si sza bá lyok al kal ma zá sát
az el ítélt vagy vé dõ je is kez de mé nyez he ti. A ké rel met a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet – ér té ke lõ vé le mé nyé vel és
ja vas la tá val – ti zen öt na pon be lül to váb bít ja a bün te -
tés-vég re haj tá si bí ró hoz. Ha az eny hébb vég re haj tá si sza -
bá lyok al kal ma zá sát a tör vény ki zár ja [28/A.  § (2) bek.],
il le tõ leg, ha az egy éven be lül is mé tel ten elõ ter jesz tett ké -
re lem új kö rül mény re nem hi vat ko zik, az ér té ke lõ vé le -
mény és a ja vas lat el ké szí té sét a bün te tés-vég re haj tá si in -
té zet mel lõz he ti.”

276.  § A Bv. tvr. 8.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki, a je len le gi (4)–(5) be kez dés szá mo zá sa (5)–(6) be -
kez dés re mó do sul:

„(4) Ha a bün te tés-vég re haj tá si bí ró az el ítél tet nem bo -
csá tot ta fel té te les sza bad ság ra [(3) bek.], a fel té te les sza -
bad ság ra bo csá tást az el ítélt vagy vé dõ je is kez de mé nyez -
he ti. A ké rel met a bün te tés-vég re haj tá si in té zet – ér té ke lõ
vé le mé nyé vel és ja vas la tá val – har minc na pon be lül to -
váb bít ja a bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz. Ha az egy éven

be lül is mé tel ten elõ ter jesz tett ké re lem új kö rül mény re nem 
hi vat ko zik, az ér té ke lõ vé le mény és a ja vas lat el ké szí té sét
a bün te tés-vég re haj tá si in té zet mel lõz he ti.”

277.  § A Bv. tvr. 81.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„81.  § (1) Ha a ter helt a ha tá ro zat ki hir de té se kor je len
van, a meg ro vást a bí ró ság a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé nek be vá rá sa nél kül, il le tõ leg az ügyész szó ban fo ga na -
to sít ja, egyéb eset ben a meg ro vás vég re haj tá sa a ha tá ro zat
kéz be sí té sé vel tör té nik.

(2) Fi a tal ko rú ese té ben a meg ro vás fo ga na to sí tá sá ról a
fi a tal ko rú gon do zó ját ér te sí te ni kell.”

278.  § A Bv. tvr. 83.  §-ának (4) és (5) be kez dé se he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(4) A be teg nek az In té zet be tör té nõ be fo ga dá sa nap já -
tól szá mí tott har ma dik hó nap fo lya mán az In té zet fõ igaz -
ga tó fõ or vo sa a be teg ál la po tá ra vo nat ko zó rész le tes kór -
rajz ki vo na tot meg kül di a kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs -
gá la tá ra il le té kes bí ró ság nak [Be. 566.  § (1) bek.]. Ezt az
el já rást a kény szer gyógy ke ze lés meg szün te té sé ig hat ha -
von ta meg kell is mé tel ni.

(5) Ha a kény szer gyógy ke ze lést ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés elõz te meg és an nak vég re haj tá sát nem sza -
kí tot ták meg, a (4) be kez dés sze rin ti idõ tar ta mot az ide ig -
le nes kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé sé tõl kell szá mí ta -
ni, azon ban a kór rajz ki vo na tot leg ko ráb ban a kény szer -
gyógy ke ze lést el ren de lõ íté let jog erõ re emel ke dé sé tõl szá -
mí tott há rom hó nap el tel té vel kell a bí ró ság nak meg kül de -
ni.”

279.  § A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról  szóló
1952. évi IV. tör vény (Csjt.) 91.  §-ának (1) be kez dé se a
kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[Szü ne tel a szü lõi fel ügye let,]
„g) ha a szü lõ vel szem ben a bí ró ság a gyer mek sé rel mé -

re el kö ve tett cse lek mény  miatt bün te tõ el já rá si kény szer in -
téz ke dés ként tá vol tar tást ren delt el, a kény szer in téz ke dés
idõ tar ta má ig.”

280.  § A Csjt. 92.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A szü lõ nek – ki vé ve, ha a gyer mek sé rel mé re el kö -
ve tett cse lek mény  miatt a bün te tõ el já rás ban el ren del he tõ
tá vol tar tás kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt áll – jo ga van
gyer me ké vel kap cso la tot tar ta ni ak kor is, ha szü lõi fel -
ügye le ti jo ga szü ne tel.”

281.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló
1972. évi V. tör vény 7.  §-a (2) be kez dé sé nek d)–f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Az ügyész a nyo mo zás fel ügye le te so rán]
„d) nyo mo zást vagy fel je len tés ki egé szí tést ren del het

el, an nak le foly ta tá sá ra a nyo mo zó ha tó sá got uta sít hat ja;
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e) tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén gon dos -
ko dik a fel je len tés el uta sí tá sá ról vagy a nyo mo zás meg -
szün te té sé rõl, il le tõ leg az ügyet köz ve tí tõi el já rás ra utal ja,
a vád eme lést el ha laszt ja, rész ben mel lõ zi vagy az ügy ben
vá dat emel;

f) egyes nyo mo zá si cse lek mé nyek le foly ta tá sá ra a nyo -
mo zó szer ve ket uta sít hat ja, egyes bûn ügye ket a nyo mo -
zást foly ta tó szerv tõl ma gá hoz von hat;”

282.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 
(Itv.) 54.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[Ha a ké rel met nem nyom ban a tár gya lás be fe jez té vel
szó ban, vagy nem a sza bad ság vesz tés-bün te tés vég re haj -
tá sa alatt ter jesz tet ték elõ, 2000 fo rint il le té ket kell fi zet -
ni:]

„b) a pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te tés, az ál la mot il -
le tõ bûn ügyi költ ség vagy rend bír ság meg fi ze té sé re irá -
nyu ló ha lasz tás, il let ve rész let fi ze tés irán ti ké re lem”

[ese té ben.]

(2) Az Itv. 57.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:

[Il le ték men tes a bün te tõ ügyek ben:]

„e) a ter helt, a vé dõ és a fi a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép -
vi se lõ je ré szé re a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi
XIX. tör vény 70/B.  §-a (2) be kez dé sé ben, (5) be kez dé sé -
nek a) pont já ban és (6) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ira -
tok ból a má so lat egy sze ri ki adá sa.”

283.  § (1) A bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi
LIII. tör vény (Vht.) 10.  §-ának d) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[A bí ró sá gi vég re haj tást (a to váb bi ak ban: vég re haj tás)
vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sá val kell el ren del ni. A vég re -
hajt ha tó ok ira tok a kö vet ke zõk:]

„d) a bí ró ság pénz bün te tés rõl, pénz mel lék bün te tés rõl,
pénz bír ság ról, rend bír ság ról, va gyon el kob zás ról, va la -
mint bûn ügyi költ ség rõl, elõ ve ze té si és kí sé ré si költ ség rõl
 szóló ér te sí té se, to váb bá a bí ró sá gi gaz da sá gi hi va tal nak
az ügyész ség ál tal ki sza bott rend bír ság ról, meg ál la pí tott
bûn ügyi költ ség rõl, va la mint az ügyész ség és a nyo mo zó
ha tó ság ál tal meg ál la pí tott elõ ve ze té si és kí sé ré si költ ség -
rõl  szóló ér te sí té se,”

(2) A Vht. 114.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vég re haj tó az (1) be kez dés sze rin ti el já rá sa so rán
tá jé koz tat ja a zá log jo go sul tat ar ról, hogy a zá log jog ból fa -
ka dó igé nyét – ha az alap ügy ben nem vég re haj tást ké rõ –
vég re haj tá si el já rás so rán ér vé nye sít he ti, és az er re vo nat -
ko zó ké rel mét az ér te sí tés kéz hez vé te lét kö ve tõ nyolc
mun ka na pon be lül kell be je len te nie a vég re haj tó nál.
A vég re haj tó a ké rel met ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb an -
nak kéz hez vé te lét kö ve tõ mun ka na pon to váb bít ja a vég re -
haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság nak.”

(3) A Vht. 138/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„138/A.  § A vég re haj tó a föld hi va tal ér te sí té sé nek kéz -
hez vé te le után ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja a zá log jo go sul -
tat ar ról, hogy a zá log jog ból fa ka dó igé nyét – ha az alap -
ügy ben nem vég re haj tást ké rõ – vég re haj tá si el já rás so rán
ér vé nye sít he ti, és az er re vo nat ko zó ké rel mét az ér te sí tés
kéz hez vé te lét kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül kell be je len te -
nie a vég re haj tó nál. A vég re haj tó a ké rel met ha la dék ta la -
nul, de leg ké sõbb an nak kéz hez vé te lét kö ve tõ mun ka na -
pon to váb bít ja a vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság nak.”

(4) A Vht. 229.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A vég re haj tó nak a ti tok tar tá si kö te le zett ség aló li
fel men té sé re a bí ró sá gi dol go zók ra vo nat ko zó sza bá lyok
meg fe le lõ en irány adók az zal, hogy me gyei bí ró sá gi vég re -
haj tó ese té ben a me gyei bí ró ság el nö ke, ön ál ló bí ró sá gi
vég re haj tó ese té ben pe dig a ka ma ra el nö ke jo go sult a ti -
tok tar tás aló li fel men tés meg adá sá ra.”

(5) A Vht. 229.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül
ki:

„(4) A ti tok tar tás sza bá lyai a vég re haj tás so rán köz re -
mû kö dõ ta nú ra, ügy gond nok ra és zár gond nok ra is irány -
adó ak. Ti tok tar tá si kö te le zett sé gük az er re tör té nõ fi gyel -
mez te té sük rõl va ló tu do más szer zés idõ pont já val áll be; a
fi gyel mez te tést a hely szí ni el já rás ról ké szült jegy zõ -
könyv ben, il let ve a zár gond nok ren de lé sé rõl, ügy gond nok
ki je lö lé sé rõl  szóló irat ban fel kell tün tet ni. A ti tok tar tás
aló li fel men tés meg adá sá ra ese tük ben az el járt vég re haj tó,
szol gá la tá nak meg szû né se után a ka ma ra, il let ve a me gyei
bí ró ság el nö ke jo go sult; a fel men tés nem ta gad ha tó meg,
ha azt az ügy ben el járt vég re haj tó is meg kap ta.”

284.  § (1) A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er -
köl csi bi zo nyít vány ról  szóló 1999. évi LXXXV. tör vény
(Bnyt.) 7.  §-ának e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

[A bûn ügyi nyil ván tar tás tar tal maz za an nak a sze mély -
nek (a to váb bi ak ban: nyil ván tar tott) az ada ta it,]

„e) aki vel szem ben elõ ze tes le tar tóz ta tást, lak hely el ha -
gyá si ti lal mat, há zi õri ze tet, tá vol tar tást vagy ide ig le nes
kény szer gyógy ke ze lést (a to váb bi ak ban együtt: kény szer -
in téz ke dés) ren del tek el;”

(2) A Bnyt. 10.  §-a (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A bûn tet te sek nyil ván tar tá sa tar tal maz za]
„f) az el sõ-, má sod- és har mad fo kon, va la mint a per újí -

tás, il le tõ leg a fe lül vizs gá lat, va la mint a tör vé nyes ség ér -
de ké ben emelt jog or vos lat so rán el járt bí ró ság meg ne ve -
zé sét, ha tá ro za tá nak szá mát és kel tét, a ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé nek nap ját;”

(3) A Bnyt. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § A kény szer in téz ke dés alatt ál lók nyil ván tar tá sá -
ból a 17.  §-ban és a 18.  §-ban fel so rol tak, az út le vél ha tó sá -
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gok, a Bel ügy mi nisz té ri um út le vél ügyek ben el já ró szer -
vei, va la mint a sze mé lyes gon dos ko dás ke re té be tar to zó
gyer mek jó lé ti alap el lá tá sok, gyer mek vé del mi szak el lá tá -
sok, il let ve a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ke re té be tar -
to zó ha tó sá gi in téz ke dé sek al kal ma zá sa so rán a gyer mek -
jó lé ti szol gá lat, a csa lád se gí tõ szol gá lat, a te le pü lé si ön -
kor mány zat jegy zõ je, il let ve a gyám hi va tal jo go sult adat -
igény lés re.”

285.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(3) be kez dés ben fog lalt
ki vé te lek kel – 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba, ez zel
egy ide jû leg

a) a Be. je len le gi
– XVIII. Fe je ze té nek (Jog or vos lat a tör vé nyes ség ér de -

ké ben) szá mo zá sa XIX. Fe je zet re,
– XIX. Fe je ze té nek (Jog egy sé gi el já rás) szá mo zá sa

XX. Fe je zet re,
– XX. Fe je ze té nek (A fi a tal ko rú ak el le ni bün te tõ el já -

rás) szá mo zá sa XXI. Fe je zet re,
– XXI. Fe je ze té nek (A ka to nai bün te tõ el já rás) szá mo -

zá sa XXII. Fe je zet re,
– XXII. Fe je ze té nek (A ma gán vá das el já rás) szá mo zá -

sa XXIII. Fe je zet re,
– XXIII. Fe je ze té nek (A bí ró ság elé ál lí tás) szá mo zá sa

XXIV. Fe je zet re,
– XXIV. Fe je ze té nek (El já rás a tá vol lé võ ter helt tel

szem ben) szá mo zá sa XXV. Fe je zet re,
– XXV. Fe je ze té nek (Le mon dás a tár gya lás ról) szá mo -

zá sa XXVI. Fe je zet re,
– XXVI. Fe je ze té nek (A tár gya lás mel lõ zé se) szá mo -

zá sa XXVII. Fe je zet re,
– XXVII. Fe je ze té nek (El já rás a men tes sé get él ve zõ

sze mé lyek ügyé ben) szá mo zá sa XXVIII. Fe je zet re,
– XXVIII. Fe je ze té nek (Kü lön le ges el já rá sok) szá mo -

zá sa XXIX. Fe je zet re,
– XXIX. Fe je ze té nek (A ha tá ro za tok vég re haj tá sa) szá -

mo zá sa XXX. Fe je zet re,
– XXX. Fe je ze té nek (Zá ró ren del ke zé sek) szá mo zá sa

XXXI. Fe je zet re
mó do sul,

b) a Be. 16.  §-a (1) be kez dé se g) pont já nak „a pénz ha -
mi sí tás (Btk. 304.  §) és a bé lyeg ha mi sí tás (Btk. 307.  §)”
szö veg ré sze, 54.  § (5) be kez dé se, 74.  §-a (3) be kez dé sé nek 
b) pont ja, 83.  §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta, a
83.  §-a (2) be kez dé sé ben a „ha a ti tok tar tá si kö te le zett ség
alól nem ka pott fel men tést” szö veg rész, a 120.  §-a (1) be -
kez dé sé bõl a „(hely szí ni ki hall ga tás)” szö veg rész, a
168.  §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta, 184.  §-ának
(9) be kez dé se, 188.  §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja, (3) be -
kez dé sé nek c) pont ja, 189.  §-ának (2) be kez dé se, a 203.  §
(2) be kez dé sé nek a) pont já ból az „an nak elõ adá sát, hogy a
nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en tör tént-e, vagy az in -
dít vány elõ ter jesz té se kor fo lyik-e és mi lyen tit kos in for -
má ció gyûj tés, azt mely szer ve zet vé gez te, il let ve vég zi, és
mi lyen ada to kat szer zett meg,” szö veg rész, 241.  §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja, 242.  §-a (1) be kez dé sé nek

c) pont ja, a 262.  § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta,
312.  §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta, 343.  §-ának
(7) be kez dé se, 348.  §-ának (4) be kez dé se, 374.  §-ának
(2) be kez dé se, a 387.  §-t meg elõ zõ „I. Cím Az el sõ fo kú
bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” cím, a 390.  §-t meg elõ zõ
„II. Cím A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” cím,
a 391.  §-t meg elõ zõ „III. Cím Tár gya lás az ügyek utó la gos
egye sí té se kor” cím, a 392.  §-t meg elõ zõ „NEGYEDIK
RÉSZ XVI. Fe je zet A Per újí tás” szer ke ze ti egy sé ge ket je -
lö lõ ren del ke zés, a 405.  §-t meg elõ zõ „XVII. Fe je zet A Fe -
lül vizs gá lat”, va la mint a 405.  § al cí me, a 413.  § al cí me,
425.  §-ának al cí me, 453.  § (1) be kez dé se, 475.  §-a (4) be -
kez dé sé ben az „és a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség ve -
ze tõ je” szö veg rész, 481.  §-a, 492.  §-a, 547.  §-a (1) be kez -
dé sé nek c) pont já ból „a vég zés ben” szö veg rész,
548.  §-ának (5) be kez dé sé ben „a kéz be sí tés el ma ra dá sá -
nak kö vet kez mé nye i re a 70.  § (7) be kez dé sét az zal kell al -
kal maz ni, hogy hir det mé nyi kéz be sí tés nek nincs he lye,
és” szö veg rész, 572.  §-ának (4) be kez dé se,

c) a bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény mó -
do sí tá sá ról  szóló 2002. évi I. tör vény 6.  §-ának (2)–(3) be -
kez dé se, 13.  §-ának (2) be kez dé se, 21.  §-a, 68.  §-ának
(2) be kez dé se, 78.  §-ának (2) be kez dé se, 79.  §-a, 86.  §-a,
87.  §-a, 98.  §-ának (5) be kez dé se, 103.  § (1) be kez dé se,
112.  §-a, 122.  §-ának (2) be kez dé se, 123.  §-a, 124.  §-ának
(1) be kez dé se, 138.  §-a, 140.  §-a, 150.  §-ának (1) be kez dé -
se, 157.  §-ának (1) be kez dé se, 159.  §-ának (1) be kez dé se,
160.  §-ának (1) be kez dé se, 166.  §-a, 200.  §-ának (1) be -
kez dé se, 201.  §-a, 206.  §-a, 209.  §-a, 210.  §-a, 211.  §-a,
216.  §-ának (1) be kez dé se, 219.  §-ának (1) be kez dé se,
221.  §-a, 222.  §-a, 223.  §-a, 230.  §-a, 241.  §-a, 253.  §-ának
(1) be kez dé se, 269.  §-ának (2) be kez dé se, 273.  §-ának
(2) be kez dé se, 275.  §-ának (2) be kez dé se, 282.  §-ának
(1) be kez dé se, 287.  §-ának (1) be kez dé se, 295.  §-a,
304.  §-ának (1) és (2) be kez dé se, 308.  §-ának (2) be kez dé -
sé bõl a „179.  §-ának (4) be kez dé se”, „194.  §-ának (2) be -
kez dé se”, „373.  §-ának II. e) pont ja”, „513.  §-a és al cí me”,
„514.  §-ának (4) be kez dé se” szö veg rész, az íté lõ táb lák és a 
fel lebb vi te li ügyé szi szer vek il le té kes sé gi te rü le té nek
meg ál la pí tá sá ról  szóló 2002. évi XXII. tör vény 2.  §-ának
(3) be kez dé se, a bün te tõ jog sza bá lyok és a hoz zá juk kap -
cso ló dó egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról  szóló 2003. évi
II. tör vény 1.  §-a, 30.  §-ának (2) be kez dé se, 35.  §-ának
(2) be kez dé se, 41.  §-ának (2) be kez dé se, 42.  §-a,
43.  §-ának (1) be kez dé se, 44. §-a, 45.  §-a, 47.  §-a,
48.  §-ának (1) be kez dé se, 53.  §-ának (2) be kez dé se,
54.  §-a, 55.  §-a, 59.  §-a, 64.  §-ának (2) be kez dé se, 88.  §-a
(2) be kez dé sé nek e) pont ja, a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 
1994. évi LIII. tör vény és a kap cso ló dó jog sza bá lyok mó -
do sí tá sá ról  szóló 2000. évi CXXXVI. tör vény 5.  §-a,
53.  §-ának a Vht. 114.  §-a (2) be kez dé sét mó do sí tó szö -
veg ré sze, 70.  §-ának a Vht. 138/A.  §-át mó do sí tó szö veg -
ré sze, az Or szá gos Íté lõ táb la szék he lyé nek és il le té kes sé gi 
te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról, va la mint az igaz ság szol gál -
ta tás mû kö dé sét érin tõ egyes tör vé nyek mó do sí tá sá ról
 szóló 1999. évi CX. tör vény 171.  §-ának (3) be kez dé se, a
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jo gi se gít ség nyúj tás ról  szóló 2003. évi LXXX. tör vény
82.  §-ának (3) és (4) be kez dé se, a bün te tõ jog sza bá lyok
mó do sí tá sá ról  szóló 2004. évi CXXXI. tör vény 23.  §-a,

d) a Btk. 22.  §-ának e) pont ja, 28.  §-a, 32.  §-ának
d) pont ja, 36.  §-a és al cí me, va la mint 332.  §-a,

e) az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val foly ta tott bûn ügyi
együtt mû kö dés rõl  szóló 2003. évi CXXX. tör vény
15.  §-ának (3) be kez dé sé bõl a „nem mel lõz he tõ, il let ve”
szö veg rész

a ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény nek

a) a Be. 21.  §-a (3) be kez dé sé nek c) és d) pont ját meg ál -
la pí tó 9.  §-ának (1) be kez dé se, va la mint a Be. 21.  §-ának
(5) és (6) be kez dé sét meg ál la pí tó 9.  §-ának (2) és (3) be -
kez dé se, a Be. 358.  §-a új (2) be kez dé sét be ik ta tó
150.  §-ának (3) be kez dé se, a Be. 360.  §-át meg ál la pí tó
152.  §-a, a Be. 361.  §-át meg ál la pí tó 153.  §-a, a Be.
362.  §-át meg ál la pí tó 154.  §-a, a Be. 363.  §-át meg ál la pí tó
155.  §-a, a Be. 364.  §-át meg ál la pí tó 156.  §-a, va la mint a
Be. 365.  §-át meg ál la pí tó 157.  §-a,

b) a Btk. 300/F.  §-át mó do sí tó 272.  §-a,

c) a Bv. tvr.-t mó do sí tó 273–277.  §-a,

d) az Itv.-t mó do sí tó 282.  §-a,

e) a Vht.-t mó do sí tó 283.  §-a

2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba, ez zel egy ide jû leg a
Bv. tvr. 6.  §-a (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a ha tá -
lyát vesz ti.

(3) Az e tör vény

– 12.  §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Be.
28.  §-a (7) be kez dé sé nek el sõ mon da ta,

– 47.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Be.
114/A.  §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta,

– 87.  §-ának (4) be kez dé sé vel be ik ta tott, a Be.
190.  §-ának új (3) be kez dé sé ben a „vagy az ügy köz ve tí tõi
el já rás ra uta lá sá nak” szö veg rész,

– 100.  §-ával mó do sí tott, a Be. 216.  §-a,

– 103.  §-ával be ik ta tott, a Be. 221/A.  §-a és al cí me,

– 104.  §-ával meg ál la pí tott, a Be. 224.  §-ának al cí me,
va la mint a 224.  § új (4) be kez dé se,

– 105.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Be.
226.  §-ának (2) be kez dé sé ben a „to váb bá, ha a gya nú sí tott
a köz ve tí tõi el já rás ban vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get
tett” szö veg rész,

– 119.  §-ának (2) be kez dé sé vel be ik ta tott, a Be.
263.  §-ának új (4) be kez dé se,

– 120.  §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, a Be.
266.  §-a (3) be kez dé sé nek c) pont ja,

– 125.  §-ával meg ál la pí tott, a Be. 272.  §-a (2) be kez dé -
sé nek b) pont ja,

– 131.  §-ával meg ál la pí tott, a Be. 287.  §-a (1) be kez dé -
sé ben az „a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes be fe je zé se ér de -
ké ben,” szö veg rész,

– 221.  §-ával meg ál la pí tott, a Be. 459.  §-ának al cí me,
va la mint (2)–(4) be kez dé se,

– 228.  §-ával meg ál la pí tott, a Be. 485/C.  §-ának al cí me 
és (3) be kez dé se,

– 262.  §-ával meg ál la pí tott, a Btk. 32.  §-ának d) pont ja,
– 264.  §-ával meg ál la pí tott, a Btk. 36.  §-a és al cí me,
– 270.  §-ával be ik ta tott, a Btk. 107/A.  §-a és al cí me,
– 281.  §-ával meg ál la pí tott, a Ma gyar Köz tár sa ság

ügyész sé gé rõl  szóló 1972. évi V. tör vény 7.  §-a (2) be kez -
dé sé nek e) pont já ban az „il le tõ leg az ügyet köz ve tí tõi el já -
rás ra utal ja,” szö veg rész
2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy a
Btk.-nak és a Be.-nek a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke -
zet be fog lalt szö ve gét a Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

286.  § (1) E tör vény 17.  §-ának (3) be kez dé se a kö zös
nyo mo zó cso por tok ról  szóló, 2002. jú ni us 13-i
2002/465/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat nak va ló meg fe le lést
szol gál ja.

(2) E tör vény 285.  §-a (3) be kez dé sé ben fel so rolt
 törvényhelyekben fog lalt ren del ke zé sek a bün te tõ el já rás -
ban a sér tett jog ál lá sá ról  szóló, 2001. már ci us 15-i
2001/220/IB ta ná csi ke ret ha tá ro zat 2. cik ke (1) be kez dé -
sé nek, 9. cik ke (2) be kez dé sé nek és 10. cik ké nek va ló
meg fe le lést szol gál ja.

INDOKOLÁS

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

I. 
A bí ró sá gi jog or vos la ti rend szer mó do sí tá sa

1. A bün te tõ el já rá si jog új ra al ko tá sa, bár az for má li san
az 1998. évi XIX. tör vénnyel meg tör tént, még sem köt he tõ
egyet len tör vény hez. A rend szer vál tás ide jén meg kez dett
elõ ké szí tés alap ján a 2002/1994. (II. 14.) Korm. ha tá ro zat
ren del ke zett az új tör vény sza bá lyo zá si el ve i rõl, és az
1997. õszén el ké szült tör vény könyv ter ve ze te – bár fõ vo -
na la i ban meg fe lelt a kor mány ha tá ro zat ban fog lalt el vek -
nek – több je len tõs kér dés ben el tért a kon cep ci ó tól. Az
1998. évi XIX. tör vény ként el fo ga dott bün te tõ el já rá si tör -
vény (Be.) az ere de ti for má já ban so ha nem lé pett ha tály ba: 
a kri mi nál po li ti ka és az igaz ság szol gál ta tá si szer ve zet re
vo nat ko zó el kép ze lé sek több szö ri vál to zá sa mi att – saj ná -
la tos – jog tör té ne ti és jog po li ti kai ku ri ó zum ként tart ha tó
szá mon, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság jog rend sze ré nek má -
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so dik leg na gyobb ter je del mû tör vény köny ve az ere de ti leg
meg ál la pí tott ha tály ba lé pé si idõ pont já hoz ké pest há rom és 
fél év múl va lé pett ha tály ba, és így még a ha tály ba lé pé se
elõtt több no vel lá ris mó do sí tá son esett át. A Be. 2002. évi
I. tör vénnyel, il let ve 2003. évi II. tör vénnyel tör tént mó do -
sí tá sa a tör vény ere de ti sza bá lyo zá si el ve it oly mértékben
változtatta meg, hogy a 2003. július 1-jén hatályba lépett
kódex csak nyomaiban emlékeztet arra az elképzelt
büntetõeljárásra, amelynek koncepcióját az 1994-ben
elfogadott kormányhatározat lefektette. 

Az 1998-ban el fo ga dott Be. – az íté lõ táb lák és a fel lebb -
vi te li ügyé szi szer vek szék he lyé nek meg ál la pí tá sá ról ren -
del ke zõ 2002. évi XXII. tör vény ren del ke zé se alap ján –
2003. jú li us 1. nap ján, úgy lé pett ha tály ba, hogy a kó dex
ren del ke zé se i nek több mint a fe lét a már em lí tett két no -
vel la (a 2002:I. tv. és a 2003:II. tv.) át ír ta. Ez már ön ma gá -
ban is azt a ve szélyt rej tet te, hogy a Be. ren del ke zé sei – a
jog sza bály-elõ ké szí tés leg na gyobb igye ke ze te mel lett is –
jog al kal ma zá si prob lé mák kal terheltek.

A tör vény ha tály ba lé pé se óta el telt két év sem múlt el
anél kül, hogy ne vált vol na szük sé ges sé a Be. több, ki sebb
ter je del mû mó do sí tá sa. 2003. feb ru ár ja óta a Be.-t ti zen két 
tör vény (2003: XIV., 2003: XXX., 2003: LXXX.,
2003: CXXX., 2004: LVII, 2004: CXXIXI.,
2004: XCCCII., 2005: XLVII., 2005: XCI.,
2005: CLXXXIV., 2006: VII., 2006: XIX.) és több al kot -
mány bí ró sá gi ha tá ro zat mó do sí tot ta (20/2005. (V. 26.) AB 
hat.), il let ve írt elõ jog al ko tá si kö te le zett sé get (17/2005.
(IV. 28.) AB hat.). 

Több olyan or szág gyû lé si és kor mány ha tá ro zat is van,
amely a Be. mó do sí tá sát ír ja elõ: ezek kö zül ki emelt he lyet 
fog lal el az 1191/2002. (XI. 7.) Korm. ha tá ro zat, amely a
kó dex jog or vos la ti rend sze ré nek fe lül vizs gá la tá ra vo nat -
ko zó fel ada tot ha tá roz meg, a tár sa dal mi bûn meg elõ zés
nem ze ti stra té gi á ja cél ja i nak vég re haj tá sá ból szár ma zó
2005-ben és 2006-ban meg va ló sí tan dó fel ada tok ról szó ló
1036/2005. (IV. 21.) Korm. ha tá ro zat III/A. 3. pont ja,
amely sze rint meg kell te rem te ni a hely re ál lí tó igaz ság -
szol gál ta tá si esz kö zök és a me di á ció al kal ma zá sá nak tör -
vé nyi fel té te le it, to váb bá a csa lá don be lü li erõ szak meg -
elõ zé sé re és ha té kony ke ze lé sé re irá nyu ló nem ze ti stra té -
gia ki ala kí tá sá ról szó ló 45/2003. (IV. 16.) OGY ha tá ro zat,
amely konk rét jog al ko tá si fel ada tok el vég zé sé re kér te fel a 
Kor mányt, il let ve a tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti
stra té gi á já ról szó ló 115/2003. (X. 28.) OGY ha tá ro zat,
mely nek szin tén egyik pri o ri tá sa a csa lá don be lü li erõ szak
meg elõ zé se.

Mind emel lett a Be. ha tály ba lé pé se óta el telt két év a
fel szín re hoz ta azo kat a jog al ko tá si hi á nyos sá go kat, il let ve 
a gya kor la ti igé nye ket, ame lyek a tör vény több sé gé ben
tech ni kai jel le gû, né hány he lyen kon cep ci o ná lis mó do sí -
tá sát igény lik.

2. Az elõ zõ ek ben be mu ta tott okok mi att a Ja vas lat a Be.
mint egy 260 sza ka szá nak mó do sí tá sát tar tal maz za. 

A jog or vos la ti rend szer re form ja, a bün te tõ ügyek ben al -
kal maz ha tó köz ve tí tõi el já rás be ve ze té se, de el sõ sor ban a

gya kor lat ban fel me rült prob lé mák or vos lá sa a no vel lá ris
mó do sí tás mel lett szól. A Ja vas lat ren del ke zé sei – a bí ró -
sá gi jog or vos la ti rend szer re form ját le szá mít va – na pi
szük ség le tek meg ol dá sát cé loz zák, il let ve uni ós, al kot -
mány bí ró sá gi, va la mint az Or szág gyû lés és a Kor mány ha -
tá ro za ta i ból adó dó fel ada tok vég re haj tá sát célozzák. 

A Ja vas lat nem csak a Be. mó do sí tá sát cé loz za, ha nem
ezen kí vül a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi
IV. tör vény, a bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá -
ról szó ló 1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let, va la mint eh -
hez kap cso ló dó an több más, nem bün te tõ jo gi tár gyú tör -
vény mó do sí tá sát is. Ezek kö zött van olyan, amely a Be.
mó do sí tá sá val szük ség sze rû en össze függ, de van olyan is,
amely a Be. mó do sí tá sá tól füg get le nül is fel tét le nül szük -
sé ges.

3. A bün te tõ el já rá si tör vény új ra al ko tá sá nak 1994-ben
el fo ga dott kon cep ci ó ja sze rint a jog or vos la ti rend szert
akár a há rom-, akár a négy szin tû bí ró sá gi szer ve zet ke re té -
ben úgy kell ki ala kí ta ni, hogy biz to sí ta ni le hes sen a két fo -
kú ren des jog or vos lat igény be vé te lé nek le he tõ sé gét.
A tör vény ere de ti szö ve ge – bár idõ köz ben a szak mai köz -
vé le mény erõ sen meg osz tot tá vált a kon cep ció ezen ele -
mé nek szük sé ges sé gét il le tõ en – ar ra épít ve, hogy az 1997. 
nya rán el fo ga dott Al kot mány-mó do sí tás és a bí ró sá gok
szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló tör vény, va la mint az
íté lõ táb lák szék he lyé nek és il le té kes sé gi te rü le té nek meg -
ál la pí tá sá ról ren del ke zõ törvény biztosítja a négyszintû
bírósági és ügyészségi fórumrendszert – bevezette a
kétfokú rendes jogorvoslati rendszert. 

A tör vény ere de ti ren del ke zé sei ál ta lá nos sza bállyá  tet -
ték vol na a fel leb be zé si el já rás ban az 1973. évi I. tör vény
sze rin ti, csak bi zo nyos ügy cso por tok ban ér vé nye sü lõ sza -
bályt, hogy a má sod fo kú bí ró ság bi zo nyí tást ve het fel, ha a 
tény ál lás nincs fel de rít ve vagy hi á nyos, és szé le sebb kör -
ben adott vol na mó dot az el sõ fo kon meg ál la pí tott tény ál -
lás tól el té rõ tény ál lás meg ál la pí tá sá ra. Ez azt je len tet te
vol na, hogy csök ken het azok nak az ese tek nek a szá ma,
ami kor a má sod fo kú bí ró ság meg ala po zat lan ság oká ból
he lye zi ha tá lyon kí vül az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét. Ez zel
pe dig, át té te le sen ugyan, de hoz zá já rult vol na a bo nyo lult
me gí té lé sû, vi tás tény be li és jo gi ügyek a ma i nál gyor sabb
el in té zé sé hez, mi vel a má sod fo kú bí ró ság ma ga or vo sol -
hat ta vol na azo kat az el sõ fo kú el já rás ban a bi zo nyí tá si el -
já rás so rán el kö ve tett hi bá kat, ame lyek mi att a je len le gi
tör vény sze rint a má sod fo kú bí ró ság nak új el sõ fo kú el já -
rás le foly ta tá sát kell elrendelnie.

Vé gül a két fo kú ren des jog or vos lat – a jog biz ton ság al -
kot má nyos alap ér té ké nek meg fe le lõ en – csök ken tet te vol -
na a jo gi kér dés re ala pí tott rend kí vü li jog or vos lat le he tõ -
sé gét. A tör vény szö ve ge azon ban e kér dés ben el tért az
ere de ti kon cep ci ó tól, és a kí vá na tos nál szé le sebb kör ben
en ged te vol na meg a rend kí vü li jog or vos la ti le he tõ ség
igény be vételét. 

A tör vény ere de ti ren del ke zé se ugyan ak kor – nem tel je -
sen egy ér tel mû meg fo gal ma zás sal – vi tat ha tó vá tet te,
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hogy a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len mi kor van he -
lye má so dik ren des jog or vos lat nak. A har mad fo kú bí ró sá -
gi el já rás pe dig alap ve tõ en kasszá ci ós jel le gû lett vol na, és 
a har mad fo kú bí ró ság az anya gi jo gi kér dé sek ben is kor lá -
to zott re for ma tó ri us jo got gya ko rol ha tott volna. 

A Be. 2002. évi I. tör vénnyel tör tént mó do sí tá sa ahe -
lyett, hogy a tör vény ere de ti szö ve gé ben vi tat ha tat la nul
meg lé võ hi bá kat az ere de ti el vek men tén ki ja ví tot ta vol na,
az idõ köz ben le ál lí tott igaz ság szol gál ta tá si szer ve ze ti re -
form ra te kin tet tel, ar ra hi vat koz va, hogy a ter ve zett öt he -
lyett csu pán egy íté lõ táb la lé te sül, nem a har mad fo kú ren -
des bí ró sá gi el já rás sza bá lya it, és ez zel pár hu za mo san a
rend kí vü li jog or vos la ti el já rás sza bá lya it ja ví tot ta ki, ha -
nem ki ik tat ta a két fo kú ren des jog or vos la tot a tör vény bõl,
és a ko ráb bi 1973. évi I. tör vény hez ké pest sok kal szé le -
sebb re nyi tot ta a rend kí vü li jog or vos la ti le he tõ sé get. A
Be. no vel lá ja ez zel kon zer vál ta az 1973. évi I. tör vény sze -
rin ti hely ze tet, mi vel az egy fo kú jog or vos la ti rend szer
fenn tar tá sa mi att a he lyi és a me gyei bí ró sá gok kö zöt ti
éssze rûbb mun ka meg osz tást sem tet te le he tõ vé. A Be. no -
vel la a Leg fel sõbb Bí ró sá got csak el vi kér dé sek kel fog lal -
ko zó fe lül vizs gá la ti és jog egy sé gi funk ci ó kat el lá tó bí rói
fó rum má ala kí tot ta át, te hát a Leg fel sõbb Bí ró ság ra ren des 
jog or vos lat keretében ügyek nem érkeznek. 

4. Szak ma i lag fon tos el vi, és egy ben gya kor la ti kér dés,
hogy egy or szág leg ma ga sabb bí rói fó ru ma kor lá to zott ha -
tás kö rû ren des jog or vos la ti fó rum ként is el jár jon-e, avagy
csak az al sóbb bí ró sá gok jog al kal ma zá sá nak egy sé ges sé -
gét biztosító fórummá alakuljon át. 

A je len leg már mû kö dõ négy szin tû bí ró sá gi szer ve zet
ese tén is ko moly szak mai ér vek szól nak amel lett, hogy a
Leg fel sõbb Bí ró ság – amely az Al kot mány sze rint kö te les
biz to sí ta ni az al só bí ró sá gok egy sé ges ítél ke zé sét – fog lal -
koz zon ér dem ben fe lül bí rál ha tó, jog erõ re még nem emel -
ke dett ügyek kel. Ne he zen kép zel he tõ el az ítél ke zés egy -
sé ges sé gé nek biz to sí tá sa ak kor, ha a leg fõbb bí rói fó rum
csak a kor lá to zott re ví zió el ve alap ján ki ala kí tott rend kí -
vü li jog or vos la to kat bí rál el, il let ve csak jog egy sé gi ha tá -
ro za to kat hoz. Ez a bá zis fel te he tõ en ke vés ah hoz, hogy a
Leg fel sõbb Bí ró ság be tölt se az Al kot mány ban ne ve sí tett
feladatát. 

Vi tat ha tó, hogy az íté lõ táb lák fel ál lí tá sa mel lett az egy -
fo kú jog or vos la ti rend szer fenn tar tá sa ké pes sé te szi-e a
Leg fel sõbb Bí ró sá got a jog egy sé gi funk ci ó já nak ér de mi
gya kor lá sá ra. A négy szin tû fó rum rend szer ben, de egy fo kú 
jog or vos lat mel lett a he lyi bí ró sá gok ál tal el bí rált ügyek
ren des jog or vos lat foly tán csak a me gyei bí ró sá gok ra jut -
hat nak el, a me gyei bí ró sá gok ál tal el sõ fo kon el bí rált
ügyek pe dig az íté lõ táb lák ra. Eb bõl kö vet ke zik, hogy a he -
lyi bí ró sá gok ál tal el bí rált ügyek (és a bün te tõ ügyek dön tõ
több sé gét ezek te szik ki) az íté lõ táb lá ra már nem jut hat nak
fel, és a me gyei bí ró sá gok ál tal el sõ fo kon el bí rált ügyek -
kel má sod fo kon már nem a Leg fel sõbb Bí ró ság, ha nem az
íté lõ táb lák fog lal koz nak, így a bün te tõ ügyek dön tõ több -
sé gé nél az íté lõ táb lák egy-egy ré gi ó ra ki ter je dõ jog gya -

kor lat-egy sé ge sí té si ha tá sa nem ér vé nye sül. A Leg fel sõbb
Bí ró ság pe dig a jog egy sé gi funk ci ó ját úgy lát ja el, hogy a
he lyi bí ró sá gon in dult tö meg ügyek, de még a me gyei bí ró -
sá gon in dult ki emelt ügyek sem jut nak el a Leg fel sõbb Bí -
ró ság ra, csak rend kí vü li perorvoslat esetén.

Ugyan ak kor ki fe je zet ten sem eu ró pai uni ós el vá rá sok,
sem alap ve tõ em be ri jo gi meg fon to lá sok nem te szik kö te -
le zõ vé a két fo kú ren des jog or vos la ti rend szert. 

Az Eu ró pai Em be ri Jo gi Egyez mény Stras bo urg ban,
1984. no vem ber 22-én kelt He te dik Ki egé szí tõ Jegy zõ -
köny vé nek 2. Cik ke sze rint: „1. An nak, akit bí ró ság bûn -
cse lek mény mi att el ítélt, jo ga van ar ra, hogy a bû nös sé ge
meg ál la pí tá sát, il le tõ leg a bün te tés ki sza bá sát tar tal ma zó
íté le tet fel sõbb bí ró ság gal fe lül bí rál tas sa. E jog gya kor lá -
sát, ide ért ve azo kat az oko kat is, me lyek re ala pít va a jo gok 
gya ko rol ha tók, jog sza bály ban kell sza bá lyoz ni. 2. E jo got
kor lá toz ni le het a jog sza bá lyok ál tal meg ha tá ro zott ki sebb
je len tõ sé gû bûn cse lek mé nyek ese té ben, vagy ab ban az
eset ben, ami kor a szó ban for gó sze mély ügyét el sõ fo kon a 
leg fel sõ bí rói fó rum tár gyal ta, vagy ami kor a fel men tõ íté -
let el len be nyúj tott jog or vos lat foly tán hoz tak bû nös ség
meg ál la pí tá sát tar tal ma zó ítéletet.”

5. A Ja vas lat elõ ké szí té si mun ká la tai 2004. ele jén kez -
dõd tek. Az egyez te tés re bo csá tott ter ve zet re ér ke zett ész -
re vé te lek, ja vas la tok alap ján a ter ve zet nagy ré sze tel jes
egé szé ben át lett dol goz va. A Ja vas lat nem ál lít ja vissza a
Be. ere de ti sza bá lya it a har mad fo kú el já rás te kin te té ben, a
re a li tá sok kal szá mol va a két fo kú ren des jog or vos la tot
bün te tõ ügyek ben azok ra az ese tek re szo rít ja, ami kor a
leg fon to sabb bün te tõ jo gi fõ kér dés – te hát a bûnösség –
kérdésében az elsõ és a másodfokú bíróság eltérõ tartalmú
döntést hozott. 

A ha tá lyos Be. má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó
sza bá lya i nak váz la tos is mer te té sé vel ér de mes rá vi lá gí ta ni, 
hogy vol ta kép pen mi ért in do kolt be ve zet ni a bün te tõ -
ügyek ben a har mad fo kú el já rás le he tõ sé gét.

A tör vény jog or vos la ti rend sze re a ren des egy fo kú jog -
or vos lat ra, a fel leb be zés re épül. A má sod fo kú bí ró ság a
tel jes re ví zió el ve alap ján – amely alól bi zo nyos ki vé te lek
van nak – az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek min den ren del ke -
zé sét és az azt meg elõ zõ bí ró sá gi el já rást tel jes ter je del mé -
ben fe lül vizs gál ja. 

A tel jes re ví zió kö ré ben a má sod fo kú bí ró ság elõ ször
azt vizs gál ja, hogy az el sõ fo kú bí ró ság nak egy ál ta lán jo -
gi lag le he tõ sé ge volt-e ér de mi ha tá ro za tá nak meg ho za ta -
lá ra. Ha meg ál la pí tá sa nem le ges, az íté let ha tá lyon kí vül
he lye zé se mel lett az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra  uta -
sítja. 

Ha az el sõ fo kú bí ró ság nem kö ve tett el ún. fel tét len el -
já rá si sza bály sér tést, ak kor ezt kö ve tõ en ke rül sor az íté let
meg ala po zott sá gá nak vizs gá la tá ra, amely után el dönt he tõ, 
hogy ala pít ha tó-e a má sod fo kú ha tá ro zat az el sõ fo kú bí ró -
ság ha tá ro za tá ra, vagy az olyan tény be li hi á nyos sá gok ban
szen ved, ame lyet or vo sol ni szük sé ges. Az or vos lás nak két
mód ja van: a má sod fo kú bí ró ság az ira tok alap ján, he lyes
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tény be li kö vet kez te tés út ján vagy a fel leb be zé si tár gya lá -
son fel vett ki sebb bi zo nyí tás alap ján ma ga he lyes bí ti a ha -
tá ro za tot, vagy ha ez nem le het sé ges, ak kor az el já rás új ból 
tör té nõ le foly ta tá sá ra (tel je sebb bi zo nyí tás fel vé te lé re) az
ügy vissza ke rül az el sõ fo kú bí ró ság hoz. Ek kor az el sõ fo -
kú bi zo nyí tá si el já rást – bi zo nyos kor lá tok kö zött – tel jes
ter je del mé ben elöl rõl kell kezdeni. 

Ha az el sõ fo kú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás
meg ala po zott, vagy a ki sebb hi á nyos ság pót lá sá ra a má -
sod fo kú bí ró ság nak le he tõ sé ge volt, ak kor ez a tény ál lás
ala pul szol gál a má sod fo kú bí ró ság ér de mi jo gi el já rá sá ra,
amely ben elõ ször vizs gál ja, hogy a vád lott bû nös sé gé nek
meg ál la pí tá sa (vagy fel men té se, il let ve az el já rás meg -
szün te té se) tör vé nyes volt-e. A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás 
e sza ka szá ban kell vizs gál ni, hogy a meg ál la pí tott tör té ne ti 
tény ál lás egy ál ta lá ban ala pot ad-e va la mely Btk. sze rin ti
bûn cse lek mény meg ál la pí tá sá ra, nincs-e olyan ok, amely a 
büntetõjogi felelõsségre vonást kizárja, vagy a cselekmény 
jogi megítélését bármely más módon befolyásolja. 

Ha a bû nös ség meg ál la pí tá sa (vagy a fel men tés, il let ve
az el já rás meg szün te té se) tör vé nyes, ak kor kö vet ke zik a
cse lek mény jo gi mi nõ sí té sé nek fe lül vizs gá la ta. Ek kor
vizs gál ja a má sod fo kú bí ró ság, hogy a meg ál la pí tott tény -
ál lás tény le ge sen a Kü lö nös Rész azon sza ka sza alá  von -
ható-e, amely nek el kö ve té sé ben a vád lott bû nös sé gét az
el sõ fo kú bí ró ság ki mond ta. 

Ezt kö ve ti a bün te tés (jog kö vet kez mény) ki sza bá sá nak
fe lül vizs gá la ta. 

A má sod fo kú bí ró ság re for ma tó ri us jog kö re (va gyis az
a jo go sít vá nya, hogy az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za tát meg -
vál toz tas sa) te hát at tól függ, mi lyen ter mé sze tû hi ba az,
amely ben az el sõ fo kú bí ró sá gi ha tá ro zat szen ved. Tény -
be li (meg ala po zott ság-bé li) hi bák ese tén a má sod fo kú bí -
ró ság nak az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint – bár szé les  reví ziós
jo ga van – re for ma tó ri us jo ga szûk. Ugyan ez mond ha tó el
a kü lön bö zõ el já rá si sza bály ta lan sá gok ese tén is, te hát a
má sod fo kú bí ró ság jog kö re itt is in kább kasszá ci ós jel le -
gû. Az anya gi jo gi jog sza bály sér té sek ese tén azon ban a
má sod fo kú bí ró ság nak szin te tel jes re for má ci ós jo ga van,
ter mé sze te sen csak az el sõ fo kú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott
tény ál lás alap ján, és a sú lyo sí tá si ti la lom kor lá tai kö zött.

A ha tá lyos Be. alap ján – és eb ben az új tör vény az 1973.
évi I. tör vény hez ké pest nem ho zott új don sá got – a má sod -
fo kú bí ró ság mind bi zo nyí tás alap ján, mind az ira tok alap -
ján, mind pe dig he lyes tény be li kö vet kez te tés út ján he -
lyes bít he ti (ki egé szít he ti) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek
tény ál lá sát, sõt, ha ez alap ján a vád lott fel men té sé nek vagy 
az el já rás meg szün te té sé nek van he lye, az el sõ fo kú íté le ti
tény ál lás tól tel je sen el té rõ tény ál lást is meg ál la pít hat (Be.
352. §). A he lyes bí tett (ki egé szí tett) tény ál lás meg ál la pí tá -
sa ese tén, de et tõl füg get le nül, ab ban az eset ben is, ha az
el sõ fo kú bí ró ság jog sza bályt hely te le nül al kal ma zott (Be.
372. §), a má sod fo kú bí ró ság meg vál toz tat hat ja az el sõ fo -
kú bí ró ság íté le tét, en nek ke re té ben – nyil ván va ló an a sú -
lyo sí tá si ti la lom (Be. 354. §) ke re tei kö zött – az el sõ fo kon
fel men tett vád lott bû nös sé gét meg ál la pít hat ja, vagy for dít -

va, az el sõ fo kon el ítélt vád lot tat fel ment he ti, vagy ve le
szem ben az el já rást megszüntetheti.

 Ez zel a rend szer rel el já rás-dog ma ti kai szem pont ból kü -
lö nö sebb ki vet ni va ló nincs, bár nyil ván va ló, hogy ki -
sebb-na gyobb ja ví tá sok min den jog or vos la ti rend sze ren
esz kö zöl he tõk. Ami a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás be ve ze -
té sé nek el vi alap ját ad ja, az az a tény, hogy a Be. alap ján a
má sod fo kú bí ró ság – akár a tény ál lás ki sebb-na gyobb kor -
rek ci ó já val, akár anél kül – el té rõ en fog lal hat ál lást a vád -
lott bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé nek kér dé sé ben, mint az az el sõ 
fo kú bí ró ság, amely a tény ál lást – ál ta lá ban – dön tõ en
meg ál la pí tot ta. 

A má sod fo kú bí ró ság a bû nös ség kér dé sé ben az el té rõ
dön tést, ha a vád lott fel men té sé nek vagy az el já rás meg -
szün te té sé nek le het he lye, hi va tal ból, ha az a bû nös sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra irá nyul, csak er re irá nyu ló sú lyo sí tá si
fel leb be zés alap ján hoz hat ja meg.

6. Nem ál lít ha tó, hogy a ha tá lyos rend szer fõ vo na lai al -
kot mány el le ne sek len né nek, mint ahogy az sem, mi sze rint
a sza bá lyo zás nem fe lel meg az 1993. évi XXXI. tör -
vénnyel ki hir de tett, az em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad -
sá gok vé del mé rõl szó ló, Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én
kelt Egyez mény ben fog lal tak nak, vagy az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá ga gya kor la tá nak, de az Al kot mány bí ró ság
már a ki lenc ve nes évek ele jén fel hív ta a fi gyel met ar ra,
hogy „a tör vé nyes sé gi óvás meg szû né se kü lö nö sen sür ge -
tõ vé te szi, hogy a tör vény ho zó ki kü szö böl je a je len le gi
egy fo kú jog or vos la ti rend szer és a má sod fo kú el já rás sza -
bá lya i ból adó dó olyan hely ze te ket, ame lyek – el sõ sor ban a 
bün te tõ el já rás ban – a fel leb be zés sel nem te szik meg old ha -
tó vá bi zo nyos tör vény sér té sek or vos lá sát” [9/1992. (I. 30.) 
AB hat.]. Az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott az 1976. évi 8. 
tvr-rel ki hir de tett Pol gá ri és Po li ti kai Jo gok Nem zet kö zi
Egyez ség ok má nyá nak 2. cikk 3. pont já ra, amely sze rint az
egyez mény ben ré szes min den ál lam kö te le zi ma gát ar ra,
hogy fej lessze a bí rói jog or vos lat le he tõ sé ge it. Az Al kot -
mány bí ró ság ar ra is fel hív ta a fi gyel met, hogy „az el já rás -
jog új ra ko dif ká lá sa, ezen be lül a je len le gi nél meg fe le lõbb
jog or vos la ti rend szer ki ala kí tá sa jog al ko tást igé nyel”, és
rá mu ta tott ar ra is, hogy „a tör vény sér tõ vagy meg ala po zat -
lan ha tá ro za tok or vos lá sát a fel lebb vi te li és a per újí tá si
rend sze ren be lül is meg le het ol da ni”, va gyis nem fel tét le -
nül szük sé ges rend kí vü li jog or vos la ti in téz ményt lét re hoz -
ni olyan cél ra, ame lyet ren des per or vos la ti intézménnyel is 
megfelelõen szabályozni lehet. Az Alkotmánybíróság
rámutatott arra is, hogy „az Alkotmány 57. § (5) bekezdése 
szerint a jogorvoslathoz való jog követelményét az
egyfokú fellebbezési rendszer is kielégíti, de a  tör vény -
hozó ezen túlmenõ jogorvoslati lehetõséget is adhat”.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak e meg ál la pí tá sai
azért rend kí vül fon to sak, mert a ha tá ro zat meg ho za ta la óta 
– a fe lül vizs gá la ti el já rás be ve ze té sén kí vül, amely nem a
fel lebb vi te li rend szer ré sze, hi szen rend kí vü li jog or vos lat
– a ren des fel lebb vi te li rend szer ben tör vény ho zá si úton lé -
nye gi vál to zás an nak el le né re nem tör tént, hogy idõ köz ben 
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új el já rá si tör vény lé pett ha tály ba. A je len le gi jo gi hely zet -
ben is igaz az Al kot mány bí ró ság azon meg ál la pí tá sa, hogy 
a je len le gi nél meg fe le lõbb jog or vos la ti rend szer ki ala kí tá -
sa szük sé ges, mert a je len le gi egy fo kú jog or vos la ti rend -
szer és a má sod fo kú el já rás sza bá lyai sze rint elõ áll hat nak
olyan hely ze tek, ame lyek a fel leb be zés sel nem te szik meg -
old ha tó vá bi zo nyos tör vény sér té sek orvoslását.

7. Mind ezen elõz mé nyek elõ re bo csá tá sát kö ve tõ en a Ja -
vas lat meg ol dá sa a bün te tõ per or vos la ti rend szer re form ját 
il le tõ en egy faj ta, a „leg szük sé ge sebb mi ni mum” el vet kö -
ve ti. A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás na gyobb re form já ra je -
len leg nincs mód, te hát a tel jes re ví zió el vén ala pu ló je len -
le gi el já rá son a Ja vas lat nem vál toz tat, mint aho gyan nincs
le he tõ ség ar ra sem, hogy a má sod fo kú bí ró ság dön té si
kom pe ten ci á ját a je len le gi tör vé nyi ren del ke zé sek tõl el té -
rõ en ha tá roz za meg a Ja vas lat. Nem ke rül sor a fel leb be zés 
ter je del mén és irá nyult sá gán ala pu ló, a má sod fo kú fe lül bí -
rá lat ter je del mét kor lá to zó ren del ke zé sek be ve ze té sé re. Ez 
egy részt azt je len ti, hogy – azo nos fel leb be zé si aránnyal
szá mol va – a má sod fo kú bí ró sá gok mun ká já nak egy sze rû -
sí té se nem tör tén het meg, vi szont a Ja vas lat nem is sza kít
azzal a magyar büntetõeljárásban már évtizedek óta meg -
ho no so dott elvvel, miszerint a törvényesség elvén alapuló
teljes revízió érvényesül a fellebbezési eljárásban. 

A Ja vas lat en nek el le né re je len tõ sen mó do sít ja a má sod -
fo kú bí ró sá gi el já rás egyes rész let sza bá lya it, így töb bek
kö zött 

– le he tõ vé te szi, hogy ha a fel leb be zés ki zá ró lag az el sõ
fo kú íté let nek az el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, vagy a
párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se
el len irá nyul, a má sod fo kú bí ró ság az íté let nek csak ezt a
ré szét bí rál ja fe lül, 

– le he tõ vé te szi, hogy a má sod fo kú bí ró ság ne csak bi -
zo nyí tás, ha nem az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez -
te tés alap ján is az el sõ fo kú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott
tény ál lás tól el té rõ tény ál lást ál la pít son meg, ha a vád lott
fel men té sé nek (rész be ni fel men té sé nek) vagy az el já rás
meg szün te té sé nek (részbeni megszüntetésének) van
helye, 

– oly mó don szö ve ge zi át a má sod fo kú bi zo nyí tás el ren -
de lé sé nek elõ fel té te le it, hogy ab ból egy ér tel mû en ki de rül:
ön ma gá ban azért, mert a fel leb be zés ben új tényt ál lí tot tak,
bi zo nyí tást nem kell le foly tat ni má sod fo kon, csak ak kor,
ha ez az el sõ fo kú íté let tény ál lá sá nak meg ala po zat lan sá -
gát vagy az el sõ fo kú el já rás ban el kö ve tett el já rá si sza -
bály sér tés ki ja ví tá sát cé loz za, de olyan tény re néz ve,
amely a bû nös ség meg ál la pí tá sát, a fel men tést, az el já rás
meg szün te té sét, a bûn cse lek mény mi nõ sí té sét, a bün te tés
ki sza bá sát, illetve az intézkedés alkalmazását nem be fo -
lyá sol ta, a bizonyítás felvételét mellõzni rendeli, 

– ki egé szí ti azon ese tek kö rét, ami kor a má sod fo kú bí -
ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét min den to váb bi nél kül
kö te les ha tá lyon kí vül he lyez ni: ilyen új ok ként ál la pít ja
meg, ami kor a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got tör vé nyes ok
nél kül ki zár ták, vagy ha a bû nös ség meg ál la pí tá sa, a fel -

men tés, az el já rás meg szün te té se, a cse lek mény jo gi mi nõ -
sí té se, vagy a bün te tés ki sza bá sa, il let ve az in téz ke dés al -
kal ma zá sa te kin te té ben az el sõ fo kú bí ró ság az in do ko lá si
kö te le zett sé gé nek túl nyomó részt nem tett eleget, illetve ha 
e kérdésekben az elsõ fokú ítélet indokolása a rendelkezõ
résszel ellentétes.

8. A Ja vas lat elõ ké szí té se kor már szá mol ni kel lett az zal, 
hogy az Al kot mány bí ró ság a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás
for má i ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket rész ben al kot mány el -
le nes nek fog ja ta lál ni. A 20/2005. (V. 26.) AB ha tá ro zat
ezért tu laj don kép pen a vá ra ko zá sok nak meg fe le lõ jo gi
hely ze tet te rem tett. Lé nye gé ben ar ról van szó, hogy a
Be.-ben a má sod fo kú bí ró ság el já rá sá nak for mái kö zül
csak a tár gya lás és a nyil vá nos ülés tar tá sá ra vo nat ko zó
ren del ke zé sek egy ér tel mû ek, míg a ta nács ülés (az a for ma, 
ahol csak a bí ró ság tag jai vesz nek részt, raj tuk kí vül sen ki) 
sza bá lyo zá sá ban a Be. el na gyolt volt, az ügy ér de mi el bí -
rá lá sát is le he tõ vé tet te úgy, hogy ar ról a fel leb be zõk (ér -
de kel tek) nem ér te sül tek, il let ve ál lás pont juk ki fej té sé re
kor lá to zott le he tõ sé gük volt. Az Al kot mány bí ró ság ha tá -
ro za tá nak meg fe le lõ en ezért a Ja vas lat új ra fo gal maz za a
ta nács ülés re vo nat ko zó, meg sem mi sí tett ren del ke zé se ket,
zárt ta xá ci ót ad va azon kér dé sek rõl, ame lyek meg ho za ta la
tanácsülésen lehetséges. Még ezekben az esetekben is
elõírja azonban, hogy a tanácsülés kitûzésérõl a fel leb be -
zõ ket értesíteni kell, és lehetõvé kell tenni számukra, hogy
észrevételeiket megtegyék.

9. A Ja vas lat ki zá ró lag ab ban az eset ben te szi le he tõ vé a 
har mad fo kú bí ró sá gi el já rást, ha az el járt két bí rói fó rum a
ter helt bû nös sé gét ítél te meg el té rõ en. En nek in do ka i ról
már rész ben szó volt, ehe lyütt annyi val in do kolt ki egé szí -
te ni a ja va solt meg ol dás be mu ta tá sát, hogy egy részt a té te -
le sen meg ha tá ro zott (ún. ab szo lút) el já rá si sza bály sér té sek 
mi att a Ja vas lat to vább ra is biz to sít ja a fe lül vizs gá lat, mint
rend kí vü li jog or vos lat le he tõ sé gét, más részt pe dig in do -
kolt ki emel ni azt is, hogy bár a cse lek mény tör vény sér tõ
mi nõ sí té se vagy a tör vény sér tõ jog hát rány mi att har mad -
fo kú el já rás nak ön ál ló an nincs he lye, a har mad fo kú bí ró -
sá gi el já rás Ja vas lat szerinti szabályai szerint a  har mad -
fokú bíróság ezeket a törvénysértéseket is orvosolhatja, ha
már foglalkozik az üggyel.

A má sod fo kú bí ró ság nak a tény- és jog kér dé sek re egy -
aránt ki ter je dõ re for ma tó ri us jog kö ré vel szem ben a har -
mad fo kú bí ró ság túl nyo mó an csak jog kér dé sek ben bí rál ná 
fe lül a má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát. A har -
mad fo kú el já rás mind a ter helt ter hé re, mind a ter helt ja vá -
ra hasz nál ha tó per or vos lat, amely nek el bí rá lá sá ra alap ve -
tõ en a má sod fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re vo nat ko zó
ren del ke zé se it kell al kal maz ni, és nyil ván va ló an itt is ér -
vé nye sül a sú lyo sí tá si tilalom.

A har mad fo kú el já rás ban – klasszi ku san – bi zo nyí tás -
nak he lye nincs, hi szen ak kor a jog vi tá nak so ha nem len ne
vé ge. A har mad fo kú el já rás ban ezért a meg ala po zat lan sá -
got nem le het sé rel mez ni, az el sõ fo kú és a má sod fo kú el -
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já rás ered mé nye ként meg ál la pí tott tény ál lás az irány adó.
A har mad fo kú bí ró ság azon ban ha tá lyon kí vül he lyez he ti
akár az el sõ-, akár a má sod fo kú bí ró ság íté le tét, és új el já -
rást ren del het el, ha az íté le tet a meg ala po zat lan sá ga mi att
nem le het fe lül bí rál ni. Egy do log ugyan is, hogy a har mad -
fo kú bí ró sá gi el já rás ban nincs he lye bi zo nyí tás nak, va gyis
a har mad fo kú bí ró ság nem tény-, ha nem jog bí ró ság, az
azon ban nyil ván va ló an nem vár ha tó el, és a jog ál la mi ság -
gal, de a jó zan ésszel is el len té tes len ne, ha a har mad fo kú
bí ró sá got ar ra kény sze rí te né a tör vény, hogy a tu dot tan
rossz tény ál lás alap ján ítélkezzék. 

Har mad fo kú el já rás nak a bün te tõ anya gi jo gi sza bá lyok
meg sér té sé vel tör tént bû nös ség-meg ál la pí tás, kény szer -
gyógy ke ze lés-el ren de lés, fel men tés, il let ve el já rás-meg -
szün te tés mi att van he lye. A kény szer gyógy ke ze lés bün te -
tõ jo gi in téz ke dés csak a vád lott fel men té se ese tén al kal -
maz ha tó, fel vé te lét eb be a lis tá ba egy részt a szank ció jel le -
ge (a kó ros el me ál la po tú sze mély gya kor la ti lag ha tá ro zat -
lan tar ta mú, zárt in té zet ben tör té nõ el he lye zé sé rõl van szó
köz biz ton sá gi okok mi att) in do kol ja, más részt az a kö rül -
mény, hogy az in téz ke dés al kal ma zá sá ra úgy is sor ke rül -
het, hogy a vád lot tat el sõ fo kon is és má sod fo kon is fel -
men tik, és má sod fo kon tör té nik a fel men tés mel lett a
kény szer gyógy ke ze lés elrendelése.

Ezt az ese tet ki vé ve ön ma gá ban az al kal ma zott bün te tõ -
jo gi jog hát rány mi att nincs he lye a má so dik jog or vos lat
igény be vé te lé nek, mint ahogy ak kor sem, ha mind az el sõ
fo kú, mind a má sod fo kú bí ró ság a bû nös ség (fel men tés, il -
let ve az el já rás meg szün te té se) kér dé sé ben azo nos dön tést
ho zott. Ha akár az ügyész, akár a vé de lem meg íté lé se sze -
rint mind a két bí rói fó rum ha tá ro za ta tör vény sér tõ, a Ja -
vas lat a fe lül vizs gá lat, mint rend kí vü li jog or vos lat le he tõ -
sé gét tartja fenn.

A har mad fo kú el já rás ban – bár a fel leb be zés ter je del me
kor lá to zott – a tel jes re ví zió ér vé nye sül, te hát a har mad fo -
kú bí ró ság hi va tal ból is túl ter jesz ked het a fe lek in dít vá -
nyán, így az ab szo lút el já rá si sza bály sér té se ket a har mad -
fo kú bí ró ság is hi va tal ból kö te les ész lel ni, il let ve, ha a fel -
leb be zés ala pos, a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot a har -
mad fo kú bí ró ság ma ga hoz za meg. Ki vé telt ké pez nek ez
alól az el já rá si sza bály sér té sek, ame lye ket a har mad fo kú
el já rás ban már nincs le he tõ ség or vo sol ni, ezért ilyen ese -
tek ben a meg tá ma dott íté le tet a har mad fo kú bí ró ság ha tá -
lyon kívül helyezi.

10. Mi vel a Ja vas lat be ve ze ti a két fo kú ren des jog or vos -
la tot, a je len le gi fe lül vizs gá la ti el já rás, mint rend kí vü li
per or vos lat sza bá lyo zá sa is mó do sí tás ra szo rul. A Ja vas lat
har mad fo kú el já rás ese tén ki zár ja a fe lül vizs gá lat igény be -
vé te lé nek le he tõ sé gét, mi vel nem cél az, hogy a har mad fo -
kú bí ró sá got is meg járt ügye ket egy to váb bi bí rói fó rum
egy to váb bi jog cí men is meg vizs gál ja. Szin tén mel lõ zi a
Ja vas lat azt a fe lül vizs gá la ti okot, amely a ha tá lyos tör -
vény ben sze re pel, és a rend kí vü li jog or vos la tot ak kor en -
ge di meg – a ter helt ja vá ra – ha a Leg fel sõbb Bí ró ság jog -
egy sé gi ha tá ro za tá ból kö vet ke zõ en a jog egy sé gi ha tá ro -

zat tal nem érin tett jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat nak a ter helt
bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ál la pí tó ren del ke zé se tör -
vény sér tõ. A jog egy sé gi ha tá ro za tok ál ta lá ban nem ren del -
kez nek konkrét büntetõügyekre kiható hatállyal a
büntetõjogi felelõsségrõl, ezért indokolatlan fenntartani
ezt a törvényi lehetõséget, amely egyébként még elméle ti -
leg is vitatható.

A fe lül vizs gá lat egyéb okai, il let ve a fe lül vizs gá la ti el -
já rás sza bá lyai, ide ért ve a fe lül vizs gá la ti el já rás ban hoz ha -
tó ha tá ro za to kat is, lé nye gi vál to zá son nem es nek át.

II.
A me di á ció (köz ve tí tõi el já rás) be ve ze té se

1. Az Eu ró pai Unió Ta ná csá nak a bün te tõ el já rás ban a
sér tett jog ál lá sá ról szó ló, 2001. már ci us 15-i ke ret ha tá ro -
za tá nak (2001/220/IB) 10. cik ke ér tel mé ben min den tag ál -
lam nak tö re ked nie kell ar ra, hogy ösz tö nöz ze a sér tett és
az el kö ve tõ kö zöt ti köz ve tí tést, il let ve kö te les biz to sí ta ni,
hogy a köz ve tí tés ered mé nye ként lét re jött meg ál la po dá -
sok a bün te tõ ügyek ben fi gye lem be ve he tõk le gye nek.
A ke ret ha tá ro zat a nem ze ti jog al ko tó ra bíz za, hogy mi lyen 
tár gyú bün te tõ ügyek ben te szi le he tõ vé a köz ve tí tést.
A kerethatározat a 10. cikkhez kapcsolódóan teljesítési
határidõként 2006. március 22-ét jelöli meg. 

A Ja vas lat ban a bün te tõ ügyek ben al kal ma zott köz ve tí -
tés re vo nat ko zó és a bün te tõ el já rást érin tõ sza bá lyo zás ki -
ala kí tá sa szo ro san kap cso ló dik az ál do zat vé del mi po li ti -
ká ban szem lé let vál tást biz to sí tó, a bûn cse lek mé nyek ál do -
za ta i nak meg se gí té sé rõl és az ál la mi kár eny hí tés rõl szó ló
új tör vény hez.

2. A me di á ció alap el ve a fe lek ön kén tes sé ge és aka ra tá -
nak, mél tó sá gá nak tisz te let ben tar tá sa, va la mint a ti tok tar -
tá si kö te le zett ség. A köz ve tí tõi el já rás rész le tes sza bá lya it
– a ké sõbb meg al ko tan dó – külön törvény állapítja meg.

A bün te tõ ügyek ben köz ve tí tõi te vé keny sé get foly ta tó
me di á tor kép zett sé ge és a ve le szem ben tá masz tott szak -
mai kö ve tel mé nyek te kin te té ben az ügyek jel le gé re és sú -
lyá ra, va la mint a sér tett – ál ta lá ban – ki szol gál ta tott hely -
ze té re fi gye lem mel, a pol gá ri ügyek hez ké pest ma ga sab -
ban kell meg húz ni a mér cét, a te vé keny ség gya kor lá sát in -
do kolt min den kép pen me di á to ri ké pe sí tés meg szer zé sé hez 
köt ni. Ezért cél sze rû, hogy a köz ve tí tõi te vé keny sé get,
 legalábbis kez det ben, a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat er re
ki kép zett köz ve tí tõ párt fo gó fel ügye lõi végezzék. 

A köz ve tí tõi el já rás al kal maz ha tó sá ga ér de ké ben és a
kül föl di pél dák alap ján a Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy a
köz ve tí tés meg kí sér lé se oká ból az el já rást hat hó na pi idõ -
tar tam ra fel kell füg gesz te ni. Köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá -
sá ra hi va tal ból a vád eme lés elõtt ke rül het sor, az ügyész a
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén köz ve tí tõi el já rás ra utal ja az
ügyet. A Ja vas lat azon ban le he tõ sé get ad a köz ve tí tõi el já -
rás le foly ta tá sá ra a bí ró sá gi sza kasz ban is, ez az zal függ
össze, hogy a köz ve tí tõi el já rás alap ján a te vé keny meg bá -
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nás – az alább be mu ta tot tak sze rint – a ter helt bün te tõ jo gi
fe le lõs sé gé re is ki ha tó bün te tõ anya gi jo gi (Btk.-ban sza -
bá lyo zott) in téz mény is egyben.

3. A köz ve tí tõi el já rás si ke re a bün te tõ el já rás to váb bi
me ne té re ki hat, er re az eset re a Btk.-ban kell meg te rem te ni 
meg fe le lõ jog kö vet kez mé nye ket an nak ér de ké ben, hogy
az el já ró bí ró ság, il le tõ leg az ügyész a köz ve tí tés ered mé -
nyét fi gye lem be ve hes se. A Ja vas lat a már most is lé te zõ
te vé keny meg bá nás jog in téz mé nyét bõ ví ti, ala kít ja át, és
ki sebb sú lyú, meg ha tá ro zott jog tár gyat sér tõ (sze mély el -
le ni, köz le ke dé si és va gyon el le ni) ügyek ben bün tet he tõ -
sé get meg szün te tõ ok ként sze re pel a sér tett ká rá nak meg -
té rí té se, vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye i nek
más mó don tör té nõ jó vá té te le a sér tett irá nyá ba. Az ezt
meg ha la dó sú lyú, de az ötévi sza bad ság vesz tés nél nem
 súlyosabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ cse lek mé nyek -
nél a te vé keny meg bá nás ese tén a bün te tés kor lát lan eny hí -
té sé re ad le he tõ sé get a sza bá lyo zás. A bün te tõ el já rás meg -
szün te té sé re e bün tet he tõ sé get megszüntetõ okból az
ügyész is jogosult. A jogalkotó ezzel ösztönözni kívánja a
sértett kárának megtérítését, igényeinek figyelembevételét 
a büntetõeljárás keretében.

III.

A tá vol tar tás be ve ze té se

1. Az Or szág gyû lés 2003. áp ri lis 14-én fo gad ta el a csa -
lá don be lü li erõ szak meg elõ zé sé re és ha té kony ke ze lé sé re
irá nyu ló nem ze ti stra té gia ki ala kí tá sá ról szó ló 45/2003.
(IV. 16.) OGY ha tá ro za tot, amely ben egy részt konk rét
jog al ko tá si fel ada tok el vég zé sé re, más részt a csa lá don be -
lü li erõ szak meg elõ zé sé vel és vissza szo rí tá sá val szem be ni 
fel lé pés hez szük sé ges más in téz ke dé sek el vég zé sé re kér te
fel a Kor mányt. Ezt kö ve tõ en az Or szág gyû lés el fo gad ta a
tár sa dal mi bûn meg elõ zés nem ze ti stra té gi á já ról szó ló
115/2003. (X. 28.) OGY határozatot. E határozat egyik
prioritása a családon belüli erõszak megelõzése. 

A Kor mány a csa lá don be lü li erõ szak mi att al kal maz ha -
tó tá vol tar tás ról szó ló T/9837. szá mú tör vény ja vas la tot
2004. áp ri li sá ban  az Or szág gyû lés elé ter jesz tet te. A
szám ta lan el lent mon dó el kép ze lés és kon cep ci o ná li san el -
té rõ meg kö ze lí té sek mi att a tör vény ja vas lat meg íté lé se
szak ma i lag meg le he tõ sen el lent mon dá sos sá vált, er re fi -
gye lem mel a Kor mány a be nyúj tott tör vény ja vas la tot át -
dol go zás ra vissza kér te, és a kér dés kört új kon cep ció alap -
ján kö ze lí ti meg. A Ja vas lat e ren del ke zé se it ön ál ló elõ ter -
jesz tés ként a Kor mány már 2005. ele jén el fo gad ta, a tör -
vény ja vas lat be nyúj tá sá ra még sem ke rült sor. A Ja vas lat a
komp lex Be.-mó do sí tás ré sze ként tar tal maz za a „csa lá don
be lü li erõ szak” kri mi no ló gi ai fo gal ma alá von ha tó bûn cse -
lek mé nyek mi att in dult bün te tõ el já rá sok so rán be ve zet ni
ja va solt új kény szer in téz ke dés re, a tá vol tar tás ra vo natko -
zó szabályozást is. 

2. A ha tá lyos jog ban ki me rí tõ en és pon to san sze re pel -
nek azok a tör vé nyi tény ál lá sok, ame lyek be va la mennyi
csa lá don be lül el kö vet he tõ jog sér tés be il leszt he tõ. A Bün -
te tõ Tör vény könyv ben je len leg hu szon hat olyan tör vé nyi
tény ál lás ta lál ha tó, ame lyek a fi zi kai, a pszi chi kai, a sze -
xu á lis abú zust, va la mint az el ha nya go lást fog lal ják ma -
guk ba, és ame lyek a csa lá don be lü li em be ri leg és jo gi lag
el ítél he tõ cse lek mé nye ket tel jeskö rû en felölelik. 

A ha tá lyos ma gyar jog anyag je len leg nem tar tal maz
ren del ke zést ar ról, hogy a ter helt a sér tet tel kö zö sen hasz -
nált ott hon ból – az ál ta la el kö ve tett bûn cse lek mény mi att – 
el tá vo lít ha tó le gyen úgy, hogy szá má ra a ha tó ság elõ ír has -
sa, hogy a kö zös la kás ba ne tér hes sen vissza, a sér tet tet ne
kö ze lít se meg, avagy más mó don ne zak las sa.

A 45/2003. (IV. 16.) OGY ha tá ro zat be ve ze tõ jé ben hi -
vat ko zott nem zet kö zi do ku men tu mok ja va sol ják a csa lá -
don be lü li erõ szak sér tet te i nek ha té kony vé del me ér de ké -
ben az ún. „tá vol tar tó ren del ke zés”, il let ve „kor lá to zó ren -
del ke zés” be ve ze té sét, ame lyek cél ja, hogy a sér tett he -
lyett az el kö ve tõ nek kell jen el hagy nia az el kö ve tés hely -
szí nét, il let ve, hogy a sér tett és az el kö ve tõ egy más tól el -
kü lö nít he tõ le gyen. Az ENSZ Gaz da sá gi és Szo ci á lis Ta -
ná csa Em be ri Jo gi Bi zott sá ga ál tal 1996-ban ki adott – a
csa lá don be lü li erõ szak kal kap cso la tos – „jog al ko tá si mo -
dell je” az „egy ol da lú ide ig le nes kor lá to zó vég zés”-re és a
„vé del mi vég zés”-re vo nat ko zó an tar tal maz sza bá lyo kat.
Az ame ri kai Du luth mo dell tör vény ér tel mé ben a csa lá don
be lü li erõ sza kot el szen ve dett ál do zat bün te tõ bí ró sá gon
„el til tó ha tá ro zat” irán ti ké rel met ter jeszt het elõ, amely
töb bek kö zött meg tilt ja a bán tal ma zó já nak, hogy bár mely
köz vet len vagy köz ve tett for má ban érint kez zen a bán tal -
ma zot tal, te le fo non, sze mé lye sen vagy egyéb mó don a
bán tal ma zot tat zak las sa vagy za var ja. A nõk vé del mé rõl a
csa lá don be lü li erõ szak kal szem ben c. oszt rák tör vény
alap ján (BGBI No. 759/1996), amely 1997. má jus 1-jén lé -
pett ha tály ba, a rend õr ség a csa lá don be lü li bár mi lyen erõ -
sza kos jel le gû cse lek ményt meg va ló sí tó el kö ve tõt ki tilt -
hat ja a sér tett la kó he lyé nek köz vet len kör nye ze té bõl, il let -
ve meg tilt hat ja szá má ra a hely szín re va ló vissza té rést az
elkövetéstõl számított tíz napig. 

3. A Ja vas lat a lak hely el ha gyá si ti la lom sza bá lya it ala -
pul vé ve, a tá vol tar tást bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke -
dés ként ha tá roz za meg. A tá vol tar tás nak alap ve tõ en az a
cél ja, hogy az el já rá sok el hú zó dá sa mel lett is meg fe le lõ és
gyors vé del mi esz közt biz to sít son a sér tett ré szé re az el já -
rás jog erõs be fe je zé se elõtt az zal, hogy a bi zo nyí tá si el já -
rás si ke rét elõ se gí ti. Er re a cél ra a tá vol tar tás, mint kény -
szer in téz ke dés le het al kal mas. Tá vol tar tás csak ak kor ren -
del he tõ el, ha a ter helt tel szem ben nem ren del tek el olyan
más kény szer in téz ke dést, amely a tá vol tar tás el ren de lé sét
ki zárt tá te szi. A tá vol tar tás el ren de lé sét ki zárt tá teszi az
elõzetes letartóztatás (129. §) az ideiglenes kény szer -
gyógy ke ze lés (Be. 140. §), és a házi õrizet (Be. 138. §).

A Ja vas lat sze rin ti új kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt a
ter helt kö te les a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott la kást, te rü le -
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tet, kör ze tet el hagy ni, és oda a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott
ide ig nem tér het vissza, il let ve kö te les ma gát tá vol tar ta ni a 
bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott sze mély tõl, kü lö nö sen e sze -
mély la kó- és mun ka he lyé tõl, ok ta tá si in téz mé nyé tõl, to -
váb bá tar tóz kod ni at tól, hogy bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott
sze méllyel köz vet le nül vagy köz vet ve érint ke zés be
lépjen.

IV.
A jog al kal ma zás so rán fel tárt hi á nyos sá gok

or vos lá sa

1. A Be. a meg al ko tá sát kö ve tõ en két je len tõs tör vény -
mó do sí tá son esett át még a ha tály ba lé pé se elõtt. A Be. ere -
de ti ren del ke zé sei, il let ve a mó do sí tá sok el vei kö zött je -
len tõs el té rés volt, így a 2003. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett
tör vény el vi rend sze re is tö rést szen ve dett, amely a tör -
vény szö ve gé ben is fel is mer he tõ. A tör vény ha tály ba lé pé -
se óta el telt több mint két év jo gal kal ma zói ta pasz ta la tai
fel szín re hoz ták azo kat a hi á nyos sá go kat, il let ve pon tat -
lan sá go kat, ame lyek a tör vény szö ve gé ben fel lel he tõk, és
a gya kor la ti mun kát ne he zí tik. A jog al kal ma zó szer vek
ezért több ízben megkeresték az igazságügyi tárcát a tör -
vény egyes rendelkezéseinek módosítása érdekében.

A Ja vas lat je len tõs ré sze eze ket a jog al kal ma zás so rán
fel szín re ke rült hi á nyos sá go kat kí ván ja ki kü szö böl ni. En -
nek ér de ké ben szin te va la mennyi fe je zet ren del ke zé se it
érin tõ en tar tal maz kü lön bö zõ mó do sí tá so kat, mint ahogy
fi gye lem be ve szi a tör vény ha tály balé pé sét kö ve tõ en be -
kö vet ke zett jog sza bá lyi vál to zá so kat, és gya kor la ti igé -
nye ket is.

2. Rend kí vül fon tos, a Ja vas lat egyik jel leg adó sa já tos -
sá ga ként meg em lí ten dõ ren del ke zés a ha tá lyos tör vény
2. és 75. §-ának ki egé szí té se, amely a vád és az ítél ke zés, e
két alap ve tõ, de még is rend kí vül el té rõ funk ció pon to sabb
el ha tá ro lá sát hi va tott elõ se gí te ni. A Ja vas lat meg fo gal -
maz za a tör vé nyes vád de fi ní ci ó ját, alap el vi szin ten rög zí ti 
a vád hoz kö tött ség el vét, ugyan ak kor az el já rá si fel ada tok
kö vet ke ze tes szét vá lasz tá sa ér de ké ben ren del ke zik ar ról,
hogy a vád ló in dít vá nyá nak hi á nyá ban a bí ró ság a vá dat
alá tá masz tó bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta tá sá ra és meg -
vizs gá lá sá ra nem kö te les. Ez egye ne sen kö vet ke zik ab ból
a bün te tõ el já rá si alap té tel bõl, hogy a vád bi zo nyí tá sa a
vád lót ter he li. Az alap té tel ként meg fo gal ma zott elv azon -
ban csak akkor érvényesül kellõképpen, ha a bizonyítás
általános szabályai is ennek megfelelõen módosulnak,
ezért indokolt a Be. 75. §-ának kiegészítése is.

Szin tén az alap ve tõ ren del ke zé sek kö zött rög zí ti a Ja -
vas lat a jog or vos la ti jo go sult sá got, ame lyet a tör vény bár
je len leg is alap elv ként ke zel, az I. fe je zet ren del ke zé sei
kö zött még sem je le nik meg.

3. A bí ró ság ra vo nat ko zó fe je zet egyes ren del ke zé se it a
har mad fo kú bí ró sá gi el já rás be ve ze té sé vel össze füg gés -

ben szük sé ges mó do sí ta ni, így meg kell ha tá roz ni a har -
mad fo kon el já ró bí ró sá go kat, ren del kez ni kell a bí ró sá gi
ta ná csok össze té te lé rõl, il let ve a jog al kal ma zás igé nye i -
nek meg fe le lõ en szól a Ja vas lat ar ról, hogy a tör vény sze -
rint egyes bí ró elé utalt ügy ben a bí ró ság ta ná csa is eljárhat. 
Pontosítani szükséges a bírák kizárására vonatkozó sza bá -
lyo kat is.

4. Szük sé ges ki egé szí te ni az ügyész jog kö ré re, ha tás kö -
ré re és ki zá rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, és a Ja vas lat bi -
zo nyos át cso por to sí tást hajt vég re a nyo mo zó ha tó sá gok
ha tás kö rét il le tõ en is, és ren del ke zik ar ról, hogy a nyo mo -
zó ha tó sá gok a leg fõbb ügyész en ge dé lyé vel a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén az Eu ró pai Unió
tag ál la ma i nak nyo mo zó ha tó sá gai rész vé te lé vel egy ügy re 
vagy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i ra kö zös nyo mo zó
cso por tot ala kít hat nak, il le tõ leg ab ban részt ve het nek. E
kü lön törvény az Európai Unió tagállamaival folytatott
bûnügyi együttmûködésrõl szóló 2003. évi CXXX.
törvény.

5. A Ja vas lat a vé de lem jo gá nak ha té ko nyabb ér vé nye -
sí té se ér de ké ben, pon to sít ja az ál ta lá nos el já rá si sza bá lyok 
kö ré be tar to zó irat má so lat-ké ré si sza bá lyo kat, a ta nú nak,
va la mint a ter helt nek szó ló fi gyel mez te té sek jegy zõ köny -
ve zé sé nek sza bá lya it. Mó do sul nak a fog va lé võ ter helt
kap cso lat tar tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok, a pót ma gán vád
benyújtására, a pótmagánvádló eljárására vonatkozó ren -
del ke zé sek. 

El sõ sor ban a gya kor lat ban fel me rült prob lé mák meg ol -
dá sa ér de ké ben a Ja vas lat mó do sít ja az egyes kény szer in -
téz ke dé sek el ren de lé sé nek, fo ga na to sí tá sá nak sza bá lya it,
új ra fo gal maz za az óva dék tel jes sza bály anya gát, és ha tá -
lyon kí vül he lye zi – az uni ós csat la ko zás sal ki üre se dett –
úti ok mány el vé te le el ne ve zé sû kény szer in téz ke dé sek re
vo nat ko zó ren del ke zé se ket.

6. A nyo mo zás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek kö ré ben a
Ja vas lat el vég zi azo kat az in do kolt és em be ri jo gi szem -
pont ból nem ag gá lyos mó do sí tá so kat, ame lyek a nyo mo -
zás so rán a fe les le ges több let-ad mi niszt rá ci ó tól hi va tot tak
meg sza ba dí ta ni az el já ró nyo mo zó ha tó sá go kat. Az Al kot -
mány bí ró ság vo nat ko zó ha tá ro za ta alap ján új ra sza bá lyoz -
za a ha tó sá gi ta nú ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, mó do sít ja 
a bün te tõ el já rást meg elõ zõ en, a rend õr ség rõl és a nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló tör vény alap ján en ge dé -
lye zett tit kos in for má ció gyûj tés keretében a hatóságok
tudomására jutott, bûncselekmény elkövetésére utaló
adatok büntetõeljárás során történõ felhasználását. 

7. Az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga ál tal a ha zán kat
el ma rasz ta ló leg újabb ha tá ro za tok mi att a Ja vas lat erõ sí ti a 
nyo mo zá si bí ró, il let ve ál ta lá ban a bí ró ság kény szer in téz -
ke dé sek kel kap cso la tos el já rá sá ban a kont ra dik tó ri us jel -
le get. A bí ró sá gi el já rás sza bá lya i nak ki sebb je len tõ sé gû,
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ám az ügyviteli terheket csökkentõ módosítása is meg tör -
té nik. 

Ki eme len dõ, hogy a bí ró sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai
kö ré ben a Ja vas lat ren del ke zik a zárt tár gya lást kö ve tõ
nyil vá nos ha tá ro zat hir de tés sza bá lya i nak pon to sí tá sá ról,
egy sze rû sí ti a bí ró ság per ve ze tõ vég zé sé nek sza bá lya it,
rész le te seb ben sza bá lyoz za a tör vé nyes vád fo gal mát és
ez zel össze füg gés ben az ügyész meg ke re sé sét a vád irat
pót lá sa vagy to váb bi bi zo nyí tá si esz köz be szer zé se ér de -
ké ben. 

V.
A Bün te tõ Tör vény könyv mó do sí tá sa

1. A Be. a bí ró ság ál tal hoz ha tó ügy dön tõ ha tá ro za tok
rend sze rét más kép pen sza bá lyoz za, mint a ko ráb ban ha tá -
lyos 1973. évi I. tör vény. Az el té rés ab ban van, hogy a ko -
ráb bi sza bá lyok hoz ké pest, ami kor a bí ró ság a Btk. 28. §-a
sze rin ti bün tet he tõ sé get ki zá ró okot vagy a Btk. 36. §-a
sze rin ti bün tet he tõ sé get meg szün te tõ okot ész lelt, az ügyet 
a tár gya lás alap ján nem íté let ben bí rál ta el, ha nem el já rást
meg szün te tõ vég zés ben. A Be. er re nem ad le he tõ sé get,
így a bí ró sá gok nak je len leg a tár sa da lom ra ve szé lyes ség
cse kély fo ka, utó la gos cse kéllyé vá lá sa vagy el enyé szé se
ese tén is íté let ben kell dönteniük a vádlott büntetõjogi
felelõsségérõl és a megrovás intézkedés alkalmazásáról. 

Ez zel az el já rás jo gi vál to zás sal össze füg gés ben szük sé -
ges ha tá lyon kí vül he lyez ni a Btk. 22. §-ának e) pont ját,
28. §-át, 32. §-ának je len le gi d) pont ját és je len le gi
36. §-át.

2. E ha tá lyon kí vül he lye zõ ren del ke zé sek kel függ
össze a meg ro vás in téz ke dés nek a Ja vas lat sze rin ti mó do -
sí tá sa. A ha tá lyos ren del ke zés sze rint a meg ro vás al kal ma -
zá sá nak tör vé nyi elõ fel té te le az, hogy az el kö ve tõ a cse -
lek mé nye tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé nek cse kély fo ka,
vagy a tár sa da lom ra ve szé lyes ség meg szû né se mi att nem
bün tet he tõ. Fi gye lem mel ar ra, hogy a Ja vas lat a tár sa da -
lom ra ve szé lyes ség hi á nyát vagy meg szû né sét nem bün tet -
he tõ sé gi aka dály ként ke ze li, szük sé ges a Btk.-nak a meg -
ro vás al kal ma zá sá ra vo nat ko zó sza bá lya it úgy mó do sí ta ni, 
hogy a meg ro vás elõ fel té te le ként nem a bün tet he tõ sé get
ki zá ró vagy meg szün te tõ ok meg lé te sze re pel jen a tör -
vény ben, ha nem az, hogy az el kö ve tõ cse lek mé nye az el bí -
rá lás kor már nem ve szé lyes, vagy oly csekély fokban
veszélyes a társadalomra, hogy a törvény szerint alkal maz -
ha tó legkisebb büntetés vagy más intézkedés alkalmazása
is szükségtelen.

Ez zel össze füg gés ben szük sé ges mó do sí ta ni a Btk.-nak
az el kob zás és a va gyon el kob zás el ren de lé sé nek fel té te le it
sza bá lyo zó ren del ke zé se it is. Fi gye lem mel ar ra, hogy a
tár sa da lom ra ve szé lyes ség cse kély fo ka a jö võ ben nem a
bün tet he tõ sé get zár ja ki, az er re va ló uta lást e két bün te tõ -
jo gi in téz ke dés al kal ma zá sá nak fel té te lei kö zül tö röl ni
kell. Mind ez nem je len ti azon ban azt, hogy az el kob zás és

a va gyon el kob zás a jö võ ben nem al kal maz ha tó azok ban az 
ese tek ben, ami kor a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes -
sé gé nek cse kély fo kát ál la pít ják meg, az el já rá si ren del ke -
zé sek to vább ra is le he tõ vé te szik mind az el kob zás, mind a
va gyon el kob zás alkalmazását.

3. Mint ar ról a köz ve tí tõi el já rás be mu ta tá sá nál már szó
volt, a Btk.-ban meg kell te rem te ni meg fe le lõ jog kö vet -
kez mé nye ket an nak ére ké ben, hogy az el já ró bí ró ság, il le -
tõ leg az ügyész a köz ve tí tés ered mé nyét fi gye lem be ve -
hes se. A Ja vas lat a már most is lé te zõ te vé keny meg bá nás
jog in téz mé nyét bõ ví ti, és ki sebb sú lyú ügyek ben bün tet -
he tõ sé get meg szün te tõ ok ként sze re pel a sér tett ká rá nak
meg té rí té se, vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé -
nye i nek más mó don tör té nõ jó vá té te le a sér tett irá nyá ba.
Az ezt meg ha la dó sú lyú, de az öt évi sza bad ság vesz tést
meg nem haladó büntetési tételhatár esetén korlátlan
enyhítésre ad lehetõséget a szabályozás. 

4. A Btk. igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mé nye ket
tar tal ma zó cí me ki egé szül to váb bá egy új tény ál lás sal,
amely – a Be. ha tó sá gi ta nú ra vo nat ko zó új sza bá lyo zá sá -
val össz hang ban – bün te tõ jo gi fe nye ge tett sé get köt ah hoz,
ha a ha tó sá gi ta nú a tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot vagy
kö rül ményt az ar ra jo go sult fel men té se nél kül fel fe di. Az
új bûn cse lek mény má so dik for du la ta pe dig azt ren de li
bün tet ni, ha va la ki a bün te tõ el já rás so rán a bí ró ság zárt tár -
gya lá sán el hang zot ta kat az ar ra jo go sult en ge dé lye nél kül
fel fe di. En nek ön ál ló bün te tõ jo gi tény ál lás ban tör té nõ sza -
bá lyo zá sá ra azért van szük ség, mert a Be. sze rint a bí ró ság
zárt tár gya lást nem csak a Btk.-ban ne ve sí tett ti tok faj ták
meg lé te ese tén ren del het el, hanem egyéb olyan érdekbõl
is, amelynek a megsértése a hatályos jog szerint nem, vagy
csak nagyon áttételesen von maga után szankciót.

VI.
A Ja vas lat tal össze füg gés ben más tör vé nyek
mó do sí tá sa, il let ve a ha tá lyon kí vül he lye zõ

és más zá ró ren del ke zé sek

1. A Ja vas lat a bün te tõ jog sza bá lyok elõb bi ek ben be mu -
ta tott mó do sí tá sa mel lett más tör vé nyek nek a bün te tõ el já -
rá si tör vény mó do sí tá sá val össze füg gõ mó do sí tá sá ra is ja -
vas la tot tesz. A módosuló jogszabályok között szerepel: 

a) A há zas ság ról, a csa lád ról és a gyám ság ról szó ló
1952. évi IV. tör vény, mely nek mó do sí tá sa azt tar tal maz -
za, hogy a tá vol tar tás tar ta ma alatt az e kény szer in téz ke dés 
alá vont szü lõ szü lõi fel ügye le ti jo ga szü ne tel.

b) A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló 1972.
évi V. tör vény, ame lyet a Be. új jog in téz mé nyé re, a fel je -
len tés ki egé szí té sé re vo nat ko zó ren del ke zés mi att kell ki -
egé szí te ni.

c) Az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tör vény, me -
lyet az Al kot mány bí ró ság 17/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za -
tá nak vég re haj tá sa ér de ké ben ak ként kell mó do sí ta ni,
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hogy a ter helt, a vé dõ és a fi a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép -
vi se lõ je szá má ra a bün te tõ ügy ira ta i ból az egy sze ri má so -
lat ki a dás il le ték men tes legyen.

d) A bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló 1994. évi LIII. tör -
vény, me lyet szük sé ges ki egé szí te ni az zal, hogy az
ügyész ség ál tal ki sza bott rend bír ság ról, bûn ügyi költ ség -
rõl és elõ ve ze té si költ ség rõl szó ló ér te sí tés vég re hajt ha tó
ok irat. A tör vény ezt je len leg hé za go san so rol ja fel, ami
jog bi zony ta lan sá got ered mé nyez.

e) A bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi -
zo nyít vány ról szó ló 1999. évi LXXXV. tör vény, mely nek
ren del ke zé se it egy részt a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás be -
ve ze té sé vel össze füg gés ben, más részt a tá vol tar tás bün te -
tõ el já rá si kény szer in téz ke dés ként tör té nõ sza bá lyo zá sá val 
össze füg gés ben kell mó do sí ta ni.

2. A Ja vas lat a ha tály ba lé pé sé nek idõ pont ja ként 2006.
jú li us 1. nap ját, a me di á ció jog in téz mé nyét il le tõ en pe dig
2007. ja nu ár 1. nap ját ál la pít ja meg. En nek oka, hogy a Be. 
nagy ter je del mû mó do sí tá sá ról van szó, és a jog al kal ma -
zás ra szük sé ges idõ tar ta mot biz to sí ta ni kell. Nem le het fi -
gyel men kí vül hagy ni azt sem, hogy a Be. vég re haj tá sá ra
ki adott ren de le ti szin tû jog anyag át vizs gá lá sa és az új tör -
vé nyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ mó do sí tá sa is szük sé -
ges. Ezért az ennél korábbi hatálybalépési idõpont irreális
lenne.

Van nak azon ban olyan ren del ke zé sek, ame lyek a Be. át -
fo gó mó do sí tá sá tól füg get le nül ko ráb ban ha tály ba lép tet -
he tõk, vagy azo kat az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tai mi att
ko ráb bi idõ pont ban kell ha tály ba lép tet ni. Így a Be. 358.
§-a új (2) be kez dé se és új 360. §-a, amely a má sod fo kú bí -
ró ság ta nács ülé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket tar tal maz -
za, 2006. áp ri lis 1. nap ján lép nek ha tály ba. Az Al kot mány -
bí ró ság vo nat ko zó ha tá ro za ta ugyan is a jog al ko tót a meg -
sem mi sí tett ren del ke zé sek he lyett újak meg al ko tá sá ra
2005. ok tó ber 31-i idõ pont tal kötelezte. 

2006. áp ri lis 1. nap ján in do kolt ha tály ba lép tet ni a Bv.
tvr., va la mint a Vht. mó do sí tá sát is. Az il le ték tör vény mó -
do sí tá sa szin tén 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba, mert a 
jog al ko tót az Al kot mány bí ró ság 2006. ja nu ár 1-jei idõ -
pont tal kö te lez te a meg fe le lõ sza bá lyok meg al ko tá sá ra.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

Az 1. §-hoz

A tör té ne ti leg vál to zó tar tal mú és el té rõ el já rá si ke re tek
kö zött al kal ma zott vád elv lé nye gét a ha tá lyos Be. sze rint
alap já ban vé ve há rom elem al kot ja: a per be li funk ci ók
meg osz tá sa, a vád ló vád dal va ló ren del ke zé si jo ga, va la -
mint a bí ró ság vád hoz kö tött sé ge mind az el já rás bí ró sá gi
sza ka szá nak meg in dí tá sa, mind annak lefolytatása, mind
pedig az ítélethozatal során.

A tör vé nyes és meg ala po zott vád az el já rás bí ró sá gi sza -
ka szá nak köz pon ti kér dé se. Sze re pe, je len tõ sé ge meg ha tá -
ro zó, ezért alap ve tõ ér de kek fû zõd nek ah hoz, hogy a vád
meg fe lel jen a tör vény ál tal meg sza bott mi ni má lis fel té te -
lek nek. A Be. mind ed dig nem ha tá roz ta meg a tör vé nyes
vád fo gal mát, kö ve tel mé nye it, bár azt az Al kot mány bí ró -
ság a 14/2002. (III. 20.) AB ha tá ro za tá ban (Abh.) össze -
fog lal ta, s az ítél ke zé si gya kor lat is té te le sen ki mun kál ta.
A tör vé nyes vád kö ve tel mé nyei és hi á nyá nak jog kö vet -
kez mé nyei a Be. össze füg gé se i bõl ki kö vet kez tet he tõk.
Ezért a Ja vas lat lé nye gé ben összeg zi a tör vé nyes vád nak a
ha tá lyos sza bá lyo zás ban föl lel he tõ kö ve tel mé nye it és be -
ik tat ja a Be. alap ve tõ ren del ke zé sei közé. 

Az év ti ze dek óta kö vet ke ze tes ítél ke zé si gya kor lat sze -
rint a vád nem pusz tán at tól tör vé nyes, hogy tel je sül nek
azok a fel té te lek, ame lyek tõl a tör vény a vád lói jog kör
gya kor lá sát füg gõ vé te szi. A vád so ha nem tör vé nyes
pusz tán az ál tal, hogy azt az ügyész (il let ve a tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lek sze rint a ma gán vád ló vagy a pót -
ma gán vád ló) eme li (ala ki le gi ti má ció). Az Abh. sze rint a
tör vé nyes vád nak csu pán az ala ki fel té te le, hogy a Be.-ben
a vád lói jo go sult sá gok kal fel ru há zott ügyész tõl [Be. 28. §
(1) és (7) be kez dés], il let ve az ügyek meg ha tá ro zott kö ré -
ben a ma gán vád ló tól [Be. 52. § (1) be kez dés] vagy a pót -
ma gán vád ló tól [Be. 53. § (1) be kez dés] szár maz zék. Tör -
vé nyes csak az a vád le het, amely a mi ni má lis tar tal mi kö -
ve tel mé nyek nek is meg fe lel. A vád kép vi se lõ jé nek min -
den eset ben konk ré tan kö rül írt cse lek mény mi att, an nak a
bün te tõ tör vény sze rin ti mi nõ sí té sét is tar tal ma zó, pon to -
san azo no sít ha tó sze mély fe le lõs ség re vo ná sá ra irá nyu ló
meg ala po zott, a bi zo nyí té kok meg je lö lé sét és in dít vá nya it
is ma gá ban fog la ló össze fog lalt vád dal kell a ha tás kör rel
és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró ság elõtt a bí ró sá gi el já -
rás le foly ta tá sát kez de mé nyez nie. Ezt tük rö zi a kö vet ke ze -
tes ítélkezési gyakorlat is.

A Be. XVI. fe je ze té ben sza bá lyo zott bí ró ság elé ál lí tás
in téz mé nyé nek al kal ma zá sa kor a Be. 522. §-ának (2) be -
kez dé se a vád szó ban tör té nõ elõ ter jesz té sét kí ván ja meg,
azon ban a szó be li for má nak – el té rõ sza bály hí ján – ugyan -
azo kat az ele me ket kell tar tal maz nia, mint az írás be li vád -
nak. Tény az is, hogy az egy sé ge sen ki ala kí tott or szá gos
ügyé szi gya kor lat sze rint ezek ben az ese tek ben is ké szül
egy írás be li ún. „fel jegy zés”, amely a vád lott sze mé lyi
ada ta it és a vád tár gyá vá tett cse lek mény le írá sát, il let ve a
cse lek mény mi nõ sí té sét tar tal maz za.

A Be. sze rint a ma gán vád nak és a pót ma gán vád nak is
tar tal maz nia kell a tör vé nyes vád mi ni má lis kel lé ke it.

Mind ezek re te kin tet tel a Ja vas lat a Be. 2. §-át úgy mó -
do sít ja, hogy új (2) be kez dés ben a tör vé nyes vád mi ni má -
lis tar tal mi kel lé ke ke it össze fog lal ja. 

Tör vé nyes vád hi á nyá ban bí ró sá gi el já rás nem in dít ha tó 
és nem foly tat ha tó le. Ezért a Ja vas lat meg ha tá roz za azo -
kat a to váb bi ren del ke zé se ket is [Be. 267. § (1) bek.
j) pont ja, 332. § (1) be kez dés d) pont ja], ame lyek biz to sít -
ják, hogy tör vé nyes vád hi á nyá ban a bí ró sá gi el já rás meg -
in dí tá sá ra vagy foly ta tá sá ra ne ke rül hes sen sor. 
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A Be. 2. §-a (2) be kez dé sé nek szá mo zá sa (3) be kez dés -
re vál to zik, szö ve ge a ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest csu -
pán sti lisz ti kai szem pont ból mó do sul.

Az új (4) be kez dés az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak
el vét rész le te zi, és egy ben a vád hoz kö tött ség el vé nek kor -
lá ta it is fel ál lít ja. E sza bály va ló já ban a Be. 257. §-ának
alap ve tõ ren del ke zés ként va ló rög zí té sét je len ti. A tör vé -
nyes ség alap ve tõ kö ve tel mé nye, hogy a bí ró ság nak a vád -
ról ha tá roz nia kell. Ezért az alap el vek kö zé eme li a ja vas lat 
azt a ren del ke zést, hogy a bí ró ság nak az ügy dön tõ ha tá ro -
zat ban a vá dat ki kell me rí te nie. Az el já rá si fel ada tok meg -
osz lá sá ból kö vet ke zik ugyan ak kor, hogy a bí ró ság a vá don 
túl nem ter jesz ked het, ám a tény ál lás jo gi el bí rá lá sá ban a
vád ló in dít vá nyai nem kötik.

A tör vé nyes vád hoz a bí ró ság az el já rá sa so rán mind vé -
gig köt ve van. Csak a meg vá dolt sze mély vád tár gyá vá tett
cse lek mé nye mi at ti fe le lõs sé gé rõl dönt het, ugyan ak kor a
vá dat kö te les ki me rí te ni [Be. 257. § (1) be kez dés; 373. §
ha tá lyos (1) be kez dé sé nek III. pont ja]. A vád tár gyá vá tett
té nyek kö re ha tá roz za meg a bí ró ság ha tás kö rét, il le té kes -
sé gét, az el já rás mód ját, az ál ta la fel vett bi zo nyí tás  irá -
nyait, ter je del mét és az íté let ho za tal kereteit.

A bün te tõ el já rás vég sõ sza ka szá ban a bí ró ság vád hoz
kö tött sé ge nem csak a vád ló és a bí ró ság kap cso la tát ha tá -
rol ja be, ha nem a vád lott vé de ke zés hez va ló jo gá nak tar -
tal ma szem pont já ból is alap ve tõ je len tõ sé gû.

A 2. §-hoz

A Be. 3. §-a elõt ti al cí met a Ja vas lat a jog or vos la ti jog -
hoz va ló jog gal egé szí ti ki, és rög zí ti, hogy a bí ró ság, az
ügyész és a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tai, az ügyész és a
nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé sei el len, va la mint – az e tör -
vény ál tal le he tõ vé tett kör ben – az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa mi att jog or vos lat nak 
van he lye. A Ja vas lat a Leg fel sõbb Bíróság határozatai
elleni rendes jogorvoslatot kizárja.

A 3. §-hoz

A bí ró ság nak az Al kot mány ban és a Be.-ben meg fo gal -
ma zott fel ada ta az igaz ság szol gál ta tás, míg az ügyész ség – 
ugyan csak az alap tör vény és a Be. ren del ke zé sei sze rint –
egyéb kö te le zett sé gei mel lett a vád kép vi se le té re és
bizonyítására köteles. 

A vád ló ra há ru ló bi zo nyí tá si te her az ár tat lan ság vé lel -
mé nek meg ha tá ro zó ele me, kö vet kez mé nye. A vád lott bû -
nös sé gét az ügy dön tõ ha tá ro zat ban meg ala po zott tény ál lás 
ala pul vé te lé vel kell meg ál la pí ta ni. A tény ál lást a bí ró ság a
bi zo nyí té kok sza bad ér té ke lé sé nek ered mé nye ként ki ala -
kult meg gyõ zõ dé se sze rint ál la pít ja meg [Be. 78. §
(3) bek.]. Ha va la mely tényt nem ta lál két sé get ki zá ró an
bi zo nyí tott nak, ak kor azt nem ér té kel he ti a vád lott ter hé re. 
A bûn ül dö zés si ker te len sé gé nek a koc ká za tát az ál lam vi -

se li. Ez az in du bio pro reo el ve, amely nek je len tõ sé gét a
Ja vas lat oly mó don kí ván ja erõ sí te ni, hogy – bár vál to zat -
lan szö veg gel – új ön ál ló (2) be kez dés be iktatja. 

A 4. §-hoz

A mó do sí tás in do ka, hogy a Ja vas lat a Be. kü lön le ges
el já rá so kat tar tal ma zó XXVIII. Fe je ze tét át szá moz za, az
új fe je zet-szám: a XXIX. Fejezet.

Az 5. §-hoz

A Ja vas lat fõ sza bály ként ál la pít ja meg, hogy a kéz be sí -
ten dõ ira tot nem kell le for dí ta ni, ha er rõl az érin tett ki fe je -
zet ten le mond. Nem ér vé nye sül a fõ sza bály, ha tör vény el -
té rõ en ren del ke zik. Ez utób bi sza bá lyo zás ti pi kus ese te, ha 
tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés elõ írá sa alap -
ján a kül föl di kéz be sí tés re irá nyu ló meg ke re sés hez mel lé -
kel ni kell a kül föl dön kéz be sí ten dõ irat nak a vo nat ko zó
nem zet kö zi szer zõ dés ben meg ha tá ro zott nyel ven ké szült
for dí tá sát, en nek hi á nyá ban ugyanis a külföldi hatóság a
kézbesítésre vonatkozó megkeresést teljesítését meg ta -
gad ja.

A 6. §-hoz

A ha tá lyos ren del ke zést a har mad fo kon el jár ni jo go sult
bí ró sá gok meg je lö lé sé vel egé szí ti ki a Javaslat.

A 7. §-hoz

1. A Be. 14. §-át mó do sí tó ren del ke zés a bí ró ság össze -
té te lé re vo nat ko zó sza bá lyo zást egé szí ti ki, ré szint bõ ví ti
azt a kört, mely ben a he lyi bí ró ság ta nács ban el jár hat, ré -
szint a har mad fo kú bí ró ság össze té te lét érin tõ ren del ke zé -
se ket fo gal maz meg. A Ja vas lat ál tal be ik ta tott, a Be. 270.
§-ának (1) be kez dé se he lyé be lé põ ren del ke zés lé nye gét
te kint ve ab ban kü lön bö zik a ha tá lyos szö veg tõl, hogy a
vád tól el té rõ mi nõ sí tés le het sé ges kö vet kez mé nyei kö zé
be ik tat ja a bí ró ság ta ná csa elé uta lást. A Ja vas lat az el já rá si 
tör vényt új al cím mel és 270/A. §-sal ki egé szít ve úgy ren -
del ke zik, hogy „a bí ró ság az ügyet a bí ró ság egy hi va tá sos
bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta ná csa elé utal ja, ha ezt a vád -
tól el té rõ mi nõ sí tés kér dé sé ben ho zott ha tá ro za ta szük sé -
ges sé te szi.” Er re ak kor ke rül het sor, ha az egyes bí ró sze -
rint a bûn cse lek mény tör vé nyes mi nõ sí té se a vád be li mi -
nõ sí tés tõl el tér, de az ügy en nek el le né re to vább ra is a he -
lyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik, azon ban a Be. 14. §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja ér tel mé ben a bí ró ság ta ná csá -
nak kell el jár nia. Az el já rá si tör vény sza bá lyai kö zöt ti
össz hang meg te rem té se ér de ké ben a Be. 14. §-ának (3) be -
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kez dé se ki egé szül az zal, hogy a he lyi bí ró ság ak kor is egy
hi va tá sos bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta nács ban jár el, ha
az egyes bí ró az ügyet a bí ró ság tanácsa elé utalta.

 
2. A fel lebb vi te li bí ró sá go kat érin tõ két mó do sí tás a

Leg fel sõbb Bí ró ság ra vo nat ko zik. A (2) be kez dés, el tér ve
a ha tá lyos sza bá lyo zás meg fo gal ma zá sá tól, ki fe je zet ten
rög zí ti, hogy a Leg fel sõbb Bí ró ság – az ál ta lá nos, há rom
fõ bõl ál ló ta nács ban tör té nõ el já rás mel lett, „ha e tör vény
így ren del ke zik” – öt hi va tá sos bí ró ból ál ló ta nács ban jár
el. A Be. ren del ke zé sei sze rint ilyen pél dá ul a jog egy sé gi
in dít vány el bí rá lá sa, il le tõ leg a fe lül vizs gá la ti in dít vány
el bí rá lá sa, ha az in dít vány a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za -
ta el len irá nyul. A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról
szó ló 1997. évi LXVII. tör vény 14. §-ának (3) be kez dé se
és a ha tá lyos sza bá lyo zás ál tal meg ál la pí tott bûn cse lek mé -
nyek kö ré re néz ve a Ja vas lat a har mad fo kú ta nács vo nat -
ko zá sá ban is rögzíti az Országos Igazságszolgáltatási
Tanács bíró-kijelölési jogát, kiemelve, hogy ez a Leg fel -
sõbb Bíróság tekintetében nem áll fenn.

A 8. §-hoz

A Ja vas lat meg ha tá roz za a Ma gyar Köz tár sa ság  hatá -
rain kí vül el kö ve tett bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra jo go sult
bí ró sá got ar ra az eset re, ha az il le té kes ség a Be. 18. §-ának
(1) és (2) be kez dé sé ben foglaltak alapján nem állapítható
meg.

A 9. §-hoz

A Be. 21. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja a má sod- és
har mad fo kú el já rás, a c) pont ja a ha tá lyon kí vül he lye zés,
d) pont ja pe dig a per újí tás el ren de lé se foly tán meg is mé telt
el sõ- és má sod fo kú, il le tõ leg a meg is mé telt má sod fo kú el -
já rás ese té re ér vé nyes spe ci á lis ki zá rá si oko kat tar tal maz -
za. A Ja vas lat ki fe je zet ten rög zí ti, mi sze rint nincs ki zár va
a meg is mé telt el já rás alap ján ho zott íté let fe lül bí rá la tá ból
az a bíró, aki a hatályon kívül helyezõ határozat meg ho za -
ta lá ban részt vett.

A Ja vas lat 9. §-ának (1) be kez dé se a Be. 21. §-ának
(3) be kez dé sét új d) pont tal egé szí ti ki, és a je len le gi
d) pont je lö lé sét e) pont ra mó do sít ja. Az új d) pont be ik ta -
tá sá ra te kin tet tel a ha tá lyos (5) be kez dést – (6) be kez dés -
ként – szük sé ges mó do sí ta ni.

A 10. §-hoz

A bí ró ügyel osz tást vég zõ ve ze tõ jé nek az ügyek el osz -
tá sa fo lya mán tud nia kell ar ról, hogy adott eset ben a bí ró
ko ráb ban az ügy ben kü lön tör vény alap ján tit kos in for má -
ció gyûj tés en ge dé lye zé sé rõl dön tött. Ez zel az in for má ci ó -
val ér te lem sze rû en ma ga a tit kos in for má ció gyûj tést en ge -

dé lye zõ bí ró ren del ke zik, ezért a Ja vas lat sze rint a Be.
21. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja ese tén a kü lön tör vény -
ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te le zett ség az ügyel osz -
tást vég zõ ve ze tõ jé vel szem ben nem ter he li õt. A ti tok tar -
tá si kö te le zett ség aló li fel men tés a tit kos in for má ció gyûj -
tés engedélyezésének közlésére vonatkozik, nem terjed ki
az ennek kapcsán megszerzett információk tartalmára.

A 11. §-hoz

A sza bá lyo zás ar ra az est re vo nat ko zik, ha a ki zá rá si
okot nem ma ga a bí ró, vagy rá vo nat ko zó an a ta nács el nö -
ke je len tet te be, il le tõ leg a bí ró a ki zá rá sá hoz nem já rult
hoz zá, így a bí ró ság el nö ke nem in téz ked het má sik bí ró ki -
je lö lé se iránt. Ez eset ben a bí ró ság egyes bí rá ja el len tett
be je len tést a bí ró ság má sik bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta -
ná csa, a bí ró ság ta ná csa el le ni be je len tést pe dig a bí ró ság
má sik ta ná csa bí rál ja el. A Ja vas lat ar ra az eset re, ha a ki zá -
rá si ok – a Leg fel sõbb Bí ró ság ki vé te lé vel – a bí ró ság el -
nö ké vel vagy el nök he lyet te sé vel szem ben me rül fel,
avagy a bí ró ság nak nincs olyan ta ná csa, amely re a ki zá rá si 
ok nem vo nat ko zik, a ki zá rás kér dé sé ben a dön té si jo got az 
eggyel ma ga sabb fo kú bí rói szerv re ru ház za. A ki zá rás
irán ti be je len tés el bí rá lá sá hoz – a ha tá lyos sza bá lyo zás tól
eltérõen – nemcsak akkor kell beszerezni a bíró nyi lat ko -
za tát, ha a bejelentést nem õ tette, hanem akkor is, ha a
kizárásához nem járult hozzá.

A 12. §-hoz

A Ja vas lat be ik tat ja a Be.-be a fel je len tés ki egé szí té se és 
köz ve tí tõi el já rás ra uta lás jog in téz mé nyét. Eh hez  kap -
csolódóan egé szí ti ki a Ja vas lat a Be. 28. §-a (4) és (7) be -
kez dé sé nek azo kat a ren del ke zé se it, me lyek a nyo mo zó
ha tó ság ön ál ló nyo mo zá si te vé keny sé ge fe let ti fel ügye let
ér vé nye sü lé se ér de ké ben az ügyész dön té si és uta sí tá si
 jogait és egyéb jo go sult sá ga it össze ge zik, illetve az
ügyésznek a vádemeléssel kapcsolatos feladatait foglalják
össze.

A 13. §-hoz

Az ügyész ség ki zá ró la gos nyo mo zá si ha tás kö ré be tar to -
zó bûn cse lek mé nyek kö rét ki egé szí ti a Ja vas lat a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos, va la mint a Ha tár õr -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja ál tal el kö ve -
tett, nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó bûn cse lek mé -
nyek kel. A ki zá ró la gos ügyész sé gi nyo mo zá si ha tás kör in -
do kai a ren del ke zés ha tá lya alá vont sze mé lyek re néz ve
ugyan úgy fenn áll nak, mint a ha tá lyos sza bá lyo zás ban fel -
so rol tak ra néz ve, ezért a Ja vas lat egy sé ges sé és kö vet ke ze -
tes sé te szi a vo nat ko zó jo gi sza bá lyo zást.
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A 14. §-hoz

A Be. 30. §-ának (1) be kez dé se sze rint az ügyész ség
szer ve ze tét kü lön tör vény alap ján a leg fõbb ügyész ha tá -
roz za meg. Az ügyé szi szer ve ze tet a Ma gyar Köz tár sa ság
ügyész sé gé rõl szó ló 1972. évi V. tör vény sza bá lyoz za,
amely a fe let tes ügyész fo gal mat hasz nál ja. A Be.
30. §-ának (3) be kez dé sé ben rög zí tett jo go sult ság  gya -
korlójaként, a leg fõbb ügyész mel lett, elegendõ csupán a
felettes ügyészt nevesíteni.

A 15. §-hoz

Ga ran ci á lis szem pon tok ra fi gye lem mel az ügyész ki zá -
rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a Ja vas lat az ügyész sé gi
nyo mo zó ra, az ügyész sé gi fo gal ma zó ra és az ügyész sé gi
ügyintézõre is kiterjeszti.

A 16. §-hoz

A Be. 35. §-ának (2) be kez dé se ren del ke zik ar ról, hogy
a nyo mo zó ha tó ság mi lyen ese tek ben vé gez ön ál ló an nyo -
mo zást, vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket. E fel so ro -
lást in do kolt ki egé szí te ni az zal az eset tel, ami kor az
ügyész a fel je len tés ki egé szí té sét, il let ve a nyo mo zás le -
foly ta tá sát a nyomozó hatóság hatáskörébe utalja. 

A 17. §-hoz

1. A Be. 36. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fel so rolt
bûn cse lek mé nyek mi att a ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint ak -
kor vég zi a nyo mo zást a Vám- és Pénz ügy õr ség, ha a bûn -
cse lek ményt jö ve dé ki ter mék re vagy vám áru ra kö ve tik el.
A Ja vas lat az el kö ve té si tárgy sze rin ti szû kí tést el hagy va,
va la mennyi, a jel zett pont alat ti bûn cse lek mény ben a
Vám- és Pénz ügy õr ség ha tás kö rét ál la pít ja meg, ha az el -
kö ve tést a Vám- és Pénz ügy õr ség ész le li, vagy a fel je len -
tést ná la tett ék meg. A Vám- és Pénz ügy õr ség in téz ke dé si
jo gá nak gya kor lá sa és jog sza bály ban rög zí tett egyéb kö te -
le zett sé ge i nek tel je sí té se so rán gyak ran jut olyan ada tok -
hoz, is me re tek hez, me lyek bûn cse lek mény gya nú ját ve tik
fel, in do kolt te hát, hogy ezen ész le lés bir to ká ban, vagy ha
fel je len tést ná la tett ék meg, a nyo mo zást megindítsa és
lefolytassa, tekintve, hogy rendelkezik az e  bûncselek -
mények nyomozásához szükséges speciális sza kér te lem -
mel is.

2. A (2) be kez dés a Ha tár õr ség nyo mo zó ha tó sá gi jo go -
sult sá gát szé le sí ti, fi gye lem mel a Ha tár õr ség ha tás kö ré be
utalt cse lek mé nyek kel össze füg gõ sa já tos szak mai is me re -
tek re és az el já rás gyor sa sá gá nak kö ve tel mé nyé re. A fel so -
rolt bûn cse lek mé nyek ha tár õr sé gi nyo mo zá sát emel lett az
Eu ró pai Unió ál tal tá masz tott jog har mo ni zá ci ós kö ve tel -

mé nyek, a kül sõ és bel sõ ha tá rok õri ze té nek meg szer ve zé -
sé bõl adó dó fel ada tok, így kü lö nö sen a mig rá ció il le gá lis
je len sé ge i nek vissza szo rí tá sa ér de ké ben tör té nõ ha té kony
fel lé pés te szi szük sé ges sé és in do kolt tá. A Btk. 214/A. §-a
(1) be kez dé sé ben írt „jog el le nes bel föl di tar tóz ko dás elõ -
se gí té se” bûn cse lek mény az Eu ró pai Unió tag ál la ma i val
foly ta tott bûn ügyi együtt mû kö dés rõl szó ló 2003. évi
CXXX. tör vény 69. §-ának rendelkezése folytán „jog el le -
nes tartózkodás elõsegítése” elnevezést kapta, ezért e bûn -
cse lek mény elnevezését a Be. 36. §-ában módosítani
szükséges.

3. A 2003. évi CXXX. tör vény 55–58. §-a tar tal maz za
az Eu ró pai Unió tag ál la mai kö zös nyo mo zó cso port ja i ra
vo nat ko zó sza bá lyo zást. In do kolt azon ban uta lás sze rû en,
össze fog lal va a leg alap ve tõbb sza bá lyo kat a Be.-ben is
meg je le ní te ni. Ezért a Ja vas lat a Be. 36. §-át egy új (5) be -
kez dés sel egészíti ki.

A 18. §-hoz

A Ja vas lat ál ta lá nos sza bály ként fo gal maz za meg, mi -
sze rint a fog va lé võ ter helt jo go sult ar ra, hogy hoz zá tar to -
zó já val – kü lön ren del ke zés nél kül – szó ban sze mé lye sen
fel ügye let mel lett, írás ban el len õr zés mel lett érint kez zék.
Az el sõ fo kú bí ró ság nak a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho -
zott ha tá ro za tá ig az ügyész, ezt kö ve tõ en a bí ró ság in téz -
ke dé sé re csak ab ban az eset ben van szük ség, ha a bün te tõ -
el já rás ered mé nyes sé ge ér de ké ben a hoz zá tar to zó val va ló
érint ke zés kor lá to zá sá ról vagy meg til tá sá ról kell ren del -
kez ni. A hoz zá tar to zói kö rön kí vül esõ, más sze mé lyek te -
kin te té ben a Ja vas lat az érint ke zés en ge dé lye zé sét is – at -
tól füg gõ en, hogy az ez zel kapcsolatos igény az eljárás
melyik szakaszában merül föl – az ügyész, illetõleg a bí ró -
ság rendelkezéséhez (engedélyéhez) köti. 

A Be. 43. §-ának (5) be kez dé se ak ként ren del ke zik,
hogy a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ter helt a la kó he -
lye, il let ve a tar tóz ko dá si he lye meg vál to zá sá nak be nem
je len té se ese tén – ha a mu lasz tás hoz e tör vény más jog kö -
vet kez ményt nem fûz – rend bír ság gal sújt ha tó, és az oko -
zott költ ség meg té rí té sé re kö te lez he tõ. A Ja vas lat e ren del -
ke zést ki egé szí ti az zal, hogy er re a ter hel tet a nyo mo zás
so rán az el sõ ki hall ga tá sa kor, a bí ró sá gi el já rás ban a vád -
irat kéz be sí té se kor fi gyel mez tet ni kell. Ez zel vá lik a sza -
bá lyo zás tel jes sé, a fi gyel mez te tés el ma ra dá sa ese tén nyil -
ván va ló an nem al kal maz ha tók a mu lasz tás jog kö vet kez -
mé nyei.  

A 19. §-hoz

1. Ma gyar or szág Eu ró pai Uni ós tag sá gá ból, il le tõ leg az
eh hez kap cso ló dó nem zet kö zi sza bá lyo zás nak a ma gyar
jog ba tör té nõ be épí té sé bõl kö vet ke zik a Ja vas lat nak az a
ren del ke zé se, mely sze rint a bün te tõ el já rás ban vé dõ ként –
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meg ha tal ma zás vagy ki ren de lés alap ján – a kü lön tör vény -
ben fog lalt fel té te lek ese tén eu ró pai kö zös sé gi jo gász is el -
jár hat. A hi vat ko zott kü lön tör vény az ügy vé dek rõl szó ló
1998. évi XI. tör vény, amely nek IX. Fe je ze te tar tal maz za
az eu ró pai kö zös sé gi jo gász ra vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyo kat, rög zít ve, hogy az eu ró pai közösségi jogász az
ügyvédi kamara által vezetett névjegyzékbe bekerülve a
kamara teljes jogú tagjává válik.

 
2. A ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rõ meg kö ze lí tés ben a

Ja vas lat azo kat az ese te ket ve szi szám ba, ame lyek ben ügy -
véd je lölt – ügy véd mel lett vagy he lyet te se ként – nem jár -
hat el, ide so rol va a me gyei bí ró ság, az íté lõ táb la és a Leg -
fel sõbb Bí ró ság nyil vá nos ülé sét, il let ve tár gya lá sát. A Ja -
vas lat le he tõ sé get ad azon ban ar ra, hogy a fel so rolt bí ró sá -
go kon fo lya mat ban lévõ ügyek kapcsán az ügyvédjelölt pl. 
iratokat tanulmányozhasson. 

A 20. §-hoz

A Be. 46. §-a a vé dõ kö te le zõ rész vé te lé nek ese te it so -
rol ja fel a bün te tõ el já rás ban, és a ha tá lyos sza bá lyo zás
nem tar tal maz olyan ren del ke zést, amely ezt a rész vé telt a
bûn cse lek mény re a tör vény ál tal ki szab ha tó bün te tés mér -
té ké hez köt né. Két ség te len, hogy a ki emel ke dõ tár sa da -
lom ra ve szé lyes sé gû ügyek vád lott jai az ese tek több sé gé -
ben fog va van nak, ezért a 46. § a) pont ja ér tel mé ben a ve -
lük szem ben fo lyó el já rás ban a vé dõ rész vé te le kö te le zõ, a
ha tá lyos sza bá lyo zás en nek el le né re ki egé szí tés re szo rul.
A ko ráb bi, a bün te tõ el já rás ról szó ló 1973. évi I. tör vény
47. §-a a vé dõ kö te le zõ je len lé tét elõ ír ta a tár gya lá son, „ha
a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi sza bad ság vesz tés nél
sú lyo sabb bün te tést ren del”. A ha tá lyos tör vény a bûn cse -
lek mény bün te té si té te lé re fi gye lem mel csak a 242. §
(1) be kez dé sé nek b) pont já ban te szi kö te le zõ vé – a tár gya -
lá si sza kasz ban – a vé dõ rész vé te lét. El mé le ti leg ki fo gá -
sol ha tó és a gya kor lat ál tal sem iga zolt a Be. ezen meg ol -
dá sa, ezért az Al kot mány 57. §-ának (3) be kez dé sé ben
rög zí tett al kot má nyos alap jog mind tel je sebb  érvényesü -
lése ér de ké ben a Ja vas lat a bün te tõ el já rás min den sza ka -
szá ban kö te le zõ vé te szi a vé dõ rész vé te lét, ha a bûn cse lek -
mény re a tör vény öt évi vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság -
vesz tés kiszabását rendeli.

A 21. §-hoz

A vé dõ ki ren de lé sé vel kap cso la tos ha tá lyos sza bá lyo -
zást a Ja vas lat há rom vo nat ko zás ban egé szí ti ki. Az el sõ a
ter helt és a vé dõ kap cso latfel vé te lé nek meg könnyí té sét,
 illetve a vé de lem ha té ko nyab bá té te lét szol gá ló – a ki ren -
de lõ ha tá ro zat ban tel je sí ten dõ – ér te sí té si kö te le zett ség a
vé dõ el ér he tõ sé gé rõl, va la mint a ter helt fog va tar tá sá nak
he lyé rõl, il le tõ leg ki hall ga tá sá nak ter ve zett he lyé rõl és
idõ pont já ról. A Be. 48. §-a (4) be kez dé sé nek he lyé be lé põ

ren del ke zés egy ér tel mû vé te szi, hogy ha a ter helt vé del -
mé rõl az er re jo go sul tak bár me lyi ke meg ha tal ma zás út ján
gon dos ko dik, a ki ren de lést vissza kell von ni, az az a ki ren -
de lés a vissza vo nás sal vesz ti ha tá lyát, nem pe dig „au to ma -
ti ku san”, a meg ha tal ma zás csa to lá sá val egy ide jû leg. A
vissza vo nás ra – at tól füg gõ en, hogy a ki ren de lés oka ily
mó don az el já rás me lyik sza ka szá ban szû nik meg – a bí ró -
ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság jogosult. Az
iratok tanulmányozása a védõi tevékenység szerves,
elengedhetetlen része, idõigényes munka, amelyért a
Javaslat szerint a kirendelt védõ költségtérítésre jogosult. 

A Be.-nek a Ja vas lat 191. §-ának (2) be kez dé sé vel meg -
ál la pí tott 409. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja, és a
200. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 417. §-a
(1) be kez dé sé nek II. c) pont ja egy aránt ak ként ren del ke -
zik, hogy a vé dõ per újí tá si in dít ványt, il let ve fe lül vizs gá -
la ti in dít ványt ter jeszt het elõ a ter helt ja vá ra, ki vé ve, ha a
ter helt ezt meg til tot ta. A ter helt nyil ván va ló an csak olyan
vé dõ nek tilt hat ja meg a rend kí vü li jog or vos la ti el já rás
meg in dí tá sát, aki az el já rás jog erõs be fe je zé se elõtt el lát ta
a vé del mét. A ha tá lyos Be. 49. §-ának (1) be kez dé se sze -
rint a ki ren de lés, il le tõ leg a meg ha tal ma zás ha tá lya nem
ter jed ki a per újí tás ra és a fe lül vizs gá lat ra. Nem in do kolt,
hogy a meg ha tal ma zott, il le tõ leg a ki ren delt vé dõ ne jár -
has son el az adott ügy ben a ter helt ér de ké ben a rend kí vü li
jog or vos la ti el já rás ban, csak újabb meg ha tal ma zás, il let ve
ki ren de lés ese tén, ezért a Ja vas lat a hi vat ko zott tör vény he -
lye ket egy más sal össz hang ban szabályozza újra. 

A 22. §-hoz

A hi va ta los sze mély tár sa dal mi meg be csü lé sé nek és
em be ri mél tó sá gá nak bün te tõ jo gi vé del mé hez fo ko zott
tár sa dal mi ér dek fû zõ dik. Ez a ha tá lyos sza bá lyo zás ban is
ki fe je zõ dik az ál tal, hogy a hi va ta los sze mély sé rel mé re hi -
va ta los el já rá sa alatt el kö ve tett be csü let sér tést és rá gal ma -
zást köz vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény nek mi nõ sí tet te a
jog al ko tó. A vé dett jo gi tárgy sú lya, va la mint a jel zett jog -
sér tõ ma ga tar tá sok nö vek võ szá ma in do kolt tá te szi e két
bûn cse lek mény köz vád ra tör té nõ ül dö zé sét ab ban az eset -
ben is, ha azt nem a hi va ta los személy hivatalos eljárása
alatt – de azzal szoros összefüggésben, a hivatalos eljárás
miatt – követik el. 

A 23. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. 501. §-ára vo nat ko zó mó do sí tás sal
össz hang ban ki egé szí ti a pót ma gán vád ló fel lé pé sé nek le -
het sé ges ese te it tar tal ma zó ta xa tív fel so ro lást. Esze rint
amennyi ben az ügyész a nyo mo zás ered mé nye ként köz -
vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek ményt meg nem ál la pít va nem
emel vá dat, il le tõ leg – ha a nyo mo zás el ren de lé sé re ma -
gán vá das el já rás ban ke rült sor – a vád kép vi se le tét nem
ve szi át, és az ira to kat vissza kül di a bí ró ság hoz, a Javaslat
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lehetõséget biztosít arra, hogy a sértett pót magán vád ló -
ként fellépjen.

Ha a vád eme lést kö ve tõ en, az el já rás bí ró ság elõt ti sza -
ka szá ban, a tár gya lás ered mé nyé hez ké pest jut az ügyész
ar ra a kö vet kez te tés re, hogy a bûn cse lek mény nem köz -
vád ra ül dö zen dõ, a tör vény egyéb fel té te le i nek fenn ál lá sa
ese tén a sér tett pót ma gán vád ló ként lép het fel.

Mind két eset kör ben csak ak kor ke rül het sor a sér tett
pót ma gán vád ló kén ti fel lé pé sé re, ha a bí ró ság a vád ha tó -
ság tól el té rõ ál lás pon ton van a bûn cse lek mény mi nõ sí té sét 
il le tõ en.

2. A ha tá lyos sza bá lyo zás nem ren del ke zik ar ról az eset -
rõl, ha a pót ma gán vád elõ ter jesz té sé re nyit va ál ló idõ ben
vagy az el já rás so rán a nem ter mé sze tes sze mély pót ma -
gán vád ló meg szû nik. Ezt a hi á nyos sá got kü szö bö li ki a Ja -
vas lat, ak ként ren del kez ve, hogy eb ben az eset ben a pót -
ma gán vád ló he lyé be jog utód ja lép het a jog utód lás be kö -
vet kez té tõl számított harminc napon belül.

A 24. §-hoz

1. A bûn cse lek mény ál tal oko zott sé re lem mi nél elõbb
tör té nõ ki kü szö bö lé se tár sa dal mi ér dek. Hang sú lyo zot tan
ér de ke a sér tett nek, de – mi vel lé nye ges ha tá sa van a jog -
sér tõ ma ga tar tás bün te tõ jo gi kö vet kez mé nye it il le tõ en – a
ter helt ol da lá ról te kint ve is szá mot te võ ér vek szól nak a
pol gá ri pe ren kí vü li, gyors ren de zés mel lett. Kí vá na tos te -
hát, hogy a bün te tõ ügy ben ma gán fél ként fel lé põ sértett
polgári jogi igénye ugyanabban az eljárásban nyugvó pont -
ra jusson.

 
2. A pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí té sé vel kap cso la tos el -

já rá si kér dé se ket il le tõ en a Be.-ben meg fo gal ma zott ál ta lá -
nos sza bály, hogy a pol gá ri el já rás sza bá lya it kell al kal -
maz ni, fel té ve, hogy azok az el já rá si tör vény ren del ke zé -
se i vel, il le tõ leg a bün te tõ el já rás jel le gé vel nem el len té te -
sek. A pol gá ri per rend tar tás ról szóló 1952. évi III. törvény
(Pp.) 148. §-a szerint 

„(1) bí ró ság a per bár mely sza ká ban meg kí sé rel he ti,
hogy a fe lek a jog vi tát vagy a vi tás kér dé sek egy ré szét
egyez ség gel ren dez zék.

(2) Ha az egyez ség meg fe lel a jog sza bá lyok nak, a bí ró -
ság azt vég zés sel jó vá hagy ja, el len ke zõ eset ben pe dig a jó -
vá ha gyást meg ta gad ja, és az eljárást folytatja.

(3) A bí ró ság ál tal jó vá ha gyott egyez ség nek ugyan az a
ha tá lya, mint a bí rói íté let nek; a jó vá ha gyó vég zés el len
be adott fel leb be zés nek az egyez ség vég re haj tá sá ra nincs
halasztó hatálya.”

3. Te kin tet tel ar ra, hogy a pol gá ri jo gi igény nem te kint -
he tõ a bün te tõ el já rás fõ kér dé sé nek, a bün te tõ bí ró ság nak
nem le het fel ada ta a kér dés olyan mély sé gig és ala pos ság -
gal tör té nõ vizs gá la ta, mint ami lyen mér té ké ben és mó don
ugyan ez a pol gá ri bí ró ság nak kö te les sé ge. Nyil ván va ló a

kü lönb ség a pol gá ri per fel pe re se és a sér tett ma gán fél, il -
le tõ leg az al pe res és a ter helt jo gi hely ze te kö zött is. Mind -
eb bõl kö vet ke zik, hogy bár a pol gá ri jo gi igény te kin te té -
ben szü le tett meg egye zés elõ se gí té se le het fel ada ta a bün -
te tõ bí ró ság nak, de a bün te tõ el já rás jel le gé vel el len té tes
len ne az olyan ren del ke zés, mely a bí rói ítélettel azonos
hatályú egyezséget jóváhagyó végzés meghozatalára
jogosítja fel a büntetõügyben eljáró bíróságot.

  

A 25. §-hoz

1. A per be li kép vi se let leg ál ta lá no sabb, ko moly  tradí -
ciókra vissza te kin tõ for má ja a ma gyar jog rend ben az ügy -
vé di kép vi se let. Az ügy vé dek rõl szó ló 1998. évi XI. tör -
vény 2. §-a sze rint „Az ügy véd a Ma gyar Köz tár sa ság va -
la mennyi bí ró sá ga és ha tó sá ga (a to váb bi ak ban együtt: ha -
tó ság) elõtt el jár hat, és min den ügy ben el lát hat ja a  meg -
bízó jo gi kép vi se le tét. Az ügy véd a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tén kí vül az érin tett ál lam sza bá lyai sze rint foly tat hat 
ügy vé di te vé keny sé get, azon ban te vé keny sé gé re e tör vény 
ren del ke zé se it is – a Ma gyar Ügy vé di Ka ma ra sza bály za -
tá ban meg ha tá ro zot tak sze rint – meg fe le lõ en al kal maz ni
kell.” A Be. – fõ sza bály ként – az ügy vé det jo go sít ja fel a
kép vi se let el lá tá sá ra, emel lett azon ban a ha tá lyos sza bá -
lyo zás le he tõ vé te szi a nagy ko rú hoz zá tar to zó szá má ra is,
hogy a sér tett, a ma gán vád ló és az egyéb ér de kelt kép vi se -
lõ je ként a bün te tõ el já rás ban el jár jon. A tár sa dal mi és tu -
laj don vi szo nyok mind össze tet teb bé vá lá sa, va la mint
nem zet kö zi kö te le zett sé ge ink szá má nak fo lya ma tos nö ve -
ke dé se mi att a Ja vas lat le he tõ sé get te remt a per be li kép vi -
se let el lá tá sá ra jo go sul tak kö ré nek bõ ví té sé re. Az új ren -
del ke zés ugyan ak kor egy ér tel mû vé te szi, hogy az ügy vé -
den és a nagy ko rú hoz zá tar to zón kí vül más sze mély  ré -
szére kép vi se le ti jo got csak kü lön tör vény ál la pít hat meg.
Ilyen pél dá ul a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség -
rõl szóló 2003. évi LX. törvény.

 
2. Az ál ta lá nos per be li kép vi se let hez ké pest a ha tá lyos

sza bá lyo zás el té rõ több let-kö ve tel ményt tá maszt a pót ma -
gán vád ló nem ügy véd kép vi se lõ jé vel szem ben elõ ír va,
hogy a kép vi se le tet csak jo gi szak vizs gá val ren del ke zõ
sze mély lát hat ja el. A ren del ke zés nyil ván va ló in do ka,
hogy a vád kép vi se le te a bün te tõ ügy ben ko moly jo gi szak -
tu dást igé nyel, és a tör vény – mely fõ sza bály ként az ügy -
vé di kép vi se le tet kö ve te li meg – sem mi képp sem te kint het
el a jo gi szak vizs ga meg kö ve te lé sé tõl, ha meg is en ge di bi -
zo nyos kör ben, hogy a pót ma gán vád ló kép vi se le tét ne
ügy véd lás sa el. Ugyan ak kor a per be li kép vi se let re jo go -
sul tak kö ré nek bõ ví té sét alá tá masz tó, ko ráb ban rész le te -
zett ér vek in do kolt tá te szik, hogy a nem ter mé sze tes sze -
mély pót ma gán vád ló kép vi se le tét el lát has sa a sér tett ügy -
ve ze té sé re vagy kép vi se let re fel jo go sí tott tag ja vagy tiszt -
ség vi se lõ je, il le tõ leg a sér tet tel al kal ma zot ti jog vi szony -
ban lé võ sze mély, amennyi ben jo gi szak vizs gá val ren del -
ke zik, kü lö nös te kin tet tel ar ra, hogy – a sér tett hez kap cso -
ló dó jog vi szo nya foly tán – leg in kább ér de kelt az ügy ben,
és azt vél he tõ en alaposan ismeri is.
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A 26. §-hoz

A Ja vas lat ki egé szí ti a ha tá lyos sza bá lyo zást a pót ma -
gán vád ló kép vi se le té re fel jo go sí tó meg ha tal ma zás adá sá -
ra jo go sul tak rög zí té sé vel, és ren del ke zik ar ról, ki ad hat
meg ha tal ma zást a kü lön tör vény alap ján kép vi se let el lá tá -
sá ra jo go sult sze mély nek. A pót ma gán vád ló szá má ra a
ren del ke zés a sér tet tel, a ma gán vád ló val és az egyéb ér de -
kelt tel azo nos hely ze tet te remt mind az ügy véd nek, mind a 
kü lön tör vény alap ján kép vi se let el lá tá sá ra jo go sult sze -
mély nek és a nagy ko rú hoz zá tar to zó nak ad ha tó meg ha tal -
ma zás te kin te té ben. Az a tény, hogy a ren del ke zés szû keb -
ben von ja meg a kü lön tör vény alap ján el jár ni jo go sult sze -
mély szá má ra meg ha tal ma zás adá sá ra jo go sul tak kö rét,
mint azt az ügy vé dek vo nat ko zá sá ban teszi, azt a szán dé -
kot fejezi ki, hogy az ügyvédi képviselet a jövõben is
uralkodó képviseleti forma legyen a büntetõeljárásban. 

A 27. §-hoz

A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság el já rá si cse -
lek mé nye i nek ál ta lá nos sza bá lyai kö zé be ik tat ja a Ja vas lat
az em be ri mél tó ság, az érin tet tek sze mé lyi sé gi jo gai és a
ke gye le ti jog kö te le zõ tisz te let ben tar tá sát, va la mint elõ ír -
ja, hogy az el já rás so rán biz to sí ta ni kell, hogy a ma gán élet -
re vo nat ko zó ada tok szük ség te le nül ne ke rül je nek nyil vá -
nos ság ra. Az em be ri mél tó ság hoz va ló al kot má nyos alap -
jo got az Al kot mány 54. §-ának (1) be kez dé se rög zí ti. Az
Al kot mány bí ró ság ér tel me zé se sze rint ez a jog azo nos az
ál ta lá nos sze mé lyi sé gi jog gal, „szub szi di á ri us alap jog”,
mely min den olyan eset ben meg ala poz za az al kot mány vé -
del met, ha az adott tény ál lás ra a konk rét, ne ve sí tett alap jo -
gok egyi ke sem al kal maz ha tó. A ke gye le ti jog, va la mint az 
Al kot mány 59. §-ának (1) be kez dé sé ben meg fo gal ma zott
„a ma gán ti tok és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog” 
szin tén olyan, az em ber sze mé lyi sé gé hez el vá laszt ha tat la -
nul hozzátartozó alapjog, melynek fokozott védelmét az
eljárás minden szakaszában érvényesíteni kell, nem
csupán a terhelt, hanem valamennyi érintett vo nat ko zá sá -
ban. 

A 28. §-hoz

A köz igaz ga tá si ha tó sá gok szá má ra elõ írt – a bí ró ság, az 
ügyész és a nyo mo zó ha tó ság ál tal fo ga na to sí tott el já rá si
cse lek mé nyek hez kap cso ló dó – köz re mû kö dé si kö te le -
zett ség a bün te tõ el já rás si ke res sé gét hi va tott elõ moz dí ta -
ni, és ezen ha tó sá gok nak az ál lam szer ve zet ben be töl tött
he lyé bõl, va la mint az eb bõl fa ka dó fel ada ta i ból kö ve te zik. 
Köz igaz ga tá si ha tó ság a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és
szol gál ta tás ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló 2004. évi CXL.
tör vény 12. §-ának (3) be kez dé se alá tar to zó szerv. A „ha -
tás kö rük be tar to zó mó don” for du lat tal a Ja vas lat azt kí -
ván ja ki fe je zés re jut tat ni, hogy a köz re mû kö dés ke re té ben

a köz igaz ga tá si ha tó ság olyan te en dõk el lá tá sá ra köteles,
amelyek jellemzõen nem képezik ugyan a feladatát, de a
jogszabály által ráruházott általános feladatkörhöz szerve -
sen kapcsolódnak.

A 29. §-hoz

1. Az 1973. évi I. tör vény 117. §-a sza bá lyoz ta azt az ér -
te sí té si kö te le zett sé get, mely a bün te tõ el já rás so rán el já ró
ha tó sá got ter hel te az el já rás ban részt nem ve võ szer vek
irá nyá ba, a bû nö zés meg elõ zé se ér de ké ben. A ha tá lyos
sza bá lyo zás ed dig ilyen kö te le zett sé get nem rög zí tett, az
el múlt évek ta pasz ta la tai azon ban in do kolt tá te szik az ér te -
sí té si kö te le zett ség be ik ta tá sát az el já rá si tör vény be. A Ja -
vas lat sze rint a tá jé koz ta tá si kö te le zett ség az ügyészt és a
nyo mo zó ha tó sá got ter he li, a bûn cse lek mény el kö ve té sét
köz vet le nül le he tõ vé te võ, a bün te tõ el já rás so rán meg ál la -
pí tott okok ról és kö rül mé nyek rõl. Az ér te sí tés cím zett je a
bû nö zés meg elõ zé sé re il le té kes ál la mi vagy ön kor mány -
za ti szerv, cél ja pe dig a to váb bi bûn cse lek mé nyek meg elõ -
zé se. A tájékoztatási kötelezettségnek az okok és kö rül mé -
nyek észlelését követõen haladéktalanul, de legkésõbb az
eljárás befejezéséig eleget kell tenni. 

2. Szin tén az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság kö te le zett sé -
ge ként sza bá lyoz za a Ja vas lat, hogy amennyi ben az ál ta la
ész lelt té nyek vagy kö rül mé nyek bir to ká ban úgy íté li meg, 
hogy hi va tal ból to váb bi bí ró sá gi, köz igaz ga tá si vagy más
el já rás nak van he lye, az el já rás kez de mé nye zé se ér de ké -
ben az il le té kes szer vet tá jé koz tas sa. A Ja vas lat az adat vé -
del mi, va la mint a Be. ta nú ki hall ga tás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se i vel összhangban szabályozza az adatok továb bí tá -
sá nak feltételeit és korlátait.

3. Ré szint a bûn meg elõ zés és bûn ül dö zés – mint a tá jé -
koz ta tás ál tal szol gált cél – ki emel ke dõ fon tos sá gá ra te kin -
tet tel, ré szint pe dig, mert a tá jé koz ta tás ön ma gá ban köz -
vet le nül sem mi lyen konk rét ér de ket vagy jo got nem érint,
a Ja vas lat nem teszi lehetõvé ellene a jogorvoslatot.

A 30. §-hoz

Ha a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság az
iga zo lá si ké re lem nek helyt ad, és az el mu lasz tott ha tár na -
pon vég zett el já rá si cse lek ményt meg is mét li, nem min den
eset ben ele gen dõ a meg is mét lés ered mé nyé hez ké pest csu -
pán a ko ráb bi el já rá si cse lek mény ha tály ban tar tá sá ról, il -
le tõ leg tel jes vagy rész le ges ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl
ha tá roz nia, ha nem dön te nie kell a ko ráb bi el já rá si cse lek -
mé nyen, il le tõ leg az alap ján ho zott ha tá ro za ta te kin te té ben 
is. A ha tá lyos tör vény azon ban ezt a ren del ke zést ki fe je -
zet ten nem tar tal maz za, ezért a Javaslat az egyértelmû
törvényi rendezés érdekében kiegészíti e szabállyal a
Be.-t.
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A 31. §-hoz

A bün te tõ el já rás ban el já ró szer vek nek min den el já rá si
cse lek mény nél tö re ked ni ük kell ar ra, hogy a le he tõ leg -
gyor sab ban, és mi nél ra ci o ná li sabb idõ be osz tás sal vé gez -
zék el azo kat. Az adott el já rá si cse lek mény vár ha tó idõ tar -
ta má nak az idé zés ben, il let ve az ér te sí tés ben tör té nõ kö te -
le zõ köz lé se azt a célt szol gál ja, hogy min den érin tett elõ re 
fel ké szül hes sen a vár ha tó idõ be li igény be vé tel re, és ne hi -
vat koz has son ezen is me ret hi á nyá ra, a hatóságok pedig
lehetõség szerint törekedjenek a megadott idõtartam be tar -
tá sá ra. 

A 32. §-hoz

A kéz be sí té si meg bí zott fel ada ta, hogy a bí ró ság tól
vagy más ha tó ság tól ér ke zõ kéz be sí ten dõ ira tot át ve gye,
és meg bí zó ja ré szé re to váb bít sa. A kéz be sí té si meg bí zott
jog in téz mé nyé nek lé te zé se és funk ci ó ja in do kol ja a Ja vas -
lat nak azt a ren del ke zé sét, hogy ha a sér tett nek vagy egyéb 
ér de kelt nek kéz be sí té si meg bí zott ja van, a sér tett vagy az
egyéb ér de kelt ré szé re szóló iratot – az idézés kivételével – 
a megbízottnak kell megküldeni. 

A 33. §-hoz

A Ja vas lat to vább ra is fenn tart ja azt a ren del ke zést,
hogy a bí ró sá gi el já rás ban a vád lott, a vé dõ, a fi a tal ko rú
tör vé nyes kép vi se lõ je, a sér tett, a ma gán vád ló, a ma gán fél
és a fel so rol tak kép vi se lõ je ré szé re – a Be. el té rõ ren del ke -
zé sé nek hi á nyá ban – a má so lat ki adá sa nem kor lá toz ha tó.
A Ja vas lat a jo go sul tak kö rét ki egé szí ti a pót ma gán vád ló -
val és kép vi se lõ jé vel, ki kü szö böl ve a ha tá lyos sza bá lyo zás 
hi á nyos sá gá ból fa ka dó in do ko lat lan meg kü lön böz te tést.
A ren del ke zés má sik új ele me, hogy le he tõ vé te szi a má so -
lat ki adá sá nak kor lá to zá sát ar ra az eset re, ha az az em be ri
mél tó sá got, az érin tet tek személyiségi jogait, a kegyeleti
jogot sérti, vagy a magánéletre vonatkozó adatok szük ség -
te len nyilvánosságra kerüléséhez vezet.

A 34. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás, mely az adat szol gál ta tás in gye -
nes sé gé rõl szó ló ren del ke zést tar tal maz, a gya kor lat ban
több ér tel me zé si vi ta for rá sát ké pez te az ada tot igény lõ és
szol gál ta tó szer vek kö zött. Az ál lam bû nül dö zõi funk ci ó -
já nak fel tét len el sõbb sé get biz to sí ta ni kí vá nó jog al ko tói
aka rat ma ra dék ta lan ér vé nye sü lé se ér de ké ben a Ja vas lat
fel so rol ja azo kat a te vé keny sé ge ket, ame lyek a té rí tés men -
tes adat szol gál ta tás kö ré be tar toz nak. A fel so ro lás nem ta -
xa tív, adott eset ben a jogalkotói akarat ismeretében
dönthetõ el a térítési kötelezettség, illetve térítésmentesség 
kérdése.

A 35. §-hoz

Az is me ret len he lyen tar tóz ko dó sze mély la kó he lye, il -
let ve tar tóz ko dá si he lye meg ál la pí tá sa el ren de lé sé re tett
in téz ke dés, il le tõ leg a kö rö zés el ren de lé sé rõl, va la mint az
el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ról szó ló ha tá ro zat el le ni jog -
or vos la tot a Ja vas lat ki zár ja. A ren del ke zés gya kor la ti in -
do ka, hogy az is me ret len he lyen tar tóz ko dó sze méllyel az
in téz ke dés, il let ve a ha tá ro zat köz lé sé re – a hely zet jel le -
gé bõl adó dó an – nincs mód, eb bõl kö vet ke zõ en a jog or -
vos la ti jog biz to sí tá sa for ma li tás len ne, hi szen a jog gya -
kor lá sa az adott eset ben ele ve ki zárt. Az in téz ke dés jel le ge
egyéb ként sem in do kol ja a jog or vos lat biz to sí tá sát, hi szen
ön ma gá ban a la kó hely, il le tõ leg tar tóz ko dá si hely meg ál -
la pí tá sá ra te en dõ in téz ke dés, a kö rö zés el ren de lé se, va la -
mint az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa tény le ges hát ránnyal
vagy jog kor lá to zás sal nem jár. A kö rö zés hez és az el fo ga -
tó pa rancs hoz kapcsolódó joghátrány orvoslására – elfogás 
és elõállítás esetén – az õrizetbe vételt, illetve az elõzetes
letartóztatást elrendelõ határozat elleni fellebbezési jog
szolgál.

A 36. §-hoz

A Ja vas lat to vább ra is fenn tart ja a jö ve del mi és va gyo ni
vi szo nyai foly tán a bûn ügyi költ sé get elõ re lát ha tó lag meg -
fi zet ni kép te len, sze mé lyes költ ség men tes sé get él ve zõ ter -
helt szá má ra ki ren delt vé dõ te vé keny sé ge kap csán az ál -
lam ra há ru ló fi ze té si kö te le zett sé get. A Ja vas lat a ki ren delt 
vé dõ dí ja mel lett a vé dõ költ sé ge i nek meg fi ze té sé rõl ren -
del ke zik, el té rõ en a ha tá lyos sza bá lyo zás iga zolt kész ki -
adá sok szó hasz ná la tá tól. A vál toz ta tást a ha son ló tárgyú
jogszabályok szó- és fogalomhasználata, illetve az ehhez
való igazodás szándéka indokolja.

A 37. §-hoz

Te kin tet tel ar ra, hogy a füg get len és pár tat lan bí ró ság
el já rá si hely ze té tõl ide gen kö ve tel mény len ne a vá dat alá -
tá masz tó bi zo nyí té kok hi va tal ból tör té nõ be szer zé sé nek és 
meg vizs gá lá sá nak kö te le zett sé ge, az ügyész ség fel ada tá -
nak vi szont szer ves ré sze e bi zo nyí té kok fel ku ta tá sa, be -
szer zé se és vizs gá la ta, a Ja vas lat egy ér tel mû vé te szi, hogy
a vá dat alá tá masz tó bi zo nyí té kok beszerzésére és meg -
vizs gá lá sá ra vádlói indítvány hiányában a bíróság nem
köteles.

Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak kö ve tel mé nyé bõl
(Be. 1. §) fa kad, hogy a vá dat a vád ló nak kell bi zo nyí ta nia.

Ha a köz vád ló vá dat emel, a vá dat bi zo nyí ta nia kell,
ezért a 217. § (1) be kez dé sé nek i) pont ja sze rint már a vád -
irat nak tar tal maz nia kell a bi zo nyí tá si esz kö zök meg je lö -
lé sét, va la mint azt, hogy azok mely tény bi zo nyí tá sá ra
szol gál nak. A vád tör vé nyes sé gét nem érin ti ugyan, ha a
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vád irat hi á nyo san je lö li meg a bi zo nyí tá si esz kö zö ket, de
en nek a bí ró sá gi el já rás ban kö vet kez mé nyei vannak. 

A bí ró ság nak meg ala po zott (hi ány ta lan és he lyes) tény -
ál lást kell meg ál la pí ta nia. En nek ér de ké ben hi va tal ból
vagy az el já rás ban részt ve võ sze mé lyek in dít vá nyá ra in -
téz ke dik az iránt, hogy a bi zo nyí tá si esz kö zök a tár gya lá -
son ren del ke zés re áll ja nak. Ha tár idõ tû zé sé vel – szük ség
ese tén az el já rás fel füg gesz té se mel lett – meg ke res he ti az
ügyészt. Az ügyész meg ke re sé se – a vád irat hi á nyos sá ga i -
nak pót lá sa mel lett – bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra, biz -
to sí tá sá ra, meg vizs gá lá sá ra és ar ra irá nyul hat, hogy a bi zo -
nyí té kok a tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak [Be. 268. §
(1) bek.].

A Be. rend sze ré ben az ügyész bi zo nyí tá si kö te le zett sé -
ge az el sõd le ges, kü lö nö sen, ha bi zo nyí tá si esz kö zök fel -
ku ta tá sa szük sé ges. Az ügyész nem csak a ter he lõ és a sú -
lyo sí tó, ha nem a men tõ és az eny hí tõ kö rül mé nye ket is kö -
te les fel de rí te ni [Be. 28. § (1) bek.] és fi gye lem be ven ni. A
bí ró ság nem nyo moz. Füg get len és pár tat lan szerv, mely -
nek fel ada ta a bi zo nyí té kok sza bad ér té ke lé se és az ügy ér -
de mét il le tõ en a jog sza bá lyok nak meg fe le lõ, igaz sá gos
dön tés meg ho za ta la. 

A tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek alap fel té te le a
vád lói és az igaz ság szol gál ta tá si funk ció szét vá lasz tá sa.
Az ügyész ség és a bí ró ság fel ada ta i nak el kü lö ní té se, az
egyes te vé keny sé gi kö rök re vo nat ko zó rész le tes sza bá -
lyok, az el já rás ala nyai szá má ra elõ írt kö te le zett sé gek és a
ré szük re biz to sí tott jo go sult sá gok konst ruk ci ó ja el já rá si
ga ran ci á kat je lent a vé de lem számára is.

A vád dal va ló ren del ke zés bõl fa ka dó el já rá si fel ada tok
tel je sí té se vagy el mu lasz tá sa ki zá ró lag a vád ló (rend sze -
rint a köz vád ló, az ügyész hi va tás be li) fe le lõs sé ge. Az
ügyész nek az e fel adat tel je sí té sé hez szük sé ges je len lé ti,
kér de zé si, in dít vány té te li és egyéb jo gát a Be. a bí ró sá gi
el já rás ban tel jes kö rû en biz to sít ja. Az ál la mi bün te tõ igény 
ér vé nye sí té se az ügyész al kot má nyos kö te le zett sé ge és en -
nek a szak mai, hi va tás be li mu lasz tás ból ere dõ el enyé szé -
sé nek koc ká za tát is az ügyész vi se li. A koc ká zat csök ken -
té sé hez fû zõ dõ ér dek sem mi képp nem le het erõ sebb, mint
a tisz tes sé ges el já rás hoz va ló jog ér vé nye sí té se. Ez utób bi -
nak vi szont alap ve tõ fel té te le az el já rás be li funk ci ók tiszta
elkülönítése. 

Ezért a Ja vas lat a bi zo nyí tás ál ta lá nos sza bá lyai kö zött
ki fe je zet ten rög zí ti, hogy amennyi ben az ügyész nem in -
dít vá nyoz za, a bí ró ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bi -
zo nyí tá si esz kö zök be szer zé sé re és meg vizs gá lá sá ra. 

A ma gán vád lót és a pót ma gán vád lót is bi zo nyí tá si kö te -
le zett ség ter he li. A ma gán vád ló ra néz ve ezt a Be. 494.
§-ának (1) be kez dé se ki mond ja, a pót ma gán vád ló ra pe dig
e te kin tet ben az ügyész re irány adó ren del ke zé sek vo nat -
koz nak. A ma gán vád ló nak meg kell je löl nie, mi lyen bi zo -
nyí té kok alap ján ké ri a bün te tõ el já rás le foly ta tá sát [Be.
497. § (1) bek.]. Eb ben a ma gán vád ló szá má ra – aki ha tó -
sá gi jo go sít vá nyok nél kü li ma gán sze mély – szük ség ese -
tén se gít sé get kell nyúj ta ni.

A 38. §-hoz

Az Al kot mány bí ró ság a 43/2004. (XI. 17.) AB ha tá ro -
za tá ban (a to váb bi ak ban: AB hat.) meg ál la pí tot ta, mi sze -
rint al kot mány el le nes hely zet ke let ke zett an nak kö vet kez -
té ben, hogy a Be. a ha tó sá gi ta nú al kal ma zá sá val kap cso la -
to san nem sza bá lyoz ta az Al kot mány 54. § (1) be kez dé sé -
ben, va la mint 59. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott  alap -
vetõ jo gok vé del mé nek el já rá si ga ran ci á it. Az AB hat. rá -
mu tat, hogy a tör vény ben meg ha tá ro zott nyo mo zá si cse -
lek mé nyek nél köz re mû kö dõ ha tó sá gi ta nú szük ség kép pen 
be te kin tést nyer a nyo mo zá si cse lek mé nyek kel érin tett
sze mé lyek ma gán éle té be, olyan in for má ci ók bir to ká ba jut, 
me lyek az érin tet tek Al kot mány ál tal vé dett ma gán szfé rá -
ja, ma gán tit ka i nak, sze mé lyes ada ta i nak kö ré be tar toz nak.
A ha tá lyos sza bá lyo zás – mely nem ál lít jo gi kor lá tot a ha -
tó sá gi ta nú tu do má sá ra ju tott ezen ada tok fel hasz ná lá sa,
nyil vá nos ság ra ho za ta la elé – te hát alkotmányellenes
helyzetet idéz elõ, hiányossága folytán sérül az érin tet tek -
nek az Alkotmány 54. § (1) bekezdésében, valamint 59. §
(1) bekezdésében szabályozott alapvetõ joga.

E hi á nyos ság meg szün te té se ér de ké ben a Ja vas lat a ha -
tó sá gi ta nú ra vo nat ko zó ti tok tar tá si kö te le zett sé get ál la pít
meg a nyo mo zá si cse lek mény so rán a ha tó sá gi ta nú tu do -
má sá ra ju tott va la mennyi tény re, adat ra és kö rül mény re
néz ve, mely kö te le zett ség alól azon ban a bí ró ság, az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság fel men tést ad hat. A
ti tok tar tá si kö te le zett ség a nyo mo zá si cse lek mé nyen tör -
tén tek egé szé re vo nat ko zik, de az er re jo go sult tól ka pott
fel men tés is ugyan er re ter jed ki. A ti tok tar tás alól fel men -
tett ha tó sá gi ta nú te hát a fel men tést adó elõt ti meg hall ga tá -
sa so rán va la mennyi, a nyo mo zá si cse lek mény so rán tu do -
má sá ra ju tott tény re, adat ra és kö rül mény re néz ve nyi lat -
koz ni kö te les, míg egyéb szer vek vagy sze mé lyek irá nyá -
ban to vább ra is tel jes ti tok tar tá si kö te le zett ség terheli õt. 

A 39. §-hoz

1. Ga ran ci á lis ok ból, va la mint an nak ér de ké ben, hogy a
fi gyel mez te tés és az ar ra adott vá lasz az el já rás so rán ne
ké pez hes se vi ta tár gyát, a Ja vas lat kö te le zõ vé te szi a ta nú
te kin te té ben a men tes sé gi okok ra és a ta nú jo ga i ra vo nat -
ko zó fi gyel mez te tés és az ar ra adott vá lasz szó sze rin ti
jegy zõ köny ve zé sét, el ma ra dá suk hoz azt a kö vet kez ményt
fûz ve, hogy a vallomás bizonyítási eszközként nem vehetõ 
figyelembe. 

2. A Be. 82. §-ának új ra fo gal ma zott és át szer kesz tett
(4) be kez dé se ki zár ja a ta nú val lo más (1) be kez dés b) pont -
ján ala pu ló meg ta ga dá sá nak jo gát an nak a ta nú nak a vo -
nat ko zá sá ban, aki vel szem ben a vád eme lést el ha lasz tot -
ták, és mi u tán a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma ered -
mé nye sen telt el, vele szemben az ügyész az eljárást meg -
szün tet te. 

4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 159



Ha a ter helt tel szem ben az el já rást a bí ró ság vagy az
ügyész a te vé keny meg bá nás ra ala pít va szün tet te meg, ak -
kor is in do kolt, hogy a ter helt tár sak ügyé ben ne ta gad has sa 
meg a ta nú val lo mást az, aki a kér dés re adott vá lasszal ön -
ma gát olyan bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná,
amely nek el kö ve té sét be is mer te, és amely mi att az el já rást
ve le szem ben a Ja vas lat ban fel so rolt tör vény he lyek alap -
ján szün tet ték meg. 

A 40. §-hoz

A bün te tõ el já rás tör vé nyes sé gét és a ta nú ér de ke it szol -
gá ló ren del ke zés sze rint a Be. 83. §-ában rög zí tett, a ta nú
val lo más té te lé nek aka dá lyát fi gyel men kí vül ha gyó, il le -
tõ leg a ti tok tar tá si kö te le zett sé get sér tõ mó don fel vett, to -
váb bá a 85. § (3) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést sér tõ – 
a val lo más té tel aka dá lya i ra, az eze ket érin tõ fi gyel mez te -
tés re és a jegy zõ köny ve zés re vo nat ko zó sza bá lyo zás sal el -
len té tes – ta nú val lo más bi zo nyí tá si esz köz ként nem ve he -
tõ figyelembe.

A 41. §-hoz

A ta nú ki hall ga tá sa ele jén kö ve ten dõ el já rást a Ja vas lat
a ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest az zal egé szí ti ki, hogy a
fi gyel mez te tés nek ki kell ter jed nie a men tõ kö rül mény el -
hall ga tá sá nak ti lal má ra, va la mint ar ra, hogy a men tõ kö -
rül mény el hall ga tá sát va la mint a ha mis ta nú zást a tör vény
sza bad ság vesz tés sel bün te ti. A fi gyel mez te tés és az ar ra
adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek kö te le zett -
sé ge, s az en nek el mu lasz tá sá hoz fû zõ dõ jog kö vet kez -
mény a Ja vas lat egyéb ren del ke zé se i vel össz hang ban ál ló,
ga ran ci á lis je len tõ sé gû szabályozás. 

A 42. §-hoz

1. A ti zen nyol ca dik élet évét meg nem ha la dott, va la -
mint a szel le mi vagy egyéb ál la po ta mi att a ta nú val lo más
je len tõ sé gét kor lá to zot tan meg ítél ni ké pes, ta nú ként ki -
hall ga tan dó sze mély ér de ke i nek vé del mét szol gál ja az a
ren del ke zés, mely le he tõ vé te szi, hogy ki hall ga tá sá nál tör -
vé nyes kép vi se lõ je vagy gon do zó ja je len le gyen.  

2. Ha a ki hall gat ni kí vánt sze mély és a tör vé nyes kép vi -
se lõ vagy a gon do zó, il le tõ leg a ta nú ál tal meg je lölt hoz zá -
tar to zó kö zött ér dek el len tét van, a Be. 86. §-ának (2) és (3)
be kez dé se i ben meg ha tá ro zott jo go kat a gyám ha tó ság gya -
ko rol ja, ez ál tal min den kép pen biz to sít ja, hogy ne sé rül je -
nek az ilyen ta nú ér de kei, és a ta nú val lo más bi zo nyí tá si
esz köz ként tör té nõ fi gye lem be vé te le szem pont já ból is je -
len tõ ség gel bír.

A 43. §-hoz

A bün te tõ el já rás ban gyak ran vá lik szük sé ges sé szak ér -
tõi vé le mény be szer zé se a kó ros el me ál la pot, az al ko hol-,
il le tõ leg ká bí tó szer füg gés fenn ál lá sá nak, to váb bá a kény -
szer gyógy ke ze lés vagy a kény szer gyó gyí tás in do kolt sá gá -
nak tisz tá zá sa il le tõ leg bi zo nyí tá sa ér de ké ben. A ha tá lyos
sza bá lyo zás [Be. 99. § (3) bek.] ezek ben az ese tek ben csak
a bí ró ság és az ügyész szá má ra te szi le he tõ vé szak ér tõ al -
kal ma zá sát. Te kin tet tel ar ra, hogy e ren del ke zés a bün te tõ -
el já rás me ne tét in do ko lat la nul las sít ja és fö lös le ges ad mi -
niszt rá ció for rá sa, a Ja vas lat – fi gye lem mel a gya kor lat
igényeire is – korlátozás nélkül megengedi szakértõ al kal -
ma zá sát a büntetõeljárásban a nyomozó hatóság részére is.

A 44. §-hoz

A ter helt és a sér tett elõ ve ze té sé nek le he tõ sé gét meg te -
rem tõ ren del ke zés a szak ér tõi el já rás ered mé nyes és gyors
le foly ta tá sa ér de ké ben a Be. 106. §-ának (1) be kez dé sé ben 
köz re mû kö dés re kö te le zett, de e kö te le zett sé get meg sze gõ 
sze mé lyek kel szem ben biz to sít to váb bi tör vé nyes eszközt
a megjelenési kötelezettség kikényszerítésére.

A 45. §-hoz

1. A Be. 76. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a ter helt
és a ta nú val lo má sa is bi zo nyí tá si esz köz, ezért a Ja vas lat a
bi zo nyí ték ki fe je zés he lyett a sza ba to sabb bi zo nyí tá si esz -
köz ki fe je zés re módosítja a szöveget. 

2. A Be. 108. §-a (8) be kez dé sé ben írt ti la lom egye ne sen 
kö vet ke zik ab ból, hogy a szak ér tõi vizs gá lat so rán, an nak
ered mé nyes sé ge ér de ké ben a szak ér tõ a vizs gált sze mély – 
aki le het a ter helt, a ta nú, vagy a sér tett, akit ugyan csak ta -
nú ként hall gat hat nak ki – bi zal mas köz lé se i hez jut hoz zá,
úgy azon ban, hogy a ter hel tet nem fi gyel mez te ti a val lo -
más meg ta ga dá sá nak a le he tõ sé gé re, a nyi lat ko zat té tel
eset le ges kö vet kez mé nye i re, és a ta nú ese té ben sem ter he li 
a ki ok ta tá si kö te le zett ség. Cél ját és el já rás be li funk ci ó ját
te kint ve a vizs gált sze mély val lo más té te le és a szak ér tõ
elõt ti nyi lat ko za ta alap ve tõ en kü lön bö zik egy más tól, a kö -
ve tett sza bá lyo zás tól el té rõ ren del ke zés pe dig a val lo más
meg té te lé re, il let ve a ki hall ga tás sza bá lya i ra vo nat ko zó
tör vé nyi ren del ke zé sek meg ke rü lé sét jelentené. A ha tá -
lyos rendelkezés szerinti tilalom csak a terheltre vonat ko -
zik, a Javaslat ezt akként módosítja, hogy kiterjeszti a
tanúra és a sértettre is.

A 46. §-hoz

A tol mács ra vo nat ko zó an a Be. ak ként ren del ke zik,
hogy a tol mács ra irány adó ak a tör vény szak ér tõ re vo nat -
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ko zó sza bá lyai, ezért az ese ti szak ér tõ igény be vé te lét érin -
tõ sza bá lyo zás sal össz hang ban kell ren del kez ni a tol mács -
ról is, kü lö nös te kin tet tel a szak for dí tás ról és tol má cso lás -
ról szóló jogszabályok rendelkezéseire is.

A 47. §-hoz

A Ja vas lat a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás elõtt is biz to sí ta -
ni kí ván ja a bí ró ság és az ügyész szá má ra a párt fo gói vé le -
mény be szer zé sé nek le he tõ sé gét. E ren del ke zés foly tán
olyan in for má ci ók ke rül het nek a bí ró ság, il let ve az ügyész
bir to ká ba, me lyek bõl lé nye ges kö vet kez te té sek von ha tók
le a köz ve tí tõi eljárás indokoltságát, várható ered mé nyes -
sé gét illetõen.

A 48. §-hoz

A ter helt ki hall ga tá sá nak meg kez dé se kor kö te le zõ en
elõ írt, a val lo más té tel hez vagy an nak meg ta ga dá sá hoz
kap cso lódó át fo gó és rész le tes fi gyel mez te té si kö te le zett -
ség ré sze a ha tá lyos sza bá lyo zás nak is, alap ve tõ ga ran ci á -
lis ren del ke zés. A Ja vas lat nak az a ren del ke zé se, mely sze -
rint a fi gyel mez te tést és az ar ra adott vá laszt szó sze rint
kell jegy zõ köny vez ni, en nek el ma ra dá sa ese tén pe dig a
ter helt val lo má sa bi zo nyí tá si esz köz ként nem ve he tõ fi -
gye lem be, to váb bi – az eljárás törvényességét és a terhelti
jogok fokozottabb védelmét szolgáló – garancia. 

A 49. §-hoz

A szem le és a hely szí ni ki hall ga tás jog in téz mé nyé nek
cél ja és jel le ge alap ve tõ en el té rõ, ezért a Ja vas lat az utób -
bit is ön ál ló al cím ként je le ní ti meg a törvényben.

Az 50. §-hoz

A Ja vas lat a Be.-t a sza bad moz gás hoz és a tar tóz ko dá si
hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz va ló jo got kor lá to zó új
kény szer in téz ke dés sel, a tá vol tar tás sal egé szí ti ki. A tá vol -
tar tás a lak hely el ha gyá si ti la lom hoz és a há zi õri zet hez ha -
son ló an az elõ ze tes le tar tóz ta tás egyik al ter na tí vá ja. Tá -
vol tar tás csak ak kor ren del he tõ el, ha a ter helt tel szem ben
nem ren del tek el olyan más kény szer in téz ke dést, amely a
tá vol tar tás el ren de lé sét ki zárt tá te szi. A tá vol tar tó ha tá ro -
zat el ren de lé sét ki zárt tá te szi az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés és a há zi õri zet. A Be.
130. §-ának (2) be kez dé se he lyé be lé põ ren del ke zés foly -
tán az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re vo nat ko zó sza -
bá lyo zás össz hang ba ke rül a tá vol tar tást a tör vény be be ik -
ta tó ren del ke zés sel. A tá vol tar tás ugyan is – mi ként a Ja -
vas lat ál tal a Be.-be be ik ta tott 138/A. § (2) be kez dé sé bõl
egy ér tel mû en ki tû nik – ak kor ren del he tõ el, ha a sza bad -

ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel ala po san
gya nú sít ha tó sze mély elõzetes letartóztatása nem szük sé -
ges, de megalapozottan föltehetõ, hogy la kó kör nye zet ben
hagyása esetén az elõzetes letartóztatás jogszabályi in do -
ka it megvalósító magatartásától tartani kell. 

Az 51. §-hoz

1. A két fo kú ren des jog or vos lat be ve ze té se foly tán
szük sé ges sé vá lik an nak rög zí té se, hogy a má sod fo kú bí -
ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tás a má sod fo kú el -
já rás be fe je zé sé ig tart. Szin tén a jog or vos la ti rend szer re -
form ja in do kol ja a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ
ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il let -
ve a har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta -
tás vég sõ idõ pont já nak meg ha tá ro zá sát. A Ja vas lat ezt – a
ha tá lyos sza bá lyo zás lo gi ká ját kö vet ve – a har mad fo kú el -
já rás be fe je zé sé nek napjához, de legfeljebb a nem jogerõs
ítélettel kiszabott szabadságvesztés tartamának beálltához
köti.

2. A két fo kú ren des jog or vos la ti rend szer le he tõ sé get
te remt ar ra, hogy a har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró -
ság ügy dön tõ ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül he lyez ze és új el -
já rás le foly ta tá sát ren del je el. A Ja vas lat ezért kü lön be -
kez dés ben egy sé ge sen úgy ren del ke zik, hogy a ha tá lyon
kí vül he lye zõ és új el já rás ra uta sí tó ha tá ro za tot ho zó bí ró -
ság ál tal fenn tar tott vagy el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tás a
meg is mé telt el já rás ra uta sí tott bí ró ság nak a meg is mé telt
el já rás ban a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za -
tá ig tart. A rendelkezés egyértelmûen a hatályos sza bá lyo -
zás logikáját követi a megváltozott fórumrendszerhez
igazodva.

Az 52. §-hoz

1. A Be. 132. §-a a Ja vas lat tal nem érin tett (1) be kez dé -
sé nek b) pont ja és a ha tá lyos (2) be kez dé se sze rint, ha a
vád irat be nyúj tá sát kö ve tõ en el ren delt vagy fenn tar tott
elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma az egy évet meg ha lad ja, a
kény szer in téz ke dés in do kolt sá gát a má sod fo kú bí ró ság fe -
lül vizs gál ja. Ha ezen fe lül vizs gá lat óta újabb hat hó nap el -
telt, a ha tá lyos tör vény sze rint a kény szer in téz ke dés in do -
kolt sá gát to vább ra is a má sod fo kú bí ró ság vizs gál ná fe lül.
A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás be ve ze té sé vel azon ban
ezen a sza bá lyon szük ség kép pen mó do sí ta ni kell; és ha az
egyéves fe lül vizs gá la tot kö ve tõ is mé telt fe lül vizs gá lat ra
ke rül sor, ha az el já rás a har mad fo kú bí ró ság elõtt fo lyik, a
fe lül vizs gá lat ra már e bí ró sá got kell fel jo go sí ta ni. El len -
ke zõ eset ben elõ áll hat na az a hely zet, hogy a má sod fo kú
bí ró sá gi el já rás már be fe je zõ dött, har mad fo kú el já rás van
fo lya mat ban, de a kény szer in téz ke dés in do kolt sá gát még
min dig a má sod fo kú bí ró ság vizs gál ja fe lül.

4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 161



2. A Ja vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zást ki egé szí ti az zal,
hogy ha az ügy ben har mad fo kú el já rás van fo lya mat ban,
az elõ ze tes le tar tóz ta tás ak kor sem szû nik meg min den
eset ben, ha an nak tar ta ma a há rom évet el éri. A Be.
132. §-ának (3) be kez dé se sze rint ilyen ki vé tel az ügy dön -
tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott elõ -
ze tes le tar tóz ta tás, to váb bá ha az ügy ben har mad fo kú bí ró -
sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán meg is -
mé telt el já rás van fo lya mat ban. A Be. – az ál tal, hogy
az elõ ze tes le tar tóz ta tás ma xi má lis idõ tar ta mát meg ha tá -
roz za –, ki fe je zi, hogy a jog al ko tó mi lyen idõ tar tam ban te -
kin ti tör vé nyes nek és in do kolt nak a bün te tõ el já rás ha tá lya
alatt ál ló sze mélyt leg sú lyo sab ban érin tõ kény szer in téz ke -
dés fenn tar tá sát. A má sod fo kú bí ró ság íté le te el le ni fel leb -
be zést a Ja vas lat (Be. 386. §) szûk kör ben te szi le he tõ vé, a
Be. 388. §-a (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta sze rint pe dig
a har mad fo kú el já rás ban nincs he lye bi zo nyí tás nak. A sza -
bá lyo zás ál tal érin tett ügyek vár ha tó an kis szá ma, és a har -
mad fo kú el já rás vi szony la gos rö vid sé ge ké pe zi kel lõ alap -
ját az ál ta lá nos tól eltérõ rendelkezésnek.

3. A Be. 132. §-ának a tör vény ja vas lat tal meg ál la pí tott
(3) be kez dé se sze rint – amely e te kin tet ben meg egye zik a
ha tá lyos ren del ke zés sel –, ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar -
ta ma a há rom évet el éri, az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az e tör -
vény he lyen meg ha tá ro zott ki vé te lek tõl el te kint ve, meg -
szû nik. Ha a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû né sét
kö ve tõ en há zi õri ze tet, vagy lak hely el ha gyá si ti lal mat ren -
del el, és en nek sza bá lya it a ter helt meg sze gi, a rend bír sá -
gon kí vül nincs más esz kö ze a bí ró ság nak, hogy a ter helt
el já rá si cse lek mé nyek nél va ló je len lé tét biz to sít sa. Nem
in do kolt a ter helt ilyen ma ga tar tá sa ese té re az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás le he tõ sé gét ki zár ni. Ek kor azon ban az elõzetes
letartóztatás (3) bekezdés szerinti tartamát az elõzetes
letartóztatás ismételt elrendelésétõl kell számítani.   

 

Az 53. §-hoz

A Be. 269. §-ának (1) be kez dé se elõ ír ja a bí ró ság szá -
má ra, hogy a tár gya lás elõ ké szí té se so rán, az ügyész in dít -
vá nyá ra vagy hi va tal ból ha tá roz zon a sze mé lyi sza bad ság
el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val já ró kény szer in téz ke dés
fenn tar tá sá ról, el ren de lé sé rõl vagy meg szün te té sé rõl.
A Ja vas lat a hi vat ko zott sza bá lyo zás nak meg fe le lõ en
a fenn tar tás fo gal má nak be ik ta tá sá val ki egé szí ti a Be.
133. §-ának (2) be kez dé sét, összhangba hozva ezzel a
269. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezéssel.

Az 54. §-hoz

A nyo mo zás ér de ke i nek szem elõtt tar tá sa mi att ki vé te -
les eset ben in do kolt le het a vád irat be nyúj tá sa elõtt az elõ -
ze tes le tar tóz ta tást rend õr sé gi fog dá ban vég re haj ta ni, a
nyo mo zá si cse lek mény el vég zé sé nek tar ta má ra. Er re a Be. 

ha tá lyos sza bá lyai is le he tõ sé get ad nak, a Ja vas lat azon ban 
szi go rúbb, és egy ér tel mûbb  ren del ke zé se ket tar tal maz,
mind az ilyen tár gyú in téz ke dés idõ tar ta má ra, mind a dön -
tés re jo go sult ha tó ság ra vo nat ko zó an. Az ügyé szi ren del -
ke zé si jog el sõbb sé gét a cél sze rû ség in do kol ja, ga ran ci á lis 
szem pont ból azon ban már bí rói dön tés szük sé ges az elõ ze -
tes letartóztatás rendõrségi fogdán történõ végrehajtásáról
abban az esetben, ha az a harminc napot meghaladja.

Nem in do kolt, hogy az elõ ze te sen le tar tóz ta tott rend õr -
sé gi fog dán tör té nõ el he lye zé se tár gyá ban ho zott ha tá ro zat 
el len jog or vos lat nak le gyen he lye, ez olyan tí pu sú in téz ke -
dés, amely a ter helt tény le ges bün te tõ el já rá si jo ga it nem
érin ti. Ezért in do kolt a jog or vos la ti jog ki zá rá sa. 

Az 55. §-hoz

A Be. 136. §-a (2) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zés bõl
a Ja vas lat mel lõ zi a Be. 176. §-a (2) be kez dé sé nek má so -
dik mon da tá ra vo nat ko zó uta lást, mely „a nyo mo zás ha tár -
ide je le járt” for du lat tal meg fo gal ma zott fel té tel egyik le -
het sé ges esete, külön kiemelése ezért szükségtelen.

A Be. 176. §-a (2) be kez dé sé ben írt ren del ke zés sze rint
a meg ha tá ro zott sze mély el len fo lyó nyo mo zás ha tár ide je
leg fel jebb a ter helt el sõ gya nú sí tott kén ti ki hall ga tá sá tól
szá mí tott két évig hosszab bít ha tó meg. A tör vény 131. §
(1) be kez dé se ér tel mé ben a vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren -
delt elõ ze tes le tar tóz ta tást – az el ren de lé sét kö ve tõ egy év
el tel té vel – a me gyei bí ró ság egyes bí ró ként el jár va al kal -
man ként leg fel jebb két hó nap pal meg hosszab bít hat ja, de
az elõ ze tes le tar tóz ta tás így is leg fel jebb az el sõ fo kú bí ró -
ság nak a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig
tart hat. A Be. 216. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja ak ként
ren del ke zik, hogy az ügyész az ira tok is mer te té sé tõl, il le -
tõ leg az ira tok hoz zá tör té nõ meg ér ke zé sé tõl szá mí tott
har minc na pon be lül emel vá dat, a vád eme lés re azon ban –
a (2) be kez dés sze rint – leg fel jebb ki lenc ven na pos ha tár -
idõ is en ge dé lyez he tõ. A Ja vas lat ar ról az eset rõl ren del ke -
zik, ami kor az elõ ze tes le tar tóz ta tást a ha tá lyos sza bá lyo -
zás alap ján azért kel le ne meg szün tet ni, mert a vád eme lé sé -
re vár ha tó an a 176. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott két -
éves ha tár idõ le jár ta után ke rül majd sor, és az elõ ze tes le -
tar tóz ta tást két hó nap pal meg hosszab bí tó ha tá ro zat ál tal
meg ál la pí tott ha tár idõ – te kin tet tel a vád eme lés re nyit va
ál ló ha tár idõk re – elõbb te lik le, mint sem az el sõ fo kú bí ró -
ság a tár gya lás elõ ké szí té se so rán az elõ ze tes le tar tóz ta tás
fenn tar tá sá ról dönt het ne (Be. 269. §). En nek el ke rü lé se ér -
de ké ben a Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy a bí ró ság a nyo -
mo zás ha tár ide jé nek le jár ta elõtt – ügyé szi in dít vány ra –
két hó nap pal az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta mát meg -
hosszab bít hat ja, ha pe dig a vád eme lés re ez alatt az idõ
alatt sem ke rül sor, le he tõ ség van rá, hogy az elõ ze tes le -
tar tóz ta tást to váb bi két hó nap pal meg hosszab bít sa. A tör -
vény egyéb ren del ke zé se i vel össz hang ban áll, és az elõ ze -
tes le tar tóz ta tás idõ tar ta má ra vo nat ko zó ál ta lá nos ren del -
ke zés bõl fa kad az a sza bá lyo zás, mely sze rint az elõ ze tes
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le tar tóz ta tás eb ben az eset ben is az el sõ fo kú bí ró ság nak a
tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tig tart, de ha a
tar ta ma a három évet eléri, azt meg kell szüntetni.

Az 56. §-hoz

A Ja vas lat ál tal az el já rá si tör vény be be ik ta tott tá vol tar -
tás jog in téz mé nyé re te kin tet tel a Be. VIII. Fe je ze té nek III.
Cí me meg vál to zik, és ab ban a tá vol tar tás is nevesítésre
kerül.

Az 57. §-hoz

A Ja vas lat a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá -
ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il le tõ leg a 
har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt lak hely el ha gyá si ti la -
lom ra vo nat ko zó ren del ke zés sel egé szí ti ki a ha tá lyos sza -
bá lyo zást, ak ként, hogy ezek a kény szer in téz ke dé sek az
el já rás be fe je zé sé ig tar ta nak. A ren del ke zés lé nye gé ben a
ha tá lyos sza bá lyo zás sal azo nos mó don tar tal maz za a lak -
hely el ha gyá si ti la lom meg szû né sé nek ese te it, el hagy va a
Be. 176. §-ának (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ra tör -
té nõ uta lást a Ja vas lat 55. §-ához fû zött in do ko lá sá ban írt
ok ból. A Ja vas lat a Be. 136. §-ának ja va solt (2) be kez dé sé -
hez ha son ló an ren del ke zik ar ra az eset re, ha a nyo mo zás
be fe je zõ dött, és a vád eme lés re vár ha tó an a nyo mo zás
176. §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ le -
jár ta után ke rül sor, rög zít ve, hogy a bíróság a határidõ
lejárta elõtt, ügyészi indítványra a lakhelyelhagyási ti lal -
mat legfeljebb a tárgyalás elõkészítése során hozandó
határozatáig meghosszabbíthatja.

Az 58. §-hoz

A ren del ke zés – a lak hely el ha gyá si ti la lom mal azo nos
mó don – a ter helt moz gá si sza bad sá gát és tar tóz ko dá si he -
lye sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát kor lá to zó kény szer in -
téz ke dés ként ha tá roz za meg a há zi õri ze tet. Te kin tet tel
 arra, hogy mind két kény szer in téz ke dés al kal ma zá sá nak
alap fel té te le, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tás sal el ér ni kí vánt 
cé lok ál ta luk is biz to sít ha tók le gye nek, to váb bá, mert az
el ren de lés egyéb fel té te lei is ha son ló ak, a Ja vas lat a jog al -
kal ma zó dön té sé re bízza, hogy a két kényszerintézkedés
közül az adott esetben melyik alkalmazását tartja cél sze rû -
nek.

Az 59. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be.-t a sza bad moz gás hoz és a tar tóz ko -
dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz va ló jo got kor lá to zó új
kény szer in téz ke dés sel, a tá vol tar tás sal egé szí ti ki. A tá vol -
tar tás a lak hely el ha gyá si ti la lom hoz és a há zi õri zet hez ha -

son ló an az elõ ze tes le tar tóz ta tás egyik al ter na tí vá ja, el ren -
de lé sé re – sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek -
mény meg ala po zott gya nú ja ese tén – ak kor ke rül het sor,
ha a ter helt tel szem ben nem ren del tek el olyan más kény -
szer in téz ke dést, amely a tá vol tar tás el ren de lé sét ki zárt tá
te szi. A tá vol tar tás el ren de lé sét ki zárt tá te szi az elõ ze tes
letartóztatás (Be. 129. §), az ideiglenes kény szer gyógy ke -
ze lés (Be. 140. §), és a házi õrizet (Be. 138. §).

2. A Ja vas lat sze rin ti új kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt 
a ter helt a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott sza bá lyok
sze rint kö te les a meg ha tá ro zott la kást el hagy ni, és on nan a
bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott ide ig tá vol ma rad ni, a meg ha -
tá ro zott sze mély tõl, il le tõ leg e sze mély la kó- és mun ka he -
lyé tõl, az e sze mély ál tal lá to ga tott ne ve lé si és ne ve lé -
si-ok ta tá si in téz mény tõl, gyógy ke ze lés cél já ból rend sze re -
sen lá to ga tott egész ség ügyi in téz mény tõl, val lás gya kor lá -
sa so rán rend sze re sen lá to ga tott épü let tõl a bí ró ság ál tal
meg ha tá ro zott ide ig ma gát tá vol tar ta ni, va la mint tar tóz -
kod ni at tól, hogy a meg ha tá ro zott sze méllyel köz vet le nül
vagy köz vet ve érint ke zés be lép jen. Ez utób bi a sze mé lyes
ta lál ko zás, valamint a kommunikációs eszközök útján, így
például a telefonon, vagy elektronikus úton történõ kap -
cso lat fel vé tel tilalmát is jelenti.

Lé nye ges ki emel ni, hogy a ter helt az adott in gat lan ból a
hasz ná lat jog cí mé tõl füg get le nül el tá vo lít ha tó, va gyis nem 
csak kö zös tu laj do nú, vagy kö zö sen bé relt la kás, il let ve a
sér tett sa ját la ká sa vo nat ko zá sá ban le het el ren del ni a tá -
vol tar tást, ha nem ak kor is, ha az adott la kás nak mind két fél 
szí ves sé gi hasz ná ló ja, vagy ha a ter helt a la kás  tulajdo -
nosa, míg a la kás ban ma ra dó fél a szí ves sé gi  lakáshasz -
náló. 

3. A Ja vas lat sze rint a bün te tõ el já rás so rán tá vol tar tás
sza bad ság vesz tés bün te tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
meg ala po zott gya nú ja ese tén ak kor ren del he tõ el, ha a ter -
helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak el ren de lé se nem szük sé ges,
de – kü lö nö sen a bûn cse lek mény jel le gé re, a ter helt nek az
el já rás elõtt és az el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra,
va la mint a ter helt és a sér tett vi szo nyá ra te kin tet tel – meg -
ala po zot tan fel te he tõ, hogy a la kó kör nye zet ben ha gyá sa
ese tén a sér tett ta nú be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té -
sé vel meg hi ú sí ta ná, meg ne he zí te né, vagy ve szé lyez tet né a 
bi zo nyí tást, il let ve a meg kí sé relt vagy elõkészített bûn cse -
lek ményt véghezvinné, vagy a sértett sérelmére újabb sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ bûncselekményt követne el.

A bí ró ság nak e te kin tet ben vizs gál nia kell, hogy a vád
tár gyá vá tett bûn cse lek mény jel le ge olyan-e (pl. tes ti ép -
ség el le ni, il let ve egyéb erõ sza kos bûn cse lek mény), amely 
meg ala poz hat ja a sér tett fé lel mét a ter helt tõl. Vizs gál ni
kell a ter helt és a sér tett vi szo nyát is, azt, hogy a sér tett
hely ze te, élet kö rül mé nyei, a ter helt nek a sér tett re gya ko -
rolt ha tá sa in do kol ja-e a tá vol tar tás el ren de lé sét, il let ve,
hogy a sér tett ma ga tar tá sa mennyi ben idéz te elõ a tá vol tar -
tás el ren de lé sét meg ala po zó cse lek ményt, fi gye lem mel
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kell len nie to váb bá a ter helt nek az el já rás so rán ta nú sí tott
ma ga tar tá sá ra.

4. Ha a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá nak fel té te le, hogy a
bûn cse lek mény sér tett je – il let ve a sér tett hoz zá tar to zó ja,
tör vé nyes kép vi se lõ je vagy a gyám ha tó ság – ma gán in dít -
vány elõ ter jesz té sé vel je lez ze, hogy a bün te tõ el já rás meg -
in dí tá sát, kí ván ja, ezen aka rat-ki je len tés megtétele elõtt a
távoltartás elrendelése nem lehetséges. 

5. A Ja vas lat a tá vol tar tás el ren de lé sét a bí ró ság ha tás -
kö ré be utal ja. En nek in do ka, hogy a tá vol tar tás az elõ ze tes
le tar tóz ta tás egyik al ter na tí vá ja, el ren de lé se ese tén a sza -
bad ság kor lá to zás mér té ke meg kö ze lí ti a sza bad ság el vo -
nás sal já ró egyéb kény szer in téz ke dé sek ál tal oko zott jog -
hát rányt. Bár az egyén sza bad moz gá sát a tá vol tar tás csak
rész ben kor lá toz za, más szem pont ból vi szont – így a tu laj -
don hoz va ló jog, il let ve en nek gya kor lá sa te rén – lé nye ge -
sen sú lyo sabb kor lá to zást szen ved het, mint a há zi õri zet
vagy a lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé se ese tén. A vád -
irat be nyúj tá sát meg elõ zõ en a tá vol tar tás ról a nyo mo zá si
bí ró dönt a Be. IX. fe je ze té nek VI. Címe szerinti el já rás -
ban, a vádirat benyújtását követõen pedig a Be. általános
szabályai szerint az eljáró bíróság határoz.

A Ja vas lat – ha son ló an a lak hely el ha gyá si ti la lom hoz –
le he tõ vé te szi, hogy a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ha tá ro -
zott idõ köz ön kén ti je lent ke zé si kö te le zett sé get ír jon elõ a
ter helt szá má ra, a tá vol tar tás alap já ul szol gá ló bün te tõ el já -
rást foly ta tó nyo mo zó ha tó ság nál.

6. Te kin tet tel ar ra, hogy a töb bi sza bad ság el vo nó, il let -
ve sza bad sá got kor lá to zó kény szer in téz ke dés sel szem ben
a tá vol tar tás in dít vá nyo zá sá ra az ügyé szen (il let ve a ma -
gán vád lón és pót ma gán vád lón) kí vül más sze mé lyek is jo -
go sul tak, a Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy a tá vol tar tás el -
ren de lé sé rõl szó ló ha tá ro za tot ak kor is meg kell kül de ni az 
ügyész nek, ha a tá vol tar tás el ren de lé sét a sér tett, a cse lek -
võ kép te len, vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sér tett tör -
vé nyes kép vi se lõ je, vagy a ter helt tel kö zös ház tar tás ban
élõ kis ko rú sze mély tör vé nyes kép vi se lõ je [138/B. §
(2) bek. d)–f) pontja] indítványozta.

Ez össz hang ban van a Be. 262. §-a (1) be kez dé sé nek Ja -
vas lat sze rin ti má so dik mon da tá val, amely sze rint a tár -
gya lás ve ze té se és rend jé nek fenn tar tá sa kö ré ben ho zott
ha tá ro zat ki vé te lé vel a ha tá ro za tot kö zöl ni kell az
ügyésszel, a pót ma gán vád ló val, az ügy át té te lé rõl, a bí ró -
ság ki je lö lé sé rõl és az el já rás fel füg gesz té sé rõl hozott
határozatot közölni kell a sértettel is.

7. A Be. 128. §-a rög zí ti az õri zet be vé tel kap csán az el -
já ró ha tó ság ra há ru ló te en dõ ket, ame lyek a kö vet ke zõk:
Ér te sí te ni kell a ter helt ál tal meg je lölt hoz zá tar to zót; en -
nek hi á nyá ban a ter helt ál tal meg je lölt más sze mély is ér te -
sít he tõ. Emel lett a ter helt fel ügye let nél kül ma ra dó kis ko rú 
gyer me két, il le tõ leg az ál ta la gon do zott más sze mélyt gon -
do zás cél já ból a hoz zá tar to zó já nak, il le tõ leg az ar ra al kal -

mas in téz mény nek kell át ad ni. A kis ko rú el he lye zé sé rõl a
gyám ha tó ság út ján kell gon dos kod ni, a ter helt ál tal gon do -
zott más sze mély ese té ben a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jét
kell ér te sí te ni. In téz ked ni kell a ter helt fel ügye let nél kül
ma ra dó va gyo ná nak és lakásának biztonságba helyezé sé -
rõl is. Katonával szemben elrendelt távoltartás esetén
pedig értesíteni kell az elöljáróját is.

A Ja vas lat a tá vol tar tás sal össze füg gés ben ugyan ezen
kö te le zett sé ge ket ró ja a vád irat be nyúj tá sa elõtt a nyo mo -
zó ha tó ság ra, il let ve az ügyész re, va la mint a vád irat be -
nyúj tá sát kö ve tõ en a bí ró ság ra. E te kin tet ben a Ja vas lat
nem je löl meg konk rét ha tár idõt, ha nem „ha la dék ta la nul”
ki fe je zést hasz nál va utal ar ra, hogy eze ket az in téz ke dé se -
ket le he tõ sé gek hez ké pest a leg rö vi debb idõn be lül meg
kell tenni. 

A 60. §-hoz

1. El té rõ en az elõ ze tes le tar tóz ta tás, il let ve az an nak al -
ter na tí vá ját je len tõ töb bi kény szer in téz ke dés tar ta má ra vo -
nat ko zó sza bá lyok tól, a Ja vas lat sze rint a tá vol tar tás konk -
ré tan, na pok ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ra ren del he tõ el.
A tá vol tar tás leg rö vi debb idõ tar ta ma tíz nap, leg hosszabb
tar ta ma harminc nap, azon túl meghosszabbításra nincs
lehetõség.

2. A Ja vas lat sze rint a tá vol tar tás el ren de lé sét az ügyész, 
a ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a sér tett, a cse lek võ kép -
te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes sér tett tör vé nyes
kép vi se lõ je, va la mint a ter helt tel kö zös ház tar tás ban élõ
kis ko rú sze mély tör vé nyes kép vi se lõ je in dít vá nyoz hat ja.
Emel lett a Be. 269. §-ának (1) be kez dé se sze rint a vád irat
be nyúj tá sát kö ve tõ en, a bí ró sá gi szak ban kény szer in téz ke -
dést, így a Javaslat szerinti távoltartást a bíróság hivatalból 
is elrendelhet.

3. A Ja vas lat sze rint le he tõ ség van a tá vol tar tást el ren -
de lõ ha tá ro zat in dít vány ra, vagy hi va tal ból tör té nõ meg -
vál toz ta tá sá ra, il let ve meg szün te té sé re. A tá vol tar tást el -
ren de lõ ha tá ro zat meg vál toz ta tá sát va la mint meg szûn te té -
sét in dít vá nyoz hat ja az, aki ma gá ra az el ren de lés in dít vá -
nyo zá sá ra is jo go sult, va la mint in dít vá nyoz hat ja a ter helt,
il let ve a vé dõ je is. Ilyen kor a bí ró ság a tá vol tar tás el ren de -
lé sét in dít vá nyo zó nyi lat ko za tát, va la mint az ügyész, a
ma gán vád ló, il le tõ leg a pót ma gán vád ló in dít vá nyát is be -
szer zi. Az el já rás el hú zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa ér de -
ké ben a Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy a bí ró ság a nyi lat -
ko zat, il le tõ leg az in dít vány elõ ter jesz té sé re ha tár idõt ál la -
pít meg; ha e ha tár idõ ered mény te le nül el telt, a bí ró ság a
ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján ha tá roz. Miután a bí ró -
ság meghozta a megváltoztató, vagy megszüntetõ hatá ro -
za tát, azt megküldi annak a személynek is, akitõl, vagy
akinek a munkahelyétõl, stb. a terheltet eltiltották.

A Ja vas lat sze rint a tá vol tar tást el ren de lõ ha tá ro zat
meg vál toz ta tá sa alap já ul szol gál hat, ha az el ren de lõ ha tá -
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ro zat ban meg ha tá ro zott sze mély la kó he lye meg vál to zik,
vagy e sze mély, il le tõ leg a ter helt élet kö rül mé nye i ben
olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zik be, amely mi att a ha tá -
ro zat meg vál toz ta tá sa in do kolt. Ilyen le het pél dá ul a mun -
ka hely vagy ok ta tá si in téz mény meg vál to zá sa. A tá vol tar -
tást el ren de lõ ha tá ro zat meg vál toz ta tá sát ered mé nyez he ti
to váb bá, ha a ter helt tel szem ben a bün te tõ el já rás so rán
olyan kény szer in téz ke dést ren del tek el, amely mi att a tá -
vol tar tás mó do sí tá sa vagy meg szün te té se szükséges.

4. A Ja vas lat – ha son ló an az elõ ze te s le tar tóz ta tás sza -
bá lya i hoz – ren del ke zik ar ról, hogy amennyi ben a ter helt -
tel szem ben tá vol tar tást ren del tek el, az el já rást soron
kívül kell folytatni.

A 61. §-hoz

A Ja vas lat ren del ke zik ar ról az eset rõl, ha a ter helt meg -
sze gi a tá vol tar tás sza bá lya it. A ter helt ön hi bá ján kí vül is
elõ for dul hat, hogy ta lál ko zik az zal a sze méllyel, aki tõl el -
til tot ták, ez azon ban a ter hé re nem ér té kel he tõ, ezért a Ja -
vas lat csak a tá vol tar tás sza bá lya i nak szán dé kos meg sze -
gé sé hez fûz hát rá nyos jog kö vet kez mé nye ket. A tá vol tar -
tás sza bá lya i nak szán dé kos meg sze gé se ese tén el ren del he -
tõ a tá vol tar tás ha tá lya alatt ál ló sze mély elõ ze tes le tar tóz -
ta tá sa, il let ve ha ez nem szük sé ges, rend bír ság gal sújt ha tó. 
Mind ezen jog kö vet kez mé nyek el ke rü lé se ér de ké ben
azon ban lehetõsége van a terheltnek arra, hogy a tá vol tar -
tás szabályainak megszegését utólag kimentse.

A 62. §-hoz

A két fo kú ren des jog or vos lat be ve ze té se foly tán mó do -
sí tás ra, il let ve ki egé szí tés re szo rul az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés meg szû né sé nek idõ pont já ra vo nat ko zó sza -
bá lyo zás. A Ja vas lat ezért rög zí ti, hogy a má sod fo kú bí ró -
ság ál tal el ren delt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés a má -
sod fo kú el já rás be fe je zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az
ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn -
tar tott, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt ide ig -
le nes kény szer gyógy ke ze lés a har mad fo kú el já rás be fe je -
zé sé ig, ha tá lyon kí vül he lye zés és új eljárásra utasítás
esetén a megismételt eljárásra utasított bíróság ügydöntõ
határozatának kihirdetéséig tart.

A 63. §-hoz

A ren del ke zés az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés
meg szû né sé nek ese te it so rol ja fel, és ki egé szí ti a ha tá lyos
sza bá lyo zást a Be. 136. §-a (3) be kez dé sé nek és 137. §-a
(9) be kez dé sé nek mó do sí tá sá ra irá nyu ló ja vas lat tal tar tal -
mi lag azonos szabályozással.

A 64. §-hoz

1. A Be. ha tá lyos ren del ke zé sei kö zött sze re pel az úti
ok mány el vé te le el ne ve zé sû kény szer in téz ke dés. A Ma -
gyar Köz tár sa ság 2004. má jus 1-jén csat la ko zott az Eu ró -
pai Uni ó hoz, ezért az úti ok mány fo gal ma, il le tõ leg az or -
szág el ha gyá sá nak fel té tel rend sze re is át ala kult, illetve a
határátkelés új értelmezést nyert.

A tar tóz ko dá si hely meg vá lasz tá sá nak sza bad sá ga, il -
let ve az ez zel kap cso la tos kor lá to zás, al kot má nyos sá gi
szem pont ból is in do kolt tá tet te a Be. ren del ke zé se i nek
felülvizsgálatát.

2. A csat la ko zást kö ve tõ en az Eu ró pai Unió tag ál la ma in 
be lül – két ol da lú meg ál la po dás ered mé nye kép pen más ál -
la mok ba is – sze mé lyi iga zol vánnyal le het utaz ni, ez ál tal
az úti ok mány el vé te le, mint sze mé lyi sza bad sá got kor lá -
to zó kényszerintézkedés, értelmét vesztette.

A tör vény elõt ti egyen lõ ség el vét sér ti az a hely zet, mi -
sze rint at tól füg gõ en, hogy va la ki ma gyar ál lam pol gár, az
Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má nak ál lam pol gá ra, vagy
nem uni ós or szág ál lam pol gá ra, kü lön bö zõ hely zet ben van 
a bün te tõ el já rás ban. Ezért a ha tá lyos ren del ke zé sek min -
den kép pen tart ha tat lan ná vál tak.

3. A Ja vas lat ezért a ter helt úti ok má nyá nak el vé te lét,
mint ön ál ló bün te tõ el já rá si kény szer in téz ke dést meg szün -
te ti; fenn tart ja azon ban kül föld re uta zás kü lön tör vény ben
meg ha tá ro zott ti lal má nak biz to sí tá sá ra szol gá ló in téz ke -
dést. A Ja vas lat ta xa tív fel so ro lást ad azok ról a sze mé lyi
sza bad sá got el vo nó kény szer in téz ke dé sek rõl, ame lyek
ese té ben az úti ok mányt el kell ven ni, és meg ha tá roz za az
ér te sí ten dõ hatóságot is, mind magyar állampolgárok,
mind külföldi állam polgárai tekintetében.

A 65. §-hoz

1. Az óva dék jog in téz mé nyé nek ha tály ba lé pé sé rõl a
2003. évi II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ren del ke zett. A 2003. jú li us 1. óta el telt idõ el mé le ti és
gya kor la ti ta pasz ta la tai in do kolt tá tett ék az óva dék sza bá -
lyo zá sá nak fe lül vizs gá la tát és a szük sé ges mó do sí tá sok el -
vég zé sét.

Az óva dék a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott összeg, amely
a ter helt nek az el já rá si cse lek mé nye ken va ló je len lé tét biz -
to sít ja. A rö vid fo gal mi meg ha tá ro zás ból ki tû nik, hogy a
jog in téz mény cél ja a ter helt el já rá si cse lek mé nye ken va ló
je len lé té nek biz to sí tá sa anél kül, hogy sze mé lyi sza bad sá -
gát ez ok mi att el von ják, to váb bá, hogy a Ja vas lat sza kít az
ed di gi sza bá lyo zás sal, amely sze rint az óva dé kot a ter helt,
vagy he lyet te más ajánl hat ja fel.

2. Óva dék al kal ma zá sá ra vál to zat la nul csak ab ban az
eset kör ben van le he tõ ség, ami kor a ter helt elõ ze tes le tar -
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tóz ta tá sá ra a Be. 129. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott ok mi att ke rült sor. A bí ró ság óva dé kot ál -
la pít hat meg, és a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát meg szün -
tet he ti, ha a bûn cse lek mény jel le gé re, va la mint a ter helt
sze mé lyi kö rül mé nye i re fi gye lem mel va ló szí nû sít he tõ,
hogy óva dék le té te le biz to sít ja az el já rá si cse lek mé nyek -
nél a ter helt meg je le né sét. 

3. Óva dék meg ál la pí tá sát a ter helt vagy a vé dõ in dít vá -
nyoz hat ja. A bí ró ság hi va tal ból nem ál la pít hat meg óva dé -
kot, és an nak meg ál la pí tá sát a fel so rol ta kon kí vül más nem 
in dít vá nyoz hat ja. A Ja vas lat meg szün te ti azt a hely ze tet,
hogy az óva dék fel aján lá sá val a bün te tõ el já rás ban egyéb -
ként részt nem ve võ sze mély ön ál ló el já rá si funk ci ót tölt -
sön be. Az ter mé sze te sen nem ki zárt, hogy a vád lott he -
lyett más fi zes se ki az óva dék össze gét, az il le tõ sze mély
bí ró ság elõt ti meg je le né se azon ban nem in do kolt, a bí ró -
ság fe lé a ter helt nek kell tel je sí te nie, a mö göt tes jog vi -
szony nak nincs je len tõ sé ge. En nél fog va óva dék meg ál la -
pí tá sá ra is csak a ter helt, va la mint az ér de ke it kép vi se lõ
vé dõ te het indítványt.

Az óva dék meg ál la pí tá sá nak tár gyá ban – ha azt a tár -
gya lá son in dít vá nyoz ták – a bí ró ság a tár gya lá son, egyéb
ese tek ben min dig ülé sen dönt. A ter helt és a vé dõ meg hall -
ga tá sa min dig szük sé ges, ha azon ban a vé dõ az ülé sen ér -
te sí tés el le né re nem je lent meg, az ülés tá vol lé té ben is
meg tart ha tó, és azon ér te lem sze rû en dön te ni is kell az óva -
dék tár gyá ban.

4. A bí ró ság az óva dék össze gé nek meg ál la pí tá sa kor a
ter helt sze mé lyi és va gyo ni kö rül mé nye i re is fi gye lem mel
ha tá roz. Ter mé sze te sen, mint min den kény szer in téz ke dés
el ren de lé se, il let ve meg szün te té se so rán, ez eset ben is nél -
kü löz he tet len va la mennyi – az eset meg íté lé se, il le tõ leg a
kény szer in téz ke dés szem pont já ból re le váns – kö rül mény
vizs gá la ta. Az óva dék össze ge csak a bí ró ság mér le ge lé -
sén mú lik, nincs te hát je len tõ sé ge an nak, hogy a ter helt
mek ko ra összeg ki fi ze té sé re ké pes vagy haj lan dó. Eb bõl
kö vet ke zõ en, – to váb bá, hogy a „fel aján lott” összeg is me -
re te a dön tés ben a bí ró sá got ne be fo lyá sol ja – el té rõ en a
ha tá lyos sza bá lyo zás tól, a Ja vas lat nem te szi le he tõ vé,
hogy az óva dék össze gé re a ter helt in dít ványt te gyen. El -
kép zel he tõ, hogy a ter helt már köz vet le nül az õri zet be vé -
te lét kö ve tõ en, a sze mé lyi sza bad ság el vo ná sá val já ró
kény szer in téz ke dés el ren de lé se tár gyá ban tar tott ülé sen
in dít vá nyoz za az óva dék meg ál la pí tá sát, ilyen ese tek ben
nem szük sé ges újabb ülést tar ta ni, a bí ró ság az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás el ren de lé sé vel egy ide jû leg is ha tá roz hat az óva -
dék tár gyá ban, és óva dék meg ál la pí tá sa mel lett ren del kez -
het az elõ ze tes le tar tóz ta tás he lyett más kény szer in téz ke -
dés rõl is. Ez ter mé sze te sen igaz ak kor is, ha a kény szer in -
téz ke dés el ren de lé sé re tár gya lá son ke rül sor, nincs aka dá -
lya an nak, hogy a nyom ban elõ ter jesz tett óva dék meg ál la -
pí tá sát cél zó in dít vány ról is azon na li döntés szülessen.

5. Ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát a bí ró ság óva dék
el le né ben meg szün te ti, ez el len a vég zés el len ki zá ró lag az
ügyész és a pót ma gán vád ló fel leb bez het. Eb bõl a ren del -
ke zés bõl kö vet ke zik az is, hogy az óva dék össze ge te kin te -
té ben van he lye fel leb be zés nek.

6. A ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rõ en a Be. 147. §-ának
(6) be kez dé se nem csak a kész pénz fi ze tést te szi le he tõ vé,
ha nem azt is, hogy az óva dék le té te lét kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don is iga zol ni le het. A kész pénz fi -
ze té sen kí vül más mód ja is van ma már a pénz be li kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek, er re fi gye lem mel kell len ni az óva -
dék le té te le ese té ben is, ezen kí vül a gya kor lat ban több -
ször for dult elõ száz ez res, mil li ós nagy ság ren dû óva dék
meg ál la pí tá sa, az össze gek vár ha tó an inkább növekedni
fognak, így célszerûségi szempontokat is e változtatás
mellett szólnak.

Az óva dék le té te lét, il le tõ leg en nek iga zo lá sát kö ve tõ en 
a ter hel tet ha la dék ta la nul sza ba don kell bo csá ta ni, te kin -
tet tel ar ra, hogy a sza bad láb ra he lye zés bí ró sá gi ha tá ro zat -
ban rög zí tett fel té te le be kö vet ke zett.

7. Az óva dék meg ál la pí tá sa irán ti in dít vány el uta sí tá sa
ese tén elõ ter jeszt he tõ is mé telt in dít vány ra vo nat ko zó el já -
rás te kin te té ben a Ja vas lat a Be. ha tá lyos, az óva dék el fo -
ga dá sa irán ti is mé telt in dít vány ra vo nat ko zó sza bá lya it
veszi át, tartalmi változtatás nélkül.

A 66. §-hoz

A Ja vas lat nak ez a sza ka sza a Be. 148. §-a he lyé be lé põ,
az óva dék le té te lét kö ve tõ en sza bad láb ra he lye zett ter helt
elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak el ren de lé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyo kat tar tal maz za. 

1. A Ja vas lat sze rin ti sza bá lyo zás alap ján az óva dék le -
té te lét min den kép pen meg elõ zi az elõ ze tes le tar tóz ta tás el -
ren de lé se. A Be. 147. §-ának mó do sí tá sa, amely ezt egy ér -
tel mû vé te szi, szük ség sze rû en in do kol ja a tör vény
148. §-ának ér te lem sze rû mó do sí tá sát is, ezen túl me nõ en a 
Ja vas lat a Be. ha tá lyos 148. §-ának (1) be kez dé sét vál toz -
ta tás nél kül ve szi át.

2. A Be. 148. §-ának (2) be kez dé se ar ról ren del ke zik,
hogy mely ese tek ben kell az óva dék össze gét vissza ad ni a
ter helt nek. A 147. § mó do sí tá sá nak meg fe le lõ en te hát
min den eset ben a ter helt ré szé re kell vissza ad ni az óva dé -
kot, más jog vi szony nak nincs je len tõ sé ge a bün te tõ el já rás
szem pont já ból. A (2) be kez dés b) pont ját a Ja vas lat a tör -
vény más ren del ke zé se i nek mó do sí tá sa okán pon to sít ja,
egye bek ben a ha tá lyos ren del ke zé se ket nem érinti.

3. A Be. 148. §-ának (3) és (4) be kez dé se it a Ja vas lat
pon to sít ja, a ren del ke zé sek tar tal mi mó do sí tá sa nél kül.
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A 67. §-hoz

A köz jegy zõi vagy ügy vé di iro dá ban, to váb bá az egész -
ség ügyi in téz mény ben tar tan dó ház ku ta tás kap csán a Be.
149. §-ának (6) be kez dé sé ben elõ írt ga ran ci á lis kö ve tel -
mé nye ket a Ja vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest szû -
kebb, de egy ér tel mû en meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá -
sá hoz kö ti. A Ja vas lat sze rint nem ön ma gá ban a hely szín,
ha nem a hely szín hez köt he tõ te vé keny ség gel össze füg gõ
irat meg ta lá lá sa iránt folytatott házkutatás esetében ér vé -
nye sül nek a szigorúbb garanciális szabályok.

Köz jegy zõi vagy ügy vé di te vé keny ség gel össze füg gõ
hi va tás be li ti tok min den olyan pa pír ala pú vagy elekt ro ni -
kus adat hor do zón tá rolt in for má ció és adat, amely hi va tá -
sá nak gya kor lá sa kap csán, az zal össze füg gés ben ju tott a
köz jegy zõ vagy az ügy véd tu do má sá ra, és amely re néz ve
hi va tá sá nak sza bá lyai foly tán ti tok tar tá si kö te le zett ség ter -
he li õt. Ér te lem sze rû en be le tar to zik eb be a kör be a Be.
81. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban meg fo gal ma zott
a ta nú ki hall ga tást ki zá ró és 82. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont já ban írt a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra ala pot adó
ti tok tar tá si kö te le zett ség. A ren del ke zés foly tán a hi va tás -
be li ti tok kal azo nos vé del met él ve zõ egész ség ügyi ti tok az 
egész ség ügyi és a hoz zá juk kap cso ló dó sze mé lyes ada tok
ke ze lé sé rõl és vé del mé rõl szó ló 1997. évi XLVII. tör vény
3. §-a a) pont já nak meg ha tá ro zá sa sze rint „az érin tett tes ti, 
ér tel mi és lel ki ál la po tá ra, kó ros szen ve dé lyé re, va la mint a 
meg be te ge dés, il let ve az el ha lá lo zás kö rül mé nye i re, a ha -
lál oká ra vo nat ko zó, ál ta la vagy ró la más sze mély ál tal kö -
zölt, il let ve az egész ség ügyi el lá tó há ló zat ál tal ész lelt,
vizs gált, mért, le kép zett vagy szár maz ta tott adat; to váb bá
az elõ zõ ek kel kap cso lat ba hoz ha tó, az azo kat be fo lyá so ló
min den ne mû adat (pl. ma ga tar tás, kör nye zet, fog lal ko -
zás)”. Ugyan ezen § e) pont ja az egész ség ügyi do ku men tá -
ció fo gal mát, a gyógy ke ze lés so rán a be teg el lá tó tu do má -
sá ra ju tott egész ség ügyi és sze mély azo no sí tó ada to kat tar -
tal ma zó fel jegy zés, nyil ván tar tás vagy bár mi lyen más mó -
don rög zí tett adat ként ha tá roz za meg, füg get le nül an nak
hor do zó já tól vagy for má já tól.

A 68. §-hoz

A mo to zás a sze mé lyes sza bad sá got sú lyo san kor lá to zó
kény szer in téz ke dés, ame lyet – bár a Be. 150. §-ának (2)
be kez dé se sze rint az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság „ren del
el”, – tény le ge sen re ál ak tus ként haj ta nak vég re. Ily mó don 
a kény szer in téz ke dé sek kö zül egyet len ként a ha tá lyos tör -
vény nem ad le he tõ sé get jog or vos lat ra. Ez a hely zet al kot -
má nyos sá gi szem pont ból ag gá lyos, ezért a Ja vas lat le he tõ -
vé te szi a mo to zás el len pa nasz elõ ter jesz té sét. E kény szer -
in téz ke dés jel le gé re te kin tet tel a pa nasz nak nincs ha lasz tó
ha tá lya, te hát a mo to zás a pa nasz el le né re fo ga na to sít ha tó,
de a jog or vos lat nak helyt adó ha tá ro zat esetén a motozás
eredményét, mint bizonyítási eszközt különös kö rül te kin -
tés sel és fenntartással indokolt értékelni.

A 69. §-hoz

A Ja vas lat a köz jegy zõi vagy ügy vé di iro dá ban, to váb bá 
az egész ség ügyi in téz mény ben tar tan dó a ház ku ta tás ra vo -
nat ko zó ren del ke zés ben fog lal tak kal azo nos mó don ha tá -
roz za meg az ira tok nak azt a kö rét, amely re néz ve le fog la -
lást csak a bíróság rendelhet el. 

A 70. §-hoz

A Ja vas lat – ha son ló an az egyéb kény szer in téz ke dé sek
meg szün te té se te rén kö ve tett sza bály zás hoz – a le fog la lás
meg szün te té sé nek sza bá lyai kö zül is mel lõ zi a tör vény
szö ve gé bõl a Be. 176. §-a (2) be kez dé sé nek második mon -
da tá ra történõ utalást.

A 71. §-hoz

1. A sér tett nek fon tos ér de ke fû zõd het a zár alá vé tel el -
ren de lé sé hez, ezért a Ja vas lat le he tõ vé te szi, hogy a nyo -
mo zás so rán az el ren de lés re sér tet ti in dít vány alapján is
sor kerüljön. 

2. A bí ró ság nem jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tá ban az in -
gat lan ra el ren delt va gyon el kob zás meg hi ú sí tá sá nak meg -
aka dá lyo zá sá ra szol gál az a ren del ke zés, mely sze rint ez
eset ben az el já rás jog erõs be fe je zé sé ig a bí ró ság az in gat -
lan zár alá vé te lét ren del he ti el. Te kin tet tel ar ra, hogy a Ja -
vas lat a Be. 54. §-ának (5) be kez dé sét ha tá lyon kí vül he -
lye zi, a ha tá lyos 159. § (3) bekezdésének utolsó mondata a
törvény szövegébõl kimarad.

 
3. Az egyéb kény szer in téz ke dé sek meg szün te té sé re vo -

nat ko zó ren del ke zé sek kel össz hang ban a zár alá vé tel
meg szû né sét ren de zõ sza bá lyo zás sem tar tal maz uta lást a
Be. 176. § (2) be kez dé sé nek második mondatára.

4. A nyo mo zás ko ráb bi sza ka szá ban el ren delt zár alá
vé tel in do kolt sá ga a nyo mo zás ké sõb bi sza ka szá ban meg -
szûn het, ezért a Ja vas lat – ha son ló an a le fog la lás ra vo nat -
ko zó sza bá lyo zás hoz – úgy ren del ke zik, hogy a bí ró ság ál -
tal el ren delt zár alá vé telt a vád irat benyújtásáig az ügyész
is megszüntetheti.

A 72. §-hoz

A Ja vas lat meg ál la pít ja a rend bír ság el zá rás ra tör té nõ
át vál toz ta tá sa ese tén egy na pi el zá rás nak meg fe le lõ leg -
ala cso nyabb és leg ma ga sabb össze get, és rög zí ti, hogy
az  adott ügy ben ezen a ke re ten be lül ki sza bott össze get
a rend bír sá got meg ál la pí tó ha tá ro zat ban meg kell  ha tá -
rozni.
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A 73. §-hoz

Az elõ ve ze tés re vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zás he lyé -
be lé põ ren del ke zés sze rint ez a kény szer in téz ke dés a jö -
võ ben ar ra is igény be ve he tõ, hogy az érin tet tet a szak ér tõi
vizs gá lat ra ál lít sák elõ. A mó do sí tás össz hang ban van a
Be. 106. §-a (3) be kez dé sé nek Javaslat szerinti mó do sí tá -
sá val. 

A 74. §-hoz

1. A Ja vas lat a nyo mo zó ha tó ság ré szé re tá jé koz ta tá si
kö te le zett sé get ír elõ a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész irá nyá -
ba ar ra az eset re, ha a dön té si ha tás kö rük be tar to zó ha tá ro -
zat meg ho za ta lá nak szük sé ges sé gét ész le li. Ilyen kö te le -
zett ség a ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint csu pán az el vég zen -
dõ el já rá si cse lek mé nyek te kin te té ben áll fenn. Az el já rás
so rán gyak ran vá lik szük sé ges sé bí ró sá gi vagy ügyé szi ha -
tá ro zat meg ho za ta la, s ezt az ese tek je len tõs ré szé ben elõ -
ször a nyo mo zó ha tó ság ész le li, ezért a tá jé koz ta tá si kö te -
le zett ség kiterjesztése a határozatokra mind a tör vé nyes -
ség, mind a nyomozás eredményességének szempontjából
indokolt.

2. A Be. 165. §-ának (1) be kez dé se egy ér tel mû en meg -
ha tá roz za, hogy a nyo mo zás ról az ügyész ren del ke zik, és a 
nyo mo zó ha tó sá got uta sít ja. A Ja vas lat ál tal be ik ta tott (6)
be kez dés ar ról az eset rõl ren del ke zik, ami kor a nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je – nyil ván va ló an a nyo mo zás cél ja, il let ve 
ha té kony sá ga szem pont já ból – ag gá lyos nak vé li az ügyé -
szi uta sí tást. A Ja vas lat sze rint ilyen kor a nyo mo zó ha tó -
ság ve ze tõ je, fe let tes szer ve út ján, elõ ter jesz tést te het a fe -
let tes ügyész hez, az elõ ter jesz tés nek azon ban nincs ha -
lasz tó ha tá lya. Az a tény, hogy a ren del ke zés sze rint az
elõ ter jesz tés re csak a fe let tes szerv út ján van le he tõ ség,
biz to sí té kot je lent a kel lõ en át nem gon dolt, meg ala po zat -
lan elõ ter jesz té sek el len, és össz hang ban áll az ügyész nek
a nyo mo zás ban be töl tött meg ha tá ro zó sze re pé vel. Szin tén
az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság eljárásbeli kapcsolata,
valamint célszerûségi, a nyomozás eredményességét szol -
gá ló indokok állnak a halasztó hatályt kizáró rendelkezés
hátterében.

A 75. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás fel so rol ja azo kat a sze mé lye ket, 
akik nek ne vét a nyo mo zá si cse lek mé nyek rõl ké szí ten dõ
jegy zõ könyv ben kö te le zõ en fel kell tün tet ni, e fel so ro lás -
ból azon ban hi ány zik a vé dõ. A Ja vas lat ezt a hi á nyos sá got 
meg szün te ti.

A 76. §-hoz

A Be. 169. §-ának (1) be kez dé se ren del ke zik ar ról, hogy 
a nyo mo zás so rán mi lyen kér dé sek rõl kell ha tá ro za ti for -

má ban dön te ni. A Ja vas lat a Be. ha tá lyos ren del ke zé se i -
vel, il let ve a Ja vas lat sze rin ti mó do sí tá sok kal összhangban 
egészíti ki a felsorolást.

A 169. § (1) be kez dé sé nek Ja vas lat sze rin ti szö ve ge a
ha tá lyos sza bá lyo zás ban fog lal ta kon kí vül ha tá ro za ti for -
mát ír elõ a vé dõ ki ren de lé sé nek vissza vo ná sá ról, ha an nak 
oka meg szûnt [Be. 49. § (2) bek.], az ügyek egye sí té sé rõl,
el kü lö ní té sé rõl, át té te lé rõl (Be. 72. §), a bûn ügyi költ ség
meg ál la pí tá sá ról [Be. 74. § (2.) bek.], a sze mé lyes költ ség -
men tes ség rõl, il let ve az oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le -
zés rõl [Be. 74. § (3)–(4) bek.], a tol mács ki ren de lé sé rõl,
ki zá rá sá ról, fel men té sé rõl, dí já nak meg ál la pí tá sá ról (Be.
114. §), a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ról [Be. 169. § (5) bek.], a fel -
füg gesz tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já rás foly ta tá sá ról
(Be. 188. §), a meg szün te tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já -
rás foly ta tá sá ról (Be. 191. §), a ha laszt ha tat lan nyo mo zá si
cse lek mény el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ról [Be. 195. §
(7) bek.].

A mó do sí tás in do ka egyes sza ka szok te kin te té ben az,
hogy a Be. egyéb ren del ke zé se i vel össz hang ba hoz za a
169. § (1) be kez dé sé nek sza bá lyo zá sát, a Be. 49. §-ának
(2) be kez dé se, a 74. §-ának (4) be kez dé se, a 169. §-ának
(5) be kez dé se, 188. §-a, a 191. §-a, 195. §-ának (7) be kez -
dé se ugyan is rög zí ti a ha tá ro za ti for mát. A tol mács ki ren -
de lé sé rõl, ki zá rá sá ról, fel men té sé rõl, dí já nak  megállapí -
tásáról szó ló sza bá lyo zás kö vet ke zik a Be. 114. §-ának
(3) be kez dé sé nek ren del ke zé sé bõl, mely sze rint a tör vény -
nek a szak ér tõk re vo nat ko zó ren del ke zé sei a tol mács ra is
irány adók. Az ügyek egye sí té se, el kü lö ní té se át té te le, va -
la mint a bûnügyi költség megállapítása olyan súlyú és
horderejû döntés, amely okvetlenül határozati formát
igényel.

Mel lõ zi vi szont a ha tá lyos fel so ro lás ból a Ja vas lat az
elõ ve ze tést, amely rõl a 169. § (1) be kez dé se sze rint nem
kell ha tá ro za tot hoz ni. Ez azon ban el len té tes a Be.
162. §-ával, mert e tör vény hely (2) be kez dé se sze rint er rõl
a kény szer in téz ke dés rõl is ha tá ro za tot kell hoz ni.

A 77. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest szû kí ti a Ja vas lat
azok nak az ada tok nak a kö rét, me lye ket az el ren delt nyo -
mo zás ról ké szült fel jegy zés nek tar tal maz nia kell. Vál to -
zat la nul szük sé ges a fel jegy zés ben fel tün tet ni, hogy mi -
lyen bûn cse lek mény mi att és mi kor in dult a nyo mo zás,
szük ség te len vi szont an nak meg je lö lé se, hogy ki el len in -
dí tot ták meg a bün te tõ el já rást. A Ja vas lat sze rin ti sza bá -
lyo zás ré szint ab ból in dul, ki, hogy a fel jegy zés nek csak az 
el já rás szem pont já ból leg lé nye ge sebb té nyek re kell szo rít -
koz nia, ré szint ele jét kí ván ja ven ni an nak a gya kor lat nak,
hogy a mé dia ér dek lõ dé se foly tán gyak ran már az el já rás
kez de tén, a gya nú sí tott kén ti ki hall ga tást meg elõ zõ en is -
mert té vá lik a le het sé ges ter helt(ek) ne ve. A tör vény je len -
le gi ren del ke zé se foly tán pl. ab ban az eset ben is meg kell
je le ní te ni a nyo mo zást el ren de lõ feljegyzésen a feljelentett 
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személy nevét, ha már a nyomozás elrendelésekor nyil ván -
va ló, hogy nem a feljelentett követte el a bûncselekményt.

A 78. §-hoz

A Be. ren del ke zé sei [170. § (3) bek., 174. § (1) bek.]
sze rint az ar ra jo go sult szerv a nyo mo zás el ren de lé sé rõl,
il le tõ leg a fel je len tés el uta sí tá sá ról at tól a nap tól szá mí tott
há rom na pon be lül kö te les ha tá roz ni, ame lyen a fel je len tés 
hoz zá meg ér ke zett, il let ve ame lyen a fel je len tés rõl tu do -
mást szer zett. A gya kor la ti ta pasz ta la tok azt iga zol ják,
hogy ez a ha tár idõ ese ten ként túl rö vid a meg ala po zott
dön tés meg ho za ta lá ra, il le tõ leg az azt kel lõ en alá tá masz tó
ada tok be szer zé sé re. A Ja vas lat ezért be ik tat ja a tör vény be 
az 1973. évi I. tör vény ál tal is mert, de a ha tá lyos sza bá lyo -
zás ban mel lõ zött fel je len tés ki egé szí té sé nek in téz mé nyét,
to váb bi ada tok be szer zé sé re biz to sít va idõt és esz kö zö ket
a nyo mo zó ha tó ság, il let ve az ügyész szá má ra, az adat szer -
zés idõ tar ta mát pe dig leg fel jebb ti zen öt nap ban ha tá roz va
meg. E ha tár idõ, va la mint az a ren del ke zés, hogy amennyi -
ben a fel je len tés ki egé szí té sét kö ve tõ en a nyo mo zást el -
ren de lik, a nyo mo zás határidejét a feljelentés kiegészítés
elrendelése napjától kell számítani, az eljárás elhúzódását
és a jogintézmény rendeltetés-ellenes alkalmazását hi va -
tott megakadályozni.

A 79. §-hoz

A Ja vas lat – össz hang ban a Be. 193. §-a (3) be kez dé sé -
nek mó do sí tá sá val – a tör vény 176. §-ának (2) be kez dé sét
is mó do sít ja. A 193. § (3) be kez dé sé nek mó do sí tá sa sze -
rint, ha a nyo mo zás ira ta i nak is mer te té sét kö ve tõ en in dít -
vá nyo zott el já rá si cse lek mény a 176. § (2) be kez dé sé nek
má so dik mon da tá ban meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül nem
vé gez he tõ el, a leg fõbb ügyész a nyo mo zá si ha tár idõt
meg hosszab bít hat ja. E ren del ke zés be ik ta tá sa mi att szük -
sé ges mó do sí ta ni a Be. 176. §-ának (2) be kez dé sét is, meg -
je le nít ve az ál ta lá nos két éves nyo mo zá si ha tár idõ höz kép -
es ti ki vé tel ként azt az ese tet, ami kor a nyo mo zás ira ta i nak
is mer te té sét kö ve tõ in dít vány alap ján to váb bi nyo mo zá si
cse lek mény el vég zé se ér de ké ben a nyo mo zás ha tár ide jét a 
leg fõbb ügyész meg hosszab bít ja. A nyo mo zás ha tár ide jé -
nek meg hosszab bí tá sát to váb bi ada tok be szer zé se, nyo -
mo zá si cse lek mé nyek fo ga na to sí tá sa te szi szük sé ges sé, a
hosszab bí tást elrendelõ határozat elleni panaszjog en ge dé -
lye zé se az eljárás további elhúzódásához, a panasz el bí rá -
lá sá nak szükségszerûen formális mivolta pedig a jog in téz -
mény kiüresedéséhez vezetne.

A 80. §-hoz

A Be. ha tá lyos szö ve ge a nyo mo zó ha tó ság egyéb adat -
szer zõ te vé keny sé ge ke re té ben a rend õr ség kü lön tör vény -

ben meg ha tá ro zott bûn ül dö zé si adat bá zi sá nak igény be vé -
te lét te szi le he tõ vé a nyo mo zó ha tó ság ré szé re a bün te tõ el -
já rás meg in dí tá sa után, an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy van -
nak-e bi zo nyí tá si esz kö zök és ezek hol ta lál ha tók. A reá
vo nat ko zó 2004. évi XIX. tör vény alap ján azon ban a Vám- 
és Pénz ügy õr ség is vé gez bû nül dö zõi te vé keny sé get, s a
tör vény 35–37. §-a ér tel mé ben bûn ül dö zé si adat bá zis sal is 
ren del ke zik. Ugyan ez ál la pít ha tó meg a Ha tár õr ség re vo -
nat ko zó an, a ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl szó ló 1997.
évi XXXII. tör vény alap ján, mely nek 65–77. §-a tar tal -
maz za a bûn ül dö zé si adat bá zis ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket. Mind ezek re te kin tet tel a Ja vas lat nem a rend õr ség, ha -
nem a tá gabb kört fel öle lõ bûnüldözõ szervek bûnüldözési
adatkezelési adatbázisainak igénybe vételi lehetõségérõl
rendelkezik.

A 81. §-hoz

A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zás ról szó ló
1996. évi CXII. tör vény (Hpt.) 51. §-a (2) be kez dé sé nek
d) pont ja ér tel mé ben a bank ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett -
sé ge nem áll fenn a fo lya mat ban lé võ bün te tõ el já rás ke re -
té ben el já ró nyo mo zó ha tó ság gal, ügyész ség gel szem ben e 
szer vek nek a pénz ügyi in téz mény hez in té zett  megkere -
sése ese tén, e tör vény te hát az ügyé szi jó vá ha gyást nem
kö ve te li meg. E ren del ke zés sel össz hang ban a Ja vas lat a
ha tá lyos sza bá lyo zást ki egé szí ti az zal, mi sze rint a  nyo -
mozó ha tó ság szá má ra le he tõ vé te szi, hogy a Hpt. ál tal
meg en ge dett kör ben ügyé szi jó vá ha gyás nél kül igé nyel -
hes sen ada to kat. Te kin tet tel ar ra, hogy nincs olyan tör vé -
nyi ren del ke zés, mely a hír köz lé si szol gál ta tást nyúj tó
szerv szá má ra ti tok tar tá si kö te le zett sé get ír elõ a fo lya mat -
ban lé võ bün te tõ el já rás so rán ada tot igény lõ nyo mo zó
 hatóság, il let ve ügyész ség vo nat ko zá sá ban, a hír köz lé si
szol gál ta tást nyúj tó szerv tõl be sze rez he tõ in for má ci ók pe -
dig a bün te tõ el já rás si ke res és gyors be fe je zé se szem pont -
já ból gyak ran el en ged he tet le nek, a Ja vas lat eb ben a kör -
ben is el te kint az ügyé szi jó vá ha gyás be szer zé sé nek meg -
kö ve te lé sé tõl. 

A 82. §-hoz

1. A Be. 43. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rint a ter -
helt jo go sult ar ra, hogy meg fe le lõ idõt és le he tõ sé get kap -
jon a vé de ke zés re va ló fel ké szü lés re. En nek, a ter hel ti jo -
gok szem pont já ból kulcs fon tos sá gú ren del ke zés nek a
tény le ges, gya kor la ti meg va ló su lá sát szol gál ja a Ja vas lat,
elõ ír va a nyo mo zó ha tó ság szá má ra azt a kö te le zett sé get,
mi sze rint a gya nú sí tott ki hall ga tá sá ról olyan idõ ben in téz -
ked jék, hogy a jel zett jog ér vé nye sü lé se ne szen ved hes sen
csor bát.

 
2. A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör -

vény 283. §-a sze rint nem bün tet he tõ ká bí tó szer rel vissza -
élés mi att az ugyan ezen §-ban meg ha tá ro zott el kö ve té si
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mó dok va la me lyi két meg va ló sí tó sze mély, ha az el sõ fo kú
íté let meg ho za ta lá ig ok irat tal iga zol ja, hogy leg alább hat
hó na pig fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke -
ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré -
sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett
részt. 

A bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok jo gi ter mé sze te,
hogy a cse lek mény az el kö ve tés kor tény ál lás sze rû és jog -
el le nes, ezért bün te ten dõ, de az el bí rá lás idõ pont já ban va -
la mely utóbb be kö vet ke zett kö rül mény mi att a fe le lõs ség -
re vo nás ra nem ke rül sor, va gyis a bün tet he tõ sé get meg -
szün te tõ ok min dig a cse lek mény el kö ve té sét kö ve tõ en ke -
let ke zik, és je lent ke zik bün tet he tõ sé gi aka dály ként. A
bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok ész le lé se (meg ál la pí tá sa)
ese tén a bün te tõ ügyek ben el já ró szer vek a Btk. és a Be.
ren del ke zé sei alap ján kö te le sek az el já rást meg szün tet ni,
mert a meg szün te tõ ok fenn ál lá sa ese tén az el já rás a to váb -
bi ak ban nyil ván va ló an nem foly tat ha tó. Igaz ez a Btk.
283. §-ában meg fo gal ma zott – az el te re lés ben rész vé tel -
hez, mint fel té tel hez kö tött – bün tet he tõ sé get meg szün te tõ
ok ese tén is. A ha tá lyos Be. ak ként ren del ke zik, hogy ha a
Btk. 283. §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün -
te tõ ok ból az el já rás meg szün te té sé nek le het he lye, és a ká -
bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott vál lal ja a ká bí tó szer-füg gõ sé -
get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí tó szer-hasz ná la tot más el lá tá -
son, vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló rész -
vé telt, az ügyész a vád eme lést egy évi idõ tar tam ra el ha -
laszt ja. E ren del ke zés 2003. jú li us 1. nap ján lé pett ha tály -
ba, és az az óta el telt idõ ta pasz ta la tai alap ján cél sze rû nek
tû nik egyér tel mû sí te ni az el te re lés re vo nat ko zó eljárási
rendelkezéseket. 

A je len leg ha tá lyos ren del ke zés alap ján ugyan is az el te -
re lés ben va ló rész vé tel le he tõ sé ge csak az ügyé szi vád -
eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló ha tá ro zat alap ján nyí lik meg,
te hát ha va la ki a vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt ön kén te sen
alá ve ti ma gát az el te re lés ben va ló rész vé tel nek, ez a Be.
je len le gi sza bá lyai sze rint [226. § (2) bek.] nem szá mít ha tó 
be a vád eme lés el ha lasz tá sa alat ti idõ tar tam nak, és így
nem ered mé nyez a Btk. sze rin ti bün tet he tõ sé get meg szün -
te tõ okot. 

Nyil ván va ló an in do kolt, hogy az el te re lés ben, amely
gyó gyí tó ke ze lés is le het, a ká bí tó szer-él ve zõ mi nél ha ma -
rabb ré sze sül hes sen, és ez az idõ tar tam, ame lyet a vád eme -
lés el ha lasz tá sá ról szó ló ha tá ro zat elõtt a gyó gyí tó ke ze lés -
ben töl tött be szá mít son a Btk. 283. §-a ál tal meg ha tá ro zott
hat hó nap ba. Ezért a Ja vas lat a Be. 179. §-át egy új ren del -
ke zés sel egé szí ti ki, mely sze rint, ha a nyo mo zás ada tai
alap ján a Btk. 283. §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get
meg szün te tõ ok ból az el já rás meg szün te té sé nek le het he -
lye, en nek fel té te le i rõl a nyo mo zó ha tó ság a gya nú sí tot tat
tá jé koz tat ja. A tá jé koz ta tás nyil ván va ló an nem te remt kö -
te le zett sé get a gya nú sí tott ré szé re, te hát sza ba don mér le -
gel he ti, hogy igény be kí ván ja-e ven ni a ká bí tó szer-füg gõ -
sé get gyó gyí tó ke ze lést, a ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ
más el lá tást vagy a meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son
való részvételt. 

A 83. §-hoz

1. Az Al kot mány bí ró ság a 43/2004. (XI. 17.) AB ha tá -
ro za tá ban meg ál la pí tot ta, mi sze rint al kot mány el le nes
hely zet ke let ke zett an nak kö vet kez té ben, hogy a Be. a ha -
tó sá gi ta nú al kal ma zá sá val kap cso la to san nem sza bá lyoz -
ta az Al kot mány 54. §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint
59. §-ának (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott alapvetõ jogok
védelmének eljárási garanciáit.

Az AB ha tá ro zat sze rint al kot mány el le nes sé get ered -
mé nyez a ha tó sá gi ta nú hi va tal ból tör té nõ al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zás, a tör vény ugyan is nem
tar tal maz za, me lyek azok a fel té te lek, ame lyek fenn ál lá sa
ese tén mód van ha tó sá gi ta nú al kal ma zá sá ra. A sza bá lyo -
zás hi á nyos sá ga foly tán a ha tó ság ne vé ben el já ró sze mély
in do ko lat la nul szé les mér le ge lé si jog kör rel ren del ke zik,
ami kor ar ról dönt, hogy az el já rá si cse lek mény nél al kal -
maz-e ha tó sá gi ta nút, ugyan ak kor dön té sé nek kö vet kez -
mé nye ként a nyo mo zá si cse lek mény érin tett je kö te les a
ha tó sá gi ta nú köz re mû kö dé sét tûrni.

Emel lett – utal rá az AB ha tá ro zat –, a ha tá lyos jo gi sza -
bá lyo zás nem nyújt kel lõ biz to sí té ko kat ar ra néz ve, hogy
az el já rás ban va ló ban pár tat lan, el fo gu lat lan, az ügy ben ér -
dek te len sze mély mû köd jék köz re ha tó sá gi ta nú ként, to -
váb bá a tör vény nem rög zí ti a ha tó sá gi ta nú köz re mû kö dé -
sé nek kor lá ta it sem. Így nem ren de zi a tör vény a ha tó sá gi
ta nú ti tok tar tá si kö te le zett sé gét, nem ál lít jo gi kor lá tot az
elé, hogy a ta nú a meg szer zett in for má ci ót nyil vá nos ság ra
hoz za, fel hasz nál ja. A tör vény ben meg ha tá ro zott nyo mo -
zá si cse lek mé nyek nél köz re mû kö dõ ha tó sá gi ta nú szük -
ség kép pen be te kin tést nyer a nyo mo zá si cse lek mé nyek kel
érin tett sze mé lyek ma gán éle té be, olyan in for má ci ók bir to -
ká ba jut, me lyek az érin tet tek Al kot mány ál tal vé dett ma -
gán szfé rá ja, ma gán tit ka i nak, sze mé lyes ada ta i nak kö ré be
tar toz nak. A ha tá lyos sza bá lyo zás – mely nem ál lít jo gi
kor lá tot a ha tó sá gi ta nú tu do má sá ra ju tott ezen ada tok fel -
hasz ná lá sa, nyil vá nos ság ra ho za ta la elé – te hát al kot mány -
el le nes hely ze tet idéz elõ, hi á nyos sá ga foly tán sé rül az
érin tet tek nek az Al kot mány 54. §-ának (1) be kez dé sé ben,
va la mint 59. §-ának (1) be kez dé sé ben szabályozott alap -
ve tõ joga.

Vé gül utal ar ra is az AB ha tá ro zat, hogy a Be.
183. §-ának (2) be kez dé se ki mond ja, mi sze rint a nyo mo -
zá si cse lek mé nyek elõtt a ha tó sá gi ta nút a jo ga i ról és kö te -
le zett sé ge i rõl fel kell vi lá go sí ta ni, ugyan ak kor a ha tó sá gi
ta nú jo ga it, kö te le zett sé ge it jog sza bály nem ha tá roz za
meg.

Az AB ha tá ro zat ban meg fo gal ma zott al kot má nyos sá gi
ag gá lyok or vos lá sa ér de ké ben szük sé ges sé vált a ha tó sá gi
ta nú ra vo nat ko zó sza bá lyok, va gyis a Be. 183. §-ának tel -
jes kö rû új ra fo gal ma zá sa. 

2. An nak ér de ké ben, hogy a ha tó ság ne vé ben el já ró sze -
mély ne ren del kez zen rend kí vül szé les mér le ge lé si jog kör -
rel a ha tó sá gi ta nú al kal ma zá sá ról va ló dön tés ben, a Ja vas -
lat kor lá toz za a hi va tal ból tör té nõ al kal ma zás le he tõ sé gét.
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A ha tá lyos szö veg sze rint az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság
az adott el já rá si cse lek mé nyek nél ha tó sá gi ta nút bár mi kor
hi va tal ból is al kal maz hat, ugyan ak kor az al kal ma zá sát el -
sõd le ge sen in dít vány ra, hi va tal ból csak má sod la go san le -
het el ren del ni. Bár mind két eset ben (in dít vány ra, il let ve
hi va tal ból) az el ren de lés a nyo mo zá si cse lek ménnyel érin -
tett sze mély ér de ke it szol gál ja, az AB ha tá ro zat foly tán in -
do kolt to váb bi fel té te le ket szab ni a ha tó sá gi ta nú hi va tal -
bó li al kal ma zá sá nak el ren de lé sé re. Ezért a Ja vas lat sze rint
hi va tal ból csak ak kor van he lye ha tó sá gi ta nú al kal ma zá -
sá nak, ha az adott el já rá si cse lek ménnyel érin tett sze mély
ír ni-ol vas ni nem tud, a tizennegyedik életévét nem töltötte
be, de hivatalból akkor is alkalmazható, hatósági tanú, ha
az eljárással érintett személy az érdekeinek védelmére
egyéb okból feltehetõen nem képes.

3. Az AB ha tá ro zat nak az a meg ál la pí tá sa, mi sze rint a
tör vény nem nyújt kel lõ biz to sí té kot ar ra, hogy az el já rás -
ban va ló ban pár tat lan, el fo gu lat lan, az ügy ben ér dek te len
sze mély mû köd jék köz re ha tó sá gi ta nú ként, a ha tá lyos tör -
vény 183. §-a (3) be kez dé sé nek új ra fo gal ma zá sát te szi
szük sé ges sé. A ha tá lyos sza bá lyo zás ugyan is nem zár ja ki
egy ér tel mû en ér de kelt sze mély ha tó sá gi ta nú kén ti el já rá -
sát, úgy fo gal maz va, hogy ha tó sá gi ta nú ként „le he tõ leg”
ér dek te len sze mélyt kell igény be ven ni, és le he tõ vé te szi,
hogy az el já ró ügyész ség vagy nyo mo zó ha tó ság al kal ma -
zott ja is lehessen hatósági tanú, abban az esetben, ha más
személy igénybevételének elháríthatatlan akadálya van.

A Ja vas lat ezért úgy mó do sít ja a ha tó sá gi ta nú ként
igény be ve he tõ sze mé lyek kö rét, hogy el hagy ja a „le he tõ -
leg” ki té telt és ki mond ja: ha tó sá gi ta nú ként ér dek te len
sze mélyt kell igény be ven ni. Emel lett ki zár ja an nak a le he -
tõ sé gét is, hogy az el já ró ügyész ség vagy nyo mo zó ha tó -
ság al kal ma zott ja le hes sen ha tó sá gi ta nú, to váb bá ki ter -
jesz ti a ti lal mi kört az el já ró ügyész, a nyo mo zó ha tó ság
tag ja il let ve al kal ma zott ja mel lett ezek hoz zá tar to zó i ra is.

4. A nyo mo zá si cse lek ménnyel érin tett sze mély ma gán -
éle tét, s az eh hez kap cso ló dó al kot má nyos jo ga it sér tõ sza -
bá lyo zás meg szün te té se ér de ké ben a Ja vas lat ak kép pen
mó do sít ja a ha tó sá gi ta nú ra vo nat ko zó sza bá lyo kat, hogy a 
ha tó sá gi ta nút ter he lõ – a nyo mo zá si cse lek mény so rán tu -
do má sá ra ju tott té nyek re, ada tok ra, kö rül mé nyek re vo nat -
ko zó – ti tok tar tá si kö te le zett sé get ír elõ. Az el já ró ha tó ság
tag ja a ha tó sá gi ta nút a jo ga i ról, il let ve kö te le zett sé ge i rõl
tör té nõ fi gyel mez te té se ke re té ben fel vi lá go sít ja a ti tok tar -
tá si kö te le zett sé gé rõl, amely tel jes kö rû ab ban az ér te lem -
ben, hogy az el já rá si cse lek mény so rán tu do má sá ra ju tott
min den adat ra ki ter jed, és min den ki vel szem ben fenn áll.
A ti tok tar tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó ren del ke zés meg -
fo gal ma zá sá val függ össze a Btk.-nak a Javaslat szerinti új
bûncselekménnyel, az „igazságszolgáltatással kap cso lat -
ban elkövetett titoksértés”-sel történõ kiegészítése.

Te kin tet tel ar ra, hogy utóbb, az el já rás so rán szük sé ges -
sé vál hat a ha tó sá gi ta nú ta nú kén ti ki hall ga tá sa, a Ja vas lat
ren del ke zé se sze rint az a bí ró ság, ügyész vagy nyo mo zó

ha tó ság, amely elõtt az el já rás fo lya mat ban van, az ügy tár -
gyát érin tõ té nyek re, ada tok ra, kö rül mé nyek re néz ve a ha -
tó sá gi ta nút a ti tok tar tá si kö te le zett ség alól fel ment he ti. Ha 
azon ban a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
nem men tet te fel, a ha tó sá gi ta nú olyan té nyek re, ada tok ra, 
kö rül mé nyek re néz ve, amely re ti tok tar tá si kö te le zett ség
ter he li, nem hall gat ha tó ki.

5. A Ja vas lat az AB ha tá ro zat nak va ló meg fe le lés ér de -
ké ben a Be. egyes sza ka sza i ban fel tün te tett, a ha tó sá gi ta -
nút meg il le tõ jo go kat össze fog lal ja és ki mond ja, hogy a
ha tó sá gi ta nú a nyo mo zá si cse lek mény re ész re vé telt te het,
a ta nú költ sé ge i nek meg té rí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé -
sek sze rint jo go sult költ ség té rí tés re, illetve a Be. ren del ke -
zé sei alapján jogosult személyi védelemre.

 
A 84. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás az ál lam- és jog tu do má nyi kar
nap pa li ta go za tán jo gász sza kon hall ga tói jog vi szony ke -
re té ben szer ve zett szak mai gya kor la tát töl tõ sze mély ré -
szé re te szi le he tõ vé, hogy – a vo nat ko zó ren del ke zés ben
meg fo gal ma zott egyéb fel té te lek mel lett – a nyo mo zá si
cse lek mé nyen je len le gyen. A Ja vas lat meg szün tet ve az
egyes ok ta tá si for mák kö zöt ti in do ko lat lan meg kü lön böz -
te tést a nap pa li ta go zat ki té telt mel lõ zi a tör vény szö ve gé -
bõl, va la mint – az érin tet tek mi nél ma ga sabb szin tû szak -
mai kép zett sé gé nek biz to sí tá sa ér de ké ben – azo nos fel té -
te lek mel lett le he tõ vé te szi az eljárási cselekményeken
való részvételt a Rendõrtiszti Fõiskola szakmai gya kor la -
tot töltõ hallgatói számára is.

A 85. §-hoz

1. Ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve tet te
ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí -
tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló rész vé tel nek, és az a
bün tet he tõ ség meg szû né sét ered mé nyez he ti, nem cél sze -
rû, hogy a nyo mo zó ha tó ság vád eme lé si ja vas lat tal küld je
meg az ira to kat az ügyész nek, és nem cél sze rû az sem,
hogy az ügyész a Be. 222. §-ának (2) be kez dé se alap ján a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról ha tá roz zon. Ezért a Ja vas lat a
Be. 188. §-ának (1) be kez dé sét az zal az új h) pont tal egé -
szí ti ki, hogy amennyi ben a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott
a nyo mo zás so rán ön ként alá ve tet te ma gát az el te re lés
alap já ul szol gá ló ke ze lé si faj ták va la me lyi ké nek, és ez a
nyo mo zás ira ta i nak is mer te té se kor még tart, a nyomozást
fel kell függeszteni. Erre a Javaslat a Be. 189. §-a (1) be -
kez dé sé nek módosításával a nyomozó hatóságot is fel jo -
go sít ja. 

2. A Ja vas lat ki egé szí ti a Be. 188. §-ának (2) be kez dé sét 
az zal, hogy ha a fel füg gesz tés oka meg szûnt, il le tõ leg, ha a 
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188. §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zott ok -
ból kell a nyo mo zást foly tat ni, a nyo mo zás foly ta tá sát el -
ren de lõ ha tá ro zat el len nincs he lye pa nasz nak. Az e tör -
vény he lyen sza bá lyo zott okok ob jek tí vek, il let ve nem zet -
kö zi kö te le zett ség bõl fakadnak, ezért nem indokolt a
jogorvoslat biztosítása.

A 86. §-hoz

Azok nak az ese tek nek a fel so ro lá sát, me lyek ben ha tá -
lyos sza bá lyo zás sze rint a nyo mo zó ha tó ság is jo go sult a
nyo mo zás fel füg gesz té sé re, a Ja vas lat ki egé szí ti a Ja vas lat
elõ zõ sza ka sza ál tal be ik ta tott azon eset tel, ami kor a gya -
nú sí tott ön ként alá ve tet te ma gát az el te re lés ben va ló rész -
vé tel nek [Be. 188. §-a (1) be kez dé sé nek új h) pontja]. 

Fi gye lem mel ar ra, hogy a Ja vas lat a Be. 188. §-a (1) be -
kez dé sé nek c) pont ját, mely fel füg gesz té si ok ként ha tá roz -
za meg azt az ese tet, ha az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás ban
nem volt meg ál la pít ha tó, ha tá lyon kí vül he lye zi, a Ja vas lat 
ezt az ese tet a jö võ ben nem ne ve sí ti ab ban a fel so ro lás ban,
amely a nyo mo zó ha tó ság ál tal is meg hoz ha tó fel füg gesz -
tõ ha tá ro za tok ról ren del ke zik. 

A 87. §-hoz

1. A ha tá lyos tör vény 188. §-a (1) be kez dé sé nek c)
pont já ban je lölt okot a Ja vas lat – a Be. 190. §-a (1) be kez -
dé sé nek ha tá lyos i) pont ja he lyé be lé põ ren del ke zés ként –
a nyo mo zást meg szün te tõ okok so rá ba ik tat ja be, egy sze -
rûb bé té ve ez ál tal az el já rást: A ha tá lyos sza bá lyo zás alap -
ján ugyan is, ha az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás ban nem volt
meg is mer he tõ, az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság elõbb 
a nyo mo zás fel füg gesz té sé rõl, majd – az el évü lés be kö vet -
kez tét kö ve tõ en – a nyo mo zás meg szün te té sé rõl hoz ha tá -
ro za tot. A Ja vas lat az em lí tett szer vek ad mi niszt rá ci ós és
mun ka ter hét csök ken ti az ál tal, hogy a „két lép csõs” meg -
szün te tés he lyett ele ve meg szün te té si ok ként fo gal maz za a 
jel zett ese tet. Te kin tet tel a ha tá lyos sza bá lyo zás nak is ré -
szét ké pe zõ ar ra a ren del ke zés re, mely sze rint a meg szün -
te tés – ha a Be. ki vé telt nem tesz – nem aka dá lya az el já rás
foly ta tá sá nak, az új sza bá lyo zás nem gá tol ja az ál lam bün -
te tõ igé nyé nek ér vé nye sü lé sét. A Ja vas lat rög zí ti azt is,
hogy e pont alap ján a nyo mo zást a nyo mo zó ha tó ság is
megszüntetheti.

  
2. A Ja vas lat sza bá lyo zá sa sze rint – a Btk. meg fe le lõ

mó do sí tá sa foly tán – a tár sa da lom ra ve szé lyes ség hi á nya
vagy meg szû né se nem bün tet he tõ sé gi aka dály, a meg ro vás 
elõ fel té te le te hát nem a bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg -
szün te tõ ok meg lé te [Be. 190. § (1) bek. d) pont], ha nem
az, hogy a cse lek mény már nem, vagy oly cse kély mér ték -
ben ve szé lyes a társ da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal -
maz ha tó leg eny hébb bün te tés ki sza bá sa vagy más in téz ke -

dés al kal ma zá sa is szük ség te len. A Ja vas lat ezért a nyo mo -
zás meg szün te té sé nek ese te it fel so ro ló 190. § (1) be kez dé -
sét új j) pont tal egé szí ti ki, amely en nek az anya gi jo gi vál -
to zás nak meg fe le lõ en kü lön ne ve sí ti a tár sa da lom ra ve szé -
lyes ség cse kély fo kát vagy hi á nyát, mint meg szün te tõ
okot. A Ja vas lat nem vál toz tat azon, hogy ezek ben az ese -
tek ben az ügyész meg ro vást alkalmaz.

3. A Be. 190. §-a (1) be kez dé sé nek ha tá lyos i) pont ja
sze rint, ha a meg ha tá ro zott sze mély el len fo lyó nyo mo zás
meg in dí tá sá tól szá mí tott két év el telt, a nyo mo zást meg
kell szün tet ni. A Ja vas lat nem kí ván vál toz tat ni a Be.
176. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti azon ren del ke zé sen,
mely sze rint a meg ha tá ro zott sze mély el len fo lyó nyo mo -
zás az el sõ gya nú sí tott kén ti ki hall ga tás tól szá mí tott két
évig ter jed het, mert ez a sza bály ga ran ci á lis je len tõ sé gû. 

Mind az Al kot mány, mind a Ma gyar Köz tár sa ság nem -
zet kö zi jo gi kö te le zett sé gei kö ve tel mény ként fo gal maz -
zák meg “az éssze rû idõn be lül va ló tár gya lás” el vét. Az
Al kot mány 57. §-a a jog or vos lat kap csán mond ja ki, hogy
a jog vi tá kat éssze rû idõn be lül kell el bí rál ni, míg az 1993.
évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az em be ri jo gok és az
alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl szó ló, Ró má ban, 1950.
no vem ber 4-én kelt Egyez mény 6. Cik ke 1. pont já nak el sõ
mon da ta sze rint „min den ki nek jo ga van ar ra, hogy ügyét a
tör vény ál tal lét re ho zott füg get len és pár tat lan bí ró ság tisz -
tes sé ge sen, nyil vá no san és éssze rû idõn be lül tár gyal ja, és
hoz zon ha tá ro za tot pol gá ri jo gi jo gai és kö te le zett sé gei
tár gyá ban, il le tõ leg az el le ne fel ho zott bün te tõ jo gi vá dak
meg ala po zott sá gát il le tõ en”. Az Em be ri Jo gok Eu ró pai
Bí ró sá gá nak gya kor la ta ki emelt je len tõ sé get tu laj do nít a
jog vi ták éssze rû idõn be lül tör té nõ el bí rá lá sá nak. A Bí ró -
ság ítél ke zé si gya kor la tá nak fon tos sa já tos sá ga, hogy nem
az adott or szág igaz ság szol gál ta tá sát az adott idõ szak ban
jel lem zõ át la gos per tar ta mot, ha nem a pa na szos konk rét
ügyé nek idõ igé nyét ve szik fi gye lem be, ezen be lül is vizs -
gál va a per egyes sza ka sza i nak, el já rá si fá zi sa i nak idõ tar -
ta mát, il le tõ leg azt, hogy a bí ró ság min dent meg tett-e an -
nak ér de ké ben, hogy az el já rás fo lya ma tos sá gát biz to sít sa
és a jog vi ta el bí rá lá sá ra minél elõbb sor kerüljön. 

Ugyan ak kor a Be. 190. §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja
hi bás, mert a két éves ha tár idõ el tel te ese té re a nyo mo zás
au to ma ti kus meg szün te té sét ír ja elõ, füg get le nül at tól,
hogy a két éves nyo mo zás so rán mi lyen bi zo nyí té ko kat si -
ke rült össze gyûj te ni. A Ja vas lat ezért a Be. 190. §-a (1) be -
kez dé se i) pont já ban írt ren del ke zés el ha gyá sa mel lett a
Be. 190. §-át egy új (3) be kez dés sel egé szí ti ki, amely azt
ír ja elõ, mi sze rint ha a meg ha tá ro zott sze mély gya nú sí tott -
kén ti ki hall ga tás tól szá mí tott két év el telt, az ügyész a ren -
del ke zés re ál ló ada tok alap ján dönt ar ról, hogy a nyo mo -
zást meg kell-e szün tet ni, vagy a nyo mo zás ira ta it a gya nú -
sí tot tal is mer tet ni le het, és ezt kö ve tõ en vád eme lés nek, a
vád eme lés el ha lasz tá sá nak, vagy az ügy köz ve tí tõi el já rás -
ra uta lá sá nak van-e alap ja.
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A 88. §-hoz

1. A Be. 190. §-ának (1) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal szün te ti meg. A
191. § (1) és (2) be kez dé se ér tel mé ben a meg szün te tõ ha tá -
ro zat nem aka dá lya utóbb az el já rás foly ta tá sá nak, me lyet
az ügyész, ha pe dig a nyo mo zást az ügyész szûn tet te meg,
a fe let tes ügyész ren del het el. Te kint ve, hogy a meg szün te -
tést a tör vény a ha tá ro za ti for má hoz kö ti, in do kolt an nak
rög zí té se, hogy a foly ta tás el ren de lé se is meg kö ve te li a ha -
tá ro za ti for mát. A Be. ál ta lá nos ér vé nyû sza bá lyo zá sa sze -
rint a nyo mo zás so rán ho zott ha tá ro za tok el len  jogorvos -
lati jog il le ti meg azt, aki re néz ve a ha tá ro zat ren del ke zést
tar tal maz [Be. 195. § (1) bek.]. A Ja vas lat a Be.
195. §-ának (1) be kez dé sét az zal egé szí ti ki, hogy ezen ál -
ta lá nos sza bály alól a tör vény ki vé telt te het. A nyo mo zás
foly ta tá sá nak el ren de lé se tár gyá ban hozott határozat ellen
a Javaslat – erre a módosítási javaslatra alapozva – kizárja
a panaszjogot, mivel az merõben formális lenne. 

2. A 191. §-ának (3) be kez dé se nem tün te ti fel az
ügyészt a nyo mo zás foly ta tá sá nak el ren de lé sé re jo go sul -
tak kö ré ben an nak el le né re, hogy a nyo mo zó ha tó ság nyo -
mo zást meg szün te tõ ha tá ro za ta el le ni pa naszt az ügyész
bí rál ja el, és az ügyész dönt het a nyo mo zás foly ta tá sá ról is, 
nem pe dig a fe let tes ügyész. A Javaslat kiküszöböli ezt a
hiányosságot. 

A 89. §-hoz

A Ja vas lat ki egé szül az ar ra az eset re vo nat ko zó ren del -
ke zés sel, ami kor a nyo mo zás ira ta i nak meg is me ré se so rán
a gya nú sí tott vagy a vé dõ a nyo mo zás ki egé szí té sét in dít -
vá nyoz za vagy egyéb in dít ványt ter jeszt elõ, az in dít vány -
nak az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság helyt ad, de az
in dít vány alap ján el ren delt nyo mo zá si cse lek mény a Be.
176. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban meg ál la -
pí tott ha tár idõn be lül nem vé gez he tõ el. An nak ér de ké ben, 
hogy a szük sé ges nek ítélt nyo mo zá si cse lek mény még is
fo ga na to sít ha tó le gyen, a Ja vas lat le he tõ vé te szi, hogy az
ügyész elõ ter jesz té sé re a leg fõbb ügyész a nyo mo zás ha -
tár ide jét leg fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít sa.
A Be. 193. §-ának a gya nú sí tott, a vé dõ és a sér tett
irat-meg is me ré si jo gá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it a Ja vas -
lat az zal egé szí ti ki, hogy e jogokat az így meg hosszab bí -
tott nyo mo zás során elvégzett nyomozási cselekmény
folytán keletkezett iratokra nézve is biztosítja.

A 90. §-hoz

A Ja vas lat a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ál tal az ügyé -
szi vád el eme lés el ha lasz tá sa elõtt igény be vett gyó gyí tó
ke ze lés idõ tar ta mát is fi gye lem be ven ni ren de li a tör vény
ál tal elõ írt hat hó na pos ha tár idõ szá mí tá sá nál. Ha a hat hó -

na pos ke ze lés a nyo mo zás ira ta i nak meg is me ré se kor még
nem fe je zõ dött be, er re az eset re a Ja vas lat a Be. 194. §-át
egy új (2) be kez dés sel egé szí ti ki, mely sze rint ezt a tényt a
nyo mo zás ira ta i nak is mer te té sé rõl szó ló jegy zõ könyv ben
fel kell tün tet ni, és az ezt iga zo ló ok ira tot a nyo mo zás ira -
ta i hoz kell csa tol ni. A Be. 194. §-ának új be kez dés sel tör -
té nõ ki egé szí té se a Be. 188. §-a (1) be kez dé sé nek, a Ja vas -
lat tal be ik ta tott h) pontjával van összefüggésben. 

A 91. §-hoz

A Ja vas lat meg te rem ti a pa nasz és az el len ve tés pon tos
fo gal mi el ha tá ro lá sát. A Be. 195. §-ának (1) be kez dé sét il -
le tõ en a Ja vas lat tar tal mi lag nem tér el a ha tá lyos sza bá lyo -
zás tól, hi szen a tör vény ki vé telt meg ál la pí tó sza bá lya az
ál ta lá nos sza bályt – az ar ra va ló ki fe je zett uta lás hi á nyá -
ban is – rend sze rint le ront ja, ugyan ak kor a Ja vas lat ál tal
be ik ta tott szö veg rész vi lá gos sá teszi, hogy a törvény egyes 
esetekben kizárja a panasz lehetõségét. 

Az új (8) be kez dés – a Be. 196. §-ának mó do sí tá sá val
össze füg gés ben – ak ként ren del ke zik, hogy a tör vény ben
ki zárt, el ké sett vagy nem a jo go sult tól szár ma zó pa naszt
in do ko lás nél kül el kell uta sí ta ni. A ha tá lyos sza bá lyo zás
sze rint az ilyen pa na szo kat el len ve tés ként kell el bí rál ni,
azon ban ez egy részt sem mi fé le ér de mi ga ran ci át nem je -
lent, az el len ve tés jog in téz mé nyé nek jel le gé re is fi gye lem -
mel. Más részt ezek ben az ese tek ben a pa nasz el len ve tés -
ként tör té nõ el bí rá lá sa is for má lis, mert az ilyen pa na szok
el uta sí tá sa tör vény sze rû, mér le ge lést nem enged. 

A 92. §-hoz

A Ja vas lat az elõ zõ ren del ke zés sel össz hang ban új ra fo -
gal maz za a Be. 196. §-ának má so dik mon da tát, így az el -
ké sett vagy a nem a jo go sult sze mély tõl szár ma zó pa nasz – 
szem ben a Be. ha tá lyos 196. §-ával – nem bí rál ha tó el el -
len ve tés ként. Ez zel egy ér tel mû vé vá lik, hogy el len ve tés -
nek csak a nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé se, vagy in téz ke dé -
sé nek el mu lasz tá sa el len van helye.

A 93. §-hoz

A Ja vas lat vi szony lag szé les kör ben új ra sza bá lyoz za a
tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek és más bün te tõ el já -
rás ban va ló fel hasz ná lá sá nak ese te it. A ha tá lyos tör vény
le he tõ vé te szi, hogy az ügyész ál tal vég zett nyo mo zás ese -
tén tit kos adat szer zést bár mi lyen bûn cse lek mény mi att el
le hes sen ren del ni. Te kin tet tel azon ban ar ra, hogy a Be. 28.
§ (4) be kez dé sé nek e) pont ja sze rint az ügyész bár mi lyen
ügy ben ma gá hoz von hat ja a nyo mo zást, a Be. 201. §-ának
ha tá lyos (2) be kez dé se a szük sé ges ség és ará nyos ság al -
kot má nyos kö ve tel mé nye i vel össze füg gés ben ag gá lyos. A 
Ja vas lat az ügyész ál tal vég zett nyo mo zá sok ese té ben pon -
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to san meg ha tá roz za azon bûn cse lek mé nyek kö rét, ame -
lyek mi att fo lyó el já rás ban – a 201. §-ának (1) be kez dé sén
túl – tit kos adat szer zés nek he lye le het. A Be. 202. §-ának a 
Ja vas lat ál tal mó do sí tott (2) be kez dé se a 201. § (1) be kez -
dé sé ben nem sze rep lõ, a Be. 29. §-a, il let ve 474. §-a
alapján kizárólagos ügyészségi hatáskörbe tartozó azon
bûncselekmények felsorolását tartalmazza, amelyek miatt
a titkos adatszerzésnek helye lehet.

A 94. §-hoz

1. A Be.-nek a Ja vas lat tal mó do sí tott 206. §-a meg ha tá -
ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén le he tõ vé te szi a tit kos
adat szer zés ered mé nyé nek fel hasz ná lá sát a tit kos adat -
szer zés alap já ul szol gá ló bün te tõ el já rá son kí vül is. A Ja -
vas lat a Be. 204. §-a (4) be kez dé sé nek mó do sí tá sá val le he -
tõ vé te szi az ada tok tá ro lá sát ab ból a cél ból, hogy az en ge -
dély ere de ti ke re te in túl me nõ en meg szer zett ada tot ké sõbb 
fel le hes sen hasz nál ni, az az e mó do sí tás az alap ja an nak,
hogy a bün te tõ el já rás ban a Be.-nek a Ja vas lat tal módo sí -
tott 206. §-a alapján a késõbbiekben a megszerzett bi zo -
nyí ték felhasználható. 

2. A Ja vas lat 94. §-ának (2) be kez dé se a Be. 204. §-a
(5) be kez dé sét mó do sít ja úgy, hogy nyo mós bûn ül dö zé si
ér dek re te kin tet tel a tit kos adat szer zés rõl ké szült je len tés -
bõl mel lõz ni ren de li a nyo mo zás so rán alkalmazott fedett
nyomozó nevét.

3. A Ja vas lat a Be. 205. §-ában a tit kos adat szer zés ered -
mé nyé nek meg is me ré sé re jo go sult bí ró sá gi ve ze tõk kö rét
egé szí ti ki. A ha tá lyos tör vény csak a Be. 207. §-ának
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga tá si ve ze tõt, a me -
gyei bí ró ság el nö két ha tal maz za fel ar ra, hogy a tit kos
adat szer zés en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos bí ró sá gi ira to -
kat meg is mer je. A Ja vas lat a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el -
nö ke mel lett ne ve sí ti az ügyel osz tást vég zõ bí ró sá gi ve ze -
tõt is. A tör vény hely ki egé szí té se azért szük sé ges, mert a
me gyei bí ró ság el nö ke, il let ve a bí ró ság ra ér ke zõ ügyek
bí rák kö zöt ti el osz tá sát vég zõ ve ze tõ nem fel tét le nül
ugyan az a sze mély, ugyan ak kor a tény le ges ügyel osz tást
vég zõ bí ró sá gi ve ze tõ szá má ra is szük sé ges biztosítani a
megismerési jogosultságot, mivel enélkül igazgatási úton
nem érvényesíthetõek pl. a kizárásra vonatkozó szabályok.

A 95. §-hoz

1. A 2003. évi II. tör vény 54. §-a mó do sí tot ta a Be.
206. §-a (3) be kez dé sé ben fel so rolt – a tit kos adat szer zés,
to váb bá a nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en a bí ró, il le -
tõ leg az igaz ság ügy-mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit kos
in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek a bün te tõ el já rás ban tör -
té nõ fel hasz ná lá sát le he tõ vé te võ – oko kat, a ma gán ti tok -
hoz va ló jog és a sze mé lyes ada tok vé del mé hez va ló jog

sér tet len sé ge ér de ké ben és fi gye lem mel az Al kot mány bí -
ró ság gya kor la tá ra. A no vel la e sza bá lyo zás sal az adat vé -
del mi kö ve tel mé nyek és a bûn ül dö zé si ér de kek össze han -
go lá sá ra tö re ke dett. Ugyan ak kor tény, hogy a ha tá lyos Be.
206. §-ának ren del ke zé sei a szak tör vé nyek egyes ren del -
ke zé se i vel nin cse nek össz hang ban, a bûn ül dö zé si ér de kek
pe dig a je len le gi nél szé le sebb kö rû fel hasz ná lás tör vé nyi
le he tõ sé gé nek megteremtését indokolják: a törvényesen
megszerzett bizonyítékok felhasználhatóságát a bün te tõ el -
já rás ban szélesebb körben szükséges lehetõvé tenni. 

2. A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi
CXXV. tör vény (Nbtv.) több cél ból te szi le he tõ vé a tit kos
in for má ció gyûj tést. A tör vény 53. §-ának (1) be kez dé se
alap ján — há rom ki vé tel lel — tit kos in for má ció szer zés
foly tat ha tó az Nbtv. 4–9. §-ban meg je lölt fel ada tok tel je sí -
té se cél já ból. Ezen – a tit kos in for má ció gyûj tést meg ala -
po zó – cé lok kö zött sze re pel meg ha tá ro zott szer vek, in téz -
mé nyek, létesítmények, illetõleg személyek biztonsági
védelme is. 

A Be. 206. §-a ha tá lyos (3) be kez dés b) pont já nak – a
2003. évi II. tör vény 54. §-a ál tal meg ál la pí tott – szö ve ge
vi szont ki zár ja az olyan bi zo nyí ték fel hasz nál ha tó sá gát a
bün te tõ el já rás ban, ame lyet nem a bün te tõ el já rá sé val meg -
egye zõ cél ból rög zí tet tek, ezért pél dá ul az in téz mé nyek
biz ton sá gi vé del me so rán szer zett adat az adott bün te tõ el -
já rás szem pont já ból nem szá mít tör vé nyes bi zo nyí ték nak,
mi vel azt ere de ti leg más cél lal rög zí tet ték.

Az Nbtv. 43. §-a el lent mon dás ban van a Be. 206. §-a
(3) be kez dé sé ben fog lal tak kal. E ren del ke zés ugyan is – a
bûn cse lek mé nyek ha té kony ül dö zé sé hez fû zõ dõ al kot má -
nyos ér dek re te kin tet tel – át tö ri a nem zet biz ton sá gi szol gá -
la tok adat ke ze lé sé nek cél hoz kö tött sé ge el vét, ki vé tel ként
ál la pít va meg azt az ese tet, ha az adat hi va tal ból ül dö zen dõ 
bûn cse lek mé nyi tény ál lás meg va ló sí tá sá ra utal. A ki vé tel
a bûn cse lek mé nyek kö ré re ál ta lá nos ság ban van meg fo gal -
maz va. Ez zel szem ben a Be. 206. §-a (3) be kez dé se a)
pont ja alap ján csak a Be. 201. §-ában fel so rolt bûn cse lek -
mé nyek ese té ben van he lye a tit kos in for má ció gyûj tés
ered mé nye fel hasz ná lá sá nak; a b) pont pe dig a cél hoz kö -
tött ség el vé re te kin tet tel to vább szû kí ti a bi zo nyí ték ként
tör vé nye sen fel hasz nál ha tó információk körét. 

3. A Ja vas lat ezért a tit kos adat szer zés, il let ve a bün te tõ -
el já rást meg elõ zõ en el ren delt tit kos in for má ció gyûj tés
bün te tõ el já rás so rán tör té nõ fel hasz nál ha tó sá gá ra új, dif -
fe ren ci ált szabályozást vezet be. 

A Ja vas lat sze rin ti mó do sí tás ar ra irá nyul, hogy a tit kos
adat szer zés és a tit kos in for má ció gyûj tés fel hasz ná lá sá nak 
ese te it a tör vény ben el kü lö nít se, és ez zel egy ide jû leg vi lá -
go san meg ha tá roz za az ilyen mó do kon szer zett bi zo nyí ték
fel hasz ná lá sá nak tör vé nyi fel té te le it. E tör vé nyi fel té te le -
ket a jog al ko tó pon to san meg ha tá roz ni tar to zik mind a ma -
gán la kás sért he tet len sé gé hez, il le tõ leg a sze mé lyes ada tok 
vé del mé hez va ló jog al kot má nyo san meg en ged he tõ kor lá -
to zá sa ér de ké ben, mind az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki -
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hir de tett, az em be ri jo gok és az alap ve tõ sza bad sá gok vé -
del mé rõl szó ló egyez mény 8. cik ke alapján.

4. En nek meg fe le lõ en a Ja vas lat a Be. 206. §-ának sza -
bá lyo zá si kö rét a tit kos adat szer zés fel hasz ná lá sa ese té re
szû kí ti, így hoz va össz hang ba a ren del ke zést az azt meg -
elõ zõ al cím mel, emel lett a Be.-t új 206/A. §-sal egé szí ti ki,
amely a tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek fel hasz -
ná lá sa cí met kap ja, és meg te rem ti a tit kos in for má ció gyûj -
tés felhasználásának szabályait önálló §-ban.

A tit kos adat szer zés el ren de lé sé nek rész le tes sza bá lya it
a Be. IX. Fe je ze té nek V. Cí me tar tal maz za. A tit kos in for -
má ció gyûj tés rész le tes sza bá lya it kü lön tör vé nyek, így a
Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény, a Vám- és
Pénz ügy õr ség rõl szó ló 2004. évi XIX. tör vény, a ha tár õri -
zet rõl és a Ha tár õr ség rõl szó ló 1997. évi XXXII. tör vény,
va la mint a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995.
évi CXXV. tör vény ha tá roz za meg, ame lyek a bûn ül dö zé si 
és a nem bûn ül dö zé si cél ból el ren delt tit kos in for má ció -
gyûj tés ese te i nek el kü lö ní té sét is meg te rem tik. Ezért a tör -
vény ja vas lat tal érin tett tit kos mód sze rek nek há rom cso -
port ra osz tá sa in do kolt. En nek meg fe le lõ en kü lön ren del -
ke zik a 206. § a Be. alap ján foly ta tott tit kos adat szer zés
fel hasz ná lá sá nak fel té te le i rõl, a 206/A. § (1)–(3) be kez dé -
se a Rend õr ség, a Vám- és Pénz ügy õr ség, a Ha tár õr ség,
va la mint a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal és a Ka to nai Biz ton -
sá gi Hi va tal ál tal, bûn ül dö zé si cél ból, bí rói en ge déllyel
foly ta tott tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye fel hasz ná lá -
sá nak fel té te le i rõl, va la mint a 206/A. § (4)–(5) be kez dé se
az Nbtv. fel ha tal ma zá sa foly tán a nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tok ál tal foly ta tott tit kos in for má ció gyûj tés ered mé -
nye fel hasz ná lá sá nak feltételeirõl.

Mind há rom eset ben ér te lem sze rû en alap ve tõ fel té tel,
hogy a Be. 76–77.§-ában meg ha tá ro zott fel té te lek tel je sül -
je nek, ezért er re az új 206–206/A. §-ban nem szük sé ges
kü lön utal ni, vi szont pon to san meg kell ha tá roz ni, hogy
mi lyen bûn cse lek mény bi zo nyí tá sá ra, és ki vel szem ben le -
het a tit kos adat szer zés ered mé nyét, il le tõ leg a tit kos in for -
má ció gyûj tés ered mé nyét fel hasz nál ni a bün te tõ el já rás -
ban.

A 206. § új (3)–(6) be kez dé se ér tel mé ben a tit kos adat -
szer zés ered mé nyé nek fel hasz nál ha tó sá ga az en ge dély ben 
meg ha tá ro zott sze mély hez, il le tõ leg az en ge dély ben meg -
ha tá ro zott bûn cse lek mény hez kö tött. En nek ered mé nye -
kép pen, ha a bün te tõ el já rás olyan sze mély el len fo lyik,
akit az en ge dély ben nem je löl tek meg, és az en ge dély ben a 
gya nú sí tás tár gyát ké pe zõ bûn cse lek mény sincs fel tün tet -
ve, – a cél hoz kö tött ség kö ve tel mé nyé re fi gye lem mel – a
tit kos adat szer zés ered mé nye e sze méllyel szem ben nem
hasz nál ha tó fel. E kor lá to zás mel lett – a ha tá lyos tör vény
206. §-ának a tör vény ja vas lat tal csak át szá mo zás mi att
érin tett (4) be kez dé sé ben meg fo gal ma zot ta kon kí vül – a
fel hasz ná lás to váb bi kor lát ját a Be. sza bá lyai, kü lö nö sen a
200–201. § ren del ke zé sei je len tik.

5. A tit kos in for má ció gyûj tést az Rtv. 63 §-a, a Hõrtv.
54. §-a, va la mint a Vám- és Pénz ügy õr ség rõl szó ló tör -

vény 21. §-a alap ján bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg -
elõ zé sé re, fel de rí té sé re, meg sza kí tá sá ra, az el kö ve tõ ki lé -
té nek meg ál la pí tá sá ra, el fo gá sá ra, kö rö zött sze mély fel ku -
ta tá sá ra, tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sá ra, bi zo nyí -
té kok meg szer zé sé re, va la mint a bün te tõ el já rás ban részt
ve võk és az el já rást foly ta tó ha tó ság tag ja i nak, az igaz ság -
szol gál ta tás sal együtt mû kö dõ sze mé lyek vé del me ér de ké -
ben le het vé gez ni. Ezen kí vül az Nbtv. 5. §-a h)–j) pont ja
alap ján a Nem zet biz ton sá gi Hi va tal, il let ve az Nbtv. 7. §-a
i)–k) pont ja alap ján a Ka to nai Biz ton sá gi Hi va tal konk rét
bûn cse lek mé nyek fel de rí té sét vég zi. Eze ket össze fog la ló -
an bûn ül dö zé si cél ból el ren delt in for má ció gyûj tés nek te -
kin ti a Ja vas lat, és az így meg szer zett adat fel hasz nál ha tó -
sá gát a fel je len tés megtételéhez köti. Az engedélyben meg
nem nevezett személy, illetve bûncselekmény tekintetében 
ugyanazon feltételek érvényesülnek, mint a titkos adat -
szer zés esetében. 

Tit kos in for má ció gyûj tés el ren de lé sé re a szol gá la tok
ki fe je zett nem zet biz ton sá gi te vé keny sé gé nek vég zé se ér -
de ké ben az Nbtv. alap ján is van mód. A tör vény ja vas lat a
nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má ció gyûj tés 
ese té ben a fel je len té si kö te le zett ség mel lett kü lön kor lá tot
te remt a meg szer zett in for má ció fel hasz nál ha tó sá gá nak.
Mi vel az Nbtv. 57. §-a alap ján ki adott en ge dély csak az
érin tet tek re utal, és bûn cse lek ményt ilyen en ge dély ben
ter mé szet sze rû leg nem tün tet nek fel, a tit kos in for má ció -
gyûj tés ered mé nyé nek fel hasz ná lá sá ra ki zá ró lag az en ge -
dély ben meg ne ve zett sze méllyel szem ben ke rül het sor. A
cél hoz kö tött ség al kot má nyos kö ve tel mé nye nem te szi
ugyan is le he tõ vé, hogy az Nbtv.-ben meg ha tá ro zott, nem
bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má ció gyûj tés so -
rán olyan sze méllyel szem ben is ter he lõ ada to kat gyûjt se -
nek, aki re az en ge dély nem vo nat ko zik. Ez a bün te tõ el já -
rás szem pont já ból nem szá mít tör vé nye sen meg szer zett
bizonyítéknak.

A tit kos in for má ció gyûj tés so rán be szer zett ada tok tá ro -
lá sát köz vet ve a Ja vas lat tal be ik ta tott 206/A. §-ának (6)
be kez dé se, va la mint a Be. 207. §-a (2) be kez dé sé nek b)
pont ját érin tõ mó do sí tás te szi le he tõ vé, amely a nyo mo zá si 
bí ró el já rá sát ír ja elõ a tit kos in for má ció gyûj tés fel hasz nál -
ha tó sá gá ról va ló dön tés ér de ké ben. 

A 206/A. § (7) be kez dé se be ik ta tá sá nak in do ka, hogy a
nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en bûn ül dö zé si cél ból
foly ta tott, bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj -
tés té nyé rõl ki adott iga zo lás je len leg is mû kö dõ gya kor lat,
bár tör vé nyi elõ írás er rõl nincs. Az iga zo lás ar ra szol gál,
hogy a ké sõb bi ek ben el len õriz ni le hes sen, ha a bün te tõ el -
já rás ban a nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en foly ta tott
tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé re hi vat koz nak, mi -
sze rint tény le ge sen tör tént ilyen bí rói en ge dély hez kö tött
in for má ció gyûj tés. A Ja vas lat meg ha tá roz za az iga zo lás
tar tal mi kel lé ke it. Hang sú lyo zan dó, hogy nem a tit kos in -
for má ció gyûj tés ered mé nyé rõl, ha nem té nyé rõl ál lít ki
iga zo lást a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el nö ke, az zal azon -
ban, hogy az iga zo lás lé nye ges tar tal mi ele me a tit kos in -
for má ció gyûj tés en ge dé lye zé sé re irá nyu ló elõ ter jesz tés,
il le tõ leg az en ge dély ke re te i nek is mer te té se.
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A 96. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. nyo mo zá si bí ró fel ada ta it té te le sen
fel so ro ló 207. §-ának (2) be kez dé se a) és b) pont ját érin ti;
e mó do sí tás tech ni kai jel le gû. A Ja vas lat a ha tá lyos sza bá -
lyo zás nak a tá vol tar tás sal, mint bí ró sá gi ha tás kör be tar to -
zó új kény szer in téz ke dés sel tör té nõ ki egé szí té se he lyett
azt a meg ol dást kö ve ti, hogy mel lõ zi a vád irat be nyúj tá sa
elõtt a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó kény szer in téz ke dé sek -
kel kap cso la tos in dít vá nyok pon tos fel so ro lá sát és a tör -
vény he lyek re tör té nõ hi vat ko zást, ezen in dít vá nyok té te -
les fel so ro lá sa fe les le ges, mi vel az egyes kény szer in téz ke -
dé sek rõl ren del ke zõ tör vény he lyek té te le sen meg ha tá roz -
zák, hogy mi lyen kér dé sek ben kell a bí ró ság nak dön te nie.
A Ja vas lat azon ban ettõl függetlenül külön nevesíti, hogy
az elõzetesen letartóztatott IMEI-be történõ beutalásáról a
nyomozási bíró határoz [Be. 142. § (1) bek.].   

2. A Be. új, a Ja vas lat tal be ik ta tott 206/A. §-ának (6) be -
kez dé se sze rint a nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en nem
bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói, il le tõ leg igaz ság -
ügy-mi nisz te ri en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj -
tés ered mé nyé nek bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz -
ná lá sá ról az ügyész in dít vá nyá ra a nyo mo zá si bí ró ha tá roz. 
Ez zel össze füg gés ben mó do sít ja a Ja vas lat a Be. 207.
§-ának (2) be kez dé se b) pontját, amely ezt nevesíti a
nyomozási bíró feladatai között is. 

3. A Be. 207. § (2) be kez dé sé nek a Ja vas lat ál tal mó do -
sí tott e) pont ja a Be. 195. §-ának (6) be kez dé sé vel te rem ti
meg az össz han got, a mó do sí tás azon ban pusz tán tech ni -
kai jel le gû. A Be. 195. §-a sze rint ugyan is a fe lül bí rá la ti in -
dít vány nak, mint a nyo mo zás so rán igény be ve he tõ jog or -
vos la ti esz köz nek a Be. 151. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti
ügyé szi ha tá ro zat el le ni pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat el len
van he lye, és nem az ügyé szi határozat ellen, ahogyan azt a 
törvény hatályos szövege tartalmazta.

A 97. §-hoz

1. A Be. 210. §-a (1) be kez dé se so rol ja fel azo kat az in -
dít vá nyo kat, ame lyek fe lõl a nyo mo zá si bí ró nak ülést kell
tar ta nia. E fel so ro lást a Ja vas lat ér dem ben két eset kör rel
egé szí ti ki: a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó
kény szer in téz ke dé sek kö zé a Ja vas lat a be ik tat ja a tá vol -
tar tás ra (138/A. §) va ló uta lást, to váb bá a Be. 210. §-ának
(1) be kez dé se sze rin ti fel so ro lást új b) ponttal egészíti ki. 

A Be. 210. §-a (1) be kez dé sé nek új b) pont ja sze rint „a
nyo mo zá si bí ró ülést tart, ha az in dít vány tár gya elõ ze tes
le tar tóz ta tás vagy há zi õri zet meg hosszab bí tá sa, és az in -
dít vány ban a ko ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a meg hosszab -
bí tás oka ként új kö rül mény re hi vat koz tak.” A ha tá lyos
ren del ke zés sze rint a nyo mo zá si bí ró ülést tart, ha az in dít -
vány tár gya a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó 
kény szer in téz ke dés el ren de lé se, vagy az elõ ze tes le tar tóz -

ta tás nak az el ren de lé sé tõl szá mí tott hat hó na pot meg ha la -
dó meg hosszab bí tá sa. A vo nat ko zó ha tá lyos ren del ke zé -
sek azon ban nem biz to sít ják kel lõ mó don, hogy ha az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás meg hosszab bí tá sá nak in do ká ul a ko ráb -
bi ak tól el té rõ új jog cím vagy új jog cím is szol gál, a ter helt
min den eset ben ha té ko nyan vé de kez hes sen, il le tõ leg elõ
tud ja ad ni azo kat a té nye ket, kö rül mé nye ket, ame lyek az
elõ ze tes le tar tóz ta tás új jog cí mé nek meg ál la pít ha tó sá gát
ki zár ják. A Be. 210. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já ban írt
ren del ke zés – mely nek be ik ta tá sa szük sé ges az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak 2005. jú li us 5-én ho zott, Ma -
gyar or szá got el ma rasz ta ló íté le te alap ján is – biz to sít ja az
1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett, az em be ri jo gok és 
az alap ve tõ sza bad sá gok vé del mé rõl szó ló, Ró má ban,
1950. no vem ber 4-én kelt Egyez mény 5. cik ké nek (4) be -
kez dé sé ben foglalt garanciákat. 

A Be. 210. §-a (1) be kez dé sé nek új d) pont ja tar tal mi lag
nem tér el a ha tá lyos sza bá lyo zás tól, azon ban pon to sít ja a
ha tá lyos ren del ke zést a Be.-nek a Ja vas lat ál tal mó do sí tott
147. §-ához iga zo dó an, az óva dék el fo ga dá sa he lyett az
óva dék meg ál la pí tá sát je löl ve meg az ülés tár gya ként. 

2. A Ja vas lat a Be. 210. §-ának (2) be kez dé sét ki egé szí ti 
az zal, hogy az ülés ak kor is mel lõz he tõ, ha az in dít vány
tár gya óva dék meg ál la pí tá sa, és az elõ ze tes le tar tóz ta tás
el ren de lé se a 129. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott okán kí vül más okon is ala pult. Ez eset ben
ugyan is az óva dék el fo ga dá sa a tör vény nél fog va ki zárt,
mi vel a Be. 147. §-ának (2) be kez dé se vi lá gos sá te szi,
hogy óva dék meg ál la pí tá sá nak csak ak kor van he lye, ha az 
elõ ze tes le tar tóz ta tás a Be. 129. §-a (2) be kez dé sé nek b)
pontján alapul.

A 98. §-hoz

1. A Ja vas lat nak a Be. 211. §-a (1) be kez dé sét mó do sí tó
ren del ke zé se az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá gá nak 2005.
jú li us 5-én ho zott, Ma gyar or szá got el ma rasz ta ló íté let ta -
nul sá ga it von ja le. A Be. új 211. §-a meg te rem ti a ter helt
szá má ra az ér de mi vé de ke zés le he tõ sé gét az zal, hogy az
ülés tár gyát ké pe zõ in dít vány ter helt ré szé re tör té nõ meg -
kül dé sé rõl ren del ke zik. A Ja vas lat egy ér tel mû en sza bá -
lyoz za, hogy mely eset ben az ügyész, mely eset ben pe dig a 
nyo mo zá si bíró feladata a terhelt és a védõ részére
megküldeni az ülést elõkészítõ iratokat.

2. A Ja vas lat ki egé szí ti azon ese tek fel so ro lá sát, ame -
lyek ben a nyo mo zá si bí ró nak a hoz zá ér ke zõ in dít vány
vizs gá la ta so rán a gya nú sí tott sze mé lyi kö rül mé nye it vizs -
gál nia kell. A Ja vas lat sze rint ilyen nek kell te kin te ni, ha az
elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy a há zi õri zet meg hosszab bí tá sá -
ra irá nyu ló in dít vány ban a meg hosszab bí tás oka ként a ko -
ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest új kö rül mény re hi vat koz tak, to -
váb bá az óvadék megállapítását, valamint az elmeállapot
megfigyelésének elrendelését. 
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A 99. §-hoz

A Be. 215. §-ának ha tá lyos (5) be kez dé se sze rint a
kény szer in téz ke dés meg szün te té se mi att be je len tett ügyé -
szi fel leb be zés csak ak kor ha lasz tó ha tá lyú, ha a nyo mo zá -
si bí ró a kény szer in téz ke dést az ülé sen szün tet te meg. Ha a 
nyo mo zá si bí ró nem ülé sen ho zott ilyen ha tá ro za tot, az
ügyé szi fel leb be zés re te kin tet nél kül a vég zés – az ál ta lá -
nos sza bá lyok sze rint – vég re hajt ha tó. A Ja vas lat ezt az in -
do ko lat lan kü lönb ség té telt meg szün te ti, és egy sé ge sen
ren del ke zik ak ként, hogy a kény szer in téz ke dés meg szün -
te té se miatti ügyészi fellebbezés a határozat vég re haj tá sá -
ra halasztó hatállyal bír.

A 100. §-hoz

1. A Be. 216. §-a ren del ke zik az ügyész fel ada ta i ról a
nyo mo zás ira ta i nak is mer te té sét kö ve tõ en. Fi gye lem mel
ar ra, hogy a Ja vas lat be ve ze ti a bün te tõ ügyek ben al kal -
maz ha tó köz ve tí tõi el já rást, mely nek a Ja vas lat sze rint a fõ 
te rü le te az ügyé szi vád elõ ké szí té si sza kasz, szük sé ges a
216. § sze rin ti fel so ro lás ki egé szí té se, il let ve át szer kesz té -
se. A Ja vas lat ezért a Be. 216. §-ának (1) be kez dé sé ben
sze rep lõ fel so ro lás egyes ele me it új ra cso por to sít va a Be.
221/A. §-aként be ve ze tett köz ve tí tõi el já rás ra uta lást, va -
la mint a vád eme lés el ha lasz tá sát a d) pont ban he lye zi el,
míg ugyan ezen pont ból a vád eme lést és a vád eme lés rész -
be ni mel lõ zé sét el hagy ja, és errõl külön e) pontban ren del -
ke zik.  

2. A Be. 216. § új on nan be ik ta tott (2) be kez dés rész le tes 
út mu ta tást ad a ha tár idõ szá mí tá sá nak mód já ról ar ra az
eset re, ha az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló dön tés hez párt fo gó fel -
ügye lõi vélemény beszerzését rendeli el. 

3. A Ja vas lat az át te kint he tõ ség ér de ké ben tel jes kö rû en
fel so rol ja, hogy az ügyé szi vád elõ ké szí té si sza kasz ban
me lyek azok a kér dé sek, ame lyek ben az ügyész nek hatá ro -
za tot kell hoznia. 

A 101. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 219. §-a (4) be kez dé sé nek mó do sí tá sá -
val a fegy ve rek egyen lõ sé gé nek el ve ál tal tá masz tott kö ve -
tel mény nek tesz ele get. A Ja vas lat sze rint az ügyész kö te -
le zett sé ge, hogy a gya nú sí tot tat és a vé dõt ér te sí te ni kell,
ha egy kü lö nö sen vé dett ta nú val lo má sá ról ké szült jegy zõ -
könyv-ki vo nat a vád eme lés alap já ul szol gá ló irat anyag ré -
szé vé vált. Így le he tõ vé vá lik, hogy az ér te sí tet tek az
iratban szereplõ vallomásra megfelelõ idõben reagáljanak.

A 102. §-hoz

A vád eme lés rész be ni mel lõ zé se ese té re a Be. ha tá lyos
szö ve ge nem tar tal maz ren del ke zést ar ra a bûn ügyi költ -
ség re vo nat ko zó an, amely az zal a cse lek ménnyel kap cso -
la to san me rült fel az el já rás ban, amely te kin te té ben az
ügyész a vád eme lést mel lõz te. Ek kor az ál lam az op por tu -
ni tás el ve alap ján egyes cse lek mé nyek vo nat ko zá sá ban le -
mond a bün te tõ ha ta lom ér vé nye sí té sé rõl, ezért in do kolt,
hogy a vád eme lés mel lõ zé sé vel érin tett cselekménnyel
összefüggésben felmerült bûnügyi költség az államot
terhelje.

A 103. §-hoz

A Ja vas lat a Be. vád eme lés rõl szó ló X. Fe je ze té be  ik -
tatja be a köz ve tí tõi el já rás szabályait.

1. A köz ve tí tõi el já rás, köz is mert el ne ve zés sel a me di á -
ció al kal ma zá si fel té te le i nek meg te rem té se rég óta idõ sze -
rû a ma gyar bün te tõ el já rás ban. Az Eu ró pa Ta nács Mi nisz -
te ri Bi zott sá gá nak R (99) 19. szá mú, a tag ál la mok szá má ra 
a bün te tõ ügyek ben al kal ma zott me di á ció tár gyá ban el fo -
ga dott aján lá sa fel hív ta a nem ze ti jog al ko tó fi gyel mét az
el kö ve tõ és a sér tett kö zöt ti meg ál la po dás, és az így lét re -
jött jó vá té tel sú lyá nak meg fe le lõ el is me ré sé re a bün te tõ el -
já rás ban. Az aján lás ér tel mé ben bün te tõ ügyek ben me di á -
ció csak ak kor al kal maz ha tó, ha a fe lek ah hoz sza bad aka -
ra tuk ból hoz zá já rul nak. A fe lek a fo lya mat bár mely pont -
ján vissza von hat ják hoz zá já ru lá su kat, a me di á ció alatt
foly ta tott meg be szé lés tit kos és ké sõbb nem hasz nál ha tó
fel, ki vé ve, ha a fe lek hoz zá já ru lá su kat ad ják. Kí vá na tos,
hogy a me di á ció a bün te tõ igaz ság szol gál ta tá si fo lya mat
min den sza ka szá ban el ér he tõ le gyen, va la mint hogy a me -
di á ci ós szol gál ta tá sok a bün te tõ igaz ság szol gál ta tá si rend -
szer ben meg fe le lõ au to nó mi á val ren del kez ze nek. To váb bi 
kö ve ten dõ elv ként fo gal maz ta meg az aján lás, hogy az
adott bün te tõ ügy me di á tor hoz uta lá sa, va la mint a me di á -
ció ki me ne te lé nek meg íté lé se a bün te tõ igaz ság szol gál ta -
tá si ha tó sá gok ki zá ró la gos hatáskörébe tartozzék. Kiemeli
a dokumentum azt is, hogy a feleket – mielõtt a me di á ci ó -
hoz hozzájárulnak – teljeskörûen tájékoztatni kell jo ga ik -
ról, a folyamat jellegérõl és a közvetítõi eljárás si ke res sé -
gé nek, illetve sikertelenségének lehetséges kihatásairól.

Az el kö ve tõ és a sér tett kö zöt ti meg ál la po dás  elõsegí -
tése, il let ve e meg ál la po dás fi gye lem be vé te le a bün te tõ el -
já rás ban, mint el éren dõ cél, sú lyo zot tan je le nik meg az
 Európai Unó Ta ná csá nak a sér tett bün te tõ el já rás be li jog ál -
lá sá ról szó ló 2001/220/IB szá mú ke ret ha tá ro za tá ban.
A ke ret ha tá ro zat 10. cik ke elõ ír ja a tag ál la mok szá má ra,
hogy a sa ját jog al ko tá suk ál tal meg ál la pí tott bûn cse lek mé -
nyek kö ré ben se gít sék elõ a bün te tõ ügyek ben va ló köz ve -
tí tést. A ke ret ha tá ro zat ban meg fo gal ma zot tak ér tel mé ben
min den tag ál lam nak biz to sí ta nia kell, hogy a köz ve tí tés
út ján el ért, a sér tett és az el kö ve tõ kö zöt ti meg ál la po dást a
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bün te tõ el já rás ban fi gye lem be le hes sen ven ni. A ke ret ha tá -
ro zat az Eu ró pai Uni ó ról szó ló szer zõ dés 34. cik ke ér tel -
mé ben „kö te le zõ a tag ál la mok ra az el éren dõ ered ményt il -
le tõ en, de a nem ze ti ha tó sá gok ra bíz za a for ma és a mód -
sze rek meg vá lasz tá sát”. Ez lé nye gé ben annyit je lent, hogy 
a ke ret ha tá ro zat nem köz vet le nül ha tá lyo sul a tag ál la mok
bel sõ jo gá ban. A hi vat ko zott ke ret ha tá ro zat a me di á ció in -
téz mé nyi ke re te it, el já rá sá nak ál ta lá nos rend jét ha tá roz za
meg; ugyan ak kor elõ ír ja, hogy a ren del ke zé se it a tag ál la -
mok nak a bel sõ jo guk kal össz hang ban kell al kal maz ni uk,
va gyis a tag ál la mok kö te le sek a bel sõ jo guk nak meg fe le lõ
vég re haj tá si sza bá lyok meg al ko tá sá ra, a for ma és a mód -
sze rek sza ba don tör té nõ meg vá lasz tá sá val. A ke ret ha tá ro -
zat végrehajtásának határideje 2006. március 22. 

Mind eze ket a nem zet kö zi ten den ci á kat fi gye lem be
 véve nem ha laszt ha tó ké sõbb re a köz ve tí tõi el já rás be ve -
ze té se a ma gyar bün te tõ el já rás ba.

Az elõ ké szí tõ mun ka so rán vizs gá lat tár gya volt az
egyes eu ró pai or szá gok ban (Cseh or szág, Bel gi um, Fran -
cia or szág, Né met or szág, Auszt ria) ki ala kí tott sza bá lyo zás, 
s le he tõ ség nyílt a ka na dai ta pasz ta la tok meg is me ré sé re is. 
E nem ze ti sza bá lyo zá sok is me re té ben ál la pít ja meg a Ja -
vas lat a köz ve tí tõi el já rás al kal ma zá sá nak fel té te le it, az in -
téz mény hez kap cso ló dó jog kö vet kez mé nye ket; s e ta pasz -
ta la tok fon tos tám pon tot je len tet tek azon bûn cse lek mé -
nyek kö ré nek meg ha tá ro zá sá nál is, ame lyek mi att fo lyó
bün te tõ el já rás ban a köz ve tí tõi el já rás nak helye lehet.

2. A köz ve tí tõi el já rás a bün te tõ el já rás sal pár hu za mo -
san fo lyó el já rás, mely nek a bün te tõ el já rás sal va ló  kap -
csolódási pont ja it, va gyis el ren de lé sé nek fel té te le it va la -
mint az ered mé nyes el já rás jog kö vet kez mé nye it a Be. te -
rem ti meg, rész le tes sza bá lya i ról azon ban kü lön tör vény
ren del ke zik. Ilyen kü lön tör vény je len leg még nincs, azon -
ban a Ja vas lat sze rin ti sza bá lyo zás ha tály ba lé pé sé ig –
2007. ja nu ár 1-jéig – mind a kü lön tör vény sze rin ti sza bá -
lyo zás, mind a mediáció intézményi, személyi és
 költségve tési feltételei megteremthetõk.

A köz ve tí tõi el já rás ra ki zá ró lag a sze mély el le ni, köz le -
ke dé si, il le tõ leg va gyon el le ni, öt évi sza bad ság vesz té sé -
nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek mé nyek ese té -
ben van le he tõ ség. E há rom bûn cse lek mény-cso port ki vá -
lasz tá sát el sõ sor ban jog po li ti kai in do kok tá maszt ják alá,
az a meg gyõ zõ dés, hogy ezek ben az ese tek ben a sér tett ká -
rá nak meg té rü lé se olyan ki emelt ér dek, amely mel lett – az
ügyé szi mér le ge lés foly tán – a jog rend meg sér té se mi att
be kö ve te zett kár má sod la gos, ki vé ve azok ban az ese tek -
ben, ame lyek olyan sú lyos kö vet kez ménnyel jár tak, hogy
az ál lam még a ter helt és a sér tett meg egye zé se ese tén sem
mond hat le bün te tõ ha tal má nak ér vé nye sí té sé rõl. A ter helt
személyében is lehetnek olyan okok, amelyek nem in do -
kol ják, hogy az állam a büntetõjogi felelõsségre vonástól
eltekintsen. 

A Ja vas lat sze rin ti me di á ció – jo gi ter mé sze tét te kint -
ve – egy szer re anya gi jo gi és el já rás jo gi in téz mény. Ezért
azo kat a bûn cse lek mé nye ket, ame lyek ese té ben a köz ve tí -

tõi el já rás, mint el já rás jo gi esz köz al kal maz ha tó, il let ve a
köz ve tí tõi el já rás al kal ma zá sát ki zá ró oko kat – mint hogy
azok anya gi jo gi ter mé sze tû ek – a Btk.-ban kell sza bá lyoz -
ni, er rõl a Ja vas lat 262. §-a és 264. §-a a Btk. meg fe le lõ
mó do sí tá sá val ren del ke zik. Szin tén a Ja vas lat sze rin ti Btk. 
mó do sí tás ren del ke zik a si ke res köz ve tí tõi el já rás anya gi
jo gi kö vet kez mé nye i rõl is: a há rom évi sza bad ság vesz tés -
nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel oko -
zott kár meg té rí té se bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok, míg
az öt évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten -
dõ bûn cse lek ménnyel oko zott kár meg té rí té se a bün te tés
kor lát lan eny hí té sét te szi le he tõ vé. A köz ve tí tõi el já rás
ered mé nye ként lét re jött meg ál la po dás alap ján tel je sí tett
kár té rí tés el ne ve zé se: te vé keny meg bá nás. Anya gi jo gi
szem pont ból a köz ve tí tõi el já rás ered mé nye te hát a te vé -
keny meg bá nás, kö vet kez mé nye pe dig a bûn cse lek mény
bün te té si té te lé tõl füg gõ en, a bün tet he tõ ség meg szün te té -
sét ered mé nye zõ, il let ve a bün te tés kor lát lan enyhítését
lehetõvé tevõ ok.

A Ja vas lat a Be. 221/A. §-ának meg fo gal ma zá sá val – a
Ja vas lat sze rin ti Btk. mó do sí tás sal össz hang ban – ki fe je -
zés re jut tat ja a te vé keny meg bá nás és a köz ve tí tõi el já rás
kö zöt ti szo ros kap cso la tot. A te vé keny meg bá nást meg ala -
po zó meg ál la po dás köz ve tí tõi el já rás hi á nyá ban nem ered -
mé nyez he ti az el já rás meg szün te té sét, il let ve a bün te tés
kor lát lan eny hí té sét. En nek a ren del ke zés nek ga ran ci á lis
je len tõ sé ge van, az eset le ges vissza élé se ket, a sér tett be fo -
lyá so lá sá nak le he tõ sé gét, a sér tett hely ze té nek ki hasz ná lá -
sát le het ki kü szö böl ni az zal, ha csak és ki zá ró lag a Be. sza -
bá lyai sze rint, il le tõ leg a köz ve tí tõi eljárásról szóló külön
törvény szerint eljáró szervek felügyelete mellett folynak a 
tárgyalások a terhelt és a sértett között.

3. A köz ve tí tõi el já rás fe je ze ti el he lye zé se, a ter helt he -
lyett a gya nú sí tott ra va ló uta lás a Ja vas lat szö ve gé ben egy -
ér tel mû vé te szi, hogy a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás nak – fõ -
sza bály sze rint – csak a vád eme lést meg elõ zõ en van he lye. 
En nek el le né re a Ja vas lat le he tõ vé te szi, hogy a bí ró sá gi
sza kasz ban is he lye le gyen a köz ve tí tõi el já rás nak, de a re -
mélt ti pi kus elõ for du lá sa a bí ró sá gi el já rást meg elõ zõ sza -
kasz kell, hogy le gyen. A vissza élés meg elõ zé se vé gett –
kü lö nö sen az el já rás el hú zá sá nak ve szé lyé re te kin tet tel –
azon ban a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás nak a bün te tõ el já rás
alatt csak egy al ka lom mal van helye.

A köz ve tí tõi el já rás ra uta lás fel té te le it az ügyész ak kor
vizs gál ja meg, ami kor a Be. 216. §-a alap ján az ira tok hoz -
zá meg ér kez nek. A 216. § Ja vas lat ál tal be ik ta tott (5) be -
kez dé se úgy ren del ke zik, hogy a köz ve tí tõi el já rás ra va ló
uta lás ról, vagy – ha an nak fel té te lei a Ja vas lat ál tal be ik ta -
tott 221/A. § (3) be kez dé se alap ján nem áll nak fenn – a
meg ta ga dás ról ha tá ro za tot hoz. Ha a köz ve tí tõi el já rás fel -
té te lei meg va ló sul nak, az el já rást leg fel jebb hat hó nap ra
fel kell füg gesz te ni, és az ügyet köz ve tí tõi el já rás ra kell
utalni. 

4. A Ja vas lat a jog or vos lat le he tõ sé gét a Be. alap ve tõ
ren del ke zé se i re te kin tet tel zár ja ki. Ér te lem sze rû en nem
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szük sé ges jog or vos la ti le he tõ sé get biz to sí ta ni ugyan is, ha
a köz ve tí tõi el já rás el ren de lé sé hez mind a ter helt, mind a
sér tett elõ ze tes hoz zá já ru lá sa szük sé ges. Ugyan ak kor sé -
re lem oko zá sa is ki zárt, mi vel ha a ter helt, il le tõ leg a sér -
tett kö rül mé nye i ben je len tõs vál to zás áll be, amely mi att a
köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sát va la me lyi kük nem kí ván ja,
a meg ál la po dás nem jön létre, így a közvetítõi eljárás
eredménytelen lesz, az ügyész pedig a büntetõeljárást
folytatja.

5. A köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra a Ja vas lat a párt fo -
gó fel ügye lõi szol gá lat ha tás kö rét ál la pít ja meg. Szük sé -
ges biz to sí ta ni a köz ve tí tõi te vé keny sé get foly ta tók meg -
fe le lõ kép zett sé gét és er köl csi fedd he tet len sé gét. Ezért a
párt fo gói fel ügye lõi szol gá lat köz ve tí tés re szakosodott
szakemberei fogják e tevékenységet végezni. 

A párt fo gó fel ügye lõ elõtt el hang zot tak ról a nyo mo zó
ha tó ság, il let ve az ügyész nem sze rez tu do mást, így biz to -
sít ha tó, hogy a ter helt a bûn cse lek mény meg bá ná sa, jó vá -
té te li haj lan dó sá ga ese tén nem kény sze rül sa ját ma ga el len 
olyan ada tot szol gál tat ni, amely a bün te tõ el já rás ban bi zo -
nyí tá si esz köz ként fel hasz ná lás ra ke rül het. Ugyan ezen ok -
ból a köz ve tí tõi el já rás ki me ne te lét sem le het a gya nú sí tott
ter hé re ér té kel ni. 

6. A Btk. Ja vas lat sze rint mó do sí tott szö ve ge a te vé keny 
meg bá nást rész ben bün tet he tõ sé get meg szün te tõ, rész ben
a bün te tés kor lát lan eny hí té sét le he tõ vé te võ ok ként sza bá -
lyoz za. Az elõb bi cso port ba a leg fel jebb há rom évig ter je -
dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ cse lek mé nyek tar toz -
nak, míg az utób bi ba mind azok a bûn cse lek mé nyek, ame -
lyek re a tör vény öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés ki sza bá -
sát ren de li. E kü lönb ség nek meg fe le lõ en az el já rá si jog kö -
vet kez mé nyek is el té rõ ek. A bün te tés kor lát lan eny hí té sé -
re ér te lem sze rû en csak a bí ró ság le het ké pes. Ezért ha a
ter helt te vé keny meg bá ná sa a Btk. új 36. §-ának (2) be kez -
dé se alap ján ve he tõ fi gye lem be, az ügyész a köz ve tí tõi el -
já rás si ke res sé ge ese tén sem szün te ti meg az el já rást, ha -
nem vádat emel. A közvetítõi eljárás eredményeként
létrejött megállapodást a bírósági szakaszban értelem sze -
rû en a bíróság veszi figyelembe.

7. A köz ve tí tõi el já rás ak kor is ered mé nyes nek te kint he -
tõ, ha a ter helt a jó vá té tel irán ti el kö te le zett sé gét hi te les
mó don ki nyil vá ní tot ta. A jó vá té tel ter mé sze te – pl. rend -
sze res tá mo ga tás biz to sí tá sa – élet sze rût len né te he ti azt,
hogy a köz ve tí tõi el já rás ra nyit va ál ló hat hó nap alatt a ter -
helt min den kö te le zett sé gét tel je sít se. Nem cél sze rû azon -
ban az ilyen ese te ket a köz ve tí tõi el já rás le he tõ sé gé bõl ele -
ve ki zár ni. A Btk. 36. §-ának (1) be kez dé se alap ján meg -
va ló su ló te vé keny meg bá nás ese té ben az ügyész – mi vel a
bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok még nem kö vet ke zett be – 
az el já rás meg szün te té se he lyett a Be. 222. §-ának (1) be -
kez dé se alap ján a vád eme lést el ha laszt ja. Ha a leg fel jebb
két éves ha tár idõ ered mé nye sen el telt, az el já rást meg kell
szün tet ni. A Btk. 36. §-ának (2) be kez dé se sze rin ti ese tek -

ben azon ban a vád eme lés el ha lasz tá sá ra nem ke rül het sor,
hi szen az ered mé nyes köz ve tí tõi el já rást kö ve tõ en a bün te -
tés kor lát lan eny hí té sé nek le he tõ sé gé re te kin tet tel min -
den kép pen vá dat kell emel ni. Ilyen kor a bün te tõ el já rás sal
pár hu za mo san tel je sí tõ terhelt ügyében az eredményes
jóvátételt a bíróság veszi figyelembe, mint a büntetés
korlátlan enyhítését megalapozó körülményt.

A 104. §-hoz

A köz ve tí tõi el já rás sza bá lya i nak be ik ta tá sá val össze -
füg gés ben in do kolt tá vált a Be. 224. §-a al cí mé nek ki egé -
szí té se is. A vád eme lés el ha lasz tá sá nak vizs gá la tá val egy -
ide jû leg cél sze rû vizs gál ni azt is, hogy a köz ve tí tõi el já rás -
ra uta lás nak a tör vé nyi fel té te lei fenn áll nak-e. A ter helt és
a sér tett meg hall ga tá sa el en ged he tet len, hi szen köz ve tí tõi
el já rás ra csak az ön kén tes hoz zá já ru lá suk kal ke rül het sor.
A Ja vas lat er re te kin tet tel az ügyész szá má ra a sér tett és a
ter helt meg hall ga tá sát ír ja elõ. A szük ség ese tén be sze rez -
he tõ párt fo gói vé le mény az ügyészt se gít he ti ab ban, hogy
a ter helt jó vá té tel re va ló haj lan dó sá gá ról, il le tõ leg a ter helt 
sze mé lyi sé gé rõl ál ta lá ban tá jé ko zód ni tud jon, amely alap -
ján  va ló szí nû sí te ni tud ja, hogy a Be.-nek a Ja vas lat ál tal
be ik ta tott 221/A. §-a (3) bekezdésének c) pontjában meg -
ha tá ro zott feltétel teljesül.

A 105. §-hoz

1. A bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni, ha a vád eme lés
el ha lasz tá sá nak tar ta ma ered mé nye sen el telt. Elõ for dul hat 
azon ban, hogy az in téz ke dés sel el ér ni kí vánt cé lok már a
vád eme lés el ha lasz tá sá nak le jár ta elõtt meg va ló sul nak,
ilyen kor szük ség te len meg vár ni a meg ál la pí tott ha tár idõ
le jár tát. Ezért ren del ke zik úgy a Be.  226. §-a (2) be kez dé -
sé nek a Ja vas lat sze rint át fo gal ma zott szö ve ge, hogy a tör -
vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben az el já rást a vádemelés
elhalasztása tartamának eltelte elõtt is meg kell szüntetni. 

A Be. új 221/A. §-ának (7) be kez dé se sze rint, ha a köz -
ve tí tõi el já rás ered mé nyes, és a Btk. 36. §-a (1) be kez dé se
al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el já rást meg szün -
te ti. Ha a gya nú sí tott a köz ve tí tõi el já rás ered mé nye ként
lét re jött meg ál la po dás tel je sí té sét meg kezd te, de a bün tet -
he tõ sé ge nem szûnt meg, az ügyész a há rom évet meg nem
ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
mi att a vád eme lést egy év tõl két évig ter je dõ idõ re el ha -
laszt hat ja. Er re fi gye lem mel a Ja vas lat a Be. 226. §-a (2)
be kez dé sé nek szö ve gét ki egé szí ti az zal, hogy az el já rást a
vád eme lés el ha lasz tá sa tar ta má nak el tel te elõtt meg kell
szün tet ni ak kor is, ha a gya nú sí tott a köz ve tí tõi el já rás ban
vál lalt kö te le zett sé ge i nek eleget tett. 

2. A vád eme lés el ha lasz tá sá ra csak ak kor ke rül het sor,
ha adot tak a vád eme lés – va gyis hi á nyoz nak a nyo mo zás
meg szün te tés – fel té te lei. A Be. 226. §-ának (1) és (2) be -
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kez dé se ezért nem a nyo mo zás, ha nem az el já rás meg szün -
te té sé rõl ren del ke zik. Ezek ben az ese tek ben te hát min den
fel té tel adott a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé ge meg ál la pí tá -
sá nak in dít vá nyo zá sá hoz, egy szó val: a vád eme lés hez,
csu pán kri mi nál po li ti kai ér de kek in do kol ják az el já rás
meg szün te té sét. Ez azon ban nem jár hat az zal a ked vez -
ménnyel, hogy az el já rás so rán fel me rült bûn ügyi költ sé -
get is át vál lal ja az ál lam. Ezért ren del ke zik úgy e § új on -
nan be ik ta tott (3) be kez dé se, hogy az ügyész a ter hel tet kö -
te le zi a bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re, ha az (1), il let ve a
(2) be kez dés alap ján az el já rást meg szün te ti. Ha vi szont a
vád eme lés el ha lasz tá sá ra a Be. 222. §-ának (2) vagy
(3) be kez dé se alap ján – a Btk.-ban meghatározott egyéb
büntethetõséget megszüntetõ ok miatt – kerül sor, a nyo -
mo zás megszüntetésekor is az állam viseli a bûnügyi költ -
sé get.

A bûn ügyi költ sé gek vi se lé sé re vo nat oko zó ren del ke -
zés ter mé sze te sen nem vo nat ko zik ar ra a bûn ügyi költ ség -
re, amely nek vi se lé sé re e tör vény alap ján mást kell kö te -
lez ni. Ha pl. a gya nú sí tott a vád eme lés el ha lasz tá sá nak a
le jár ta elõtt meg hal, vagy bün tet he tõ sé ge ke gye lem mi att
meg szû nik, ak kor a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma
nem telt el ered mé nye sen, ha nem olyan bün tet he tõ sé get
meg szün te tõ ok kö vet ke zett be, amely mi att a nyo mo zást
meg kell szün tet ni. A nyo mo zás meg szün te té se kor pe dig a
bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li [Be. 190. § (3) bek.]. An -
nak a költ ség nek a vi se lé sé re pe dig, amely a sa ját mu lasz -
tá sa foly tán me rült fel, a ter hel tet kell min den eset ben kö -
te lez ni. 

A 106. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 227. §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ját
mó do sít ja. A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint, ha a Be.
222. §-ának (2) be kez dé se alap ján ke rült sor a vád eme lés
el ha lasz tá sá ra, és a gya nú sí tott ok irat tal nem iga zol ja,
hogy a vád eme lés el ha lasz tá sá tól szá mí tott egy éven be lül
leg alább hat hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ -
sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ
más el lá tás ban ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó
szolgál ta tá son vett részt, akkor ellene vádat kell emelni. 

A jog al kal ma zás so rán gon dot oko zott, hogy a vád eme -
lés el ha lasz tá sá ról ren del ke zõ ügyé szi ha tá ro zat meg ho za -
ta la elõtt már meg kez dett gyógy ke ze lés, stb. nem volt be -
szá mít ha tó a bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok meg ál la pí tá -
sá hoz a Btk. 283. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
hat hó na pos idõ tar tam ba. A Ja vas lat ál tal mó do sí tott ren -
del ke zés le he tõ vé te szi, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té -
sét kö ve tõ en, de a vád eme lés el ha lasz tá sát meg elõ zõ en
meg kez dett, és leg alább hat hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká -
bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná -
la tot ke ze lõ más el lá tás igény be vé te le vagy meg elõ zõ-fel -
vi lá go sí tó szol gál ta tá son tör té nõ rész vé tel a bün tet he tõ sé -
get meg szün te tõ ok meg ál la pí tá sát ered mé nyez ze füg get -
le nül at tól, hogy a vád eme lés el ha lasz tá sá ra mi kor ke rült
sor.

A 107. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 228. §-a (1) be kez dé sé nek szö ve gét
pon to sít ja. Egy ér tel mû vé te szi, hogy e § ren del ke zé se ki -
zá ró lag a vád eme lés (X. Fe je zet) sza ka szá ban meg ho zott
ügyé szi ha tá ro zat ra vo nat ko zó jog or vos la ti jo go sult ság gal 
és a jog or vos lat el bí rá lá sá val kap cso la tos sza bá lyo kat ha -
tá roz za meg. A nyo mo zás so rán ho zott ügyé szi ha tá ro za -
tok, tett vagy el mu lasz tott in téz ke dé sek el le ni jog or vos lat -
ra a IX. Fejezet IV. Címében foglalt rendelkezések irány -
adók. 

A 108. §-hoz

A Ja vas lat a gya kor la ti ta pasz ta la tok hoz iga zo dó an
pon to sít ja a Be. 229. §-a (1) be kez dé sé nek szövegét. 

Ha a fel je len tést el uta sí tó vagy a nyo mo zást meg szün te -
tõ ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság hoz ta meg, a sér tett ez
el len be je len tett pa na szát az ügyész bí rál ja el. A fe let tes
ügyész hez csak az ügyé szi dön tés el le ni pa nasz el bí rá lá sa
tar to zik. En nek meg fe le lõ en a Be. ha tály ba lé pé se óta kö -
vet ke ze tes gya kor lat sze rint mind az ügyész, mind a fe let -
tes ügyész pa naszt el uta sí tó ha tá ro za ta meg te rem tet te a
pót ma gán vád ló kén ti fel lé pés tör vé nyes le he tõ sé gét. Ezért
a Ja vas lat úgy pon to sít ja az (1) be kez dés szö ve gét, hogy az 
ügyész vagy a fe let tes ügyész pa naszt el uta sí tó ha tá ro za ta
ese tén lép het fel a sér tett pót ma gán vád ló ként. 

A ha tá lyos tör vény a bün te tõ el já rás (le)foly ta tá sát meg -
aka dá lyo zó ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mít va har minc na pot
biz to sít a sér tett nek a pót ma gán vád ló kén ti fel lé pés re. A gya -
kor lat ban ez az idõ gyak ran ke vés nek bi zo nyult ah hoz, hogy
a sér tett a pót ma gán vád lói vád in dít vány elõ ter jesz té sé hez
szük sé ges ada to kat, ira to kat meg te kint se, be sze rez ze, jo gi
kép vi se le té re ügy vé det ha tal maz zon meg, s a jo gi kép vi se lõ
a vád in dít ványt be nyújt sa a bí ró ság hoz. A har minc na pos
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén pe dig a vád in dít vány el uta sí tá -
sá nak van he lye [Be. 231. § (2) bek. a) pont ja].

A sér tett nek mél tá nyol ha tó ér de ke fû zõ dik ah hoz, hogy
a tör vény meg fe le lõ ha tár idõt biz to sít son a  pótmagán -
vádlói fel lé pé sé re, mert ez a jog gya kor lá sá nak alap ve tõ
elõ fel té te le. A ha tár idõ ak kor meg fe le lõ, ha elég sé ges a
vád eme lés hez. A vád in dít vány elõ ter jesz té sé re ren del ke -
zés re ál ló ha tár idõt a köz vád ló nak biz to sí tott fel ké szü lé si
idõ re is fi gye lem mel, és a jog gya kor lá sát ér dem ben le he -
tõ vé té võ idõ tar tam ban in do kolt meg ál la pí ta ni. Ezért a Ja -
vas lat a Be. 229. §-a (1) be kez dé sé ben a vád in dít vány be -
nyúj tá sá ra meg sza bott har minc na pos ha tár idõt a pa naszt
el uta sí tó ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat van nap ra mó -
do sít ja. 

A 109. §-hoz

A Ja vas lat a Be. egyéb ren del ke zé se i hez iga zít ja a tör -
vény 230. § (1) be kez dé se el sõ mon da tá nak a szö ve gét,
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amely sze rint, ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel -
lép ni, ügy véd je út ján nyújtja be a vádindítványt. 

A Be. 56. §-a (4) be kez dé sé nek ha tá lyos szö ve ge ér tel -
mé ben a pót ma gán vád ló ügy vé di kép vi se le te nem kö te le -
zõ, ha a ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló jo gi szak -
vizs gá val ren del ke zik. Emel lett a Ja vas lat a Be. 56. §-ának
(4) be kez dé sét az zal egé szí ti ki, hogy a nem ter mé sze tes
sze mély pót ma gán vád ló kép vi se le té nek el lá tá sá ra a sér tett 
ügy ve ze tés re vagy kép vi se let re fel jo go sí tott tag ja vagy
tiszt ség vi se lõ je, il le tõ leg a sér tet tel al kal ma zot ti jog vi -
szony ban lé võ sze mély is jo go sult, fel té ve, hogy jo gi szak -
vizs gá val ren del ke zik. A pót ma gán vád lót te hát nem fel tét -
le nül ügy véd kép vi se li, ezért a Ja vas lat úgy ren del ke zik,
hogy amennyi ben a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel -
lép ni, jo gi kép vi se lõ je út ján nyújt ja be a vádindítványt. 

A 110. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. 231. § szö ve gét új ra fo gal maz za.
A (2) be kez dés b) pont já ban – a Be. 56. § (4) be kez dé sé nek 
mó do sí tott szö ve gé re uta lás sal – azt ha tá roz za meg a vád -
in dít vány el uta sí tá sá nak in do ka ként, hogy a pót ma gán -
vád ló nak nincs jo gi kép vi se lõ je. A jo gi kép vi se let csak ak -
kor nem kö te le zõ, ha a ter mé sze tes személy  pót magán -
vádló jogi szakvizsgával rendelkezik. 

A (2) be kez dés d) pont já nak új szö ve ge a tör vény ja va -
solt vál toz ta tá sa i hoz iga zít ja a vád in dít vány el uta sí tá sá nak 
azt az ese tét, ami kor – a ha tá lyos tör vény meg fo gal ma zá -
sá ban – a vád in dít vány tény be li vagy jo gi alap ja nyil ván -
va ló an hi ány zik. 

A vád in dít vány ak kor al kal mas a bí ró sá gi el já rás meg -
in dí tá sá ra, ha meg fe lel a tör vé nyes vád kö ve tel mé nye i nek. 
Eze ket a Be.-nek a Ja vas lat ál tal be ik ta tott 2. §-ának
(2) be kez dé se ha tá roz za meg. A vád fel ada ta azok nak a té -
nyek nek a pon tos meg je lö lé se, ame lyek alap ján a vád ló
meg ha tá ro zott sze mély bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo ná sát
kez de mé nye zi a bí ró ság elõtt. A vád jo gi alap ja pe dig ak -
kor hi ány zik, ha a vád in dít vány nem tar tal maz za a Be.
230. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat. 

3. A Ja vas lat sze rint a vád in dít vány elõ ter jesz té sé re
meg sza bott hat van na pos ha tár idõ ben a vád in dít vány a jö -
võ ben is be nyújt ha tó is mé tel ten, ha el uta sí tá sá ra azért ke -
rült sor, mert a pót ma gán vád ló nak nincs jo gi kép vi se lõ je
vagy a vád in dít ványt nem az ar ra jo go sult nyúj tot ta be. In -
do ko lat lan azon ban az is mé telt be nyúj tás le he tõ sé gé nek a
biz to sí tá sa ak kor, ha a vád in dít vány tény be li vagy jo gi
alap ja nyil ván va ló an hi ány zik, mert e vád nem tör vé nyes
vagy a vád in dít vány [a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek -
kel] nem tar tal maz za a Be. 230. §-ának (2) bekezdésében
foglaltakat. Az ilyen hiányosságok pedig utóbb sem pó tol -
ha tók.  

4. A Be. 230. §-ának (2) be kez dé se sze rint a vád in dít -
vány nak tar tal maz nia kell – egye bek mel lett – a vád lott nak 

a Be. 117. §-a (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyi ada ta it
is. A fel je len tés el uta sí tá sa vagy a nyo mo zás meg szün te té -
se ese tén egy aránt elõ for dul hat, hogy a nyo mo zó ha tó ság -
nál vagy az ügyész sé gen ke let ke zett irat anyag ból a vád -
lott nak a Be. 117. §-a (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyi
ada tai nem ál la pít ha tó ak meg, s azo kat a pót ma gán vád ló –
a sze mé lyes ada tok vé del mé re vo nat ko zó tör vé nyi ti la lom
meg sér té se nél kül – egyéb for rás ból sem ké pes meg sze rez -
ni. An nak ér de ké ben, hogy a vád lott sze mé lyes ada ta i nak a 
vé del me a pót ma gán vád lót ne aka dá lyoz za alap ve tõ jo ga i -
nak az ér vé nye sí té sé ben, a Ja vas lat új ra sza bá lyoz za a Be.
231. §-ának (5) be kez dé sét. Ki mond ja, hogy a vád in dít -
ványt nem le het el uta sí ta ni ab ból az ok ból, hogy nem tar -
tal maz za a vád lott nak a Be. 117. §-ának (1) be kez dé sé ben
fel so rolt sze mé lyi ada ta it és azok az ira tok ból nem ál la pít -
ha tók meg. A vád tör vé nyes sé gé nek [2. § (2) bek.] azon -
ban nél kü löz he tet len fel té te le, hogy konk ré tan meg ha tá ro -
zott, egye di leg azo no sít ha tó ter mé sze tes sze mély bün te tõ
tör vény be üt kö zõ cse lek mé nyé re vonatkozzon. Ezért a vád 
csak akkor törvényes, ha abból a vádlott  sze mélyazonos -
sága – a 117. § (1) bekezdésében meghatározott egy vagy
több adat hiányában is – kétséget kizáróan megállapítható. 

A 111. §-hoz

A ren del ke zés vál to zat lan szö veg gel át ve szi a ha tá lyos
tör vény 231. §-ának (4) és (5) be kez dé sét. 

A 112. §-hoz

A Ja vas lat új ra szer kesz ti a Be. 233. §-ának szö ve gét.
A gya kor lat ban fel me rült bi zony ta lan sá gok ki kü szö bö lé se 
ér de ké ben az (1) be kez dés ben rög zí ti, hogy ahol a Be. vád -
ira tot em lít, ott a bí ró ság ál tal el fo ga dott vád in dít ványt is
ér te ni kell. A (2) és a (3) be kez dés a Be. 232. §-a ha tá lyos
(1) és (2) be kez dé sé nek szövegét változatlan formában
veszi át.  

A vád in dít vány el uta sí tá sa an nak a ki nyil vá ní tá sát je -
len ti, hogy a vád in dít vány az ala ki vagy tar tal mi hi á nyos -
sá gai mi att al kal mat lan a pót ma gán vá das el já rás meg in dí -
tá sá ra. Nem tölt he ti be a vád funk ci ó ját, ezért a bí ró ság
nem ke rült ab ba a hely zet be, hogy a bün te tõ jo gi fe le lõs ség
ér de mé ben dönt hes sen. Mind eb bõl kö vet ke zik, hogy a
vád in dít ványt el uta sí tó vég zés nem egyen ér té kû az
ügyész, mint köz vád ló ál tal vád irat tal emelt vád te kin te té -
ben a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott el já rást meg szün -
te tõ vég zés sel. A vád in dít ványt el uta sí tó vég zés nem ren -
del ke zik anya gi kö tõ erõ vel, el le ne fe lül vizs gá la ti in dít -
vány nak sincs he lye. A vád in dít vány el uta sí tá sa nem aka -
dá lya an nak, hogy a nyo mo zás foly ta tá sát ren del jék el.
Ezért a Ja vas lat a Be. 233. §-a (2) be kez dé sé nek szö ve gét
vál to zat lan for má ban a (4) be kez dés ben át ve szi. 
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A 113. §-hoz

1. A bí ró sá gi tár gya lás nyil vá nos sá gá nak el ve, más fe lõl
az adat vé de lem, va la mint a bün te tõ el já rás ban köz re mû kö -
dõk sze mé lyi sé gi jo ga i nak és vé del mé nek biz to sí tá sa és a
ti tok vé de lem ál tal tá masz tott igé nyek össze han go lá sa
szük sé ges sé tet te a zárt tár gya lá son ho zott ha tá ro zat ki hir -
de té sé re vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zás új ra gon do lá sát.
A Ja vas lat vál to zat la nul úgy ren del ke zik, hogy a bí ró ság a
tár gya lá son ho zott ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét ak kor is
nyil vá no san hir de ti ki, ha a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got
ki zár ta, a szabályozást a „tel jes terjedelmében” kitétel
pon to sít ja és nyomatékosítja az elvi jelentõségû ren del ke -
zést. 

2. A Be. 239. §-ának Ja vas lat sze rin ti (2) be kez dé sé ben
uta lás sze rû en jel zett és a (3) be kez dés ben sza bá lyo zott
kor lá to zás ki zá ró lag a ha tá ro zat in do ko lá sá ra vo nat ko zik.
Esze rint a ha tá ro zat in do ko lá sá nak ré szét ké pe zõ azo kat az 
ada to kat, me lyek nyil vá nos ság ra ho za ta la a zárt tár gya lás
el ren de lé sé nek in do kát ké pe zõ ér dek sé rel mét ered mé -
nyez né, a bí ró ság nem hir de ti ki nyil vá no san. An nak el -
dön té se, hogy az adott eset ben mi tar to zik eb be a kör be,
nagy kö rül te kin tést igény lõ jo gal kal ma zói fel adat, mely -
nek meg ol dá sa so rán a Be. 237. §-ának (3) bekezdésében
írt, a nyilvánosság kizárását megalapozó okok ala pul vé te -
lé vel indokolt eljárni.

A 114. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 46. §-át érin tõ mó do sí tó ren del ke zés sel
össz hang ban fo gal maz za meg a Be. 242. §-a (1) be kez dé -
sé nek [A tár gya lá son vé dõ rész vé te le kö te le zõ] b) pontját.

A 115. §-hoz

A bí ró sá gi el já rás ról ké szült jegy zõ könyv nek va la -
mennyi, az el já rás sal kap cso la tos lé nye ges ada tot pon to -
san tar tal maz nia kell. A Ja vas lat ezért úgy ren del ke zik,
hogy a jegy zõ könyv ben kö te le zõ fel tün tet ni a jegy zõ -
könyv le zá rá sá nak idõ pont ját is.

A Ja vas lat le he tõ vé te szi a bí ró ság szá má ra a rö vi dí tett
jegy zõ könyv ké szí té sét, ab ban az eset ben, ha a bí ró ság íté -
le te el sõ fo kon vagy má sod fo kon jog erõ re emel ke dik, te -
hát ren des jog or vos lat tal már nem tá mad ha tó. 

A Ja vas lat nem tesz kü lönb sé get az el sõ fo kon vagy má -
sod fo kon jog erõ re emel ke dett íté let tar tal ma sze rint, fel -
men tõ íté let ese tén is le het rö vi dí tett jegy zõ köny vet ké szí -
te ni, és ak kor is, ha ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé nek
meg ál la pí tá sá ra ke rül sor. 

A Be. 252. §-a (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta sze rint
az el já rá si cse lek ménnyel egy ide jû leg ké szült tár gya lá si
jegy ze tet az ira tok hoz kell csa tol ni, ezért rend kí vü li jog or -

vos lat ese tén a bí ró sá gi tár gya lá son el hang zot tak vissza ke -
res he tõk.

A 116. §-hoz

A bí ró sá gi ügy szám fel tün te té se va la mennyi ira ton
alap ve tõ kö ve tel mény, ezért a Ja vas lat ren del ke zé se sze -
rint azt fel kell tün tet ni az íté let és az ügy dön tõ vég zés be -
ve ze tõ ré szé ben. A (2) be kez dés a Be. 258. § (4) be kez dé -
sé ben írt – az ott fel so rolt kény szer in téz ke dé se ket  elren -
delõ ha tá ro zat tar tal má ra vo nat ko zó – sza bá lyo zást a
távol tar tás ról rendelkezõ határozat tartalmára is  ki ter -
jeszti.

A 117. §-hoz

A Ja vas lat pon to sít ja, il le tõ leg ki egé szí ti az in do ko lást
nem igény lõ ha tá ro za tok ra vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo -
zást, és ak ként ren del ke zik, hogy a ha tá ro za ti for mát nem
igény lõ bí rói in téz ke dést sem kell in do kol ni. Lé nye ges újí -
tást hoz a Ja vas lat a per ve ze tõ vég zés fo gal má nak mó do sí -
tá sá val: a jö võ ben nem csak a tár gya lás meg nyi tá sát kö ve -
tõ en, ha nem az ügy bí ró ság ra ér ke zé sét kö ve tõ en ho zott,
az ügy me ne tét meg ál la pí tó, az el já rá si cse lek mény elõ ké -
szí té sé re irá nyu ló vagy vég re haj tá sa ér de ké ben tett, de
nem az ügy ér de mé rõl ren del ke zõ ha tá ro zat is per ve ze tõ.
Te kint ve, hogy az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint jog or vos lat -
nak in téz ke dés el len is he lye le het, a ha tá ro za ti for mát nem 
igénylõ bírói intézkedések jellegébõl adódóan viszont e
jog biztosítása szükségtelen, a Javaslat ebben a körben a
jogorvoslati jogot kizárja.

A 118. §-hoz

A Be. 236. §-a meg ál la pít ja, hogy a pót ma gán vád ló a bí -
ró sá gi el já rás ban – ha e tör vény más képp nem ren del ke zik
– az ügyész jo ga it gya ko rol ja. Eb bõl a tény bõl kö vet ke zik,
hogy – mi ként a Ja vas lat ren del ke zik – kö zöl ni kell ve le a
ha tá ro za to kat, il le tõ leg kéz be sí te ni kell ré szé re az ügy dön -
tõ ha tá ro zat in do ko lást is tar tal ma zó ki ad má nyát, ab ban a
kör ben és mó don, ahol és ahogyan a hatályos szabályozás
az ügyészre nézve rendelkezik.

A 119. §-hoz

A Ja vas lat egy sé ge sen az ügy ira ta i nak a bí ró ság hoz ér -
ke zé sét kö ve tõ hat van nap ban ha tá roz za meg azt a ha tár -
idõt, mely alatt a ta nács el nö ké nek meg kell vizs gál nia,
hogy van-e he lye a Be. 264–271. §-ában fog lalt ren del ke -
zé sek al kal ma zá sá nak. An nak ér de ké ben, hogy a köz ve tí -
tõi el já rás al kal ma zá sá ra a tör vény ad ta le he tõ sé gek kö zött 
mi nél szé le sebb kör ben ke rül jön sor, il let ve, hogy a vád -
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lott és a sér tett tu da tá ban le gyen an nak, mi sze rint ez a le he -
tõ ség a nyo mo za ti el já rás be fe jez té vel is fenn áll, a Ja vas lat 
a köz ve tí tõi el já rás ra vo nat ko zó – a vád irat kéz be sí té sé vel
egyidejûleg teljesítendõ – tájékoztatási kötelezettséget ír
elõ a tanács elnöke számára.

A 120. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 266. §-a egyes be kez dé se i nek a szö ve -
gét pon to sít ja, il let ve a vál to zó jog sza bá lyi kör nye zet hez
igazítja. 

A (3) be kez dés b) pont já nak új ra fo gal ma zá sa a Be.
268. §-a (1) be kez dé sé nek az el já rá si fel ada tok meg osz tá -
sát pon to sab ban ki fe je zõ szö ve gé vel va ló össz han got te -
rem ti meg. 

A (3) be kez dés új on nan be ik ta tan dó c) pont ja sze rint a
bí ró ság – ha son ló an a vád elõ ké szí tés sza ka szá hoz [lásd a
Be. Ja vas lat sze rin ti 221/A. § (3) be kez dé sé ben] – leg fel -
jebb hat hó nap ra a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa ér de ké -
ben is fel füg geszt he ti az el já rást. 

A Ja vas lat az idõ kö zi jog sza bály vál to zá sok ra fi gye lem -
mel a nem zet kö zi bûn ügyi együtt mû kö dés új for má i nak
meg fe le lõ en pon to sít ja a (4) be kez dés szö ve gét. 

A Ja vas lat a (7) be kez dés szö ve gét a mó do sí tás ra ke rü lõ 
egyéb ren del ke zé sek kel [lásd a Be. 226. § (2) be kez dé sé -
nek új on nan meg ál la pí tás ra ke rü lõ szö ve gét] össz hang ban
pon to sít ja. A jog al kal ma zás so rán gon dot oko zott, hogy az 
el já rás fel füg gesz té sé rõl ren del ke zõ bí rói ha tá ro zat meg -
ho za ta la elõtt már ön ként meg kez dett gyógy ke ze lés, rész -
vé tel nem volt be szá mít ha tó a bün tet he tõ sé get meg szün te -
tõ ok meg ál la pí tá sá hoz a Btk. 283. §-ának (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott hat hó na pos idõ tar tam ba. A Ja vas lat
sze rin ti mó do sí tás le he tõ vé te szi, hogy az el já rás fel füg -
gesz té sét meg elõ zõ en már meg kez dett, és leg alább hat hó -
na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó
ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás igény be 
vé te le vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son tör té nõ
rész vé tel is a bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok meg ál la pí tá -
sát ered mé nyez hes se. Nem az a lé nyeg te hát, hogy a hat
hó na pig tar tó gyógy ke ze lés re, rész vé tel re, tel jes mér ték -
ben a fel füg gesz tés idõ tar ta ma alatt ke rül jön sor, ha nem –
a Btk. 283. §-ának (1) be kez dé sé vel össz hang ban – az,
hogy a ter helt a hat hó na pos gyógy ke ze lés ben stb. va ló
részvételét igazolja.

A 121. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 267. §-ának egyes ren del ke zé se it a Ja -
vas lat egyéb ren del ke zé se i hez igazítja. 

1. A Be. 267. § (1) be kez dé se h) pont já nak új szö ve ge a
meg ro vás anya gi jo gi fel té te le i nek (Btk. 71. §) új on nan
meg ál la pí tott ren del ke zé se i hez igazodik. 

2. A tör vé nyes és meg ala po zott vád a bí ró sá gi el já rás le -
foly ta tá sá nak nél kü löz he tet len fel té te le. Fo gal mát a Ja vas -
lat a Be. 2. §-ának új (2) be kez dé sé ben, az alap ve tõ ren del -
ke zé sek kö zött ha tá roz za meg. Tör vé nyes vád hi á nyá ban
bí ró sá gi el já rás nem in dít ha tó és nem foly tat ha tó le. Ezért
a Ja vas lat a j) pont be ik ta tá sá val biz to sít ja, hogy tör vé nyes
vád hi á nyá ban a bí ró sá gi el já rás le foly ta tá sá ra ne ke rül -
hes sen sor. 

3. A tör vé nyes vád fo gal ma csak a vád leg alap ve tõbb
ala ki és tar tal mi kel lé ke it ha tá roz za meg, és nem azo no sít -
ha tó a vád va la mennyi tör vé nyes kö ve tel mé nyé vel. A vád
nem csak ak kor al kal mat lan ar ra, hogy an nak alap ján a bí -
ró sá gi el já rás le foly ta tá sá ra ke rül jön sor, ha nem fe lel meg
a tör vé nyes vád fo gal má ban írt alap ve tõ kö ve tel mé nyek -
nek, ha nem ak kor is, ha a Be.-ben meg ha tá ro zott egyéb
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek nem fe lel meg. A szük sé ges
tar tal mi fel té te le ket a Be. 217. §-ának (3) be kez dé se ha tá -
roz za meg. 

Ha a vád nem fe lel meg a tör vény ál tal elõ írt kö ve tel mé -
nyek nek, a bí ró ság a Be. 268. § (1) be kez dé se alap ján meg -
ke re si az ügyészt a vád irat hi á nyos sá ga i nak a pót lá sa vé -
gett. Ha a meg ke re sés nem ve zet ered mény re, a bí ró sá gi
el já rás le foly ta tá sá ra nem ke rül het sor. A bün te tõ el já rás
alap ve tõ el ve az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak a kö ve -
tel mé nye. A bí ró sá gi el já rás le foly ta tá sá nak el já rás jo gi
fel té te le it az ügyész kö te les biz to sí ta ni. 

4. A Ja vas lat a Btk. 36. §-ának új ra fo gal ma zá sá val a te -
vé keny meg bá nást – rész ben – bün tet he tõ sé get meg szün -
te tõ ok ként ha tá roz za meg. A Btk. 36. § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott te vé keny meg bá nás a bün tet he tõ ség olyan
aka dá lya, amely nek meg ál la pí tá sa ese tén a bí ró sá gi el já rás 
meg in dí tá sá ra (il let ve a már meg in dí tott el já rás foly ta tá sá -
ra) nem ke rül het sor. Ezért az el já rást, an nak va la mennyi –
így a bí ró sá gi tár gya lást elõ ké szí tõ – sza ka szá ban egy aránt 
meg kell szün tet ni. 

5. Pót ma gán vád ló kén ti fel lé pés re az el já rás bí ró sá gi
sza ka szá ban ak kor nyí lik le he tõ ség, ha az ügyész a vá dat
el ej tet te [Be. 53. § (1) bek. c) pont ja]. A Ja vas lat a Be.
229. §-ának (1) be kez dé sét úgy mó do sít ja, hogy a pót ma -
gán vád lói vád in dít vány be nyúj tá sá ra – a bün te tõ el já rás
vád eme lést meg elõ zõ sza ka szá ban – a ha tá lyos tör vény
sze rin ti har minc nap he lyett hat van na pot biz to sít a pót ma -
gán vád ló szá má ra. A Ja vas lat a Be. 267. §-a (3) be kez dé -
sé nek má so dik mon da tát eh hez iga zo dó an úgy mó do sít ja,
hogy a sér tett nek az ügyész vád el ej tést tar tal ma zó nyi lat -
ko za tá nak köz lé sé tõl szá mít va hat van na pot biz to sít a pót -
ma gán vád ló kén ti fel lé pés re. Amennyi ben er re a meg sza -
bott ha tár idõ ben nem ke rül sor, az el já rást a bí ró ság meg -
szün te ti. 

A 122. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 268. § (1) be kez dé se utol só mon da tá -
nak a szö ve gét a Ja vas lat egyéb ren del ke zé se i hez igazítja. 
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Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sá nak kö ve tel mé nyé bõl
(Be. 1. §) fa kad, hogy a vá dat a vád ló nak kell bi zo nyí ta nia. 
A Be. rend sze ré ben az ügyész bi zo nyí tá si kö te le zett sé ge
az el sõd le ges, kü lö nö sen, ha bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta -
tá sa szük sé ges, mert a bí ró ság nem nyo moz. Az ügyész
nem csak a ter he lõ és a sú lyo sí tó, ha nem a men tõ és az eny -
hí tõ kö rül mé nye ket is kö te les fel de rí te ni [Be. 28. §
(1) bek.] és fi gye lem be ven ni. Ezért a Ja vas lat úgy ren del -
ke zik, hogy az ügyész meg ke re sé se – a vád irat hi á nyos sá -
ga i nak pót lá sa mel lett – bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra,
biz to sí tá sá ra, meg vizs gá lá sá ra és ar ra irá nyul hat, hogy a
bi zo nyí té kok a tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak [Be.
268. § (1) bek.].

A tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nyé nek alap fel té te le a
vád lói és az igaz ság szol gál ta tá si funk ci ók szét vá lasz tá sa.
Az ügyész és a bí ró ság fel ada ta i nak el kü lö ní té se, az egyes
te vé keny sé gi kö rök re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyok pon -
tos el ha tá ro lá sa, az el já rás ala nyai szá má ra elõ írt kö te le -
zett sé gek és a ré szük re biz to sí tott jo go sult sá gok egy ér tel -
mû meg ha tá ro zá sa el já rá si ga ran ci á kat je lent a vé de lem
számára is.

A 123. §-hoz

Ha a bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a vád tár gyá vá tett
cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en mi nõ sül het, e
meg ál la pí tás ból le kell von nia a ha tá lyos sza bá lyo zás ál tal
fel so rolt el já rás jo gi kon zek ven ci ák kö zül azt, ame lyik az
adott eset ben al kal ma zan dó. E fel so ro lást a Ja vas lat ki egé -
szí ti a bí ró ság ta ná csa elé uta lás tár gyá ban ho zan dó ha tá -
ro zat tal, ame lyet a Javaslat 270/A. szakaszként épít be a
Be. rendelkezései közé.

A 124. §-hoz

A tár gya lás elõ ké szí té se so rán a bí ró ság meg ál la pít hat -
ja, hogy a cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en mi -
nõ sül het, és ha az el té rõ mi nõ sí tés kap csán a bí ró ság
össze té te lé re vo nat ko zó sza bá lyo zás (Be. 14. §) sze rint ta -
nács ban kell el jár nia, az ügyet a bí ró ság egy hi va tá sos bí -
ró ból és két ül nök bõl ál ló ta ná csa elé utal ja. A Ja vas lat le -
he tõ vé te szi a bí ró ság ta ná csa elé uta lást más ok ból is, ha
azt a bíróság szükségesnek tartja. Ilyen lehet például az
ügy bonyolultsága. 

A 125. §-hoz

1. Az elõ ké szí tõ ülés re vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zást 
a Ja vas lat több vo nat ko zás ban mó do sít ja, il le tõ leg ki egé -
szí ti. Az elõ ké szí tõ ülés tar tá sá nak a Be. 272. §-a (1) be -
kez dé se sze rint oka le het az is, ha a sér tett meg hall ga tá sa
lát szik szük sé ges nek. A sér tett meg nö ve ke dett el já rás be li
sze re pe a vo nat ko zó sza bá lyo zás egyéb ren del ke zé se i ben

is ki fe je zés re jut, dön tõ en a Ja vas lat ál tal be ve ze tett köz ve -
tí tõi el já rás kö vet kez mé nye ként. Eb be a kör be tar to zik az a 
ren del ke zés, mi sze rint az elõ ké szí tõ ülés tar tá sa kö te le zõ,
ha a vád irat kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az 
er re jo go sul tak – kö zöt tük a sér tett – köz ve tí tõi el já rás le -
foly ta tá sát in dít vá nyoz ta, va la mint a Be. 272. §-ának (3) és 
(7) be kez dé sé be be épí tett sza bá lyo zás, amely sze rint a
közvetítõi eljáráshoz kapcsolódóan a sértett az elõkészítõ
ülésre idézendõ, hozzá kérdések intézhetõk, illetve õ is
tehet fel kérdéseket a vádlottnak.

2. Mó do sul a Be. 272. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
írt sza bá lyo zás, amely a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy 
kor lá to zó kény szer in téz ke dé sek el ren de lé se il let ve fenn -
tar tá sa kap csán te szi kö te le zõ vé az elõ ké szí tõ ülés tar tá sát. 
A ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest mó do su lás, hogy a tá -
vol tar tás el ren de lé se ese tén is kö te le zõ elõ ké szí tõ ülést tar -
ta ni, to váb bá, hogy ez a kö te le zett ség fenn áll ak kor is, ha a
bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy a há zi õri zet fenn tar -
tá sá ról ha tá roz. A fenn tar tás ese té re szó ló ren del ke zés lé -
nye ges ele me, hogy – mi vel a bí ró ság a dön té sé hez szük sé -
ges va la mennyi in for má ci ó val ren del ke zik – elõ ké szí tõ
ülés tartása csak akkor kötelezõ, ha az indítványban a ko -
ráb bi határozathoz képest a fenntartás okaként új kö rül -
mény re hivatkoztak.

A Ja vas lat a Be. 146. §-át új ra sza bá lyoz za, meg szün te ti
a ter helt úti ok má nyá nak el vé te lét, mint ön ál ló bün te tõ el -
já rá si kény szer in téz ke dést. Ez zel össze füg gés ben a Be.
272. §-ában sem sze re pel het a 146. §-ra, mint a sze mé lyi
sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz ke dés re
uta lás, ezért e tör vény he lyet el kell hagy ni a zá ró jel ben
sze rep lõ fel so ro lás ból.

3. A Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy ha az elõ ké szí tõ
ülés tar tá sa alap já ul szol gá ló in dít ványt elõ ter jesz tõ az
idé zés el le né re nem je le nik meg, úgy kell te kin te ni, mint
aki az indítványát visszavonta.

A 126. §-hoz

A Ja vas lat – ki egé szít ve a ha tá lyos sza bá lyo zást – rög zí -
ti, hogy amennyi ben a bí ró ság ta ná csa elé uta lás ról a tár -
gya lás elõ ké szí té sé nek be fe je zé se, il le tõ leg a tár gya lás ki -
tû zé se után szük sé ges ha tá roz ni, a ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ra a tanács elnöke jogosult.

A 127. §-hoz

A Be. 276. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be lé põ
sza bá lyo zás há rom új ren del ke zést tar tal maz a ha tá lyos
tör vény hez képest. 

Az el sõ és a má so dik az el já rás nak a Be. 266. §-a (1) be -
kez dé sé nek b) és c) pont ja alap ján – hi va tal ból vagy in dít -
vány ra – tör tént fel füg gesz té se el le ni fel leb be zé si jog ki zá -
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rá sa, mely nek egy részt az az in do ka, hogy a bí ró ság nak az
Al kot mány bí ró ság el já rá sát, il le tõ leg az Eu ró pai Bi zott ság 
elõ ze tes dön tés ho za ta li el já rá sát kez de mé nye zõ dön té se
olyan, az adott ügy ke re te in túl mu ta tó jo gi ak tus, amely -
nek tar tal ma a jog al kal ma zás egé szé re ki hat, meg szü le té -
sé nek ezért nem áll hat út já ba az egye di ügy ben ér vé nye sít -
he tõ jog or vos la ti jog. Más részt pe dig a bí ró ság ezen el já rá -
so kat kez de mé nye zõ dön té se olyan, a bí rói füg get len ség -
bõl fa ka dó jo go sult ság, ame lyet még a ma ga sabb fo kon el -
já ró bí ró ság sem kér dõ je lez het meg. 

A har ma dik, a Be. 266. §-ának (3) be kez dé sét érin tõ
mó do sí tás, hogy a ha tá lyos ren del ke zés ben fog lal tak mel -
lett a bí ró ság az el já rást a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa ér -
de ké ben is fel füg geszt he ti, leg fel jebb hat hó nap ra. A Ja -
vas lat azon ban e ha tá ro zat el len le he tõ vé te szi a fel leb be -
zést, ar ra te kin tet tel, hogy a bí ró sá gi el já rás ban a köz ve tí -
tõi el já rás az ügyész sze rep vál la lá sa nél kül in dul, il let ve
fo lyik le, ezért a köz ve tí tõi el já rá son ala pu ló fel füg gesz tés
el le ni jog or vos la ti jo got a bün te tõ el já rás ezen sza ka szá ban 
nem in do kolt ki zár ni.

A Ja vas lat ki zár ja a fel leb be zést a bí ró ság ta ná csa elé
uta lás vagy en nek meg ta ga dá sa el len. Az e kér dés ben va ló
dön tés ugyan is vagy a tör vény kö te le zõ ren del ke zé sén ala -
pul, vagy a ta nács el nö ke ki zá ró la gos kom pe ten ci á já ba
tar to zó olyan dön tés, amely el len – a ta nács el nö ke szu ve -
re ni tá sá nak sé rel me nél kül – nem le het he lye jog or vos lat -
nak. 

A 128. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. 278. §-ának (3) be kez dé sét az zal egé -
szí ti ki, hogy a tár gya lás ki tû zé sé nél irány adó szem pont –
a ki tû zés re vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zás egyéb ren del -
ke zé se i nek érin tet le nül ha gyá sa mel lett – hogy a tár gya lást 
éssze rû ha tár idõn be lül be le hes sen fe jez ni. Az ügyek el té -
rõ szá ma és idõ igé nyes sé ge, va la mint az egyes bí ró sá gok
sze mé lyi és mun ka fel té te lei kö zöt ti szá mot te võ kü lönb ség 
nem te szi le he tõ vé konk rét, na pok ban meg ál la pí tott ha tár -
idõ tör vé nyi meg ha tá ro zá sát. A mó do sí tás foly tán a tör -
vény a tár gya lás ki tû zé sé nél irány adó szem pont („a le he tõ
leg kö ze leb bi nap ra”) mel lett, újabb, az el já rás be fe je zé sé -
re uta ló és az eu ró pai em be ri jo gi nor mák kal össz hang ban
lé võ kö ve tel ménnyel bõ ví ti a bí ró ság szá má ra kö te le zõ, az
el já rás el hú zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sát szol gá ló jog sza -
bá lyi rendelkezést.

2. Szin tén a bün te tõ el já rás el hú zó dá sát hi va tott meg gá -
tol ni a Be. 278. §-ának új (4) be kez dé se, mely sze rint, ha a
bi zo nyí tá si el já rás ter je del me mi att egy tár gya lá si na pon
az ügyet nem le het be fe jez ni, több tár gya lá si ha tár na pot
vagy foly ta tó la gos tár gya lá si ha tár na pot kell ki tûz ni, és a
bi zo nyí tá si el já rás éssze rû ha tár idõn be lül tör té nõ be fe je -
zé sé re ez eset ben is tö re ked ni kell. A Ja vas lat szö ve gé ben

írt „több tár gya lá si nap” ki tû zé se az egy in téz ke dés sel el -
ren delt tár gya lá si idõ pon tok meg ál la pí tá sát, míg a „foly ta -
tó la gos tár gya lás” a tár gya lá son meg ál la pí tott leg kö ze leb -
bi tár gya lás idõ pont já nak meg ha tá ro zá sát jelenti.

A 129. §-hoz

A ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mély ta nú -
kén ti ki hall ga tá sát – az érin tett élet ko ri sa já tos sá ga i ra fi -
gye lem mel, il let ve a bûn cse lek mény foly tán ál ta la ta pasz -
tal tak új bó li fel idé zé se kap csán adó dó ne ga tív pszi chi kai
ha tá sok el ke rü lé se ér de ké ben – le he tõ leg el kell ke rül ni
[Be. 280. (1) bek.], ha pe dig a ki hall ga tás mel lõz he tet len, a 
tör vény ren del ke zé sei [Be. 207. § (4) bek.] a ki hall ga tan dó 
sze mély le he tõ leg na gyobb kí mé le té re tö rek sze nek. Eb be
a kör be il lesz ke dik a Ja vas lat azon ren del ke zé se, mely sze -
rint, ha a tár gya lás idõ pont já ban ti zen ne gye dik élet évét be
nem töl tött olyan sze mély ta nú kén ti ki hall ga tá sa vá lik
utóbb szük sé ges sé, akit a nyo mo zás so rán a bí ró ság ta nú -
ként nem hall ga tott ki, a ki hall ga tást ki kül dött bí ró vagy
meg ke re sett bí ró ság út ján kell foganatosítani.

A 130. §-hoz

1. A Ja vas lat vissza ál lít ja az 1973. I. tör vény azon ren -
del ke zé sét, mely sze rint, ha az el já rás több vád lott el len fo -
lyik, a vád lott tá vol lé té ben is meg tart ha tó a tár gya lás nak
az a ré sze, amely a je len nem lé võ vád lot tat nem érin ti. Ha
a tár gya lá son meg nem je lent vád lott vé dõ je sem je le nik
meg, és a vé de lem kö te le zõ, a tár gya lás nak ez a ré sze ak -
kor is meg tart ha tó. Ez a ren del ke zés nem csor bít ja a vé de -
lem hez fû zõ dõ jo go kat, ép pen azért, mert csak az a ré sze
tart ha tó meg a tár gya lás nak, amely a meg nem je lent vád -
lot tat nem érin ti, így a vé dõ meg nem je le né se sem érin ti a
vé de ke zés hez va ló jogot.

2. A Ja vas lat 295. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap -
ján az el já rás a tá vol lé võ ter helt tel szem ben cí mû fe je zet
szá mo zá sa XXIV.-rõl XXV. Fe je zet re mó do sul, s e mó do -
su lást a Be. 287. §-a (7) be kez dé sé nek szö ve gé ben is szük -
sé ges meg je le ní te ni.

A 131. §-hoz

A ha tá lyos Be. 278. §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon -
da ta tar tal maz za azo kat az ese te ket, me lyek alap ján a tár -
gya lás el na po lá sá nak van he lye. A Ja vas lat a köz ve tí tõi el -
já rás ered mé nyes be fe je zé se ér de ké ben is le he tõ sé get te -
remt az el na po lás ra, mó dot ad va ez zel az érin tet tek nek,
hogy az el já rást a kí vá na tos nak tar tott út ra te rel jék, és
ered ménnyel zár ják le. 
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A 132. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás sal azo nos szö ve gû ren del ke zés -
hez kap cso lód va a Ja vas lat a Be. 280. §-ának új (2) be kez -
dé sét is meg je lö li, mint a ti zen ne gye dik élet évét be nem
töl tött sze mély ta nú ki hall ga tá sá ról szó ló tör vé nyi ren del -
ke zést.

A 133. §-hoz

1. A Be. 309. §-a ha tá lyos sza bá lyo zás sze rin ti (1) be -
kez dé sé nek az el já rás ta nács ülé sen tör té nõ fel füg gesz té sé -
nek ese te it tar tal ma zó fel so ro lá sa nem tar tal maz za a Be.
266. § (8) be kez dé sét, ami kor pe dig szin tén az el já rás fel -
füg gesz té sé re ke rül sor, és a fel füg gesz tés oka nem in do -
kol ja az el té rõ sza bá lyo zást. A Ja vas lat ezt a hi á nyos sá got
meg szün te ti, és össz han got te remt a tör vé nyi ren del ke zé -
sek között.

2. A Be. 309. §-ának (1) be kez dé se meg ha tá roz za azo -
kat az ese te ket, ame lyek alap ján a bí ró ság a tár gya lás el na -
po lá sa után ta nács ülé sen is meg szün tet he ti az el já rást. E
meg szün te té si okok kö zé in do kolt be ik tat ni azt az ese tet,
ha a vád irat hi á nyos sá ga it or vo so lan dó, a bí ró ság meg ke -
res te az ügyészt, de az ügyész a hi á nyos sá go kat nem pó tol -
ta, va la mint azt, ha a te vé keny meg bá nás, mint bün tet he tõ -
sé get meg szün te tõ ok a bí ró sá gi sza kasz ban kö vet ke zett
be. A Ja vas lat ezen túl me nõ en ki egé szí ti a fel so ro lást a Be. 
267. §-ának (1) be kez dé sé nek i) pont já val (a vádlott iga -
zol ja, hogy a törvény által megkívánt idõtartamban elte re -
lés ben vett részt).

A 134. §-hoz

A Ja vas lat a Be.-nek a mó do sí tott vád hoz kap cso ló dó,
kö te le zõ át té tel ese te it sza bá lyo zó 310. § (4) be kez dé sét
ki egé szí ti azok kal az ügyek kel, me lyek – a vád mó do su lá -
sa foly tán – a Be. 17. §-ának (5) és (6) be kez dé se alap ján
más bí ró ság ki zá ró la gos illetékességébe tartoznak.

A 135. §-hoz

A Ja vas lat e ren del ke zé se a pót ma gán vád ló fel lé pé sé vel 
össze füg gõ mó do sí tá so kat tar tal maz. A gya kor lat igé nye i -
hez iga zod va a ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rõ en har minc
nap he lyett hat van nap ban ál la pít ja meg azt az idõ tar ta mot, 
amely alatt a sér tett – az egyéb tör vé nyes fel té te lek fenn ál -
lá sa ese tén – pót ma gán vád ló ként fel lép het. Fi gye lem mel
ar ra, hogy a pót ma gán vád lót nem ki zá ró lag ügy véd kép vi -
sel he ti az ügy ben, a Javaslat a kötelezõ jogi képviselet
tekintetében tartalmaz rendelkezést.

A 136. §-hoz

1. A fel leb be zé si nyi lat ko za tok sor rend jé re vo nat ko zó
ha tá lyos ren del ke zést a Ja vas lat a pót ma gán vád ló val egé -
szí ti ki, ak ként, hogy a pót ma gán vád ló – mi vel az ügy ben
õ kép vi se li a vá dat – el sõ ként kö te les nyilatkozattételre a
jogosultak közül. 

2. A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint is mód van rá, hogy a
fel leb be zõ új tényt ál lít son, il le tõ leg új bi zo nyí ték ra hi vat -
koz zék fel leb be zé sé ben. A Ja vas lat e ren del ke zést az zal
pon to sít ja, hogy ezt olyan tény vagy bi zo nyí ték te kin te té -
ben te szi le he tõ vé, mely rõl a fel leb be zõ a ha tá ro zat ki hir -
de té se után szer zett tu do mást. Ha a ha tá ro zat ki hir de té se
elõtt a fel leb be zõ a tény rõl vagy bi zo nyí ték ról már tu do -
más sal bírt, az elsõ fokú eljárásban van módja bizonyítási
indítványát elõterjeszteni.

A 137. §-hoz

1. Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be zés re jo go -
sul tak kö rét a Ja vas lat a pót ma gán vád ló val, a kény szer -
gyógy ke ze lés el ren de lé se te kin te té ben a nagy ko rú vád lott
élet tár sá val egé szí ti ki. A pót ma gán vád ló az el sõ fo kú bí -
ró ság íté le té nek bár mely ren del ke zé se el len be je lent het
fel leb be zést, ez a jo go sult sá ga el já rás jo gi hely ze té bõl egy -
ér tel mû en következik, tekintve, hogy õ képviseli a vádat
az ügyben.

Az élet tár si kap cso lat mind el fo ga dot tab bá és egy re
gya ko rib bá vá lik az eu ró pai, és ezen be lül a ma gyar tár sa -
da lom ban, in do kolt te hát, hogy az olyan íté le ti ren del ke zés 
el len, mely azon a meg ál la pí tá son nyug szik, hogy a vád lott 
el memû kö dé se kó ros, meg il les se a fel leb be zé si jog az
adott eset ben leg kö ze leb bi hoz zá tar to zót is.

2. A Be. 324. §-a (2) be kez dé sé nek mó do sí tá sa egy ér tel -
mû vé te szi, hogy az ügyész mind a vád lott ter hé re, mind a
ja vá ra fel leb bez het. En nél szû kebb kör ben, csak a vád lott
ter hé re te szi le he tõ vé a Ja vas lat a fel leb be zést a pót ma gán -
vád ló szá má ra, ez ál tal is ki fe je zé sé re jut tat va, hogy a pót -
ma gán vád ló el já rás jo gi hely ze te az ügyész per be li hely ze -
té hez sok te kin tet ben ha son ló ugyan, de at tól el té rõ ele me -
ket is tar tal maz, kö vet ke zõ en abból, hogy a  pót magán -
vádló nem az állam büntetõ igényét érvényesíti. 

A 138. §-hoz

1. A Ja vas lat sze rint, ha az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de -
tés kor nem emel ke dik jog erõ re, a bí ró ság nyom ban ha tá -
roz a tá vol tar tás ról is. A ha tá lyos sza bá lyo zás ezt a kö te le -
zett sé get az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, a lak hely el ha gyá si ti la lom és a há zi õri zet
te kin te té ben je len leg is elõ ír ja. E kény szer in téz ke dé sek
cél ja és el ren de lé si fel té tel rend sze re azo nos vagy na gyon
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kö ze li ro kon sá got mu tat a tá vol tar tá sé val, s ez a tény két -
ség te le nül in do kol ja az azo nos sza bá lyo zás ra va ló tö rek -
vést. A ha tá lyos ren del ke zé sek sze rint ugyan ak kor az el sõ
fo kú bí ró ság ál tal el ren delt vagy fenn tar tott ezen kény szer -
in téz ke dé sek tar ta ma az el sõ fo kú ügy dön tõ ha tá ro zat ki -
hir de té sé ig tart, ha te hát az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de té -
se kor nem emel ke dik nyom ban jog erõ re, a bí ró ság nak
még a tár gya lá son ok vet le nül ha tá roz nia kell a kény szer in -
téz ke dé sek rõl. A Ja vas lat a tá vol tar tás tar ta mát il le tõ ilyen
ren del ke zést nem tar tal maz, a be ik ta tott Be. 138/B. §-ának 
(1) be kez dés sze rint a tá vol tar tást a bí ró ság tíz tõl har minc
na pig ter je dõ idõ tar tam ra ren de li el. A nem jog erõs ügy -
dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la a tá vol tar tás fo lyá sá ra nincs
ha tás sal, a kény szer in téz ke dés meg szûn het elõbb vagy
tarthat tovább.

A Ja vas lat lé nye gé ben ar ra te remt le he tõ sé get, hogy a
bí ró ság a nem jog erõs ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se kor a
tá vol tar tást az azt el ren de lõ ha tá ro zat ban meg ál la pí tott
idõ pont be áll tát meg elõ zõ en meg szün tes se, ha a kény szer -
in téz ke dés idõ köz ben szük ség te len né vagy a tár gya lás
ered mé nyé hez ké pest jo gi lag meg ala po zat lan ná vált.  Ter -
mé sze te sen mód van ar ra is, hogy a bí ró ság ép pen a ki hir -
de tett ügy dön tõ ha tá ro zat tar tal má ra fi gye lem mel ren del -
jen el tá vol tar tást.

2. A Ja vas lat nak a Be. 327. §-a (3) be kez dé sét mó do sí tó
ren del ke zé se azt fo gal maz za meg, hogy ha az el sõ fo kú
ügy dön tõ ha tá ro zat ren del ke zé se a vád lott sze mé lyi sza -
bad sá gát és sza bad mo zo gá sát nem kor lá toz za, úgy az elõ -
ze tes le tar tóz ta tást és va la mennyi – az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás ál tal el ér ni kí vánt cél biz to sí tá sá ra al kal mas – egyéb
kény szer in téz ke dést, ide ért ve a tá vol tar tást is, az ügy dön tõ 
ha tá ro zat ho za ta lá val egy ide jû leg a bí ró ság nak meg kell
szün tet nie.

A 139. §-hoz

A Ja vas lat az el já rás meg szün te té sé nek a Be.
332. §-ának (1) be kez dé sé ben fel so rolt oka it a Ja vas lat
egyéb ren del ke zé se i hez iga zít ja. 

A ha tá lyos tör vény 332. §-a (1) be kez dé sé nek d) és e)
pont já ban meg je lölt el já rást meg szün te tõ okok vál to zat lan 
szö veg gel az e) és a g) pont alá ke rül tek. A d) pont ban új
el já rást meg szün te tõ ok ként fo gal maz za meg a Ja vas lat, ha 
a vád nem tör vé nyes. A tör vé nyes és meg ala po zott vád a
bí ró sá gi el já rás le foly ta tá sá nak nél kü löz he tet len fel té te le.
Fo gal mát a Ja vas lat a Be. 2. §-ának (2) be kez dé sé be ik tat -
va az alap ve tõ ren del ke zé sek kö zött ha tá roz za meg. Tör -
vé nyes vád hi á nyá ban bí ró sá gi el já rás nem in dít ha tó és
nem foly tat ha tó le. Ezért a Ja vas lat a d) pont be ik ta tá sá val
biz to sít ja, hogy tör vé nyes vád hi á nyá ban a már meg in dult
bí ró sá gi el já rás foly ta tá sá ra se ke rül hes sen sor. 

A Ja vas lat sze rint a Btk. 36. §-ának (1) be kez dé sé be be -
ik ta tás ra ke rü lõ te vé keny meg bá nás új bün tet he tõ sé get

meg szün te tõ ok. Ha en nek fel té te lei a bí ró ság el já rá sá ban
tel je sül nek, az el já rás nem foly tat ha tó, azt meg kell szün -
tet ni. 

A 140. §-hoz

A Be. 332. § (1) be kez dé sét érin tõ mó do sí tás nak meg fe -
le lõ en a Ja vas lat meg vál toz tat ja az egyes pon tok je lö lé sét,
és a te vé keny meg bá nás ra ala po zott meg szün te tés ese té re
is le he tõ vé te szi a bí ró ság szá má ra el kob zás, illetõleg
vagyonelkobzás elrendelését.

A 141. §-hoz

A Be. 311. §-a (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta úgy ren -
del ke zik, hogy az ügyész a Be. 321. § (1) be kez dé se sze -
rin ti ta nács ülé sig a vá dat el ejt he ti. Vád el ej tés nek ak kor
van he lye, ha a bi zo nyí tás ered mé nye kép pen az ál la pít ha tó 
meg, hogy a vád tár gyá vá tett cse lek mény nem bûn cse lek -
mény, vagy a bûn cse lek ményt nem a vád lott kö vet te el.
A vád el ej tés ered mé nye ként a bí ró ság az el já rást vég zés sel 
meg szün te ti, s e vég zés – ha son ló an a fel men tõ íté let hez –
azt jut tat ja ki fe je zés re, hogy a vád lott ár tat lan sá gá nak vé -
lel me a bün te tõ el já rás so rán nem dõlt meg. A Ja vas lat ezért 
er re az eset re néz ve is úgy ren del ke zik, hogy a vád lott költ -
sé ge i nek, to váb bá vé dõ jé nek az el já rás so rán nem elõ le ge -
zett díját és költségeit az állam köteles megtéríteni a
határozat jogerõre emelkedésétõl számított harminc napon 
belül.

A párt fo gó ügy vé di in téz mény bõl és a párt fo gó ügy véd
ki ren de lé sé nek tör vé nyi fel té te le i bõl kö vet ke zik a Ja vas -
lat nak az a ren del ke zé se, mely sze rint azt a párt fo gó ügy -
vé di dí jat, amely nek vi se lé sé re a bün te tõ el já rás ban részt -
ve võ sze mély nem kö te lez he tõ, az ál lam vi se li.

A 142. §-hoz

A tör vény ben ki zárt, vagy az ar ra nem jo go sult tól szár -
ma zó fel leb be zést el uta sí tó vég zés el le ni jog or vos la tot a
Ja vas lat ki zár ja. Az a kér dés, hogy az adott fel leb be zés
meg en ge dett-e, il let ve, hogy a fel leb be zõ jo go sult-e a jog -
or vos lat elõ ter jesz té sé re, a Be. vo nat ko zó ren del ke zé sei
alap ján ob jek tí ve el dönt he tõ, a dön tés meg ho za ta la mér le -
ge lés re nem ad le he tõ sé get. Eb bõl kö vet ke zõ en a Ja vas lat
az ob jek tív ala pon nyug vó el uta sí tó ha tá ro zat el le ni – tör -
vény ál tal ki zárt – jog or vos lat el bí rá lá sá nak mel lõ zé sé rõl
ren del ke zik, az zal, hogy a mel lõ zés rõl a jog or vos lat elõ -
ter jesz tõ jét ér te sí te ni kell. A ha tá lyos sza bá lyo zás 341.
§-ának (2) be kez dé se sze rin ti „de leg fel jebb har minc na -
pon be lül” for du la tot mel lõz ve a Ja vas lat ak ként ren del ke -
zik, hogy ha a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi jo go sult ra
le járt, a ta nács el nö ke az ira to kat az ügy dön tõ ha tá ro zat
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írás ba fog la lá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul fel ter jesz ti a má -
sod fo kú bí ró ság hoz.

A 143. §-hoz

1. Te kint ve, hogy a pót ma gán vád ló kép vi se le té re nem
ki zá ró lag ügy véd jo go sult, a Ja vas lat a Be. 343. §.ának (2)
be kez dé sé be az „ügy vé di kép vi se let” he lyett a „jo gi kép vi -
se let” szóhasználatot vezeti be.

 

2. Pót ma gán vád ló ként lép het fel a sér tett, ha az ügyész
(vagy a nyo mo zó ha tó ság) a fel je len tést el uta sí tot ta, a nyo -
mo zást meg szün tet te, az ügyész a vád eme lést rész ben mel -
lõz te, a vá dat el ej tet te [Be. 53. § (1) bek.], a vád in dít ványt
pe dig az ügy ben ad dig el járt el sõ fo kú ügyész ség nél kell
be nyúj ta nia, amely azt a ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren -
del ke zõ bí ró ság hoz to váb bít ja [Be. 230. § (1) bek.]. Az
ügyész és a pót ma gán vád ló jo go sult sá ga i nak kap cso ló dá -
sa az adott ügy ben, to váb bá az a tény, hogy a pót ma gán -
vád ló a vád kép vi se le tét lát ja el, in do kol ja a Ja vas lat azon
ren del ke zé sét, mi sze rint a bí ró ság a pót ma gán vád alap ján
le foly ta tott eljárásban hozott jogerõs ügydöntõ határozatot 
megküldi az ügyben korábban eljárt ügyésznek. 

A 144. §-hoz 

A Ja vas lat a pót ma gán vád ló bûn ügyi költ ség ben tör té nõ 
ma rasz ta lá sá ról szó ló ha tá lyos ren del ke zést egé szí ti ki. A
sza bá lyo zás a pót ma gán vád ered mé nyes sé gé hez és az
egyes pót ma gán vád lók kö zöt ti ará nyos költ ség meg osz tás
ad ta le he tõ sé gek hez igazodó rendelkezéseket tartalmaz.

A 145. §-hoz 

1. A Be. ha tá lyos 346. §-a (1) be kez dé sé nek má so dik
mon da ta sze rint az el sõ fo kú bí ró ság tár gya lás alap ján ho -
zott el já rást meg szün te tõ ügy dön tõ vég zé se el le ni fel leb -
be zés re az íté let el le ni fel leb be zés sza bá lyai irány adók,
míg a Ja vas lat ezt a ren del ke zést az el sõ fo kú bí ró ság ügy -
dön tõ vég zé se el le ni fel leb be zés re néz ve ír ja elõ. A mó do -
sí tás egyik oka, hogy az el sõ fo kú bí ró ság nem csak tár gya -
lá son hoz hat az el já rást meg szün te tõ ügy dön tõ vég zést
(Be. 332. §), ha nem meg te he ti ugyan ezt a Be. 267. §-a
alap ján a tár gya lás elõ ké szí té sé nek sza ka szá ban is. To váb -
bi in dok, hogy az el já rást meg szün te tõ vég zés nél az ügy -
dön tõ vég zés szé le sebb kört ölel fel, ide tar to zik pél dá ul,
ami kor a bí ró ság a pót ma gán vád ló ál tal elõ ter jesz tett vád -
in dít ványt el uta sít ja [Be. 231. § (2) bek.]. E vég zés el len a
Ja vas lat – el té rõ en a ha tá lyos ren del ke zés tõl – a fel leb be -
zést lehetõvé teszi, a 346. §-t érintõ módosítás pedig az
ítélet elleni fellebbezésre vonatkozó szabályok alkal ma zá -
sát írja elõ.

2. A vo nat ko zó ren del ke zé sek sze rint a bí ró ság mind a
pol gá ri jo gi (Be. 335. §), mind a szü lõi fel ügye le ti jog
meg szün te té se irán ti igényt (Be. 336. §) egyéb tör vé nyes
út ra uta sít ja, ha az el bí rá lás je len té ke nyen kés lel tet né az
el já rás be fe je zé sét, vagy az in dít vány nak a bün te tõ el já rás -
ban va ló ér de mi el bí rá lá sát más kö rül mény ki zár ja. Ha az
el sõ fo kú bí ró ság úgy íté li meg, hogy adott eset ben olyan
ter je del mû bi zo nyí tás fel vé te le, vagy a pol gá ri jo gi il let ve
csa lád jo gi kér dé sek olyan mély sé gû tisz tá zá sa szük sé ges,
amely meg ha lad ja a bün te tõ bí ró ság le he tõ sé ge it és a bün -
te tõ el já rás ke re te it, és él a Be. 335. il let ve 336. § ál tal biz -
to sí tott le he tõ ség gel, vég zé se el len nem in do kolt fel leb be -
zé si jo got biztosítani. 

A Ja vas lat a ha tá lyos tör vény 346. §-a (5) be kez dé sé nek
a) pont ját azért mel lõ zi, mert er re az eset re [a Be.
266. §-ának (3) be kez dé se alap ján tör tént el já rás-meg -
szün te tés] a ha tá lyos tör vény 276. §-a (1) be kez dé sé nek
c) pont ja is tar tal maz ha son ló sza bályt, a pár hu za mos sza -
bá lyo zás pe dig fe les le ges.

A 146. §-hoz 

A Be. át szer kesz tett 347. §-ának ren del ke zé sei kö zül a
(2) be kez dés tar tal maz mó do su lást a ha tá lyos sza bá lyo zás -
ban fog lal tak hoz ké pest. Te kin tet tel ar ra, hogy az el sõ fo -
kú bí ró ság vég zé sei kö zül nem mind tá mad ha tó kü lön fel -
leb be zés sel, és e meg ál la pí tás a ha tá ro za ti for mát nem
igény lõ bí rói in téz ke dé sek re is vo nat ko zik, a Ja vas lat úgy
ren del ke zik, hogy eze ket a vég zé se ket és in téz ke dé se ket
az ügy dön tõ ha tá ro zat el le ni fel leb be zés ben le het sé rel -
mez ni. Ez a sza bá lyo zás nem „utó la gos jog or vos la ti jo got” 
konst ru ál, de megteremti annak lehetõségét, hogy a sé rel -
me zett aktus a másodfokú bíróság tudomására jusson.

A 147. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 348. §-ának (3) be kez dé sét mó do sít va,
bõ ví ti azt a kört, amely be be le tar to zó ese tek a fe lül bí rá lat
so rán – fel té ve, hogy a fel leb be zés ki zá ró lag az e be kez -
dés ben fel so rolt ren del ke zé sek va la me lyi ke el len irá nyul – 
ki vé telt ké pez nek az egyéb ként fõ sza bály ként érvényesülõ 
teljes revízió elve alól. 

Az el kob zás, a va gyon el kob zás és a párt fo gó fel ügye let
a Btk. 70. §-ában fel so rolt in téz ke dés, el ren de lé sük fel té te -
le it a Btk. ren del ke zé sei egy ér tel mû en meg ha tá roz zák. A
szó ban for gó in téz ke dé sek el ren de lé se mi att be je len tett
fel leb be zés el bí rá lá sa so rán azt kell te hát el dön te ni, hogy a 
Btk. 77., 77/B., il let ve 82. §-ában írt fel té te lek az adott
eset ben fenn áll nak-e. A vizs gá lat tár gya az egyéb íté le ti
ren del ke zé sek tõl vi lá go san el kü lö nül, ezért a Ja vas lat sze -
rint, ha a fel leb be zés ki zá ró lag az el kob zás, a va gyon el -
kob zás és a párt fo gó fel ügye let el ren de lé se el len irá nyul, a
má sod fo kú bí ró ság az íté let nek csak a fel leb be zés sel tá ma -
dott ré szét bírálja felül.
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A 148. §-hoz

1. A Ja vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest két pon -
ton mó do sít ja a Be. 352. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ját.
Az egyik, hogy a meg ala po zat lan ság ese té ben a má sod fo -
kú bí ró ság nem csak az ál ta la fel vett bi zo nyí tás, ha nem az
ira tok tar tal ma, va la mint tény be li kö vet kez te tés alap ján is
meg ál la pít hat az el sõ fo kú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény -
ál lás tól el té rõ tény ál lást, ha vád lott fel men té sé nek vagy az
el já rás meg szün te té sé nek van he lye. E ren del ke zést az el -
já rás éssze rû sí té sé nek kö ve tel mé nye indokolja.  

A má sik vál to zás, hogy az el té rõ tény ál lás meg ál la pí tá -
sá ra – ha az egyéb fel té te lek fenn áll nak – ak kor is le he tõ -
ség van, ha a rész be ni fel men tés nek, il le tõ leg az el já rás
rész be ni meg szün te té sé nek van he lye. Ez a sza bá lyo zás
össz hang ban van a tör vény mó do sí tás egé szé nek cél já val
és szel le mé vel. 

2. A Be. 352. § (3) be kez dé sét ki egé szí tõ ren del ke zés,
amely a ha tá lyos nál szé le sebb kör ben te szi le he tõ vé a má -
sod fo kú bí ró ság szá má ra a bi zo nyí té kok nak az el sõ fo kú
bí ró sá gé tól el té rõ ér té ke lé sét, a Be. 352. §-a (1) be kez dé se
b) pont já nak a Javaslat szerinti módosításából következik.

A 149. §-hoz

1. A Ja vas lat nak a Be. 353. §-át mó do sí tó ren del ke zé se
meg szün te ti a ha tá lyos sza bá lyo zás ál tal al kal ma zott kü -
lönb ség té telt, mi sze rint bi zo nyí tás nak a má sod fo kú el já -
rás ban meg ha tá ro zott ese tek ben hi va tal ból, más kor in dít -
vány ra van he lye. Sem a hi va tal ból vég zen dõ bi zo nyí tás,
sem a bi zo nyí tás in dít vány hoz kö tött sé ge nincs össz hang -
ban a bí ró ság nak a bün te tõ el já rás ban el fog lalt hely ze té vel, 
ezért a Ja vas lat ki in du ló pont ja az, mi sze rint a tör vény ben
ki zá ró lag azt kell sza bá lyoz ni, hogy mely ese tek ben van
he lye bizonyításnak, a bizonyítás szükségességének el bí -
rá lá sa pedig az adott esetben a bíróság feladata.

2. A bün te tõ el já rás ban elõ for du ló el já rá si sza bály sér té -
sek egy há nya dá nak or vos lá sá ra te remt le he tõ sé get a Ja -
vas lat azon ren del ke zé se, mely sze rint a má sod fo kú el já -
rás ban bi zo nyí tás nak ak kor is he lye van, ha az az el sõ fo kú
bí ró sá gi el já rás ban meg va ló sult el já rá si sza bály sér tés or -
vos lá sát ered mé nyez he ti. A ren del ke zés in do ka az, hogy a
fe lül bí rált íté le tet meg elõ zõ el sõ fo kú bí ró sá gi el já rás ban
meg va ló su ló sza bály sér té sek nem te szik fel tét le nül szük -
sé ges sé az íté let ha tá lyon kí vül he lye zé sét és az el já rás
egé szé nek meg is mét lé sét. Fi gye lem mel kell azon ban len ni 
ar ra is, hogy az el já rá si sza bály sér té sek nek csak egy bi zo -
nyos kö re or vo sol ha tó a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban,
ter mé szet sze rû leg nem ke rül het sor pl. ab szo lút el já rá si
sza bály sér tés or vos lá sá ra, az azon ban meg old ha tó, hogy
valamely, az elsõ fokú bíróság által elmulasztott kö te le -
zett ség pótlásával a megszerzett bizonyítási eszközt nem
kell kirekeszteni a bizonyítékok körébõl.

3. A bün te tõ el já rás egy sze rûb bé té te lét és gyor sí tá sát
szol gál ja a Ja vas lat nak az a ren del ke zé se, amely mel lõ zi a
bi zo nyí tás fel vé te lét olyan tény re néz ve, amely a bû nös ség 
meg ál la pí tá sát, a fel men tést, az el já rás meg szün te té sét, a
bûn cse lek mény mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát, il let ve
az in téz ke dés al kal ma zá sát nem be fo lyá sol ta.

A 150. §-hoz

1. A fel leb be zés el in té zé sé nek elõ ké szí té se azt a célt
szol gál ja, hogy a fel leb be zés ér de mi el in té zé sé nek eset le -
ges aka dá lyai el há rul ja nak. A Be. 358. §-a ér tel mé ben a
má sod fo kú bí ró ság ta ná csa el nö ké nek fel ada ta az en nek
ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé sek meg té te le. A Be. ha tá -
lyos 358. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja az in téz ke dé sek
kö zött tar tal maz za az ira tok nak az ügyész hez va ló meg -
kül dé sét is. A Be. 341. §-ának Ja vas lat sze rin ti (2) be kez -
dé se ér tel mé ben az el sõ fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke –
e te kin tet ben vál toz ta tás nél kül át vé ve a ha tá lyos ren del -
ke zést – az ira to kat a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ
ügyész út ján ter jesz ti fel a má sod fo kú bí ró ság hoz, így az
ira tok nak az ügyész hez va ló meg kül dé se szük ség te len.
Ezért a Ja vas lat a Be. 358. §-a (1) bekezdésének a) pont já -
ból mellõzi ezt a rendelkezést.     

2. A Be. 345. §-ában fog lal tak sze rint a bí ró sá gi el já rás
ál ta lá nos sza bá lya it, a tár gya lás elõ ké szí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyo kat és az el sõ fo kú bí ró sá gi tár gya lást tár gya ló
ren del ke zé se ket ma gá ban fog la ló  XI–XIII. Fe je zet ben
 írtak irány adók a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban is a
XIV. Fe je zet ben írt el té ré sek kel. En nek az irány adó, ál ta -
lá nos ren del ke zés nek meg fe le lõ en rög zí ti a Ja vas lat a Be.
358. §-a (1) be kez dé sé nek új on nan be ik ta tott f)–h) pont já -
ban, hogy a má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke a fel leb -
be zés el in té zé sé nek elõ ké szí té se so rán kö te les meg vizs -
gál ni az el té rõ mi nõ sí tés meg ál la pí tá sá nak le he tõ sé gét, to -
váb bá, hogy kötelezõ-e az ügyész és a védõ részvétele,
illetõleg szükséges-e kényszerintézkedéssel kapcsolatban
határozni a másodfokú eljárásban.

3. Az Al kot mány bí ró ság 20/2005. (V. 26.) AB ha tá ro za -
tá ban fog lal tak alap ján ik tat ja be a Ja vas lat a Be. 358. §-ába
az új (2) be kez dést, amely elõ ír ja a ta nács el nö ke szá má ra,
hogy az ügy ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül a le he -
tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra ta nács ülést, nyil vá nos ülést vagy
tár gya lást kell ki tûz nie. A hat van na pos ha tár idõ a ki tû zés re
vo nat ko zó idõ tar tam, nem pe dig a ta nács ülés, a nyil vá nos
ülés vagy a tár gya lás meg tar tá sá nak ha tár nap já ra vo nat ko -
zik. Ez utób bi ak ra néz ve a „le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap”
ki té tel az irány adó, mely ha tá ro zott idõ pont rög zí té se nél kül
fe je zi ki a jog al ko tói aka ra tot.

4. A bi zo nyí tás el ren de lé sé nek az ügy ér de mét érin tõ en
je len tõ sé ge van, ezért az eb ben va ló dön tést a bí ró ság ha -
tás kö ré be kell utal ni, nem le het a ta nács el nö ké nek jo ga a
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bi zo nyí tás el ren de lé se tár gyá ban ha tá roz ni. A Ja vas lat a
Be. 358. §-át egy új (3) be kez dés sel egé szí ti ki, amely ben
az Al kot mány bí ró ság hi vat ko zott ha tá ro za tá ban fog lal tak -
kal össz hang ban el ha tá rol ja a bí ró ság dön té si  kompeten -
ciáját, a ta nács el nö ké nek az elrendelt bizonyítás kapcsán
megtett intézkedésekre vonatkozó jogkörétõl.

A 151. §-hoz

A fel leb be zés a tör vény ál tal er re fel jo go sí tott sze mély
jog nyi lat ko za ta, mely ben a sé rel me zett el já rás, il let ve
dön tés rész ben vagy egész ben tör té nõ fe lül bí rá la tát ké ri. A 
fe lül bí rá lat alap fel té te le, hogy a fel leb be zés bõl ki tûn jék,
mi re irá nyul, ezért a Be. 358. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja
sze rint a má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke a fel leb be -
zõt a fel leb be zés nyolc na pon be lü li ki egé szí té sé re hív ja
fel, ha nem ál la pít ha tó meg, hogy az el sõ fo kú bí ró ság el já -
rá sát vagy az íté le tet, mi ért tart ja sé rel mes nek. Ha a fel hí -
vás ered mény te len, a fe lül bí rá lat nem lehetséges, ezért a
Javaslat rendelkezése szerint a másodfokú bíróság a fel -
leb be zést elutasítja. 

A 152. §-hoz

1. A ren del ke zés je len tõs mér ték ben mó do sít ja a Be.
360. §-át. Az Al kot mány bí ró ság a 20/2005. (V. 26.) AB
ha tá ro za tá val al kot mány el le nes nek ta lál ta a Be.
360. §-ának (1) be kez dé sét, ezért azt a ha tá ro zat ki hir de té -
sé nek nap já val meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság
dön té sé ben – a jog or vos la ti jog gal kap cso la tos ko ráb bi al -
kot mány bí ró sá gi gya kor lat át te kin té sén túl me nõ en – hi -
vat ko zott az Al kot mány és a Be. vo nat ko zó ren del ke zé se i -
re, va la mint az em be ri jo gok és alap ve tõ sza bad sá gok vé -
del mé rõl szó ló, a Ró má ban, 1950. no vem ber 4-én kelt és
az 1993. évi XXXI. tör vénnyel ki hir de tett Egyez mény
(a to váb bi ak ban: Egyez mény) 6. cik ké nek tar tal má ra, il -
let ve az Emberi Jogok Európai Bírósága (a továbbiakban:
Bíróság) ezzel kapcsolatos döntéseire, valamint az Egyez -
ség ok mány 14. cikkére.

Az Al kot mány bí ró ság rá mu ta tott, hogy a Bí ró ság – a
Stras bo urg ban, 1984. no vem ber 22-én kelt He te dik Ki egé -
szí tõ Jegy zõ könyv 2. cik ké nek az Egyez mény 13. cik ké be
be épí té se nyo mán ki ala kí tott – gya kor la ta sze rint a jog or -
vos la ti el já rás biz to sí tá sa nem ab szo lút kí vá na lom, ahol
vi szont jog or vos la ti fó ru mok mû köd nek, a jog or vos la ti el -
já rás te kin te té ben is ér vé nye sek az Egyez mény 6. cik ké -
ben fog lalt, a nyil vá nos tár gya lás hoz, il le tõ leg a nyil vá nos
íté let hir de tés hez kap cso ló dó kö ve tel mé nyek. A Bí ró ság
dön té sei le szö ge zik, hogy a csak jog kér dés ben tör té nõ
dön tés ho za tal, il let ve a har mad fo kú el já rás ak kor vi se li el
a nyil vá nos ság aló li ki vé te le ket, ha a bí ró ság nak nincs szé -
les re for ma tó ri us jog kö re. A Bí ró ság ar ra is rá mu ta tott,
hogy a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mény rend sze ré nek
egyes ele me it nem le het egy más tól el szi ge tel ten ér té kel ni.

A nyil vá nos ság ból (köz vet len ség bõl) fa ka dó „elõ nyö ket”
még a fegy ver egyen lõ ség biz to sí tá sa mel lett sem (az az pl.
a vád és a vé de lem egy ide jû tá vol tar tá sa a bí ró ság tól) pó -
tol ja ön ma gá ban, hogy a fe lek nek jo guk ban áll írás be li
ész re vé telt ten ni az el sõ fo kú dön tés re, vagy egy más nyi -
lat ko za ta i ra, a tár gya lás tar tá sá ról a fe lek ki zá ró lag sa ját
aka ra tuk ból mond hat nak le. A tár gya lá si elv, az eh hez
kap cso ló dó nyil vá nos ság, a köz vet len ség és a szó be li ség
az Al kot mány és a Be. alap ján is a bün te tõ el já rás
elsõrendû garanciális követelménye.

Az Al kot mány bí ró ság a bí rói füg get len ség szem pont já -
ból is vizs gál ta a Be. 360. §-ának (1) be kez dé sét, és le szö -
gez te, hogy a ta nács el nö ké nek po zí ci ó já hoz kap cso ló dó
igaz ga tá si ha tás kö rök sem mi kép pen sem vál hat nak a bí rói
füg get len ség gát já vá, az ezek bõl fa ka dó te vé keny ség gya -
kor lá sa nem ered mé nyez het az ügy ér de mé re ki ha tó be fo -
lyást.

Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban ki fej tet te: „A bün -
te tõ el já rás ban részt ve võk al kot má nyos jo ga it kor lá toz za,
hogy ami kor a má sod fo kú bí ró ság ta nács el nö ke a ta nács -
ülé si el bí rá lást tart ja in do kolt nak, õk er rõl a fel leb be zés el -
bí rá lá sá nak egész tar ta ma alatt sem ér te sül nek. Két ség te -
len, a tör vény nem zár ja ki, hogy az el já rás ala nyai az el já -
rá si for má ra vo nat ko zó an in dít ványt te gye nek. Az in dít -
vány azon ban egy fe lõl nem kö ti a bí ró sá got, más fe lõl pe -
dig nincs olyan sza bály, amely nek alap ján az in dít vány el -
uta sí tá sá ról a bí ró ság nak az ügy dön tõ ha tá ro za tot meg elõ -
zõ en kü lön ren del kez nie, s ar ról az el já rás ala nya it ér te sí -
te nie kel le ne. Emel lett a vád ló, a vád lott, a vé dõ, s a to váb -
bi érin tet tek (ma gán fél, egyéb ér de kelt) még csak ab ban a
hely zet ben sin cse nek, hogy egy más eset le ges írás be li fel -
leb be zé se i re, az azok hoz be nyúj tott to váb bi ész re vé te lek -
re, a ké sõb bi ek so rán tett in dít vá nyok ra írás ban ref lek tál ja -
nak. A tör vény csu pán az ügyé szi fel leb be zés nek, il let ve a
fõ ügyész ség át ira tá nak a vád lott ré szé re tör té nõ ki adá sá ról 
ren del ke zik, ar ról azon ban nem, hogy a meg kül dést kö ve -
tõ en az ész re vé te lek meg té te le cél já ból a má sod fo kú bí ró -
ság vá ra ko zá si idõt ik tas son be. Tar tal mi lag te hát ez a
meg is me ré si jog üres, mert nem ga ran tál ja, hogy a vé de -
lem ál lás pont ja még a dön tés elõtt meg je len jen a  má sod -
fokú tanács elõtt.”

2. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá ban fog lal tak nak
meg fe le lõ en a Ja vas lat új ra fo gal maz za a ta nács ülés re vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket, zárt ta xá ci ó ban sza bá lyoz va
azo kat a kér dé se ket, ame lye ket il le tõ en ta nács ülé sen dönt -
het a bí ró ság. A sza bá lyo zás ár nyalt tá és vi lá gos sá te szi a
má sod fo kú bí ró ság el já rá si for má i nak el ha tá ro lá si szem -
pont ja it. Er re azért is szük ség van, mert az Al kot mány bí ró -
ság a Be. 360. §-a (1) be kez dé sé nek nemcsak a ta nács ülés -
re vonatkozó szövegrészét semmisítette meg, hanem az
egész bekezdést.

3. A Ja vas lat hat pont ban sza bá lyoz za azo kat az ese te -
ket, ami kor a má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen határoz.
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Az ügy át té te lé rõl, az ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö -
ní té sé rõl és az el já rás fel füg gesz té sé rõl az el já rás bár me -
lyik sza ka szá ban ha tá roz hat a bí ró ság az érin tet tek sze mé -
lyes meg je le né se, meg hall ga tá sa nél kül, ta nács ülé sen,
ezért eze ket – az ügy ér de mé ben va ló dön tést köz vet le nül
nem érin tõ – dön té se ket a má sod fo kú bí ró ság is meg hoz -
hat ja ta nács ülé sen. A fel leb be zés el uta sí tá sá ra szûk kör -
ben ke rül het sor, eze ket a Be. 341. §-ának (1) be kez dé se
tar tal maz za, a má sod fo kú bí ró ság vol ta kép pen azt a dön -
tést hoz hat ja meg ta nács ülé sen, ame lyet már az el sõ fo kú
bí ró ság nak meg kel lett vol na hoz nia, ám ez va la mely ok -
ból nem tör tént meg.

Ha a bû nös sé get, a cse lek mény jo gi mi nõ sí té sét, il le tõ -
leg a jog hát rány al kal ma zá sát érin tõ en nem je len tet tek be
fel leb be zést, e kér dé sek te kin tet ben az el sõ fo kú bí ró ság
íté le te jog erõ re emel ke dik, ezért nincs aka dá lya an nak,
hogy a fel so rolt bün te tõ jo gi fõ kér dé sek hez szo ro san kap -
cso ló dó, de ön ál ló an is el bí rál ha tó kér dé sek ben ta nács ülé -
sen szü les sen dön tés, en nek okán te szi le he tõ vé a Ja vas lat
a ta nács ülés tar tá sát a ki zá ró lag a le fog la lás  megszünte -
tésére vagy a bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren del ke zés
 elleni fel leb be zés el bí rá lá sa esetén.

Ha az ira tok ból egy ér tel mû en, min den to váb bi bi zo nyí -
tás nél kül az a kö vet kez te tés von ha tó le, hogy a vád lot tat
fel kell men te ni, il let ve az el já rást ve le szem ben meg kell
szün tet ni, az ilyen tar tal mú ha tá ro zat meg ho za ta la eb ben
az el já rá si for má ban is meg tör tén het. A vád lott ra néz ve a
fel men tés nél, il le tõ leg az el já rás meg szün te té sé nél ked ve -
zõbb ha tá ro zat nem szü let het, így nem szen ved csor bát a
vé de lem hez va ló jog, ak kor sem, ha a ter helt nek nincs le -
he tõ sé ge ál lás pont ját sze mé lye sen elõ ad ni a bí ró sá gon, és
va ló já ban a fegy ve rek egyen lõ sé gé nek el ve sem sé rül.
Hang sú lyoz ni kell azon ban, hogy ta nács ülé sen csak és ki -
zá ró lag ak kor hoz ha tó meg az e pont ban írt dön tés, ha an -
nak meg ho za ta la nem igé nyel bizonyítást.

Az elõ zõ eset kör höz kap cso ló dik a fel leb be zés sel nem
érin tett vád lott fel men té sé re, il le tõ leg az el já rás ve le szem -
ben tör té nõ meg szün te té sé re vo nat ko zó dön tés meg ho za -
ta la, azok ban az ese tek ben, ami kor a fel leb be zés sel érin tett 
vád lott te kin te té ben is ta nács ülé sen szü le tett ilyen tar tal -
mú ha tá ro zat. Nem sér ti a jog biz ton sá got, hogy ilyen kor
szûk eset kör re kor lá to zot tan bár, de a ha tá ro zat fel old ja a
jogerõt.

Ha a Be. 373. §-a (1) be kez dé sé nek I. pont já ban fel so -
rolt el já rást meg szün te tõ oko kat a má sod fo kú bí ró ság ész -
le li, ta nács ülé sen meg szün te ti az el já rást. Az e pont ban
meg ha tá ro zott kö rül mé nyek mind egyi ke olyan, ame lyik
be kö vet ke zé se, il let ve ész le lé se ese tén nyom ban meg kell
szün tet ni az el já rást, az ügy ér de mi fe lül bí rá la ta nélkül.

A Be. 373. §-a (1) be kez dé sé nek II–IV. pont ja i ban meg -
ha tá ro zott el já rá si sza bály sér té sek az íté le tet fe lül bí rá lat ra
al kal mat lan ná te szik, a má sod fo kú bí ró ság nak e kör ben
nincs mér le ge lé si jog kö re, így szük ség te len nyil vá nos ülés 
vagy tár gya lás tar tá sa, csak az íté let ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re ke rül het sor, az ilyen tar tal mú dön tés meg hoz ha tó
ta nács ülé sen.

4. A Ja vas lat a ta nács el nö ké nek le he tõ sé get ad ar ra,
hogy ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá nos ülést, il le tõ leg 
tár gya lást tûz zön ki. Az egy sze rûbb he lyett a több ga ran ci -
á lis ele met tar tal ma zó el já rá si for ma vá lasz tá sa nem jár
jog sé re lem mel; ha a ta nács el nö ke bár mi lyen ok ból in do -
kolt nak lát ja, dönt het a nyil vá nos ülés vagy a tár gya lás
mel lett, és az el já rás köz ben, ma gán a ta nács ülé sen is ki -
tûz he ti az ügyet nyil vá nos ülés re vagy tár gya lás ra, és
ugyan ezen in do kok ból a bí ró ság a ta nács ülé sen meg hoz -
ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen, il le tõ leg tár gya lá son is
meghozhatja.

5. A fel leb be zõ ket a ta nács ülés ki tû zé sé rõl min den eset -
ben ér te sí te ni kell, ez ál tal le he tõ sé get ad va a fel leb be zés
ki egé szí té sé re, il let ve ar ra, hogy a más ál tal be je len tett fel -
leb be zés re, in dít vány ra vagy nyi lat ko zat ra re a gál ja nak.
Az ér te sí tés ak kor is szük sé ges, ha már a ki tû zés kor lát ha -
tó, hogy a ta nács ülé sen olyan tar tal mú dön tés szü le tik (pl.
át té tel), amely nem az ügy ér de mé ben tör té nõ ha tá ro zat ho -
za talt je lent. Az ügy me ne tét érin tõ el já rá si cse lek mé nyek
ismerete is érdeke az érintetteknek, nemcsak a döntés
tartalmának megismerése.

6. A Ja vas lat a Be. 360. §-ának (4) be kez dé sé ben sza bá -
lyo zott kör ben le he tõ sé get kí ván biz to sí ta ni a jo go sul tak -
nak, hogy meg is mer hes sék még a dön tés elõtt az ügy ben
el já ró ta nács össze té te lét, er rõl a ta nács el nö ke az érin tet te -
ket tá jé koz tat ja. A Ja vas lat meg te rem ti an nak a le he tõ sé -
gét, hogy a jo go sul tak a ta nács ülé sen el in téz he tõ ügyek -
ben is kér hes sék nyil vá nos ülés, il le tõ leg, ha an nak fel té te -
lei fenn áll nak, a tár gya lás meg tar tá sát. Ha ki zá ró lag a vád -
lott ja vá ra je len tet tek be fel leb be zést és a tény ál lás meg -
ala po zott, a vád lott ter hé re az íté let nem vál toz tat ha tó meg. 
Et tõl füg get le nül meg kell te rem te ni an nak a le he tõ sé gét,
hogy a ter helt sze mé lye sen je len jen meg, és ál lás pont ját
ki fejt se a bí ró ság nak. Ez a ga ran ci á lis sza bály dön tõ en a
vád lott ér de két szol gál ja, ez zel együtt ugyan ilyen jo got
kell biz to sí ta ni az ügyész nek, a vé dõ nek, és an nak, aki fel -
leb be zett. A Ja vas lat ren del ke zik ar ról, hogy mely ese tek -
ben dönt het a má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen, és mely
ese tek ben kell tár gya lást tar ta nia. A jo go sul tak ré szé re
meg kül dött tá jé koz ta tás ból ki kell de rül nie, hogy az érin -
tet tek a ta nács ülés he lyett, me lyik sze mé lyes megjelenést
biztosító eljárási formát kérhetik. Ha errõl a jogáról min -
den érintett lemond, illetve nem kíván ezzel a le he tõ ség gel
élni, nincs akadálya az ügy tanácsülésen történõ el in té zé -
sé nek. 

A 153. §-hoz

1. A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést nyil vá nos ülé sen
bí rál ja el, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen in téz he tõ el, vagy 
tár gya lást kell tar ta ni. Eb bõl a meg fo gal ma zás ból is ki tû -
nik, hogy a fel leb be zés el bí rá lá sá nak ál ta lá nos for má ja a
nyil vá nos ülés, amely nek fel té te le it a Ja vas lat a ta nács -
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ülés hez és a tár gya lás hoz ké pest ha tá roz za meg. A má sod -
fo kú bí ró ság a fel leb be zést ak kor in té zi el nyil vá nos ülé -
sen, ha az el sõ fo kú íté let meg ala po zat lan sá ga az ira tok
tar tal ma vagy tény be li kö vet kez te tés út ján ki kü szö böl he -
tõ, il let ve a vád lott meg hall ga tá sa csak a bün te tés ki sza bá si 
kö rül mé nyek to váb bi tisz tá zá sa érdekében szükséges.
A bi zo nyí tás felvétele tehát ebben az egy esetkörben le het -
sé ges tárgyalás tartása nélkül.

2. A Ja vas lat – szem ben a ha tá lyos sza bá lyo zás
361. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt, ál ta lá nos ság ban
moz gó ren del ke zés sel – fel so rol ja, hogy ki ket kell a nyil -
vá nos ülés re meg idéz ni. Esze rint min den eset ben idé zen dõ 
a vád lott, aki a bün te tõ el já rás nél kü löz he tet len részt ve võ -
je, va la mint a pót ma gán vád ló kép vi se lõ je, aki nek rész vé -
te le a tör vény elõ írá sa foly tán az el já rás min den sza ka szá -
ban kö te le zõ. A vé dõ rész vé te lé re vo nat ko zó egyéb sza bá -
lyo zás sal össz hang ban a Ja vas lat csak a kö te le zõ vé de lem
ese té re tar tal maz olyan ren del ke zést, hogy a vé dõt idéz ni
kell. A ha tá lyos sza bá lyo zás sal egye zõ en a fog va lé võ
vád lott elõ ál lí tá sa irán ti in téz ke dé si kö te le zett sé get ál la pít
meg a Javaslat a másodfokú bíróság részére azzal a ki egé -
szí tés sel, hogy az intézkedésnek az idézéssel egyidejûleg
kell megtörténnie.

3. Szá mot te võ a ha son ló ság a Ja vas lat nak a nyil vá nos
ülés rõl ér te sí ten dõk kö rét meg ha tá ro zó 361. § (4) be kez -
dé se, va la mint a ha tá lyos tör vény 362. §-ának (1) be kez dé -
sé ben fog lal tak kö zött. A Ja vas lat sze rint az ügyészt, a pót -
ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem ese tén kí vül a vé dõt, to -
váb bá a sér tet tet és mind azo kat ér te sí te ni kell, akik fel leb -
bez tek. E ren del ke zés sel tel jes sé vá lik a vé dõ re vo nat ko zó
sza bá lyo zás, és egy ér tel mû vé a jog al ko tó vá la sza a gya -
kor lat ál tal fel ve tett ar ra a kér dés re, hogy a nyil vá nos ülé -
sen a pót ma gán vád ló, a pótmagánvádló jogi képviselõje,
vagy esetleg mindkettõjük számára kötelezõ a részvétel.

4. A ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ké pest mó do su lás az ér te -
sí ten dõk kö ré nek ki egé szí té se azok kal, akik fel leb bez tek.
Ide tar toz nak az egyéb ér de kel tek, to váb bá a fi a tal ko rú
vád lott tör vé nyes kép vi se lõ je és a tör vény ál tal meg ha tá ro -
zott in téz ke dés vagy íté le ti ren del ke zés tekintetében a
vádlott házastársa, illetve élettársa.

A 154. §-hoz

A Be. 362. §-ának Ja vas lat sze rin ti (1) be kez dé se, amely 
a nyil vá nos ülés elõ ké szí té se és meg tar tá sa so rán a tár gya -
lás sza bá lya i nak al kal maz ha tó sá gá ról ren del ke zik, va la -
mint az ügyész rész vé te lé re vo nat ko zó (2) be kez dés azo -
nos a ha tá lyos sza bá lyo zás sal [Be. 361. § (3) bek. és 362. §
(2) bek.]. A nyil vá nos ülés re a vád lot tat min den eset ben
idéz ni kell, ez azon ban nem je len ti azt, hogy je len lé te el en -
ged he tet len, a Ja vas lat ugyan is ak ként ren del ke zik, hogy a
vád lott tá vol lé té ben is meg tart ha tó a nyil vá nos ülés, fel té -

ve, hogy idézése szabályszerû és a fellebbezés az õ
meghallgatása nélkül is elbírálható.

A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa mi att iga zo lás nak nincs
he lye. Ha a nyil vá nos ülé sen ho zott ha tá ro za tot az er re jo -
go sul tak bár me lyi ke fel leb be zés sel tá mad ja, fel leb be zé sé -
ben elõ ad hat ja a nyil vá nos ülés el mu lasz tá sá nak oka it is.
Ha azon ban a ha tá ro zat el len nem él tek jog or vos lat tal,
nem in do kolt az iga zo lás le he tõ sé gé nek biz to sí tá sa, az ez -
zel el len té tes sza bá lyo zás ugyanis szükségtelenül késlel -
tet né a határozat jogerejének beálltát.

A 155. §-hoz

A Ja vas lat a má sod fo kú bí ró sá gi tár gya lás ra az el sõ fo -
kú bí ró sá gi tár gya lás sza bá lya it ren de li al kal maz ni a tör -
vény ben meg fo gal ma zott el té ré sek kel. Ar ra vo nat ko zó an,
hogy a má sod fo kú el já rás ban mi kor kell tár gya lást tar ta ni,
fõ sza bály, hogy ak kor, ha az ügy ta nács ülé sen nem in téz -
he tõ el, to váb bá ak kor is, ha bi zo nyí tás fel vé te le szük sé -
ges, és az nyil vá nos ülé sen nem le het sé ges; vé gül pe dig
tár gya lás ra tûz he ti ki a ta nács el nö ke a ta nács ülés re, il let ve 
a nyil vá nos ülés re tar to zó ügyet is. A Ja vas lat nem tar tal -
maz kor lá to zást vagy irány mu ta tást ab ban a te kin tet ben,
hogy a ta nács el nö ke ez zel a jo gá val mi ként él jen, tel jes
egé szé ben a ta nács el nö ké nek be lá tá sá ra bíz va a dön tést.
A ta nács el nö ke szá má ra biz to sí tott ez a jo go sult ság egy
tõ rõl fa kad a Ja vas lat 7. §-ában írt, a Be. 14. §-a (3) be kez -
dé sé ben meg fo gal ma zott azon ren del ke zés sel, mely le he -
tõ sé get biz to sít a he lyi bí ró sá gon eljáró egyesbíró szá má -
ra, hogy az ügyet a bíróság tanácsa elé utalja annak el le né -
re, hogy az általános szabályok szerint az ügyben egyes bí -
ró ként kellene eljárnia.

A Ja vas lat egy ér tel mû en azt a szán dé kot tük rö zi, hogy a
jog sza bály ne zár ja el az utat a bí ró sá gi el já rás leg több ga -
ran ci á lis sza bállyal kö rül bás tyá zott for má já nak al kal ma -
zá sa elõl. 

A 156. §-hoz

1. A nyil vá nos ülés re vo nat ko zó ren del ke zés sel [Be.
361. § (3) és (4) bek.] azo nos mó don ha tá roz za meg a Ja -
vas lat a Be. 364. §-ának (1) és (2) be kez dé sé ben, hogy a
má sod fo kú el já rás ra az el já rás mely részt ve võ it kell idéz -
ni, il let ve ki ket ele gen dõ ér te sí te ni. A ren del ke zés mind két 
eset ben át ve szi a ha tá lyos tör vény 364. §-a (1) és (4) be -
kez dé sé ben írt, a kéz be sí tés idõ pont já ra vonatkozó öt
napos határidõt tartalmazó rendelkezést.

2. Az ügyész rész vé te le kö te le zõ a tár gya lá son, ha ez az
el sõ fo kú tár gya lá son is kö te le zõ volt, és a kö te le zõ rész vé -
tel in do ka idõ köz ben nem szûnt meg. Ab ból ki in dul va,
hogy a bí ró ság moz gás te rét az al kot má nyos ke re te ken be -
lül mi nél szé le sebb kör ben cél sze rû meg ha tá roz ni, a Ja vas -
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lat le he tõ vé te szi a má sod fo kú bí ró ság szá má ra, hogy az
ügyészt ak kor is kö te lez ze a tár gya lá son va ló rész vé tel re,
ha a kö te le zõ rész vé tel oka a má sod fo kú tár gya lá son már
nem áll fenn. A Be. 241. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja – a
bí ró sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai kö zött – az ügyész kö -
te le zõ rész vé te lé nek egyik ese te ként fo gal maz za meg, ha a 
bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son va ló rész vé tel re kö te lez -
te. A 364. § (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se e sza bá lyo zás -
sal össz hang ban áll, és il lesz ke dik az el sõ fo kú és a má sod -
fo kú tárgyalásra vonatkozó szabályok közelítését célzó – a 
kétfokú jogorvoslati rendszer bevezetése által indukált –
törvényi rendelkezések sorába.

A 157. §-hoz

A Ja vas lat – a ha tá lyos ren del ke zés tõl el té rõ en – nem
tar tal maz a vád lott ér te sí té sé hez fû zõ dõ sza bá lyo kat, te -
kint ve, hogy a Be. 364. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben a
vád lot tat a má sod fo kú tár gya lás ra min den eset ben idéz ni
kell, egye bek ben a Be. ha tá lyos 365. §-ának (2) be kez dé -
sé ben fog lal tak kal azo nos mó don sza bá lyoz za azt a kér -
dést, hogy mely ese tek ben le het meg tar ta ni a tár gya lást a
vád lott tá vol lé té ben. A tár gya lás el mu lasz tá sa mi at ti iga -
zo lás ki zá rá sát – ha son ló an a nyil vá nos ülés re vo nat ko zó
azo nos sza bá lyo zás hoz – a tárgyaláson hozott határozatok
jogerejének védelméhez fûzõdõ érdek indokolja.

A 158. §-hoz

A Ja vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zást ak ként mó do sít ja,
hogy a má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta mel lett az
el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés
kéz be sí té sé rõl is ren del ke zik, és fel so rol ja, hogy a má sod -
fo kú ha tá ro za tot az el já rás mely részt ve või ré szé re kell
kéz be sí te ni. Te kin tet tel a két fo kú jog or vos la ti rend szer
be ve ze té sé re, a Ja vas lat ál tal meg sza bott ke re tek kö zött a
má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta el len fel leb be zés -
nek van he lye, ezért a Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy a má -
sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát – az (1) be kez dés -
ben írtakon kívül – annak is kézbesíteni kell, aki a má sod -
fo kú bíróság határozata ellen fellebbezésre jogosult.

A 159. §-hoz

A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta el len fel leb -
be zés re jo go sul tak kö rét a Ja vas lat az el sõ fo kú bí ró ság íté -
le te el le ni fel leb be zést érin tõ, a Be. 324. §-ának (1) be kez -
dé sé ben írt sza bá lyo zás hoz ha son ló mó don ha tá roz za meg, 
ér te lem sze rû en el hagy va a hi vat ko zott ren del ke zés g) és h)
pont ja it, te kint ve, hogy az ott ír tak szá má ra a má sod fo kú
ügy dön tõ ha tá ro zat el len a Be. Ja vas lat sze rin ti 386.
§-ának (1) be kez dé se alap ján a fel leb be zés ki zárt. Az el sõ
fo kú íté let el le ni fel leb be zés re irány adó sza bá lyo zás sal

azo nos mó don ál la pít ja meg a Ja vas lat az ügyész és a pót -
ma gán vád ló fel leb be zé sé nek le het sé ges irá nya it is. A fel -
leb be zés elõ ter jesz té sé re nyit va ál ló ha tár idõ meg ha tá ro -
zá sa mel lett a Be.-be új on nan be ik ta tott 367/A. § az
ügyész és a vé dõ szá má ra kö te le zett ség ként írja elõ a
fellebbezés indokolását, rögzítve, hogy az indokolást a
fellebbezésre nyitva álló határidõ alatt a másodfokú bí ró -
ság nál kell elõterjeszteni.

A 160. §-hoz

A Ja vas lat a tá vol tar tás sal egé szí ti ki a ha tá lyos sza bá -
lyo zás nak azt a ren del ke zé sét, amely tar tal maz za, hogy a
má sod fo kú bí ró ság nak az el sõ fo kú íté le tet ha tá lyon kí vül
he lye zõ vég zé sé ben mely kérdésekben kell rendelkeznie.

A 161. §-hoz

Mind a Be. 369. §-ának meg vál to zott al cí me (In téz ke -
dé sek a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás be fe je zé se után), mind
a ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rõ ren del ke zé sei a két fo kú
ren des jog or vos la ti rend szer be ve ze té sé bõl kö vet kez nek.
A má sod fo kú ha tá ro zat el le ni fel leb be zés foly tán a ha tá ro -
za tot ho zó bí ró ság ra há ru ló kö te le zett sé ge ket a Ja vas lat a
Be. 341. § ren del ke zé se i nek (Az el sõ fo kú bí ró ság és az
ügyész te en dõi a fel leb be zést kö ve tõ en) ala pul vé te lé vel
ál la pít ja meg, ki egé szít ve az zal, hogy a pót ma gán vád ló
fel leb be zé se esetén a másodfokú bíróság tanácsának el nö -
ke az iratokat közvetlenül terjeszti fel a harmadfokú bí ró -
ság hoz. 

A 162. §-hoz

1. A Be. 373. §-ának a Ja vas lat sze rin ti mó do sí tá sa az el -
sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl és a
kap cso ló dó le het sé ges íté le ti ren del ke zé sek rõl szó ló ál ta -
lá nos ren del ke zé se ket tar tal maz za, te kin tet nél kül ar ra,
hogy a ha tá ro za tot milyen bírósági eljárási formában hoz -
ták meg.

2. A tör vé nyes vád hi á nya el já rás meg szün te té si ok. En -
nek meg fe le lõ en ren del ke zik a Be. Ja vas lat ál tal mó do sí -
tott 267. §-a (1) be kez dé sé nek j) pont ja a tár gya lás elõ ké -
szí té sé nek sza ka szá ra vo nat ko zó an, és eh hez iga zo dik a
373. § (1) be kez dé se I. pont já nak c) al pont ja, mely sze rint,
ha az el sõ fo kú bí ró ság tör vé nyes vád hi á nyá ban járt el, a
má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon
kí vül helyezi és – eltérõen a hatályos szabályozástól – az
eljárást megszünteti.

3. Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé se mel lett a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró sá got új
el já rás ra uta sít ja, ha az el já rás meg szün te té se az (1) be kez -
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dés I. pont já ban írt va la mely ok tör vény sér tõ meg ál la pí tá -
sán ala pul, to váb bá, ha a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got tör -
vé nyes ok nél kül ki zár ták. A nyil vá nos ság tör vé nyes ok
nél kü li ki zá rá sa je len leg is ha tá lyon kí vül he lye zé si ok,
azon ban a ha tá lyos tör vény ezt az el já rá si sza bály sér tést
375. § (1) be kez dé sé ben, mint úgy ne ve zett re la tív el já rá si
sza bály sér tést ha tá roz za meg. A Ja vas lat ez zel szem ben
vissza tér a Be. ere de ti, 1998-ban el fo ga dott ren del ke zé sé -
hez, és egy út tal a ma gyar bün te tõ per jog több mint egy
évszázados megoldásához, és nyilvánosság törvénysértõ
kizárását feltétlen eljárási szabálysértésként határozza
meg. 

4. Szin tén fel tét len (ab szo lút) el já rá si sza bály sér tés ként
ke ze li a Ja vas lat – a ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rõ en – azt
az ese tet, ami kor az el sõ fo kú bí ró ság az in do ko lá si kö te le -
zett sé gé nek oly mér ték ben nem tett ele get, hogy ez ál tal az
íté let fe lül bí rá lat ra al kal mat lan. A bí ró ság az íté le tét in do -
kol ni kö te les, e kö te le zett ség a Ja vas lat ban meg ha tá ro zott
mér vû el mu lasz tá sa foly tán nincs va lós le he tõ ség az íté let
vi ta tá sá ra, az íté let nem bí rál ha tó fe lül, és ez a hi á nyos ság
a fel leb be zé si el já rás ban nyil ván va ló an nem kü szö böl he tõ
ki. Eh hez ha son ló hely zet kö vet ke zik be, ha az el sõ fo kú
bí ró ság íté le té nek in do ko lá sa a ren del ke zõ résszel tel jes
mér ték ben el len té tes. Lé nye gé ben ek kor is hi ány zik az in -
do ko lás, hi szen az ab ban össze fog lalt té nyek és ér vek nem
tá maszt ják alá a ren del ke zõ rész tar tal mát, ezért ren del ke -
zik a Ja vas lat eb ben az eset ben is a ha tá lyon kí vül he lye zés 
mel lett az el sõ fo kú bí ró ság új el já rás ra uta sí tá sá ról. Az in -
do ko lá si kö te le zett ség gel és an nak tar tal má val szem ben
tör vény ben meg fo gal ma zott kö ve tel mény lé te zé sé bõl nem 
kö vet ke zik, hogy min den eset ben a ha tá lyon kí vül he lye -
zés és az új el já rás ra uta sí tás a má sod fo kú bí ró ság te en dõ -
je, ha a kö ve tel mény nem vagy nem kel lõ mér ték ben tel je -
sül. A Ja vas lat – el té rõ en a ha tá lyos sza bá lyo zás tól – sú -
lyoz asze rint, hogy az in do ko lá si kö te le zett ség tel jes hi á -
nya, vagy az íté let fe lül bí rá lat ra al kal mat lan sá gát ered mé -
nye zõ mér té kû hi á nyos sá ga, me lyik íté le ti ren del ke zést
érin ti. Ren del ke zé se ér tel mé ben az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
te ak kor he lye zen dõ ha tá lyon kí vül, s ak kor kell az el sõ fo -
kú bí ró sá got új el já rás ra uta sí ta ni, ha az in do ko lá si kö te le -
zett ség Ja vas lat sze rin ti hi á nya vagy hi á nyos sá ga a bû nös -
ség meg ál la pí tá sa, a fel men tés, az el já rás meg szûn te té se, a
cse lek mény jo gi mi nõ sí té se, vagy a bün te tés ki sza bá sa, il -
let ve az in téz ke dés alkalmazása tekintetében állapítható
meg.

5. A Be. 373. §-a (1) be kez dé sé nek IV. pont ját érin tõ
mó do sí tás in do ka, hogy a Ja vas lat a tár gya lás ról tör té nõ
le mon dást a Be. XXVI. Fe je ze té ben sza bá lyoz za.

A 163. §-hoz

Az ügyek el hú zó dá sá nak meg aka dá lyo zá sa a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás te rén ér vé nye sí ten dõ alap ve tõ szem -
pont. Eb bõl kö vet ke zõ en az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek

ha tá lyon kí vül he lye zé sé re és az el sõ fo kú bí ró ság új el já -
rás ra uta sí tá sá ra – el já rá si sza bály sér tés ész le lé se ese tén –
csak ak kor in do kolt le he tõ sé get biz to sí ta ni, ha a sza bály -
sér tés a má sod fo kú el já rás ban nem or vo sol ha tó, ezért a Ja -
vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zást ez zel a to váb bi fel té tel lel
egé szí ti ki. Ez a ren del ke zés össz hang ban van a Be. Ja vas -
lat ál tal mó do sí tott 353. §-ának (1) be kez dé sé vel, mely
sze rint a má sod fo kú el já rás ban bi zo nyí tás nak akkor is
helye van, ha ez az elsõ fokú bírósági eljárásban meg va ló -
sult szabálysértés orvoslását eredményezheti. 

A bi zo nyí tás tör vé nyes sé gé re vo nat ko zó sza bá lyok ga -
ran ci á lis je len tõ sé gét és ér vé nye sü lé sük biz to sí tá sá nak
fon tos sá gát jut tat ja ki fe je zés re a Ja vas lat azon ren del ke zé -
se, mely az el já rá si sza bály sér tés mi at ti ha tá lyon kí vül he -
lye zést meg ala po zó – pél dá lóz va fel so rolt – in do kok kö zé
be ik tat ja a bi zo nyí tás tör vé nyes sé gé re vo nat ko zó sza bá -
lyok meg sér té sét. A Be. ha tá lyos 375. § (1) be kez dé sé nek
a Ja vas lat ban mel lõ zött ren del ke zé se it a Be. mó do sí tott
373. §-a tar tal maz za.

A 164. §-hoz

A Ja vas lat e ren del ke zé se az el sõ fo kú bí ró ság íté le té -
nek kor lá to zott fe lül bí rá la tá ról ren del ke zik. A Be. ha tá -
lyos  ren del ke zé sei sze rint az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek
kor lá to zott fe lül bí rá la tá ra ke rül sor, ha a fel leb be zés ki zá -
ró lag a pol gá ri jo gi igény re, az egyéb ér de kelt tu laj don jo -
gát érin tõ és a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té sé re vo -
nat ko zó ren del ke zés re, va la mint a le fog la lás meg szün te té -
sé re, és a bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren del ke zés el len
irá nyul, a ha tá lyos tör vény 348. §-ának (3) be kez dé se, va -
la mint 379–380. §-a az általánostól eltérõ szabályozást
állapít meg a másodfokú bíróság revíziós jogkörét illetõen.

A Ja vas lat a kor lá to zott fe lül bí rá lat ese te it bõ ví ti: a Be.
348. §-ának Ja vas lat sze rin ti (3) be kez dé se a ha tá lyos ren -
del ke zés ben fog lal ta kon kí vül ak kor is csak kor lá to zott re -
ví zi ós jog kört en ged, ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let -
nek az el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra vagy a párt fo gó
fel ügye let el ren de lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se el len irá -
nyul. Ha te hát a fel leb be zés nem az íté let nek a bün te tõ jo gi
fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se el len,
ha nem a Be. Ja vas lat sze rin ti 348. §-ának (3), il let ve az ez -
zel azo nos kört érin tõ 379. §-ának (1) be kez dé se sze rin ti
ren del ke zé sei el len irá nyul, a má sod fo kú bí ró ság csak a
fel leb be zés sel tá ma dott rész ben bí rál ja fe lül az ítéletet. 

Ha azon ban a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú íté let nek
a bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé sét meg vál toz tat ja, mert az tör vény sér tõ, az el kob -
zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let  el ren de -
lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi igény re, a szü lõi fel -
ügye le ti jog meg szûn te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi se -
lé sé re vo nat ko zó ren del ke zést érin tõ en ak kor is meg hoz za
a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot, ha az eb be a kör be tar -
to zó tör vény sér tõ íté le ti ren del ke zést fel leb be zés sel nem
tá mad ták. A bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg ál la pí tá sán kí vül
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esõ, imént fel so rolt ren del ke zés fe lül bí rá la ta so rán a má -
sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel tá ma dott íté le ti ren del ke -
zést ha tá lyon kí vül he lye zi, meg vál toz tat ja, vagy az el sõ
fo kú bí ró ság íté le tét helyben hagyja.

A Be. Ja vas lat sze rin ti 379. §-ának (2) be kez dé se ér tel -
mé ben, ha az el sõ fo kú íté let nek a bün te tõ jo gi fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se tör vény sér tõ,
ezért azt a má sod fo kú bí ró ság meg vál toz tat ja, az (1) be -
kez dés ben fog lalt kér dé sek ben is a tör vény nek meg fe le lõ
ha tá ro za tot hoz. Ez a ren del ke zés az íté let nek a Be. Ja vas -
lat sze rin ti 379. §-ának (1) be kez dé se alap ján ha tá lyon kí -
vül he lye zett ré szé re is irány adó, te hát ezek ben az ese tek -
ben ha tá lyon kí vül he lye zés kor is a má sod fo kú bí ró ság hoz 
a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot, nincs he lye az el sõ fo -
kú bí ró ság új el já rás ra utasításának.

A 165. §-hoz

A Ja vas lat le he tõ vé te szi a má sod fo kú bí ró ság szá má ra,
hogy az el sõ fo kú íté let nek a pol gá ri jo gi igény, il le tõ leg a
szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se tár gyá ban ho zott íté -
le ti ren del ke zé sét ha tá lyon kí vül he lyez ze, és az e kér dé -
sek tárgy ban elõ ter jesz tett in dít ványt egyéb tör vé nyes út ra
uta sít sa, ha el bí rá lá suk a bün te tõ el já rás be fe je zé sét je len -
té ke nyen kés lel te ti, vagy a bün te tõ el já rás ban va ló ér de mi
el bí rá lá su kat más kö rül mény ki zár ja. Lé nye gé ben ugyan -
így ren del ke zik a Be. ha tá lyos 379. §-a (2) be kez dé sé nek
má so dik mon da ta, el té rés, hogy a sza bá lyo zás a szü lõi fel -
ügye le ti jog ra is ki ter jed, szö ve ge zé se pedig közelít az elsõ 
fokú eljárás azonos tartalmú rendelkezéseinek szövegéhez 
[Be. 335. § (1) bek., 336. § (3) bek.].

A 166. §-hoz

A Ja vas lat be ve ze ti a har mad fo kú bí ró sá gi el já rást.
Emi att szük ség sze rû en egy új fe je ze tet kell ik tat ni a tör -
vény be, il let ve a Be. ha tá lyos 385–401. §-ai he lyé be a har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás sza bá lyai lép nek, to váb bá mó do -
sul a XV. Fe je zet cí me, és a Be. a 385. §-át meg elõ zõ en a
kö vet ke zõ I. Cím mel egé szül ki: „A harmadfokú bírósági
eljárás általános szabályai”.

A 167. §-hoz

A Be. 385. §-át meg elõ zõ al cím he lyé be „A  harmad -
fokú el já rás ban al kal ma zan dó ren del ke zé sek” al cím lép.
A 385. § sze rint a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ra a má sod -
fo kú bí ró sá gi el já rás sza bá lyai irány adók, azok kal az el té -
ré sek kel, ame lyet a XV. Fe je zet tar tal maz, ér vé nye sül nek
to váb bá a bí ró sá gi el já rás ál ta lá nos sza bá lyai is, a Be.
345. §-ában meghatározott utalás értelmében.

A 168. §-hoz

A Ja vas lat ren del ke zé se sze rint a Be. 386. §-a „A fel leb -
be zé si jog és a fel leb be zés ha tá lya” al cí met kap ja. A má -
sod fo kú bí ró ság íté le te el le ni fel leb be zés le he tõ sé gét az
(1) be kez dés ren del ke zé sei szûk kör ben ha tá roz zák meg,
csak ak kor te szi le he tõ vé a Ja vas lat a má so dik fel leb be -
zést, ha a má sod fo kú el já rás ban a bün te tõ anya gi jo gi sza -
bá lyok meg sér té sé vel tör tént a bû nös ség meg ál la pí tá sa, a
kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se, a fel men tés, il let ve az
el já rás meg szün te té se. A kény szer gyógy ke ze lés fel vé te lét
eb be a lis tá ba – bár ez a bün te tõ jo gi in téz ke dés is csak a
vád lott fel men té se ese tén al kal maz ha tó – egy részt a szank -
ció jel le ge in do kol ja (a kó ros el me ál la po tú sze mély gya -
kor la ti lag ha tá ro zat lan tar ta mú, zárt in té zet ben tör té nõ el -
he lye zé sé rõl van szó köz biz ton sá gi okok mi att), más részt
az a kö rül mény, hogy az in téz ke dést úgy is el le het ren del -
ni, ha a vád lot tat el sõ fo kon is, és má sod fo kon is fel men tik, 
de má sod fo kon a fel men tés mel lett ezt az in téz ke dést is el -
ren de lik. Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta más ok ból
tör vény sér tõ, a tör vény sér tés or vos lá sá ra fe lül vizs gá la ti
el já rás keretében van lehetõség.

A har mad fo kú bí ró ság nem foly tat bi zo nyí tást, a fel leb -
be zés ben új tényt nem le het ál lí ta ni, és új bi zo nyí té kot sem 
le het meg je löl ni.

A Ja vas lat sze rint, ha a vád lott ter hé re a jo go sul tak az
el sõ fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta el len nem fel leb -
bez tek, csak ab ban az eset ben je lent het nek be fel leb be zést
a má sod fo kú bí ró ság íté le te el len, ha a vád lott fel men té sé -
re, vagy a ve le szem ben in dult el já rás meg szün te té sé re ke -
rült sor. A ren del ke zés lát szó lag szük ség te len, hi szen az
(1) be kez dés ben már meg ha tá roz za a Ja vas lat a fel leb be -
zé si oko kat, ame lyek egyéb ként sem ten né nek le he tõ vé
más ok ból fel leb be zést. A bün te tõ el já rás rend sze ré ben, ha
a vád lott ter hé re fel leb be zés re jo go sult egy adott ha tá ro za -
tot tu do má sul vett, szá má ra to váb bi fel leb be zé si le he tõ ség
nincs. A har mad fo kú el já rás ez alól az ál ta lá nos sza bály
alól ki vé telt te remt, de csak és ki zá ró lag a (3) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ese tek ben, ezért in do kolt e ren del ke zés.

A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tá nak a fel leb be zés foly -
tán fe lül nem bí rált ré sze jog erõ re emel ke dik.

A 169. §-hoz

1. A Ja vas lat ren del ke zé se sze rint a Be. 387. §-a  „A fe -
lül bí rá lat ter je del me” al cí met kap ja. A har mad fo kú bí ró -
ság a meg tá ma dott má sod fo kú íté le tet, az azt meg elõ zõ
 elsõ és má sod fo kú bí ró sá gi el já rást fe lül bí rál ja az el já rá si
sza bá lyok meg tar tá sa, to váb bá a má sod fo kú íté let meg ala -
po zott sá ga szem pont já ból is.

2. A har mad fo kú bí ró ság re ví zi ós jo ga – a má sod fo kú
bí ró ság re ví zi ós jo gá val egye zõ en – ki ter jed a bû nös ség
tár gyá ban ho zott dön té sen túl me nõ en a bûn cse lek mény
mi nõ sí té sé re, a bün te tés ki sza bá sá ra, a fel leb be zés sel tá -
ma dott íté let meg ala po zott sá gá ra, va la mint az el já rá si sza -
bá lyok meg tar tá sá nak vizs gá la tá ra is. A har mad fo kú bí ró -
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ság hoz csak ak kor le het fel leb bez ni, ha a má sod fo kú bí ró -
ság a vád lott bû nös sé ge te kin te té ben az el sõ fo kú bí ró ság
ha tá ro za tá hoz ké pest el té rõ dön tést ho zott. Azon ban a bû -
nös ség gel szo ro san össze füg gõ to váb bi bün te tõ jo gi fõ kér -
dé sek te kin te té ben is el en ged he tet len a fe lül bí rá lat. A
tény ál lás meg ala po zott sá gá nak, va la mint az el já rá si sza -
bá lyok be tar tá sá nak vizs gá la ta nél kül a har mad fo kú bí ró -
ság a fe lül bí rá la ti jo gá ból fa ka dó kér dé sek ben nem tud ál -
lást fog lal ni, ezért ezek vizs gá la ta is – össz hang ban a tör -
vény egyéb ren del ke zé se i vel – hi va tal ból kö te les sé ge.
Azt, hogy a fe lül bí rá lat ered mé nye kép pen mi lyen dön té se -
ket hoz hat a har mad fo kú bí ró ság (te hát a re ví zi ós jog kör
alap ján a re for má ci ós jog mi lyen ter je del mû le het), a Ja -
vas lat más ren del ke zé sei ha tá roz zák meg.

3. A Be. 387. §-ának új (2) be kez dé se a fe lül bí rá lat ter -
je del mét tar tal maz za. A má sod fo kú el já rás ban csak az íté -
let nek fel leb be zés sel tá ma dott fel men tõ, vagy el já rást
meg szün te tõ ren del ke zé se bí rál ha tó fe lül, több bûn cse lek -
mény mi at ti el íté lés ese tén, az egyik cse lek mény re vo nat -
ko zó, a bû nös sé get érin tõ fel leb be zés le he tõ sé get, il le tõ leg 
kö te le zett sé get te remt a to váb bi bûn cse lek mé nyek vo nat -
ko zá sá ban is a tel jes fe lül bí rá lat ra.

A har mad fo kú el já rás ban, ha a má sod fo kú bí ró ság íté le -
té ben több bûn cse lek mény rõl ho zott ren del ke zést, a fel -
leb be zés foly tán a har mad fo kú bí ró ság az íté let va la -
mennyi ren del ke zé sét fe lül bí rál ja. Ez alól ki vé telt je lent a
má sod fo kú bí ró ság ál tal az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek fel -
men tõ, vagy el já rást meg szün te tõ ren del ke zé sét hely ben -
ha gyó ré sze. Nyil ván va ló an mél tány ta lan len ne ugyan is,
ha a har mad fo kú bí ró ság a két bí rói fó rum ál tal fel men tett
vád lott bû nös sé gét ál la pí ta ná meg úgy, hogy er re vo nat ko -
zó in dít vány nem is ter jeszt he tõ elõ. Más a hely zet azon -
ban az íté let azon ré szé vel, ame lyet a fel leb be zés nem
érint, és mind két ed di gi bí rói fó rum ma rasz ta ló dön tést ho -
zott. Ek kor ugyan is a har mad fo kú bí ró ság csak ab ban az
eset ben tud vál toz tat ni a má sod fo kon al kal ma zott jog hát -
rá nyon, ha az íté let fel leb be zés sel nem érin tett, és az imén -
ti kor lá to zás alá nem tar to zó ré szét is felülbírálhatja.

A ren del ke zés így te remt össz han got a har mad fo kú el já -
rás és a fe lül vizs gá lat sza bá lyai kö zött. El len ke zõ eset ben
le he tet len len ne azon tör vény sér té sek ki ja ví tá sa, ame lye -
ket az el járt bí ró sá gok el kö vet tek ugyan, de azok mi att
nem fel leb bez tek, vagy a fel leb be zés ki zárt (pl. mind az el -
sõ, mind a má sod fo kú bí ró ság tör vény sér tõ en ál la pí tott
meg bû nös sé get vagy tör vény sér tõ en mi nõ sí tett, de ez el -
len a har mad fo kú el já rást nem le het igény be ven ni),
ugyan ak kor a fe lül vizs gá lat az ügy har mad fo kú el bí rá lá sá -
nak meg tör tén te miatt kizárt.

A har mad fo kú bí ró ság re ví zi ós és re for má ci ós jo ga szé -
les, ezért cél sze rû és éssze rû, hogy ne le hes sen még egy to -
váb bi, rend kí vü li per or vos la tot igény be ven ni a har mad fo -
kú el bí rá lást kö ve tõ en. 

4. A kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se vagy mel lõ zé se
el len be je len tett fel leb be zés ese tén a fe lül bí rá lat szük ség -

kép pen ki ter jed a fel men tõ ren del ke zés fe lül bí rá la tá ra is,
mert az íté let ezen ren del ke zé se te rem ti meg az in téz ke dés
el ren de lé sé nek fel té te lét, így az in téz ke dés el ren de lé sé nek 
vagy mel lõ zé sé nek tör vé nyes sé ge tár gyá ban a fel men tés
tör vé nyes sé gé nek vizs gá la ta nél kül nem hoz ha tó ér de mi
döntés.

5. A har mad fo kú bí ró ság hi va tal ból fe lül bí rál ja az íté let
el kob zás ra, va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el ren -
de lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi igény re, a szü lõi fel -
ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi se -
lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it. A bû nös ség tár gyá ban
ho zott dön tés kö vet kez mé nye ként mind az el sõ, mind a
má sod fo kú bí ró ság ha tá roz ezek ben a kér dé sek ben, ezért
in do kolt, hogy a har mad fo kú bí ró ság ezek ben a kér dé sek -
ben is vizs gál ja a má sod fo kú ha tá ro zat tör vé nyes sé gét.

A 170. §-hoz

A Ja vas lat sze rint a Be. 388. §-a a „Kö tött ség a fe lül bí -
rált íté let tény ál lá sá hoz” al cí met kapja.

1. A har mad fo kú el já rás be ve ze té se nem ered mé nyez lé -
nye ges vál to zást a má sod fo kú bí ró ság re for má ci ós jog kö -
ré ben, az to vább ra is kor lá to zott. A har mad fo kú el já rás, és
a két fo kú ren des jog or vos la ti rend szer be ve ze té se csak ak -
kor ered mé nyez het né a má sod fo kú bí ró ság re for ma tó ri us
jog kö ré nek ki szé le sí té sét, ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro -
za ta el len to váb bi, szé les kö rû jog or vos la ti le he tõ ség áll na
ren del ke zés re. A Ja vas lat azon ban szûk kör ben nyit ja meg
a har mad fo kú el já rás le he tõ sé gét, ezért, a két fo kú fel lebb -
vi tel be ve ze té se el le né re a má sod fo kú bí ró ság re for má ci ós 
jo ga a ha tá lyos Be. ren del ke zé se i hez ké pest nem le het tá -
gabb. Mind eb bõl az kö vet ke zik, hogy a har mad fo kú bí ró -
ság – amely nem foly tat bi zo nyí tást – a ha tá ro za tát ar ra a
tény ál lás ra kell, hogy alapítsa, amely a másodfokú bíróság
fellebbezéssel megtámadott ítéletének alapját képezte. Ez
alól kivételt csak az jelent, amikor ez a tényállás mega la -
po zat lan.

2. A har mad fo kú bí ró ság a tény ál lás meg ala po zat lan sá -
ga ese tén sem foly tat hat bi zo nyí tást. An nak azon ban nincs
aka dá lya, hogy a har mad fo kú bí ró ság ki egé szít se, he lyes -
bít se a tény ál lást, ha a he lyes tény ál lás az ira tok alap ján
meg ál la pít ha tó, il le tõ leg a hely te len tény be li kö vet kez te -
tés az ira tok alap ján ki kü szö böl he tõ. A meg ala po zat lan sá -
gi hi bák nem min den eset ben te szik in do kolt tá, hogy a hi -
bát el kö ve tõ bí ró ság is mét le foly tas sa a tel jes el já rást, azo -
kat a ki sebb he lyes bí té se ket, pon to sí tá so kat a fe lül bí rá la -
tot vég zõ bí ró ság is meg te he ti, ame lyek nem igé nyel nek
bi zo nyí tás-fel vé telt, és a ren del ke zés re ál ló ira tok alap ján
ag gály ta la nul meg ál la pít ha tók, anél kül, hogy az el sõ fo kú, 
il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság bi zo nyí tá si jog kö rét a har -
mad fo kú bíróság elvonná.
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A 171. §-hoz

A Be. a 389. §-át meg elõ zõ en a „Fel leb be zés el in té zé -
se” II. Cím mel egé szül ki, és a Be. 389. §-a az „Ál ta lá nos
ren del ke zé sek” al cí met kap ja. A Ja vas lat ál ta lá nos ren del -
ke zé sek alcím alatt a fel leb be zés re tett ész re vé tel re, il let ve
a fel leb be zés vissza vo ná sá ra vo nat ko zó an tar tal maz sza -
bá lyo zást. El té rõ en a má sod fo kú el já rás tól, a har mad fo kú
bí ró sá gi el já rás ban a vé dõ rész vé te le kö te le zõ, en nek in do -
ka, hogy a har mad fo kú, dön tõ en jog bí ró ság elõtt elen ged -
he tet len, hogy a vádlott védelmében jogban jártas szak em -
ber járjon el.

A 172. §-hoz

A Be. 390. §-a  „A fel leb be zés el in té zé sé nek elõ ké szí té -
se, a fel leb be zés el uta sí tá sa, át té tel, az el já rás fel füg gesz -
té se” al cí met kap ja. A har mad fo kú bí ró ság ta ná csá nak el -
nö ke a fel leb be zés el in té zé sé nek elõ ké szí té se so rán a má -
sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ké hez ha son ló an meg te -
szi azo kat a szük sé ges in téz ke dé se ket, ame lyek a fel leb be -
zés el bí rá lá sá hoz in do kol tak. A Be.-nek a Ja vas lat tal mó -
do sí tott 358. §-a (1) be kez dé sé ben fog lal tak tar tal mu kat
te kint ve irány adók a har mad fo kú el já rás ban is, az el té rõ
mi nõ sí tés le he tõ sé gé nek, to váb bá a kö te le zõ ügyészi,
illetõleg védõi részvétel vizsgálata a harmadfokú eljárásra
vonatkozó egyéb rendelkezésekbõl fakadóan szük ség te -
len.

A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sít ja, ha azt a
má sod fo kú bí ró ság el mu lasz tot ta el uta sí ta ni, ha tás kör és
il le té kes ség hi á nyá ban ren del ke zik az át té tel rõl, és a Be.
266. §-ának (1) be kez dé sé ben írt okok ból az el já rást fel -
füg gesz ti.

A 173. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 391. §-a elé „A ta nács ülés vagy a nyil -
vá nos ülés ki tû zé se” al cí met ik tat ja. Ha a fel leb be zés el bí -
rá lá sá nak min den fel té te le adott, a ta nács el nö ke az ügy ér -
ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül ta nács ülést vagy
nyil vá nos ülést tûz ki. A har mad fo kú el já rás ban tár gya lás
nincs, a bí ró ság a fel leb be zést a Be. 392. §-ában meg ha tá -
ro zott ese tek ben ta nács ülé sen, egyéb ként nyil vá nos ülé sen 
bí rál ja el. Ál ta lá nos el já rá si for ma a nyil vá nos ülés, eh hez
ké pest a törvényben meghatározott esetekben intézhetõ el
a fellebbezés tanácsülésen. 

A 174. §-hoz

1. A Ja vas lat sze rint a Be. 392. §-ának al cí me he lyé be
„A ta nács ülés” al cím lép. A har mad fo kú el já rás ban a ta -
nács ülés re, mint el já rá si for má ra a má sod fo kú el já rás be li
ta nács ülés re vo nat ko zó in do ko lás irány adó, az zal, hogy a

har mad fo kú el já rás ban nem le het sé ges ki zá ró lag az íté let -
nek a le fog la lás meg szün te té sé re, vagy a bûn ügyi költ ség
vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se el len fel leb bez ni, en -
nek meg fe le lõ en a Be. Ja vas lat tal mó do sí tott 360. §-a (1)
be kez dé sé nek b) pont já ban ír tak a har mad fo kú el já rás ban
nem al kal maz ha tók. Azok a dön té sek azon ban meg hoz ha -
tók ta nács ülé sen, ame lyek alap já ul szol gá ló té nyek az ira -
tok alap ján egy ér tel mû en meg ál la pít ha tók, és a dön té sek
nem az ügy ér de mé re vo nat koz nak (át té tel, egye sí tés, el -
kü lö ní tés, fel füg gesz tés). Nem szük sé ges nyil vá nos ülést
tar ta ni ak kor sem, ha az ira tok alap ján egy ér tel mû en meg -
ál la pít ha tó, hogy a vád lot tat fel kell men te ni, vagy az el le -
ne in dí tott bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni. A bí ró ság
ak kor is ta nács ülé sen ha tá roz, ha a fel leb be zést a meg tá -
ma dott ha tá ro zat meg ala po zat lan sá ga mi att nem le het el bí -
rál ni, va la mint ak kor is, ha az el sõ fo kú, il le tõ leg a má sod -
fo kú bí ró ság a ha tá ro za tát olyan el já rá si sza bály sér tés sel
hoz ta meg, amely mi att az íté let ha tá lyon kí vül helyezése
elkerülhetetlen.

2. A ta nács el nö ke a ta nács ülés re tar to zó ügy ben is nyil -
vá nos ülést tûz het ki. Nem el já rá si sza bály sér tés ez ak kor
sem, ha utóbb eset leg az bi zo nyo so dik be, hogy az ügy ta -
nács ülé sen is elintézhetõ lett volna.

3. A ta nács ülés ki tû zé sé vel egy ide jû leg ér te sí te ni kell a
fel leb be zõ ket a ta nács ülés idõ pont já ról, és ar ról, hogy le -
he tõ sé gük van a fel leb be zés ki egé szí té sé re, il le tõ leg a más
ál tal be je len tett fel leb be zés re, in dít vány ra, nyi lat ko zat ra
ész re vé telt ten ni. Ez azért szük sé ges, hogy az érin tet tek
ak kor is ki fejt hes sék ál lás pont ju kat a meg tá ma dott ha tá ro -
zat tal, il let ve más érin tett nyi lat ko za tá val kap cso lat ban, ha 
sze mé lye sen ez nem áll mód juk ban en nél az el já rá si for -
má nál. A fel leb be zés ki egé szí té se, pon to sí tá sa ugyan csak
in do kolt lehet, ennek lehetõségét is biztosítja a Javaslat,
a má sod fo kú eljárásra vonatkozó rendelkezésekhez  ha -
sonlóan.

4. Ha ki zá ró lag a vád lott ja vá ra je len tet tek be fel leb be -
zést, a har mad fo kú bí ró ság a sú lyo sí tá si ti la lom mi att sem -
mi képp sem dönt het a vád lott ter hé re. Ez zel együtt ilyen
ese tek ben biz to sí ta ni kell a le he tõ sé get a vád lott nak, a vé -
dõ jé nek, az ügyész nek, il let ve a fel leb be zõ nek, hogy kér je
nyil vá nos ülés tar tá sát, ame lyen ál lás pont ját szó ban elõ ad -
hat ja. Ha ezt egyik jogosult sem kéri, a bíróság az ügyet
tanácsülésen intézheti el.

5. Nem zár ha tó ki, hogy a bí ró ság a ta nács ülé sen ész lel
olyan kö rül ményt, amely mi att in do kolt az ügyet nyil vá -
nos ülés re ki tûz ni. Ezt a bí ró ság meg te he ti, át tér het egy
több ga ran ci á lis ele met ma gá ban fog la ló, a fe lek sze mé -
lyes je len lé tét meg kí vá nó el já rá si for má ra. Ter mé sze te sen
ez for dít va nem igaz, ha a nyil vá nos ülé sen de rül ki, hogy
az ügyet ta nács ülé sen is el le he tett vol na in téz ni, er re az el -
já rá si for má ra nem lehet áttérni, ekkor az ügyet nyilvános
ülésen kell elbírálni.
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A 175. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 393. §-a elé „A nyil vá nos ülés” al cí met
ik tat ja. A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re a má sod -
fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re vo nat ko zó sza bá lyo zás
irány adó. Ha az ügy ta nács ülé sen tör té nõ el in té zé sé nek
tör vé nyi fel té te lei nem áll nak fenn, il let ve, ha ta nács el nö -
ke így dönt, nyil vá nos ülést kell tar ta ni.

A nyil vá nos ülés re idéz ni kell a vád lot tat, a vé dõt, to -
váb bá a pót ma gán vád ló jo gi kép vi se lõ jét. A har mad fo kú
el já rás ban vé dõ rész vé te le kö te le zõ, ezért a má sod fo kú el -
já rás tól el té rõ en, a vé dõt min dig idéz ni kell a nyil vá nos
ülés re. Az ügyészt, a pót ma gán vád lót, a sér tet tet, va la mint
azon egyéb sze mé lye ket, akik fel leb bez tek, a nyil vá nos
ülés rõl ér te sí te ni kell.

A 176. §-hoz

1. A Ja vas lat ren del ke zé se sze rint a nyil vá nos ülé sen az
ügyész rész vé te le kö te le zõ, a vád lott tá vol lé té ben azon ban 
a nyil vá nos ülés meg tart ha tó, és ér de mi ha tá ro zat meg ho -
za ta lá ra is sor ke rül het, ha a vád lott ter hé re nem fel leb bez -
tek, il le tõ leg, ha be je len tet te, hogy az ülé sen nem kí ván
részt ven ni. Ha a vád lot tat a bí ró ság sza bály sze rû en idéz te, 
de a vád lott ki fe je zés re jut tat ta, hogy nem kí ván a nyil vá -
nos ülé sen meg je len ni, ez zel le mond ar ról, hogy a bí ró ság
elõtt fel szó lal jon. Ha ezt ki fe je zet ten nem nyil vá nít ja ki,
de nem je le nik meg, és a fe lül bí rá lat so rán a ter hé re nem
vál toz tat hat ja meg az íté le tet a bí ró ság, szin tén el bí rál ha tó
a fel leb be zés. A vád lott meg nem je le né se ezek ben az ese -
tek ben nem aka dá lyoz hat ja az ügy el bí rá lá sát, és nem csor -
bít ja a vád lott vé de ke zé si jo ga it, mi vel azok kal ön ként
nem él, azok ban az ese tek ben pe dig, ami kor a vád lott meg -
hall ga tá sa, sze mé lyes je len lé te min den kép pen in do kolt, a
bí ró ság nyil ván va ló an nem fog a vád lott tá vol lé té ben ügy -
dön tõ határozatot hozni. 

2. A Ja vas lat sze rint a nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa mi att
nincs he lye iga zo lás nak, csak úgy, mint a má sod fo kú el já -
rás ban. Az iga zo lás ki zá rá sá nak in do ka a jog biz ton ság
egyik alap pil lé ré nek, a jog erõ nek a vé del me. A har mad fo -
kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta el len ren des jog or vos lat -
nak nincs he lye, ha a nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa mi att
len ne he lye iga zo lás nak, az iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz té -
sé re nyit va ál ló ha tár idõ ered mény te len el tel te kor vál na
tény le ge sen jog erõs sé a har mad fo kú bí ró ság ha tá ro za ta.
Ab ban az eset ben pe dig, ha a bí ró ság helyt ad na az iga zo -
lá si ké re lem nek, sa ját ha tá ro za tát kel le ne ha tá lyon kí vül
he lyez nie, és meg is mé tel nie a nyil vá nos ülést, ez az el já rá -
sok in do ko lat lan el hú zó dá sát és jog bi zony ta lan sá got ered -
mé nyez ne.

A 177. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. 395. §-ának al cí mét „A ha tá ro zat
köz lé se, ha tá ro zat kény szer in téz ke dés rõl, in téz ke dé sek a

fel leb be zés el in té zé se után” al cím re mó do sít ja. A har mad -
fo kú bí ró ság ha tá ro za tát at tól füg get le nül, hogy a ha tá ro -
zat ról ki hir de tés út ján tu do mást szer zett-e vagy sem, kéz -
be sí te ni kell az ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a pót -
ma gán vád ló nak, a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és an nak,
aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz. A ha tá ro zat-ki ad -
má nyo kat a har mad fo kú bí ró ság kéz be sí ti, majd az ira to -
kat a ha tá ro zat egy ki ad má nyá val és a jegy zõ könyv vel
együtt a má sod fo kú bí ró ság nak küldi vissza. Ezt követõen
az elsõ fokú bíróság iratait a másodfokú bíróság küldi meg
az elsõ fokú bíróság részére.

2. A má sod fo kú bí ró ság, il le tõ leg az el sõ fo kú bí ró ság
íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé se ese tén a har mad fo kú
bí ró ság nak a ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ren del kez -
nie kell az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lak hely el ha gyá si ti la -
lom ról, a há zi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az ide ig le nes
kény szer gyógy ke ze lés rõl. A har mad fo kú el já rás ban az el -
já rást be fe je zõ ha tá ro zat ban csak ak kor kell a fel so rolt
kény szer in téz ke dé sek rõl ren del kez ni, ha a har mad fo kú bí -
ró ság ha tá ro za ta nem zár ja le jog erõ sen az el já rást. Ez csak 
ab ban az eset ben for dul hat elõ, ha az el já rás meg is mét lé sé -
re uta sí tás mel lett ke rül sor az íté let, vagy íté le tek ha tá lyon
kí vül helyezésére. Hatályon kívül helyezés esetén az ira to -
kat mindig az új eljárás lefolytatására utasított bírósághoz
kell megküldeni.

A 178. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be.-t a 396. §-át meg elõ zõ en „A har mad -
fo kú bí ró ság ha tá ro za tai” cím mel egé szí ti ki. A Be. 396.
§-ának (1) be kez dé se a har mad fo kú bí ró ság ha tá ro za ta i -
nak el vi jel le gû fel so ro lá sát tar tal maz za. A má sod fo kú bí -
ró ság gal egye zõ en a har mad fo kú bí ró ság is négy faj ta ha tá -
ro za tot hoz hat. A Be. 390. §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt 
ese tek ben a har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sít ja,
ek kor te hát a fel leb be zés foly tán ér de mi fe lül bí rá lat ra nem
ke rül sor. Az ér de mi fe lül bí rá lat so rán meg hoz ha tó ha tá ro -
za ti faj ták fel so ro lá sá ból meg ál la pít ha tó, hogy a har mad -
fo kú el já rás is meg õr zi a má sod fo kú el já rás ve gyes rend -
sze rét, a har mad fo kú bí ró ság a fe lül bí rált határozatot
helybenhagyja, megváltoztatja, más esetekben hatályon
kívül helyezi, tehát jogköre reformatórius és kasszációs is.

2. A (2) be kez dés a bí ró ság dön té sé nek for má ját ha tá -
roz za meg: ha az íté let meg vál toz ta tá sá ra ke rül sor, a ha tá -
ro za ti for ma íté let, hely ben ha gyás, ha tá lyon kí vül he lye -
zés és a fel leb be zés elutasítása esetén végzés.

3. A (3) be kez dés a ha tá ro zat in do ko lá sá nak tar tal má ról
ren del ke zik. Az in do ko lás ban ki kell tér ni ar ra, hogy ki és
mi lyen ok ból fel leb be zett, majd a fel leb be zés el bí rá lá sá -
nak in do ka it kell ki fej te ni, ami a har mad fo kú ha tá ro zat
dön té se i nek, az azok hoz kap cso ló dó egyéb ren del ke zé sek
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in do ka i nak, va la mint a fel leb be zés, és az ahhoz kap cso ló -
dó indítványok, észrevételek elemzését jelenti.

A 179. §-hoz

A Ja vas lat ren del ke zik a má sod fo kú bí ró ság íté le té nek
hely ben ha gyá sá ról. Ha a fel leb be zés alap ta lan, a má sod fo -
kú bí ró ság íté le te min den te kin tet ben tör vé nyes, azt hely -
ben kell hagy ni. Azok ban az ese tek ben, ami kor a má sod fo -
kú íté let nem min den vo nat ko zás ban tör vé nyes, fi gye lem -
mel kell len ni a Be. 374. §-ának (3) be kez dé sé ben és a Be.
375. §-ának (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tá lyon kí -
vül he lye zé si kor lá tok ra. A Ja vas lat – ha son ló an a má sod -
fo kú bí ró ság ál tal meg ho zan dó hely ben ha gyó ha tá ro zat
sza bá lya i hoz – ki emelt je len tõ sé get tu laj do nít a sú lyo sí tá si 
tilalomnak, ezért a felülbírálat terjedelmébõl fakadó korlá -
to zást a helybenhagyás okai kapcsán külön kiemeli.

A 180. §-hoz

1. A har mad fo kú bí ró ság meg vál toz tat ja a má sod fo kú
bí ró ság íté le tét, és a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, 
ha a má sod fo kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá lya i nak meg -
sér té sé vel ren del ke zett a vád lott bû nös sé gét érin tõ en azok -
ban a kér dé sek ben, ame lyek ben a Be. Ja vas lat sze rin ti 386. 
§-a le he tõ vé te szi a fel leb be zést a har mad fo kú bí ró ság hoz.
A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek meg vál toz ta tá sá hoz el en -
ged he tet len fel té tel, hogy a má sod fo kú bí ró ság íté le té nek
alap ját ké pe zõ tény ál lás meg ala po zott le gyen, il let ve a
tény ál lás meg ala po zat lan sá gát a har mad fo kú bí ró sá gi el já -
rás ban ki le hes sen kü szö böl ni. Azt is vizs gál nia kell a har -
mad fo kú bí ró ság nak, hogy a meg elõ zõ bírósági eljárások
során nem történt-e olyan eljárási szabálysértés, amely
miatt a felülbírált ítéletet hatályon kívül kell helyezni. 

2. A Be. Ja vas lat sze rin ti 398. §-a (2) be kez dé se sze rint a
har mad fo kú bí ró ság a cse lek mény mi nõ sí té se, a bün te tés ki -
sza bá sa vagy in téz ke dés al kal ma zá sa, il le tõ leg bün te tés
vagy in téz ke dés mel lõ zé se te kin te té ben is meg hoz za a tör -
vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot. A nem tör vé nyes mi nõ sí tés,
vagy a jog hát rány tör vény sér tõ al kal ma zá sa, il le tõ leg mel lõ -
zé se a har mad fo kú el já rás ban ön ma gá ban nem fel leb be zé si
ok, de ab ban az eset ben, ha a bû nös ség kér dé sé ben dönt a
har mad fo kú bí ró ság, a to váb bi bün te tõ jo gi fõ kér dé sek ben is
le he tõ vé, és egy ben kö te le zõ vé kell ten ni, hogy meg hoz za a
tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot. A cse lek mény mi nõ sí té se 
és a bün te tés ki sza bás a bû nös ség tár gyá ban ho zott dön tés sel
szo ros össze füg gés ben áll nak, ha te hát nem ter jed ne ki rá juk
a re for má ci ós jog kör és a tör vény nek meg fe le lõ dön tés meg -
ho za ta lá nak a kö te le zett sé ge, a har mad fo kú bí ró ság re ví zi ós
jogköre ki üre sed ne.

3. A bû nös ség kér dé sé ben ho zott dön tés hez szo ro san
kap cso ló dó to váb bi kér dé sek ben is ha tá roz a har mad fo kú

bí ró ság a má sod fo kú íté let meg vál toz ta tá sa ese tén, cél sze -
rût len len ne ezért, ha a (3) be kez dés ben fel so rolt kör ben a
har mad fo kú bí ró ság a tör vény sér té se ket nem  orvosol -
hatná.

A 181. §-hoz

A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé -
sé rõl szó ló ren del ke zé sek a har mad fo kú bí ró ság  kasszá -
ciós jogkörét szabályozzák. 

1. A Be. 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá -
ro zott ese tek ben, az ott fel so rolt kö rül mé nyek ész le lé se kor 
a bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni. Ha ez nem tör tént
meg, a har mad fo kú el já rás so rán a má sod fo kú íté le tet ha tá -
lyon kí vül kell he lyez ni, és meg kell szün tet ni az el já rást.
Más a hely zet, ha a Be. 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont já -
ban meg ha tá ro zott va la me lyik ok tör vény sér tõ en ke rült
meg ál la pí tás ra, ek kor a ha tá lyon kí vül he lye zés mel lett a
má sod fo kú bíróságot új eljárásra kell utasítani, a jogsértés
másképp nem orvosolható.

2. A Be. 373. § (2) be kez dé sé nek II. és III. pont ja olyan
sú lyos el já rá si sza bály sér té sek rõl ren del ke zik, ame lyek a
har mad fo kú el já rás so rán köz vet le nül nem or vo sol ha tók,
en nek mód ja csak az el já rás meg is mét lé se le het. At tól füg -
gõ en, hogy az el já rá si sza bály sér tést az el sõ fo kú bí ró ság,
vagy a má sod fo kú bí ró ság kö vet te el, a tel jes bí ró sá gi el já -
rást, il le tõ leg csak a má sod fo kú bí ró sá gi el já rást kell meg -
is mé tel ni. A sú lyo sí tá sai ti la lom meg sér té se az el já rás bár -
me lyik sza ka szá ban olyan el já rá si hi ba, amely szin tén csak 
ha tá lyon kí vül he lye zés sel, és az el já rás meg is mét lé sé vel
kü szö böl he tõ ki. Ha az el já rá si sza bály sér tést az el sõ fo kú
bí ró ság kö vet te el, és azt a má sod fo kú bí ró ság nem  ész -
lelte, a tel jes bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se szükséges, ha a
másodfokú eljárásban következett be a súlyosítási tilalom
megsértése, csak a másodfokú eljárást kell ismét  lefoly -
tatni.

3. A Be. 373. § (1) be kez dé sé nek IV. pont ja – amely a
har mad fo kú el já rás ban is irány adó – a bí ró ság íté le te ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé nek a tár gya lás ról le mon dást sza bá -
lyo zó XXVI. Fe je zet tel kap cso la tos ese te it tar tal maz za.
Ha az ügyész a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi
elõ fel té te lek hi á nyá ban in dít vá nyoz ta, a har mad fo kú bí ró -
ság az el sõ fo kú bí ró ság és a má sod fo kú bí ró ság íté le tét ha -
tá lyon kí vül he lye zi, és az ira to kat az ügyész nek kül di
meg. Ha az el sõ fo kú bí ró ság a tör vé nyi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban foly tat ta le a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást, a har -
mad fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bíróság és a másodfokú
bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsõ fokú
bíróságot új eljárásra utasítja.

4. Ha az íté let meg la po zat lan, és a meg ala po zat lan ság a
Be. Ja vas lat sze rin ti 388. §-ának (2) be kez dé se alap ján
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nem kü szö böl he tõ ki, a har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú
bí ró ság, il le tõ leg szük ség sze rint az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got, il le -
tõ leg az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja. A fel leb -
be zés sel tá ma dott íté let fe lül bí rá la tá nak fel té te le a meg ala -
po zott tény ál lás, amely re a har mad fo kú bí ró ság ha tá ro za -
tát a tör vény kö te le zõ ren del ke zé se sze rint ala pít ja. Ha az
íté let a meg ala po zat lan sá ga okán felülbírálatra al kalmat -
lan, és bizonyítás felvétele szükséges, az ítélet hatályon
kívül helyezése kötelezõ.

A 182. §-hoz

A Ja vas lat a Be.-t a 400. §-át meg elõ zõ en „A má sod fo -
kú, il le tõ leg a har mad fo kú el já rás so rán ho zott nem ügy -
dön tõ vég zés el le ni fel leb be zés el bí rá lá sa” IV. Cím mel
egé szí ti ki. A Ja vas lat lé nye gé ben a Be. ha tá lyos 382-383.
§-ában írt sza bá lyo zást ve szi át a har mad fo kú eljárásra
utalással kiegészítve.

A 183. §-hoz

A Ja vas lat nak ez a ren del ke zé se meg ha tá roz za a má sod -
fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú el já rás ban ho zott nem ügy -
dön tõ vég zés el le ni fel leb be zés elbírálásának fórumát.

A 184. §-hoz

A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás be ve ze té sé vel a Be.-nek
a meg is mé telt el já rás ról szó ló XV., a per újí tás ról szó ló
XVI. és a fe lül vizs gá la ti el já rás ról ren del ke zõ XVII. Fe je -
ze tei új fe je zet szá mo zást kap nak, és az egyes ren del ke zé -
sek sza kasz- szá mo zá sa is szük ség kép pen meg vál to zik az
új fe je zet be ik ta tá sa kö vet kez té ben. En nél fog va a Ja vas lat 
tar tal maz olyan ren del ke zé se ket is, amelyek szövege a
hatályoshoz képest nem módosul, csak a számozása. 

A Ja vas lat 184. §-a fen ti ek mi att a Be. je len le gi 402. §-a
elé ik tat ja a meg is mé telt el já rás ról szó ló, XVI. Fe je zet ként 
új ra sza bá lyo zott ren del ke zé sek re uta ló fe je zet-je lö lést.

A 185. §-hoz

1. A meg is mé telt el já rás ál ta lá nos ren del ke zé sei a Be.
ha tá lyos sza bá lya i hoz ké pest há rom új ren del ke zés sel
bõvülnek. 

2. A meg is mé telt el já rás ban a XIII. Fe je zet ren del ke zé -
se in túl me nõ en a XII. Fe je zet ren del ke zé se it is al kal maz ni
kell. A ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán az ügy vissza ke rül
a tár gya lás elõ ké szí té sé nek sza ka szá ba, ugyan is a tár gya -
lás elõ ké szí té se so rán ugyan olyan in téz ke dé sek meg té te le
szük sé ges (pl. kény szer in téz ke dé sek rõl dön tés, a tár gya lás 

ki tû zé se, ok ira tok be szer zé se), mint a vád irat be nyúj tá sát
kö ve tõ en, te hát in do kolt, hogy ugyan azok a tör vé nyi sza -
bá lyok vo nat koz za nak a hatályon kívül helyezés folytán
megismételt eljárás tárgyalásának elõkészítésére is.

3. A har mad fo kú bí ró sá got a má sod fo kú bí ró ság hoz ha -
son ló an a meg is mé telt el já rás ban ho zott íté let fe lül bí rá la ta
so rán vál to zat lan tény ál lás mel lett sem kö tik a ha tá lyon kí -
vül he lye zõ határozatban kifejtett okok és indokok.

4. A bûn ügyi költ ség vi se lé sé vel kap cso la tos ren del ke -
zés sze rint a vád lott nem kö te lez he tõ az el já rás meg is mét -
lé sé vel fel me rült azon költ sé gek vi se lé sé re, amely ab ból
adó dó an me rült fel, hogy az el já rás is mé telt le foly ta tá sa
vált szük sé ges sé a hatályon kívül helyezés folytán.

A 186. §-hoz

A Ja vas lat a Be.-t a 404. §-át meg elõ zõ en „Az el sõ fo kú
bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” I. Cím mel egé szí ti ki. A
ren del ke zés két mó do sí tást tar tal maz a Be. ha tá lyos 387.
és 388. §-ai hoz ké pest, ame lyek je len leg sza bá lyoz zák az
el sõ fokú bírósági eljárás megismétlését.

A har mad fo kú el já rás be ve ze té se ma ga után von ja,
hogy az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za tát a má sod fo kú, il le tõ -
leg a har mad fo kú bí ró ság is ha tá lyon kí vül he lyez he ti, to -
váb bá a má sod fo kú bí ró ság el já rá sá ban fel vett bi zo nyí tás
ese tén szük sé ges a meg is mé telt el já rás ban a má sod fo kú
bí ró sá gi tár gya lás jegy zõ köny vét is mer tet ni. A szük sé ges
mó do sí tást tar tal maz za a Be. Ja vas lat sze rin ti 404. §-ának
(1) be kez dé se.

A Ja vas lat cél sze rû sé gi ok ból egy sza kasz ba szer kesz ti
a Be. ha tá lyos 387. és 388. §-ának ren del ke zé se it.

Eze ken túl me nõ en a Ja vas lat nem vál toz tat a tár gya lás
meg is mét lé sé re, a tár gya lás me ne té re és a meg is mé telt tár -
gya lá son a ko ráb ban ke let ke zett ok ira tok fel ol va sá sá nak
sza bá lya i ra vo nat ko zó ren del ke zé se ken.

A 187. §-hoz

A meg is mé telt el já rás ban re la tív sú lyo sí tá si ti la lom ér -
vé nye sül. Ezt az ál ta lá nos sza bá lyo zást [a Be. ha tá lyos
389. §-ának (1) be kez dé se sze rint] a Ja vas lat vál toz ta tás
nél kül át ve szi. A sú lyo sí tá si ti la lom alól ki vé telt ké pe zõ
ese tek kö re ki bõ vül az zal az eset tel, ami kor az el sõ fo kú
bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé sé re azért ke rült
sor, mert a bí ró ság a Be. 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont já -
ban meg ha tá ro zott va la mely ok tör vény sér tõ meg ál la pí tá -
sa mi att szün tet te meg az el já rást. Eb ben az eset ben szük -
sé ges a sú lyo sí tá si ti la lom fel ol dá sa, e nél kül ugyan is nem
or vo sol ha tó a tör vény sér tés. A Be. Ja vas lat sze rin ti
405. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja tar tal maz za e ren del -
ke zést.
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A 188. §-hoz

A Ja vas lat a Be.-t a 406. §-át meg elõ zõ en „A má sod fo kú 
bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” II. Cím mel egé szí ti ki. A
Ja vas lat a Be. ha tá lyos ren del ke zé sé tõl el té rõ en a meg is -
mé telt má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ra nem az el sõ fo kú el já -
rás meg is mét lé sé re vo nat ko zó sza bá lyo zást, ha nem a má -
sod fo kú bí ró sá gi el já rás ren del ke zé se it te kin ti irány adó -
nak, eze ket a ren del ke zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni, at tól füg get le nül, hogy a másodfokú eljárás meg is -
mét lé sét a harmadfokú bíróság vagy a Legfelsõbb Bíróság
rendelte el.

A 189. §-hoz

1. A Be. 330. §-a (4) be kez dé sé nek a 2002. évi I. tör -
vény 190. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö ve ge
sze rint a bí ró ság a pró bá ra bo csá tást ki mon dó ren del ke zést 
min den eset ben ha tá lyon kí vül he lye zi, ha a vád lott bû nös -
sé gét akár a pró bá ra bo csá tás ide je alatt, akár a pró bá ra bo -
csá tás elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att ál la pít ja meg.
Ez ál tal a pró bá ra bo csá tás meg szün te té sé nek jog in téz mé -
nye és az er re uta ló szö veg rész ki üre se dett, ezért ahol a tör -
vény je len leg pró bá ra bo csá tás meg szün te té sé rõl tar tal -
maz ren del ke zést, ott min den hol egy sé ge sen a pró bá ra bo -
csá tást ki mon dó ren del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé sét
kell tar tal maz nia. Az 1973. évi I. tör vény konst ruk ci ó já tól
el té rõ en a ha tá lyos Be. sze rint a bí ró ság íté le té ben bû nös -
nek mond ja ki a vád lot tat az adott bûn cse lek mény ben és
bo csát ja pró bá ra. Ami kor a pró bá ra bo csá tást ki mon dó
ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zik, az íté let nek a pró bá -
ra bo csá tást ki mon dó ren del ke zé sen kí vül va la mennyi ré -
sze érin tet le nül ma rad, ezért a Be. 330. § (4) be kez dé sé nek
meg fe le lõ en csak a pró bá ra bo csá tást ki mon dó ren del ke -
zést kell ha tá lyon kí vül he lyez ni. Az ügyek utó la gos egye -
sí té se foly tán vi szont a pró bá ra bo csá tás elõtt, illetõleg
alatt elkövetett bûncselekményt elbíráló határozat bünte -
tés kiszabására vonatkozó rendelkezését hatályon kívül
kell helyezni, ezáltal nyílik meg a lehetõség a halmazati
büntetés ki sza bá sá ra.

2. A Ja vas lat a fen ti mó do sí tá son túl me nõ en vál toz ta tás
nél kül tar tal maz za a Be. ha tá lyos 391. §-ának ren del ke zé -
se it, a Ja vas lat szerinti 407. §-ban.

A 190. §-hoz

A Ja vas lat per újí tás ra vo nat ko zó ren del ke zé sei foly tán
a jog in téz mény lé nye ges ele mei nem mó do sul nak, a har -
mad fo kú el já rás ra vo nat ko zó új fe je zet be ik ta tá sa kö vet -
kez té ben a Be. to váb bi fe je ze té nek, il let ve a Be. 429. §-áig
be zá ró lag a ha tá lyos tör vény sza ka sza i nak szá mo zá sa au -
to ma ti ku san mó do sul. A könnyebb át te kint he tõ ség mi att a

Ja vas lat azo kat a tör vény he lye ket is tartalmazza, amelyek
csak számozásukat tekintve módosulnak.

A Ja vas lat nak a Be. 408. §-át érin tõ ren del ke zé se egy lé -
nye ges mó do sí tást tar tal maz. A Be. 408. §-ának (3) be kez -
dé se sze rint a per újí tás nak nem aka dá lya, ha a (2) be kez -
dés a) pont já ban meg je lölt bûn cse lek mény mi att a fe le lõs -
ség re vo nás bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg szün te tõ ok
mi att ma radt el. A sza bá lyo zás cél ja, hogy azok ban az ese -
tek ben, ami kor a per újí tá si ok ként meg je lölt bûn cse lek -
mény el kö ve tõ jé nek ha lá la, vagy más ob jek tív ok mi att
nem ke rül sor az el já rás le foly ta tá sá ra, ne es sen el a  per -
újító at tól a le he tõ ség tõl, hogy in dít vá nyát tar tal mi lag
vizs gál has sa a bíróság. 

A má sik, nem ér de mi mó do sí tás sze rint a fe je zet ren del -
ke zé se it az íté let ha tá lyú vég zé sek el len elõ ter jesz tett in -
dít vány ese tén is al kal maz ni kell. A ha tá lyos Be. is tar tal -
maz a fe je zet kü lön ál ló, utol só sza ka szá ban ilyen ren del -
ke zést, me lyet azon ban rend szer ta ni lag eb ben a sza kasz -
ban in do kolt el he lyez ni.

A 191. §-hoz

A Ja vas lat a Be. ha tá lyos 395. §-ának ren del ke zé se it je -
le ní ti meg a Be. Ja vas lat tal meg ál la pí tott 409. §-ában, két
lé nye ges tar tal mi, és egy ki sebb szö veg pon to sí tó mó do sí -
tás sal.

1. A ter helt ha lá la után egye nes ág be li ro ko na, test vé re,
há zas tár sa vagy élet tár sa ter jeszt het elõ a ter helt ja vá ra
per újí tá si in dít ványt, to váb bá a kény szer gyógy ke ze lés el -
ren de lé se el len a ter helt tör vé nyes kép vi se lõ jén kí vül, há -
zas tár sa vagy élet tár sa ter jeszt het elõ per újí tá si in dít ványt.
Az élet tár si kap cso lat egy re szé le sebb kö rû tár sa dal mi és
jo gi el is mert sé ge in do kolt tá te szi, hogy a há zas társ sal lé -
nye gé ben azo nos jog ál lá sú élet társ is ren del kez zék in dít -
vány té te li jo go sult ság gal, ezen túl me nõ en in do kolt az
össz hang meg te rem té se a Be. Ja vas lat sze rin ti 324. §
(1) be kez dé sé nek f) pont já ban, a 367/A. § (1) be kez dé sé -
nek e) pont já ban és a 409. § (2) be kez dé sé nek e) pontjában
meghatározott rendelkezések között.

2. Ab ban az eset ben, ha a ter helt tá vol lé té ben foly tat ta le 
a bí ró ság az el já rást, meg kell te rem te ni an nak a le he tõ sé -
gét, hogy a vád lott je len lé té ben a bí ró sá gi is mét le foly tas sa 
az el já rást. Ha a ter helt tar tóz ko dá si he lyé rõl idéz he tõ, a
per újí tás kö te le zõ, ha azon ban is mét is me ret len hely re tá -
vo zott, a per újí tást meg kell szün tet ni. A ren del ke zés cél ja, 
hogy meg gá tol ja az ügyek el hú zó dá sát, és a vissza élés-
 sze rû jog gya kor lást.

In do kolt kü lönb sé get ten ni asze rint, hogy a ter helt az
alap el já rás mely sza ka szá ban tá vo zott is me ret len hely re.
Fe les le ges len ne a tel jes bí ró sá gi el já rást elõl rõl kez de ni
ab ban az eset ben, ha a ter helt az el sõ fo kú el já rás ban még
részt vett, és a tá vol lé té ben csak a má sod fo kú bí ró sá gi el já -
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rást foly tat ták le. Eb ben az eset ben ele gen dõ a má sod fo kú
bí ró sá gi el já rás ra néz ve el ren del ni a per újí tást.

3. A Be. ha tá lyos 395. §-ának a vé dõ per újí tá si in dít -
vány té te li jo gát tar tal ma zó ren del ke zés ben hasz nált ige idõ 
el té rõ a vé dõ fe lül vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra jo go -
sult sá gát tar tal ma zó – és a Ja vas lat tal nem mó do sí tott tar -
tal mú – ren del ke zés ben hasz nált ige idõ tõl, amely nek kü lö -
nö sebb indoka nincs. A Javaslat a rendelkezéseket egy sé -
ge sí ti. 

A 192–197. §-hoz

A Ja vas lat vál toz ta tás nél kül ve szi át a Be. ha tá -
lyos 396. §-át, va la mint a per újí tá si el já rás ra vo nat ko zó
397–404. §-ait, a szö veg be li egyes fe je ze tek re, sza ka szok -
ra hi vat ko zá sok az új szá mo zás nak megfelelõen kerültek
átvezetésre.

A 198. §-hoz

A Ja vas lat – a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ról szó ló, új
tar tal mú XV. Fe je zet be ik ta tá sa foly tán – a meg is mé telt el -
já rás ra és a per újí tás ra vo nat ko zó jog anyag át szer kesz té se
mel lett a fe lül vizs gá la ti el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket is át szá moz za és új, XVIII. Fejezetként jeleníti meg a
Be.-ben. 

A 199. §-hoz

1. A tör vény az új XVIII. Fe je zet ben a fe lül vizs gá lat ra
vo nat ko zó ren del ke zé se ket sza bá lyoz za. A Ja vas lat –
nem csak a két fo kú ren des jog or vos la ti rend szer be ve ze té -
se mi att – a Be. egy fo kú ren des jog or vos lat ra épü lõ sza bá -
lyo zá sá hoz ké pest a fe lül vizs gá la ti el já rás kö ré ben is vál -
to zá so kat tar tal maz. Ko ráb ban a 2002. évi I. tör vény
223. §-a – kü lö nö sen az egy fo kú ren des per or vos la ti rend -
szer el fo ga dá sa foly tán – je len tõ sen bõ ví tet te e rend kí vü li
jog or vos la ti el já rás al kal ma zá sá nak ese te it: ab ból a meg -
fon to lás ból in dul va ki, hogy a fe lül vizs gá lat túl sá go san
szûk kö rû, és ke vés bé al kal mas a tör vény sér tés sel ho zott
bí ró sá gi íté le tek kor rek ci ó já ra, ezért ki szé le sí tet te a fe lül -
vizs gá lat oka i nak kö rét. A Ja vas lat a két szin tû ren des jog -
or vos lat be ve ze té se el le né re nem tér vissza a Be. ere de ti
sza bá lyo zá si el ve i hez. A Javaslat szerint felülvizsgálati
eljárásnak a bíróság jogerõs ügydöntõ határozata ellen van 
helye, tehát az elsõ fokon jogerõs ügydöntõ határozattal
szemben is.

 
2. A Ja vas lat a ha tá lyos Be. 405. és 406. §-ában meg ha -

tá ro zott fe lül vizs gá la ti oko kat egyet len §-ba fog lal ja
össze. A Ja vas lat sze rin ti 416. §-ban el tû nik a kü lönb ség -
té tel a fe lül vizs gá lat alap já ul szol gá ló okok kö zött az alap -

ján, hogy csak a ter helt ja vá ra, il le tõ leg akár a ter hé re is
elõ ter jeszt he tõ az in dít vány. A Ja vas lat to vább ra is a fe lül -
vizs gá lat kö ré ben sza bá lyoz za egy ki vé te lé vel az összes
olyan ese tet, ame lyet a ha tá lyos Be. fe lül vizs gá la ti ok ként
je löl meg. A mó do sí tá sok rész ben for ma i ak: az új 416. § a)
pont ja tar tal mi lag nem tér el a ha tá lyos Be. 405. §-ában
meg ál la pí tott fe lül vizs gá la ti ok tól, azon ban a sza ba to sabb
sza bá lyo zás ér de ké ben a ter helt fel men té se és az el já rás
meg szün te té se mel lett a bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg ál la pí -
tá sa he lyett a Be. 330. §-ára te kin tet tel a ter helt bû nös sé gé -
nek meg ál la pí tá sá ra utal. Emel lett a sú lyo sí tá si ti la lom
meg sér té sé re vonatkozó rendelkezés esetében a hi vatko -
zás módosítása szükséges, tekintettel arra, hogy a Javaslat
szerint a Be. egyes rendelkezései új számozást kapnak. 

3. Lé nye ges tar tal mi új don sá ga a Ja vas lat nak egyes el -
já rá si sza bály sér té sek sú lyá nak nö ve lé se a fe lül vizs gá lat
szem pont já ból. A Be. 373. §-a (1) be kez dé sé nek I. pont já -
nak b)–d) al pont já ra va ló uta lás foly tán a ma gán in dít vány,
a fel je len tés, il le tõ leg a kí vá nat hi á nyá ban ho zott íté let
ese tén, to váb bá a tör vé nyes vád hi á nya és a ne bis in idem
elv megsértése esetén is van helye felülvizsgálatnak. 

4. To vább ra is a fe lül vizs gá lat oka ként je le nik meg, ha
az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta va la mely bün te tõ tör -
vény al kot mány el le nes sé gét, il le tõ leg a jog erõs ha tá ro zat -
tal be fe je zett bün te tõ el já rás fe lül vizs gá la tát ren del te el; to -
váb bá az is, ha nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri 
jo gi szerv, ez alatt ért ve kü lö nö sen az Em be ri Jo gok Eu ró -
pai Bí ró sá gát, olyan meg ál la pí tást tett, hogy az el já rás le -
foly ta tá sa vagy a bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a
nem zet kö zi szer zõ dés ren del ke zé sét. Ez utób bi eset ben
azon ban nincs ér tel me azt vizs gál ni, hogy a jog sér tés or vo -
sol ha tó-e, ezért e fel té telt a Ja vas lat el tör li. Bár a Javaslat
ezt kifejezetten nem tartalmazza, ezen felülvizsgálati okok 
tipikusan a terhelt javára vehetõk igénybe.

 
5. A Ja vas lat nem tart ja fenn azt a fe lül vizs gá la ti okot,

mi sze rint a Leg fel sõbb Bí ró ság ké sõbb meg ho zott jog egy -
sé gi ha tá ro za tá ból kö vet ke zõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat tal
nem érin tett jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat nak a ter helt bün te -
tõ jo gi fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del -
ke zés tör vény sér tõ. A Ja vas lat sze rint el vi ala pon sem iga -
zol ha tó, hogy egy jog egy sé gi el já rás ban ho zott határozat a
büntetõügyben hozott bírósági határozat jogerejét utólag
feloldja.

6. A Be. új 416. §-ának (3) be kez dé se az Em be ri Jo gok
Eu ró pai Bí ró sá gá nak    Ma gyar or szá got el ma rasz ta ló íté le -
te ese tén a fe lül vizs gá la tot jo gi és tény be li ok ból egy aránt
le he tõ vé te szi. Er re azért van szük ség, mert a fe lül vizs gá -
la ti in dít vány be nyúj tá sá ra csak meg ha tá ro zott okok ból
van le he tõ ség, az Em be ri Jo gok Eu ró pai Bí ró sá ga azon ban 
bár mely el já rá si vagy anya gi jog sza bály ról meg ál la pít hat -
ja, hogy an nak al kal ma zá sa sér tet te az Egyez mény va la -
mely ren del ke zé sét, il let ve a jog sza bály nak az Egyez -
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ménnyel össze nem egyez tet he tõ al kal ma zá sát is meg ál la -
pít hat ja. A jog or vos la ti rend szer szer ke ze té bõl adó dó an
ezen ese tek ben a fe lül vizs gá lat le he tõ sé gét kell biz to sí ta -
ni: a ren des jog or vos lat igény be vé te le ilyen ese tek ben fo -
gal mi lag ki zárt, hi szen a stras bo ur gi el já rás igény be vé te lé -
re csak a ren des jog or vos la ti el já rá sok ki me rí té sét kö ve tõ -
en van le he tõ ség. Per újí tás el ren de lé se ilyen ese tek ben
nem len ne cél sze rû. A he lyes meg ol dás a fe lül vizs gá la ti
okok kö zött olyan jog cí met fel so rol ni, amely Ma gyar or -
szág el ma rasz ta lá sa ese tén meg fe le lõ le he tõ sé get te remt
rend kí vü li jog or vos la ti el já rás ra, amely a ma gyar bün te tõ -
el já rás rend sze ré ben a fe lül vizs gá lat. A Ja vas lat egyet len
ki vé telt tesz: az el já rá sok ésszerû idõn belüli lefoly ta tá sá -
nak követelményét megsértõ magyar büntetõeljárás or vos -
lá sá ra nyilvánvalóan nem alkalmas egy újabb – immár
rendkívüli – eljárás lefolytatása. Ezért a Javaslat a fel ül -
vizs gá lat lehetõségét ebben az esetben kizárja.

7. Nem in do kolt fe lül vizs gá la tot biz to sí ta ni a har mad fo -
kon jog erõ re emel ke dett íté le tek el len sem, mi vel a har -
mad fo kú bí ró ság az el já rá sa so rán már meg vizs gál ta azo -
kat a kö rül mé nye ket, ame lye ket a fe lül vizs gá la ti oko kat
tar tal ma zó új 416. § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja ne ve -
sít. Emel lett a Ja vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zás hoz ha son ló -
an ki zár ja a fe lül vizs gá lat le he tõ sé gét, ha az in dít vány a
Leg fel sõbb Bí ró ság tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett
jog or vos la ti el já rá sa (Be. XIX. Fe je ze te) alap ján ho zott
ha tá ro za ta el len irá nyul, hi szen a rend kí vü li jog or vos la tok
nem a más rend kí vü li jog or vos la ti el já rás so rán ho zott ha -
tá ro za tok is mé telt rend kí vü li jog or vos la tát szol gálják, így
az éssze rû kor lá tok fenn tar tá sa a jog erõ fel ol dá sá ra in do -
kolt. Mint ar ról már szó volt, a Ja vas lat nem te kin ti fe lül -
vizs gá la ti ok nak, ha a Leg fel sõbb Bí ró ság az alap ügy ben
ho zott ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ en hoz olyan
új jog egy sé gi ha tá ro za tot, amely nek ren del ke zé se foly tán
a jog egy sé gi ha tá ro zat tal egyéb ként nem érin tett bí ró sá gi
ha tá ro zat utó lag vá lik el len té tes sé a meg ho zott jog egy sé gi
ha tá ro zat tal. A hi vat ko zás mó do sí tá sá ra tekintettel válto -
zik meg a hatályos Be. 405. §-ának (2) bekezdésében
szereplõ felülvizsgálatot kizáró ok, amely az új 416. §
(4) be kez dés c) pontjában kap helyet.

8. A Ja vas lat a ki zá ró lag nem bün te tõ anya gi jog sza bá -
lyok al kal ma zá sát igény lõ ese tek ben ki zár ja a bün te tõ fe -
lül vizs gá la tot, hi szen a pol gá ri jo gi ter mé sze tû ügyek vég -
le ges el dön té se polgári peres útra tartozik. 

A 200. §-hoz

1. A Ja vas lat sze rint a fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ter helt 
ja vá ra be nyúj ta ni jo go sul tak kö re, a per újí tá si in dít vány (a
Be. Ja vas lat sze rin ti 409. §) kap csán ír tak kal egye zõ ok ból
ki bõ vül a ter helt élet tár sá val a kény szer gyógy ke ze lés el -
ren de lé se el len, va la mint a ter helt ha lá la után elõ ter jeszt -
he tõ felülvizsgálati indítvány tekintetében.

2. A Be. Ja vas lat sze rin ti 416. §-ának (1) be kez dé se egy -
sé ge sen sza bá lyoz za a fe lül vizs gá la ti oko kat, at tól füg get -
le nül, hogy a ter helt ter hé re vagy a ter helt ja vá ra szol gál -
nak. A Be. 417. §-át érin tõ mó do sí tás sze rint a 416. §
(1) be kez dé sé ben írt ese tek kö zül a leg fõbb ügyész hi va -
tal ból csak ak kor kö te les fe lül vizs gá la ti in dít ványt be nyúj -
ta ni, ha a fe lül vizs gá la tot az Al kot mány bí ró ság ren del te el, 
va la mint, ha a fe lül vizs gá lat oka nem zet kö zi szer zõ dés sel
lét re ho zott em be ri jo gi szerv ha tá ro za ta. 

3. Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély hi va ta li ha tás kö ré ben a ter helt sé rel mé re meg va ló -
sult, fe lül vizs gá la ti el já rás alap já ul szol gá ló tör vény sér tést 
ész lel, kö te les er rõl a leg fõbb ügyészt ér te sí te ni. A ren del -
ke zés ed dig is sze re pelt a Be.-ben a fe lül vizs gá lat oka i ra
uta lás sal, a Ja vas lat szövegpontosítása tartalmi módosítást
nem eredményez.

A 201. §-hoz

A Be. új 417. §-ának (2) be kez dé sé ben ír tak kal össz -
hang ban, a Be. 416. § (1) be kez dé sé nek e) vagy g) pont ján
ala pu ló fe lül vizs gá la ti in dít vány ese té ben meg en ge di a
tör vény, hogy az a jo go sult is is mé tel ten in dít ványt nyújt -
has son be, aki már ko ráb ban élt e jo gá val. Ez ter mé sze te -
sen nem je len ti azt, hogy e két fe lül vizs gá la ti ok ra ala pí tot -
tan több ször is fe lül vizs gá la ti in dít ványt le het be nyúj ta ni,
ki vé ve, ha az újabb in dít ványt kö ve tõ en újabb, e két fe lül -
vizs gá la ti ok va la me lyi két meg ala po zó dön tés szü le tett.
Egyebekben a Javaslat a Be. hatályos 410. §-ának szö ve -
gét változtatás nélkül veszi át.

A 202. §-hoz

1. A Be. 419. §-a  „A fe lül vizs gá la ti el já rás” al cí met
kap ja. A fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra a har mad fo -
kú bí ró sá gi el já rás sza bá lya it kell al kal maz ni, az új XVIII.
fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel. A fe lül vizs gá la ti el já rás a
jog or vos la ti jel le gé bõl adó dó an a leg ma ga sabb szin tû ren -
des jog or vos lat ra vonatkozó eljárási szabályokkal mutat
leginkább hasonlóságot.

2. A fe lül vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá val kap cso la tos 
vál to zás, hogy an nál a bí ró ság nál is elõ ter jeszt he tõ az in -
dít vány, amely nek el já rá sát az in dít vá nyo zó sé rel me zi. Ez
a ren del ke zés pl. ar ra az eset re vo nat ko zik, ami kor nem az
el sõ fo kú, ha nem a má sod fo kú jog erõs ha tá ro za tot
sérelmezi a felülvizsgálati indítvány elõterjesztõje. 

3. A Be. Ja vas lat sze rin ti 419. §-ának (3)–(6) be kez dé sei 
nem tar tal maz nak vál to zá so kat a ha tá lyos ren del ke zé sek -
hez ké pest, de a Ja vas lat eb ben a sza kasz ban he lye zi el a
je len leg kü lön bö zõ pa rag ra fu sok ban sza bá lyo zott, ám
tartalmilag összefüggõ rendelkezéseket.
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A 203–206. §-hoz

Lé nye ges és ki eme len dõ vál to zás a Ja vas lat azon ren -
del ke zé se, mely sze rint a fe lül vizs gá la ti in dít ványt min den 
eset ben a Leg fel sõbb Bí ró ság bí rál ja el, az íté lõ táb lák e ha -
tás kö re meg szû nik. A mó do sí tás in do ka el vi: az ab szo lút
el já rá si sza bály sér tés re ala pí tott fe lül vizs gá la ti in dít vány
el bí rá lá sát a ha tá lyos tör vény az íté lõ táb la ha tás kö ré be
utal ja, amely re sem el vi, sem gya kor la ti el fo gad ha tó ok
nincs. A jo gi okok ra ala pí tott rend kí vü li jog or vos la ti el já -
rást, az in dít vány el bí rá lá sát egy sé ge sen a Leg fel sõbb Bí -
ró ság ha tás kö ré be in do kolt utal ni, füg get le nül at tól, hogy
azt mi lyen ok ból ter jesz tet ték elõ.

A Ja vas lat egyéb ként e sza ka szok ban tar tal mi mó do sí -
tást nem ve zet be, a Be. ha tá lyos ren del ke zé se it ve szi át a
meg fe le lõ át szá mo zás sal, il let ve a tar tal mi lag össze tar to -
zó, de ed dig kü lön bö zõ tör vény he lyek ben sza bá lyo zott
ren del ke zé se ket át te kint he tõbb for má ban szer kesz ti újra.

A 207. §-hoz

A Ja vas lat nak ez a ren del ke zé se azon es te ket sza bá lyoz -
za, ami kor a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ról ta nács ülé sen ha tá roz hat. Er re ak kor ke rül het sor,
ha bár mely, a Be. Ja vas lat sze rin ti 424. §-a (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ok ból az in dít vány, il le tõ leg a fe lül -
vizs gált ha tá ro za tok ér de mi vizs gá la ta nem tör tén het meg,
vagy ma ga a ta nács ülé sen meg ho zott dön tés nem az ügy
ér de mét érin ti. A ta nács el nö ke a ta nács ülés re tar to zó ügy -
ben nyil vá nos ülést tûz het ki. A ren del ke zés össz hang ban
áll a Be. Ja vas lat tal meg ál la pí tott 360. §-ának (2) be kez dé -
sé ben és 392. §-ának (2) bekezdésében írt ren del ke zé sek -
kel. 

A  208. §-hoz

A Ja vas lat a Be. új 425. §-ában egy sza kasz ban tar tal -
maz za a nyil vá nos ülés re vo nat ko zó sza bá lyo kat. A ha tá -
lyos ren del ke zé sek hez ké pest vál to zást je lent, hogy a leg -
fõbb ügyész vagy kép vi se lõ je rész vé te le csak ak kor kö te -
le zõ, ha a vá dat az ügyész kép vi sel te. Nem in do kolt az
ügyész rész vé te le, ha a vá dat ma gán vád ló vagy pót ma gán -
vád ló kép vi sel te. Ezen túl me nõ en a Ja vas lat vál toz ta tás
nél kül veszi át a Be. nyilvános ülésre vonatkozó hatályos
rendelkezéseit.

A 209. §-hoz

A Ja vas lat sze rint a Be. új 426. §-a „A fe lül vizs gá la ti
 eljárás so rán ho zott ha tá ro zat” al cí met kap ja. A Be.
426–428. §-ai tar tal maz zák a Leg fel sõbb Bí ró ság ál tal
meg hoz ha tó ha tá ro za tok tí pu sa it. A fe lül vizs gá la ti el já rás
so rán az in dít vány, il le tõ leg a rend kí vü li jog or vos lat tal tá -

ma dott ha tá ro za tok ér de mi vizs gá la tá nak ered mé nye kép -
pen há rom fé le ha tá ro zat szü let het: a Leg fel sõbb Bí ró ság a
meg tá ma dott ha tá ro za tot ha tály ban tart ja, vagy meg vál -
toz tat ja és a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, il let ve
ha tá lyon kí vül he lye zi. A Ja vas lat a je len le gi sza bá lyo zás -
hoz ké pest pon to sab ban meg ha tá roz za, hogy mely ese tek -
ben mi lyen ha tá ro zat meg ho za ta la szükséges, illetõleg
lehetséges, és a hatályos rendelkezésektõl eltérõen követ -
ke ze tes szerkezeti rendszerbe foglalva rögzíti azokat. 

A 210. §-hoz

Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány nem meg ala po zott, an nak
a Leg fel sõbb Bí ró ság nem ad helyt, a meg tá ma dott ha tá ro -
za tot ha tá lyá ban fenntartja.

A 211. §-hoz

1. A Be. Ja vas lat sze rin ti 427. §-ában sza bá lyo zott ese -
tek ben a meg ala po zott fe lül vizs gá la ti in dít vány foly tán a
Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz -
tat ja. Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott tör vény sér té sek
ese tén min den eset ben az ira tok alap ján meg hoz ha tó a tör -
vény nek meg fe le lõ ha tá ro zat, ezért nem in do kolt a tör -
vény sér tõ ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé se és az el já rás
meg is mét lé se. A be kez dés ben fel so rolt bün te tõ anya gi jo -
gi sza bály sér té sek bi zo nyí tás fel vé te le nél kül or vo sol ha -
tók, ide ért ve a sú lyo sí tá si ti la lom meg sér té sét is, amely
ugyan el já rás jo gi in téz mény, de az an nak meg sér té sé vel
ho zott rendelkezés anyagi jogi tartalommal bír, ezért or -
vos lá sá nak módja megegyezik az e bekezdésben sza bá lyo -
zott más esetekkel.

2.  A Be. Ja vas lat sze rin ti 427. §-a (2) és a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben a Leg fel sõbb Bí ró ság ak kor
hoz za meg a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot, ha ez az
ira tok alap ján le het sé ges. Az Al kot mány bí ró ság ál tal el -
ren delt fe lül vizs gá lat nak le het nek olyan ese tei, ami kor az
el já rás meg is mét lé se nél kül az ira tok alap ján a tör vény sér -
tés or vo sol ha tó, és ugyan ez a hely zet áll hat fenn ak kor is,
ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra azért ke rül sor,
mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jogerõs határozata megsértette a törvényben ki hir -
de tett nemzetközi szerzõdés valamely rendelkezését.

A 212. §-hoz

1. Ami kor a tör vény sér tés az elõb bi ek ben vá zolt mó don
nem kü szö böl he tõ ki,  a fe lül vizs gá lat tal tá ma dott ha tá ro -
zat ha tá lyon kí vül he lye zé se el ke rül he tet len. A 428. § Ja -
vas lat sze rin ti (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott ese tek ben
ab szo lút el já rá si sza bály sér tés sel ke rült sor az in dít -
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vánnyal meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ra. Ek kor a
ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé hez há rom fé le dön tés
tár sul hat, az el já rás meg szün te té se, a ha tás kör rel és il le té -
kes ség gel rendelkezõ bíróság új eljárásra utasítása,
valamint az iratok megküldése az ügyésznek.

2. A (2) és (3) be kez dés ben mag ha tá ro zott ese tek a Be.
427. §-ának (2) és (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zot tak hoz
kap cso lód nak, ha a tör vény sér tés az ira tok alap ján nem or -
vo sol ha tó, a ha tá ro zat ha tá lyon kí vül he lye zé sé re és új el -
já rás le foly ta tá sá ra uta sí tás ra ke rül sor. A Leg fel sõbb Bí -
ró ság ak kor is ha tá lyon kí vül he lye zi a rend kí vü li jog or -
vos lat tal meg tá ma dott ha tá ro za tot, és az el járt bí ró sá got új
el já rás ra uta sít ja, ha a nem zet kö zi em be ri jo gi szerv olyan
jog sér tést ál la pí tott meg, amely mi att a meg tá ma dott íté le -
tet a Be. alap ján egyéb ként nem kell hatályon kívül he lyez -
ni. E rendelkezés az Alkotmány 7. §-ának (2) be kez dé sé -
bõl fakad.

3. A fe lül vizs gá lat tal meg tá ma dott ha tá ro zat ha tá lyon
kí vül he lye zé se ese tén ren del kez ni kell a fog va tar tás ról, ha 
a terhelt fogva van.

A 213. §-hoz

A Ja vas lat a bûn ügyi költ ség vi se lé sé re és a ha tá ro zat
kéz be sí té sé re, va la mint az ira tok vissza kül dé sé re vo nat ko -
zó an egy sza kasz ban sza bá lyoz va, tar tal mi vál toz ta tás nél -
kül ve szi át a Be. hatályos rendelkezéseit. 

A 214. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 430. §-át a tör vé nyes ség ér de ké ben be -
je len tett jog or vos lat sza bá lya i ról ren del ke zõ fe je zet új szá -
mo zá sá ra tekintettel módosítja.

A 215. §-hoz

1. A Ja vas lat nak ez a ren del ke zé se a Be. 442. §-át mó do -
sít ja. A jog egy sé gi el já rás nak a Be. ha tá lyos sza bá lyai sze -
rint két el já rá si for má ja van, a ta nács ülés, és az ülés. A jog -
egy sé gi el já rás cél ja a bí ró sá gok ítél ke zé se egy sé gé nek
biz to sí tá sa és a jog gya kor lat to vább fej lesz té se. A jog egy -
sé gi ha tá ro zat je len tõ sé gé bõl kö vet ke zik, hogy a ha tá ro zat
meg is me ré sét szé les kör ben le he tõ vé kell ten ni, to váb bá
az ülé sen is biz to sí ta ni kell a nyil vá nos sá got, az ülés ügy -
fél nyil vá nos sá ga nem szol gál ja kel lõ képp a jog in téz mény
cél ját. Ezen túl me nõ en az ülés és a nyil vá nos ülés jel le gé -
bõl adó dó kü lönb sé gek fi gye lem be vé te lé vel is egy ér tel -
mû, hogy cél sze rûbb a jogegységi indítvány érdemi elbí rá -
lá sa nyilvános ülésen. A Javaslat ezért ennek megfelelõen
módosítja a Be. 442. §-át.

2. A Ja vas lat mó do sít ja to váb bá a Be. 442. § (5) be kez -
dé sét, meg szün tet ve az elõ adó bí ró azon kö te le zett sé gét,
hogy az ér de mi dön tés meg ho za ta la elõtt össze fog lal ja a
ta nács tag ja i nak a vé le mé nyét. En nek in do ka egy részt,
hogy a ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülés nek kell
be töl te nie azt a funk ci ót, hogy a ta nács tag jai az adott in -
dít vánnyal kap cso la tos ál lás pont ju kat elõ ad ják, il let ve azt
meg vi tas sák, ha pe dig már a dön tés ho za tal elõtt is mer te -
tés re ke rül min den ki nek az ál lás pont ja, nincs iga zán ér tel -
me az in dít vánnyal kap cso la tos fel szó la lá sok nak, és tar tal -
mi lag ki üre se dik a ta nács ko zás is. Más részt az  indítvá -
nyozó – ész lel ve, hogy a ta nács tag jai nem oszt ják az ál lás -
pont ját – vissza von hat ja az in dít vá nyát, ez zel a jog egy sé gi
ha tá ro zat meg ho za ta lát meg gá tol hat ja, jo gá val vissza él -
het. A mó do sí tás sal a jog in téz mény hatékonyabbá válhat.

A vá zolt mó do sí tá so kon túl me nõ en a Ja vas lat a Be. ha -
tá lyos ren del ke zé se it ér de mi vál toz ta tás nél kül át ve szi.

A 216. §-hoz

A Ja vas lat mó do sít ja a Be. 443. §-ának (1) be kez dé sét.
Egy részt tar tal maz za, hogy a jog egy sé gi ta nács a nyil vá -
nos ülé sen hoz za meg a ha tá ro za tát, más részt a gya kor la ti
ta pasz ta la tok ra fi gye lem mel el ma rad a ha tá lyos szö veg -
ben sze rep lõ „az in dít vány nak helyt ad, vagy azt el uta sít -
ja” szö veg rész. A jog egy sé gi in dít vá nyok – en nél fog va a
jog egy sé gi ha tá ro za tok – össze tet teb bek an nál, mint hogy
min den eset ben egy ér tel mû en azt le hes sen meg ál la pí ta ni,
hogy a jog egy sé gi ta nács az in dít vány nak helyt ad, il let ve
azt el uta sít ja. Az ese tek egy je len tõs ré szé ben a dön tés bo -
nyo lul tabb, rész be ni helyt adás ról, il let ve el uta sí tás ról van
szó, il let ve az el bí rá lan dó el vi kér dés tár gyá ban ho zott ha -
tá ro zat nem szük ség kép pen helyt adó vagy el uta sí tó, le het
az ítél ke zé si gya kor lat egy sé ge sí té se érdekében pusztán
iránymutató is. Ezért a Javaslat a Be. hatályos szövegébõl
a szûkítõ jellegû meghatározásra utalást mellõzi.

A 217. §-hoz

A Ja vas lat mó do sít ja a fi a tal ko rú ak el le ni bün te tõ el já -
rást sza bá lyo zó XX. Fe je ze té nek egyes ren del ke zé se it,
iga zod va a Be. kon cep ci o ná lis mó do sí tá sa i hoz, il let ve a
szak ági tör vé nyek hez. Ez utób bi ok ból – a ha tá lyos sza bá -
lyo zás tól tar tal mi lag el nem tér ve – a Be. 447. §-ának (2)
be kez dé se úgy mó do sul, hogy a vé dõ- és óvó in téz ke dés
he lyett gyám ha tó sá gi in téz ke dés el ren de lé se iránt kell in -
téz ked ni. El sõ sor ban a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám -
ügyi igaz ga tás ról szó ló 1997. évi XXXI. tör vény so rol ja
fel azo kat a gyer mek vé del mi gon dos ko dás ke re té be tar to -
zó ha tó sá gi in téz ke dé se ket, ame lyek el ren de lé sét kez de -
mé nyez ni le het. E kör be tar to zik a vé de lem be vé tel, a csa -
lád ba fo ga dás, az ide ig le nes ha tá lyú el he lye zés, az  átme -
neti nevelésbe vétel, a tartós nevelésbe vétel, a nevelési
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felügyelet elrendelése, az utógondozás elrendelése, va la -
mint az utógondozói ellátás elrendelése.

A 218. §-hoz

A Ja vas lat a har mad fo kú el já rás be ve ze té sé re te kin tet tel 
ki egé szí ti a fi a tal ko rú ak el le ni bün te tõ el já rást le foly ta tó
bí ró sá gok össze té te lé nek sza bá lyo zá sát az zal, hogy a har -
mad fo kú el já rás ban is olyan ta nács jár hat el a fi a tal ko rú ak
ügyé ben, amely nek van olyan tag ja, akit az Or szá gos Igaz -
ság szol gál ta tá si Tanács ilyen ügyek elintézésére kijelölt. 

A Ja vas lat ter mé sze te sen az el sõ és a má sod fo kú el já rás
te kin te té ben fenn tart ja azt a sza bá lyo zást, amely sze rint a
fi a tal ko rú ak bün te tõ ügyé ben el já ró hi va tá sos bí ró sze mé -
lyé nek az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács ál ta li ki je -
lö lé se szük sé ges.

A 219. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 453. §-a (2) be kez dé sé nek má so dik
mon da tát az adat vé de lem mel össze füg gõ al kot má nyos el -
vá rá sok ra te kin tet tel pon to sít ja. A köz ok ta tás ról szó ló
1993. évi LXXIX. tör vény fel ha tal ma zá sa foly tán az in téz -
mény ál tal ke zelt ada tok tar toz nak ab ba a kör be, amely rõl
az in téz mény fel vi lá go sí tást ad hat. A köz ok ta tás ról szó ló
tör vény 2. szá mú mel lék le te so rol ja fel a köz ok ta tá si in téz -
mé nyek ben nyil ván tar tott és ke zelt sze mé lyes és kü lön le -
ges ada tok kö rét. A Ja vas lat sze rint a bün te tõ el já rás so rán
a fi a tal ko rú ról be szer zett jel lem zés azo kon az ada to kon
ala pul, ame lyek nek ke ze lé sé re az ok ta tá si intézménynek
törvény alapján felhatalmazása van. A munkahely által
adott jellemzés szabályait a Javaslat nem módosítja.

A 220. §-hoz

A Be. 455. §-ának mó do sí tá sá ra azért van szük ség, mert
a Ja vas lat be ve ze ti a har mad fo kú bí ró sá gi el já rást, és az er -
re vo nat ko zó szö veg részt a fi a tal ko rú val szem ben el ren -
delt elõ ze tes le tar tóz ta tást vég sõ ha tár ide jé re vo nat ko zó
kivételek közé is be kell iktatni.

A 221. §-hoz

1. A Ja vas lat ki egé szí ti a Be. – vád elõ ké szí tés re vo nat -
ko zó – ren del ke zé se it a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás egyes
sza bá lya i val. Köz ve tí tõi el já rás ra le he tõ ség van a fi a tal ko -
rú ak el le ni bün te tõ el já rás ban is. A köz ve tí tõi el já rás sza -
bá lya i nak be ik ta tá sá val össze füg gés ben indokolt a Be.
459. §-a alcímének kiegészítése is. 

2. A Ja vas lat kö te le zõ vé te szi párt fo gó fel ügye lõi vé le -
mény be szer zé sét, ha a fi a tal ko rú el len fo lyó bün te tõ el já -

rás ban vád eme lés el ha lasz tá sa lát szik cél sze rû nek. A vád -
eme lés el ha lasz tá sa ese tén a tény le ges jo gi hely ze tet vál -
lal va a Ja vas lat ak ként ren del ke zik, hogy a ma ga tar tá si
sza bá lyok meg tar tá sá ra vagy a kö te le zett ség tel je sí té sé re
va ló kö te le zés csu pán le he tõ ség az ügyész szá má ra. A ha -
tá lyos tör vény a Be. 224. §-ának (2) be kez dé sé re utal
vissza, ame lyet azon ban – a 225. §-sal együtt – új ra sza bá -
lyo zott a 2002. évi I. tör vény 134. és 135. §-a. A tör vény
ere de ti 224. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kö te le -
zett sé get a tör vény 225. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
sza bá lyoz ta újra. Jelen módosítás nem tér el a hatályos
szabályozástól, csupán a helyes hivatkozás beillesztése
végett módosul a szöveg.

3. A köz ve tí tõi el já rás ra uta lás fel té te lei meg egyez nek
az ál ta lá nos sza bá lyok kal, ám a fi a tal ko rú ér de ke i nek vé -
del mé re te kin tet tel a tör vé nyes kép vi se lõ je len lé tét a külön 
szabályok kötelezõvé teszik. 

Ez zel össze füg gés ben a Ja vas lat a Btk.-t ki egé szí ti egy
új al cím mel és 107/A. §-sal. A ren del ke zés a fi a tal ko rú ak -
ra vo nat ko zó, az ál ta lá nos sza bá lyok hoz ké pest ked ve zõbb 
sza bá lyo kat tar tal maz za a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes -
sé ge ese té re. A ren del ke zés sze rint a fi a tal ko rú ak el len
foly ta tott bün te tõ el já rás ban öt évi sza bad ság vesz tés nél
nem sú lyo sab ban bün te ten dõ, a Btk. 107/A. §-ában meg -
ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese tén a kár köz ve tí tõi el já -
rás ban tör té nõ meg té rí té se, il let ve a bûn cse lek mény ká ros
kö vet kez mé nye i nek jó vá té te le ered mé nyez he ti az el já rás
meg szün te té sét. En nek meg fe le lõ en, ha a fi a tal ko rú a
meg ál la po dás tel je sí té sét meg kezd te, az ügyész a  vád -
emelést egy év tõl két évig ter je dõ idõ re elhalaszthatja.

A 222. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 461. §-át a tá vol lé võ ter helt el le ni bün -
te tõ el já rás ról ren del ke zõ fe je zet új szá mo zá sá ra te kin tet tel 
mó do sít ja, a ha tá lyos tör vény ren del ke zé sé tõl tartalmilag
nem tér el.

A 223. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 463. §-át a „Le mon dás a tár gya lás ról”
cí mû fe je zet új szá mo zá sá ra te kin tet tel mó do sít ja, a ha tá -
lyos ren del ke zés tõl tartalmilag nem tér el.

A 224. §-hoz

1. A Be. 471. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben a Fõ vá -
ro si Íté lõ táb la a ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó ügyek ben
má sod fo kon ki zá ró la gos il le té kes ség gel jár el. A ren del ke -
zés ha tály ba lé pé se óta el telt idõ gya kor la ti ta pasz ta la tai
azt mu tat ták, mi sze rint fenn aka dást okoz hat az ítél ke zés -
ben, hogy a Fõ vá ro si Íté lõ táb lán mû kö dõ egy ka to nai ta -

206 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



nács azok ban az ügyek ben, ame lyek ben már má sod fo kon
ügy dön tõ ha tá ro za tot ho zott, nem jár hat el a per újí tás meg -
en ged he tõ sé gé ben, il let ve per újí tás el ren de lé se ese tén
adott eset ben nem bí rál hat ja el a per újí tá si el já rás ban ho -
zott íté let el le ni fel leb be zést, ki zá rá si ok fenn ál lá sa foly -
tán. A Ja vas lat ezt a prob lé mát úgy hi dal ja át, hogy a per -
újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben, valamint a
perújítási eljárásban hozott ítélet felülbírálata során a
Fõvárosi Ítélõtábla más tanácsát is feljogosítja az eljárásra.

2. A Be. 471. §-ának (3) be kez dé sét a 2004. évi CXXXI. 
tör vény ik tat ta be a Be.-be. A ha tá lyos ren del ke zés a ka to -
nai bün te tõ el já rás ra tar to zó ügyek el bí rá lá sá nak sza bá lya it 
ak ként ál la pít ja meg, hogy a ka to nai ta ná csot ki zá ró lag
ilyen ügyek el bí rá lá sá ra ha tal maz za fel, a nem ka to nai
bün te tõ el já rás ra tartozó ügyekbõl e bírákat kizárja. 

A ka to nai bí rák tag jai a me gyei bí ró sá gok nak, il le tõ leg
a Fõ vá ro si Íté lõ táb lá nak. A bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal -
ma zá sá ról szó ló 1997. évi LXVII. tör vény alap ján a ka to -
nai bí rót er re a tiszt ség re kell ki ne vez ni; a ki ne ve zen dõ
sze mély a Ma gyar Hon véd ség hi va tá sos tiszt je. A ki ne ve -
zés re tör té nõ elõ ter jesz tés hez a hon vé del mi mi nisz ter elõ -
ze tes egyet ér té se szük sé ges. A Leg fel sõbb Bí ró sá gi Ha tá -
ro za tok Hi va ta los Gyûj te mé nyé ben a 836. szám alatt köz -
zé tett el vi je len tõ sé gû ha tá ro zat 2003-ban le he tõ vé tet te,
hogy nem ka to nai bün te tõ el já rás ban ka to nai bí ró ve gyen
részt. A 2004. évi CXXXI. tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve -
tõ en az ará nyos mun ka meg osz tás szem pont ja it fi gye lem be 
vé ve a bí ró sá gok nál igény mu tat ko zott ar ra, hogy a ka to -
nai ta ná csok tag jai részt ve hes se nek a nem ka to nai bün te -
tõ el já rás ra tar to zó ügyek el bí rá lá sá ban is. A Ja vas lat az
em lí tett ha tá ro zat tal el vi tar tal má nak meg fe le lõ en mó do -
sít ja a hatályos rendelkezést.

A 225. §-hoz

1. A Be. 473. §-ának (2) be kez dé sét érin tõ mó do sí tás a
ka to nai bün te tõ el já rás il le té kes sé gi sza bá lya it egy sze rû sí ti 
az ál tal, hogy a Ja vas lat alap ján a kül föl dön el kö ve tett bûn -
cse lek mény el bí rá lá sá ra ki zá ró la gos illetékességi okot
határoz meg.

  
2. A Ja vas lat a Be. 473. §-ának (3) be kez dé sé ben a

17. §-ra va ló uta lást pon to sít ja. A ha tá lyos ren del ke zés a
Be. 17. §-ának (4) be kez dé sé re va ló hi bás hi vat ko zás sal
ki zár ja egyes il le té kes sé gi sza bá lyok al kal ma zá sát. A Be.
17. §-a (3) és (4) be kez dé sé nek szö ve gét a 2002. évi I. tör -
vény 8. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg. E tör vény a
Be. 17. §-ának (4) be kez dé sé ben sze rep lõ ren del ke zést
csak annyi ban érin tet te, hogy a (4) be kez dés szá mo zá sát
(3) be kez dés re vál toz tat ta. A mó do sí tott szá mo zást azon -
ban a 2002. évi I. tör vény nem ve zet te át kö vet ke ze te sen.
Te kin tet tel ar ra, hogy a Be. 473. §-ának (3) be kez dé se a
tör vény ki hir de té se, az az 1998. óta vál to zat lan, a ben ne
sze rep lõ uta lást a Be. 17. §-ának 2002-ben meg vál to zott

szá mo zá sá hoz szük sé ges iga zí ta ni. A ka to nai bün te tõ el já -
rás ban te hát nem alkalmazható a terhelt lakóhelyére,
illetõleg a magánvádló, pótmagánvádló vádemelésén ala -
pu ló illetékességet megállapító szabály.

A 226. §-hoz

A Ja vas lat sze rint a Be. 474. §-a a ka to nai bün te tõ el já -
rás ban is le he tõ vé te szi pót ma gán vád ló fel lé pé sét, fel té ve,
hogy a sér tett ter mé sze tes sze mély. Nincs ugyan is jog po li -
ti kai in do ka an nak, hogy a ter mé sze tes sze mé lye ket el zár ja 
a jog al ko tó a pót ma gán vád ló ként va ló fel lé pés tõl csu pán
azért, mert el le nük a bûn cse lek ményt ka to nai bün te tõ el já -
rás ha tá lya alá tar to zó sze mély kö vet te el.

A 227. §-hoz

A Be. 484. §-a ki zár ja a ka to nai bün te tõ el já rás ban az
óva dék sza bá lya i nak al kal ma zá sát. A Ja vas lat tar tal mi lag
nem tér el a ha tá lyos sza bá lyo zás tól, de pon to sít ja an nak
szö ve gét, az óva dék le té te le he lyett az óva dék meg ál la pí -
tá sá ról ren del ke zõ, a Be. Javaslat szerinti 147. §-ával
összhangban.

A 228. §-hoz

A Ja vas lat a vád eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló fe je zet be,
az ál ta lá nos sza bá lyok kö zé be il lesz ti a köz ve tí tõi el já rás
sza bá lya it, amely nek sze mély el le ni, köz le ke dé si, il le tõ leg 
va gyon el le ni bûn cse lek mény mi att in dult bün te tõ el já rás -
ban van he lye. A Ja vas lat ál tal a 485/C. §-ba be ik ta tott (3)
be kez dés a ka to nai bün te tõ el já rás ban kor lá toz za a köz ve tí -
tõi el já rás ra uta lás le he tõ sé gét. Ha a ka to nai bün te tõ el já -
rás ban el bí rá lan dó bûn cse lek ményt fegy ve res szerv sé rel -
mé re kö vet ték el, a Btk. XVIII. Fe je ze té ben sza bá lyo zott
va gyon el le ni bûn cse lek mény mi att köz ve tí tõi el já rás ra
uta lás nak nincs he lye. A Ja vas lat a sze mély el le ni, va la -
mint a köz le ke dé si bûn cse lek mény mi att in dult ka to nai el -
já rás ban a köz ve tí tõi el já rást nem kor lá toz za. A kor lá to zás
el sõd le ges oka, hogy a fegy ve res szerv és a vele szolgálati
viszonyban lévõ ter helt „meg ál la po dá sa” a kártérítést
illetõen összeegyeztethetetlen fegyveres szervnél érvé -
nye sü lõ sajátos életviszonyokkal.

A 229. §-hoz

1. A Be. ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint, ha a ma gán vád -
ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény nek több sér tett je van, kö zü -
lük meg egye zé sük vagy a bí ró ság dön té se alap ján csak
egyi kük lép het fel ma gán vád ló ként, a töb bi sér tet tet csak a
sér tett jo gai il le tik meg. A sér tet ti jo gok a Be. sze rint nem
fog lal ják ma guk ban a fel leb be zés jo gát. A Leg fel sõbb Bí -
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ró ság 2005. szep tem ber 12. nap ján meg ho zott 3/2005. BJE 
szá mú jog egy sé gi ha tá ro za ta ér tel mé ben vi szont amennyi -
ben a ma gán vá das alap el já rás ban több sér tett ne vé ben vá -
lasz tott vagy ki je lölt ma gán vád ló járt el, az el já rás jog erõs
be fe je zé se után fe lül vizs gá la ti in dít vány elõ ter jesz té sé re
min den ma gán vád ló ön ál ló an jo go sult. A jog egy sé gi ha tá -
ro zat sze rint az alap ügy ben ki je lölt ma gán vád ló a töb bi
sér tett ér de ké ben fe lül vizs gá la ti in dít ványt nem nyújt -
hat be. 

A Ja vas lat ki in du ló pont ja az, hogy a sér tet tek ab ban az
eset ben, ha sé rel mük kö zös, dönt het nek úgy, mi sze rint
egyi kük jár el ma gán vád ló ként és gya ko rol ja a vád kép vi -
se let kö ré be tar to zó jo go kat. Ez a jog gya kor lás, meg egye -
zés hi á nyá ban, bí ró sá gi ki je lö lé sen is ala pul hat. Ha a vád -
kép vi se let kö ré be tar to zó jo go kat így egyet len sér tett lát ja
el, a ma gán vád ló vá nem vá ló sér tet te ket csak a sér tet ti jo -
gok il le tik meg.

2. Más a hely zet ak kor, ha min den sér tett fel je len tés sel
él, ez ál tal mind egyi kük ma gán vád ló ként lép fel, at tól füg -
get le nül, hogy sé rel mük kö zös, vagy a ter helt sze mé lyén
kí vül nincs össze füg gés az egyes ma gán vá dak kö zött. Eb -
ben az eset ben is meg ál la pod hat nak, hogy me lyi kük jár el
a vád kép vi se lõ je ként. Ek kor azon ban a töb bi ma gán vád ló
nem a sér tet ti, ha nem a ma gán vád lói per be li po zí ci ó ból fa -
ka dó jo go kat gya ko rol hat ja, az az csak a vád kép vi se le té -
vel kap cso la tos jo gok vál nak ki zá ró la gos sá, a vád dal va ló
ren del ke zés jo ga azon ban meg il le ti va la mennyi ma gán -
vád lót. Ma gán vád ló vá a Ja vas lat sze rint nem a fel je len tõk
kö zöt ti meg ál la po dás, vagy a bí ró ság ki je lö lé se te szi a sér -
tet tet, min den ki, aki fel je len té sé ben a ma gán vád ra ül dö -
zen dõ ügy ben a ter helt fe le lõs ség re vo ná sát sér tett ként
jog sze rû en in dít vá nyoz za, ma gán vád ló ja az ügy nek. Így
va la mennyi ma gán vád lót meg il le ti a sér tet ti jo go kon kí vül 
mind a ren des, mind a rend kí vü li jogorvoslati jog. 

A Be. 494. §-a (2) és (3) be kez dé se i nek mó do sí tá sa sze -
rint te hát a ma gán vád lót kor lá to zás nél kül meg il le tik a vád 
kép vi se le té vel já ró jo gok. Több ma gán vád ló ese tén a meg -
egye zés, il let ve en nek hi á nyá ban a bí ró ság ki je lö lé se nem
érin ti a ma gán vád ló ezen el já rá si po zí ci ó ját, az pe dig pusz -
tán tech ni kai kér dés, hogy a vád kép vi se le té vel egy ma -
gán vád ló van meg bíz va, il let ve ki je löl ve. A Ja vas lat sza -
bá lyo zá sa sze rint a bí ró ság a fel leb be zés sel tá mad ha tó ha -
tá ro za tát va la mennyi ma gán vád ló val köz li. Eb bõl kö vet -
ke zõ en mind egyik ma gán vád ló ön ál ló fel leb be zé si jog gal
ren del ke zik.

A Ja vas lat 200. §-a, amely a Be. 417. §-ában a fe lül vizs -
gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra jo go sul ta kat so rol ja fel, ren -
del ke zik ar ról, hogy a ter helt ter hé re a fel men tés vagy az
el já rás meg szün te té se ese tén a ma gán vád ló jo go sult fe lül -
vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra. A Ja vas lat sze rin ti sza -
bá lyo zás te hát nem érin ti a Leg fel sõbb Bí ró ság e tárgy ban
meg ho zott jog egy sé gi ha tá ro za tát.

A 230. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás nem tar tal maz a ma gán vá das el -
já rás ban a bí ró ság ál tal el ren delt nyo mo zás idõ tar ta má ra
vo nat ko zó ren del ke zést. E hi á nyos sá got kü szö bö li ki a Ja -
vas lat, ak ként ren del kez ve, hogy a nyo mo zás ha tár ide jét a
bí ró ság ha tá roz za meg leg fel jebb két hó nap ban, és azt két -
szer leg fel jebb két hó nap pal meg hosszab bít hat ja. A ma -
gán vá das el já rás tár gyát ké pe zõ ügyek jel le ge, bo nyo lult -
sá ga ennél hosszabb határidõ megállapítását nem teszi
indokolttá.

A 231. §-hoz

1. A Be. 501. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint a bí -
ró ság a ma gán vá das ügy ira ta it meg kül di az ügyész nek, ha
a fel je len tés és az ira tok alap ján olyan bûn cse lek mény lát -
szik meg ál la pít ha tó nak, amely mi att a vá dat az ügyész
kép vi se li. Ha az ügyész az el ren delt nyo mo zás alap ján azt
ál la pít ja meg, hogy nem va ló sult meg köz vád ra ül dö zen dõ
bûn cse lek mény, ezért a vád kép vi se le tét nem ve szi át, az
ira to kat vissza kül di a bí ró ság hoz. Ha az ügyé szi vé le -
ménnyel el len tét ben a bí ró ság vál to zat la nul azon az ál lás -
pon ton van, hogy a ma gán vád ló ál tal elõ ter jesz tett fel je -
len tés ben fog lal tak köz vá das bûn cse lek ményt va ló sít hat -
nak meg, és a pót ma gán vád ló ként történõ fellépés egyéb
feltételei fennállnak, a bíróság értesíti a sértettet errõl a
jogi lehetõségrõl.

 
2. A Be. 52. §-ának (1) be kez dé se meg ha tá roz za azo kat

a bûn cse lek mé nye ket, me lyek ese tén – ha a Be. más ként
nem ren del ke zik – a vá dat, mint ma gán vád ló, a sér tett kép -
vi se li, fel té ve, hogy az el kö ve tõ ma gán in dít vány ra bün tet -
he tõ. Ezen bûn cse lek mé nyek kö rén kí vül esõ, más bûn cse -
lek mény mi att fo lyó el já rás ban ki zárt, hogy a vá dat ma -
gán vád ló kép vi sel je. A Be. 2. §-a sze rint a bí ró ság az ítél -
ke zés so rán tör vé nyes vád alap ján jár el, és a vád ak kor tör -
vé nyes, ha – egyéb fel té te lek mel lett – azt a vád eme lés re
jo go sult sze mély ter jesz ti elõ. A 2. § Ja vas lat sze rin ti mó -
do sí tá sa meg fo gal maz za azt is, hogy a bí ró ság csak an nak
a sze mély nek a bün te tõ jo gi fe le lõs sé gé rõl dönt het, aki el -
len vá dat emel tek, és csak olyan cse lek mény mi att,
amelyet a vád tartalmaz, továbbá, hogy a bíróság köteles a
vádat kimeríteni, de a vádon túl nem terjeszkedhet.

 
3. A Ja vas lat ál tal be ik ta tott Be. 267. § (1) be kez dés j)

pont ja alap ján a bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha a vád
nem tör vé nyes. Ha a pót ma gán vád ló ként tör té nõ fel lé pést
a tör vény nem ten né le he tõ vé ab ban az eset ben, ami kor az
ügyész köz vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek ményt nem tart va
meg ál la pít ha tó nak, a vád kép vi se le tét nem ve szi át, s az
ira to kat a bí ró ság nak vissza kül di, ese ten ként a sér tett jog -
ér vé nye sí té si le he tõ sé ge ve szély be ke rül ne, és a bí ró ság
szá má ra le he tet len né vál nék, hogy a jo gi meg gyõ zõ dé sé -
nek meg fe le lõ íté le tet hoz zon. A köz vád ra ül dö zen dõ bûn -
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cse lek mény mi att ugyan is a ma gán vád ló nem lát hat ja el a
vád kép vi se le tet, tör vé nyes vád hi á nyá ban te hát (a vá dat
nem az ar ra jo go sult ter jesz ti elõ) az el já rást meg kel le ne
szûn tet ni. Ma rasz ta ló íté let a fel je len tés alap ján csak ak kor 
szü let het, ha a vád nak ré sze olyan tény ál lás is, mely ben a
tör vény sze rint a vá dat ma gán vád ló is kép vi sel he ti, és e te -
kin tet ben az el já rás so rán a vád bi zo nyí tást nyer. Az eb be
a kör be nem so rol ha tó tény ál lás te kin te té ben a bí ró ság ak -
kor sem bo csát koz hat tár gya lás ba, nem foly tat hat bi zo nyí -
tást, ha meg gyõ zõ dé se sze rint ez in do kolt len ne, mert
nincs az er re jo go sult ál tal elõ ter jesz tett vád, és a vá don túl
nem ter jesz ked het. A pót ma gán vád ló ként tör té nõ fel lé pés -
sel ez a hely zet meg szû nik, míg amennyiben a sértett e
lehetõséggel nem él, az eljárás a magánvádas ügy keretei
között marad, és – a kifejtettek szerint – megszüntetendõ
vagy a magánvádló által jogszerûen képviselt vád keretei
között elbírálható.

A 232. §-hoz

A ha tá lyos sza bá lyo zás sze rint az ül nök vagy a bí ró sá gi
tit kár jo go sult a sze mé lyes meg hall ga tás nél kül meg hoz -
ha tó ha tá ro za tok meg ho za ta lá ra, a sze mé lyes meg hall ga -
tás meg tar tá sá ra. Jo go sult to váb bá az el já rás meg szün te té -
sé re, ha a fel je len tõ a sze mé lyes meg hall ga tá son nem je -
lent meg, és ma gát elõ ze te sen, ala pos ok kal, ha la dék ta la -
nul nem men tet te ki, vagy azért nem volt idéz he tõ, mert
lak cí mé nek meg vál to za tá sát nem je len tet te be. A sza bá -
lyo zás a mér le ge lést, vagy a kü lö nö sebb jo gi szak ér tel met
nem igény lõ te en dõ ket utal ja az ül nök, il let ve a bí ró sá gi
tit kár fel adat kö ré be, va la mint az olyan intézkedések vagy
határozatok meghozatalát, melyek nem kapcsolódnak a
büntetõjogi felelõsség megállapításához. 

A Ja vas lat eb bõl az elv bõl ki in dul va mó do sít ja, il let ve
egé szí ti ki a Be. 503. §-át. Esze rint az ül nök vagy a bí ró sá -
gi tit kár az el já rást a 266. §-ának (9) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott oko kon kí vül más ok ból nem füg geszt he ti fel. Ez a 
ren del ke zés a ha tá lyos sza bá lyo zás ban már meg en ge dett,
egy ér tel mû en meg ítél he tõ ese tek re [188. § (1) bek. a), b)
és d)–g) pont jai, va la mint a (2) be kez dés] néz ve te szi le he -
tõ vé, hogy a bí ró sá gi tit kár, az el já rást fel füg gessze, és e
ren del ke zést ki ter jesz ti az ül nök re is. A meg szün te tés vo -
nat ko zá sá ban szin tén ér vé nye sül a már hi vat ko zott sza bá -
lyo zá si alap elv, sem a bí ró sá gi tit kár sem az ül nök nem
szün tet he ti meg az el já rást a 267. § (1) be kez dé sé nek a), g)
és h) pont ja alap ján, va la mint a c) pont ja sze rint, a tör vény -
ben meg ha tá ro zott egyéb bün tet he tõ sé gi ok mi att,  te -
kintve, hogy ezek ben a kér dé sek ben a ha tá ro zat ho za tal
a bün te tõ jo gi fe le lõs ség kér dé sé hez kapcsolódik.

A 233. §-hoz

1. A fõ sza bály ként az ügyész jo ga it gya kor ló ma gán -
vád ló és az ügyész jo go sít vá nyai kö zöt ti egyik lé nye ges

kü lönb ség a fel leb be zé si jog ter je del mé ben mu tat ko zik
meg, a ma gán vád ló ugyan is csak a vád lott ter hé re je lent het 
be fel leb be zést. Hely ze te e te kin tet ben a pót ma gán vád ló é -
val azonos [Be. 324. § (2) bek., 367/A. § (2) bek.].

2. Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a vád kép vi se le -
té re jo go sult ma gán vád ló ki je lö lé sé re vo nat ko zó, az el sõ
fo kú el já rás ra meg ál la pí tott sza bá lyo zás a má sod fo kú el já -
rás ban is irány adó. Te kin tet nél kül a ma gán vád lók szá má -
ra, il let ve ar ra, hogy kö zü lük ki lát ja el a kép vi se le tet, va la -
mennyi ma gán vád lót ön ál ló fel leb be zé si jog il le ti meg,
ezért az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za tá nak bár mely ma gán -
vád ló fellebbezésével érintett részét a másodfokú bíróság
köteles felülbírálni.

A 234. §-hoz

A ma gán vá das el já rás ban az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za -
ta el le ni fel leb be zés tárgy kö rét érin tõ sza bá lyo zás sal [Be.
512. § új (1) és (2) be kez dé se] ha son ló mó don tar tal maz za
a Ja vas lat, hogy a má sod fo kú ha tá ro zat el len a ma gán vád -
ló csak a vád lott ter hé re je lent het be fel leb be zést, va la -
mint, hogy a bí ró ság az ira to kat köz vet le nül terjeszti fel a
fellebbezés elbírálására jogosult bírósághoz.

A Ja vas lat ér tel mé ben a har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos
ülé sén a ma gán vád ló rész vé te le kö te le zõ, ha pe dig a ma -
gán vád ló nak nincs jo gi kép vi se lõ je, a ta nács el nö ke kép vi -
se lõt ren del ki ré szé re. A ma gán vád ló kö te le zõ rész vé te lét
az in do kol ja, hogy õ a vád kép vi se lõ je, a sza bá lyo zás a
har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re vo nat ko zó Be. Ja -
vas lat sze rin ti 394. § (1) be kez dé sé bõl is le ve zet he tõ, mely 
sze rint a nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le kö te le zõ.
Ré szint a ma gán vád ló ér de ke it szol gál ja, ré szint pe dig a
har mad fo kú bí ró ság elõt ti el já rás ban jog gal meg kö ve telt
szak ér tel met hi va tott biz to sí ta ni a ma gán vád ló kö te le zõ
jo gi kép vi se le tét elõ író és biz to sí tó ren del ke zés. A pót ma -
gán vád ló ra vo nat ko zó sza bá lyo zás tól el té rõ en a ma gán -
vád ló jo gi kép vi se le te az el já rás ko ráb bi sza ka sza i ban nem 
kö te le zõ, a vá dat a har mad fo kú el já rá sig a ma gán vád ló
sze mé lye sen is képviselheti, a Javaslat ezért úgy ren del ke -
zik, hogy a magánvádló személyes jelenléte a nyilvános
ülésen annak ellenére is kötelezõ, hogy részére a tanács
elnöke képviselõt rendelt ki.

A 235. §-hoz

Az ered mény te le nül fel leb be zõ ma gán vád ló költ ség vi -
se lé sé re néz ve a har mad fo kú el já rás ban a Ja vas lat a Be.
514. §-ának (2) be kez dé sé ben és a 344. §-ának (3) be kez -
dé sé ben fog lal tak hoz ha son ló sza bályt fo gal maz meg az
514. § új (4) és (5) be kez dé sé ben.
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A 236. §-hoz

A Ja vas lat a Be. 517. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
mó do sí tá sá val le he tõ sé get te remt ar ra, hogy sor ke rül hes -
sen bí ró ság elé ál lí tás ra azok ban az ügyek ben is, ame lyek a 
Be. 16. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben el sõ fo kon a me -
gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar toz nak, de nyolc évi sza bad -
ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõk. Nincs
ugyan is kü lö nö sebb in do ka an nak, hogy ezen bûn cse lek -
mé nyek el bí rá lá sát az egyszerûbb és gyorsabb eljárási
forma keretében a törvény kizárja.

A 237. §-hoz

Az ar ra az eset re vo nat ko zó ha tá lyos sza bá lyo zást, mi -
kor a bí ró ság elé ál lí tás fel té te le i nek hi á nyá ban a bí ró ság
az ira to kat az ügyész nek vissza kül di és a sze mé lyi sza bad -
sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz ke dés rõl ha tá -
roz, a Ja vas lat ki egé szí ti az zal, hogy a ha tá ro zat ho za tal az
ügyész in dít vá nyá ra, az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint tör té -
nik. Az ira tok vissza kül dé sé vel az ügy a vád irat be nyúj tá sa 
elõt ti, a vád eme lé si sza kasz ba ke rül vissza, az egyes kény -
szer in téz ke dé sek idõ tar ta má ra, ha tár ide jé re az adott – a
vádirat benyújtása elõtt elrendelt – kényszerintézkedésre
vonatkozó általános szabályok érvényesek.

A 238. §-hoz

A Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy a vád elõ ter jesz té se
után a bí ró ság az ira to kat az ügyész nek ak kor is vissza kül -
di, ha a bi zo nyí tá si esz kö zök nem áll nak ren del ke zés re. A
Be. 517. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a bí ró ság elé ál lí -
tás egyik fel té te le ként ha tá roz za meg, hogy a bi zo nyí té kok 
ren del ke zés re áll ja nak, a mó do sí tás te hát e ren del ke zés re
ve zet he tõ vissza, il let ve ez zel a sza bá lyo zás sal hoz za össz -
hang ba a Be. 522. §-ának (3) be kez dé sét. Ha a bi zo nyí tá si
esz kö zök nem áll nak ren del ke zés re, a bí ró ság elé ál lí tás ál -
tal el ér ni kí vánt cél – az ügy gyors el bí rá lá sa – ele ve nem
va ló sul hat meg, a jog in téz mény al kal ma zá sá nak te hát ez
eset ben nem csak el mé le ti, de gya kor la ti in do ka sincs.
A ren del ke zés ér vé nye sí ti azt az el vet, hogy a bi zo nyí té ko -
kat az ügyész kö te les be sze rez ni és a tár gya lá son a bí ró ság
ren del ke zé sé re bo csá ta ni, a sza bá lyo zás így szer ve sen il -
lesz ke dik a Ja vas lat azon rendelkezéseinek sorába, melyek 
a bíróság és az ügyész eljárásbeli szerepét egyértelmûen
meghatározzák, és teendõiket következetesen elhatárolják
egymástól.

A 239. §-hoz

A bí ró ság elé ál lí tás cél já ból és jel le gé bõl kö vet ke zõ en
az ügyet le he tõ ség sze rint egy tár gya lá son kell el bí rál ni A
tár gya lás so rán fel me rül het nek azon ban olyan kö rül mé -

nyek, me lyek foly tán ez nem le het sé ges, vi szont az ügy
gyors be fe je zé sé nek ér de ké ben to vább ra is a bí ró ság elé
ál lí tás al kal ma zá sa in do kolt. A Ja vas lat ezért úgy ren del -
ke zik, hogy a bí ró ság a tár gya lást egy al ka lom mal, leg fel -
jebb nyolc nap ra el na pol hat ja. Ezért, ha a tár gya lá son fel -
vett bi zo nyí tás ered mé nye ként to váb bi bi zo nyí tá si esz kö -
zök fel ku ta tá sa szük sé ges, és en nek ér de ké ben az ügyész
meg ke re sé sé re ke rül sor, a bí ró ság az ira to kat ak kor is
vissza kül di az ügyész nek, ha a meg ke re sés ben fog lal tak
tel je sí té se annyi idõt vesz igény be, hogy a tár gya lás nyolc
na pon be lül nem foly tat ha tó, és ak kor is vissza kell kül de -
nie az ira to kat, ha a megkeresés indoka az elnapolt tár gya -
lá son merül fel, így csak újabb elnapolás árán lenne mód
bizonyítási eszközök felkutatására.

A 240. §-hoz

A Be. 529. §-a (1)-(4) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyo -
zást – amely a bí ró ság és az ügyész te en dõ it tar tal maz za ar -
ra az eset re, ha a vád lott tar tóz ko dá si he lye a vád eme lést
kö ve tõ en vált is me ret len né – a Ja vas lat az el sõ és  másod -
fokú el já rás mel lett a har mad fo kú eljárásban is alkalmazni
rendeli.

A 241. §-hoz

1. A Be. 531. §-a az el já rás me ne té hez iga zod va szám ba
ve szi a ter helt fel ku ta tá sá nak ered mé nyes sé ge ese tén le -
het sé ges el já rás jo gi hely ze te ket, és ren del ke zik a kö ve ten -
dõ el já rás ról. A Ja vas lat az zal az eset tel egé szí ti ki a sza bá -
lyo zást, ami kor a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek a
har mad fo kú el já rás ban ve zet tek ered mény re, és úgy ren -
del ke zik, hogy eb ben az eset ben – az 531. § egyéb ren del -
ke zé se i bõl, va la mint a har mad fo kú el já rás ra vo nat ko zó
sza bá lyok ból kö vet ke zõ en – a har mad fo kú bí ró ság az el sõ
és a másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és
az elsõ fokú bíróságot új eljárásra utasítja.

2. A Be. 531. §-ának (2) be kez dé se úgy ren del ke zik,
hogy ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tet ti in téz ke dé sek az el sõ
fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak meg ho za ta la után
ve zet tek ered mény re, a vád lott a fel leb be zés re nyit va ál ló
ha tár idõn be lül, a fel leb be zés he lyett az el sõ fo kú bí ró ság -
nál in dít vá nyoz hat ja a tár gya lás meg is mét lé sét. Ha az e
ren del ke zés alap ján tar tott meg is mé telt el sõ fo kú tár gya lás 
so rán a sza bad lá bon lé võ vád lott is mé tel ten is me ret len
hely re tá vo zik, a Ja vas lat sze rint a bí ró ság a vád lott tá vol -
lé té ben tar tott tár gya lás alap ján ho zott ha tá ro za tot ér de mi
vizs gá lat nél kül ha tá lyá ban tart ja, er re azon ban a vád lot tat
a bí ró ság nak fi gyel mez tet nie kell. A sza bá lyo zás ab ból in -
dul ki, hogy eb ben az eset ben a tár gya lás új ra csak a vád -
lott tá vol lé té ben len ne foly tat ha tó, a meg is mé telt tár gya lás 
in do ka meg szûnt te hát, de nem is vár ha tó az elõ zõ – szin -
tén a vád lott tá vol lé té ben tar tott – tár gya lás hoz ké pest más
eredmény. 
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A 242. §-hoz

1. A tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott ha tá ro za tát a bí ró ság
vég zés ben hoz za meg, ezért a Ja vas lat a Be. 547. §-a (1)
be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve gét en nek meg fe le lõ en mó -
do sít ja, míg a c) pont ban írt „a vég zés ben” szö veg részt ez -
zel össze füg gés ben ha tá lyon kí vül he lye zi. A ha tá lyos sza -
bá lyo zás nem tar tal maz olyan ren del ke zést, hogy a bí ró ság 
vég zé sé ben az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, az el -
já rás fel füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl ren -
del kez het. E ren del ke zé sek meg ho za ta lá nak szük sé ges sé -
ge a tár gya lás mel lõ zé sé vel le foly ta tott el já rás ban is fel -
me rül, ezért a Ja vas lat e hi á nyos sá got meg szün te ti, és a ha -
tá lyos sza bá lyo zást meg fe le lõ en ki egé szí ti. A tár gya lás
mel lõ zé sé vel meg ho zott vég zés ben nem ren del kez het a bí -
ró ság az ügy át té te lé rõl, el len ke zõ eset ben elõ for dul hat na,
hogy – tár gya lás tar tá sa irán ti ké re lem elõ ter jesz té se ese -
tén – az a bí ró ság tar ta na tár gya lást, ame lyik a ha tás kö ré -
nek hi á nyát ál la pí tot ta meg, ez nyil ván va ló an nem le het sé -
ges.

2. A Be. 547. §-a (1) be kez dé se d) pont já nak mó do sí tá sa 
össze függ a Ja vas lat 189. §-ában fog lal tak kal, a pró bá ra
bo csá tást ki mon dó ren del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé -
rõl ha tá roz hat a bí ró ság.  

3. A vég zés in do ko lá sá nak tar tal má ra vo nat ko zó, uta ló
szer ke ze tû ha tá lyos sza bá lyo zást a Ja vas lat a kö te le zõ tar -
tal mi ele me ket fel so ro ló ren del ke zés sel vált ja fel, to váb bi
mó do su lás, hogy a vég zés in do ko lá sá ban utal ni kell azok -
nak a tör vé nyi elõ fel té te lek nek a fenn ál lá sá ra, me lyek
meg lé te le he tõ vé tet te a vég zés meg ho za ta lát.

A 243. §-hoz

A Be. Ja vas lat sze rin ti 386. §-ának (1) be kez dé se alap -
ján har mad fo kú el já rás nak ak kor van he lye, ha az el sõ és a
má sod fo kú bí ró ság a bû nös ség kér dé sé ben el té rõ en fog lalt 
ál lást. Fi gye lem mel ar ra, hogy a kü lön le ges el já rá sok
olyan, a bün te tõ jo gi fõ kér dé se ket nem érin tõ kér dé sek el -
bí rá lá sá ra vagy pót lá sá ra hi va tot tak, ame lyek nem tar toz -
nak eb be a kör be, a Ja vas lat az egy ér tel mû sza bá lyo zás ér -
de ké ben ik tat ja a Be. 555. §-ának (2) be kez dé sé be azt a
ren del ke zést, mely sze rint a kü lön le ges el já rá sok so rán
nincs he lye har mad fo kú bí ró sá gi el já rás nak. A Ja vas lat et -
tõl el té rõ ren del ke zést nem tar tal maz, te hát egyet len kü -
lön le ges el já rás so rán sincs he lye har mad fo kú bí ró sá gi el -
já rás nak. Ezt azért fon tos ki emel ni, mert az 555. § (2) be -
kez dé sé nek be ve ze tõ ren del ke zé se tar tal maz za az „el té rõ
ren del ke zé sek hi á nyá ban” ki té telt.

A 244. §-hoz

A kény szer gyógy ke ze lés szük sé ges sé gét a bí ró ság hi -
va tal ból kö te les fe lül vizs gál ni, de he lye van a fe lül vizs gá -
lat nak in dít vány ra is. Egy részt a kény szer gyógy ke ze lés

alatt ál ló sze mély egész sé gi ál la po tá ban vi szony lag rö vid
idõn be lül be kö vet kez het olyan vál to zás, mely a kény szer -
gyógy ke ze lés meg szûn te té sét te szi in do kolt tá, más részt a
ha tá lyos sza bá lyo zás sze rin ti éven kén ti fe lül vizs gá lat em -
be ri jo gi szem pont ból ag gá lyo kat vet fel, ezért a Ja vas lat
az egy év he lyett hat hó na pon kén ti fe lül vizs gá la ti kö te le -
zett sé get ál la pít meg a bí ró ság szá má ra. Egy ben ak ként
ren del ke zik, hogy az in dít vány ra tör té nõ fe lül vizs gá lat a
ko ráb bi hat hó na pos ha tár idõ vel szem ben pe dig csak ak -
kor mel lõz he tõ, ha a fe lül vizs gá lat ra há rom hó na pon be lül
már sor ke rült. A kény szer gyógy ke ze lés alatt ál ló sze mély
élet tár sát – aki a Be. je len mó do sí tá sa foly tán a kény szer -
gyógy ke ze lést el ren de lõ bí ró sá gi ha tá ro zat el le ni fel leb be -
zés sel is él het – fel jo go sít ja a Ja vas lat a fe lül vizs gá lat ra
irá nyu ló in dít vány elõterjesztésére.

A 245. §-hoz

1. A Be. Ja vas lat sze rint mó do sí tott 407. §-ához írt in do -
ko lás e ren del ke zés nél is irány adó. A kü lön le ges el já rás
ke re té ben a bí ró ság íté let tel ha tá roz a pró ba idõ meg -
hosszab bí tá sá ról, vagy a pró bá ra bo csá tást ki mon dó ren -
del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl, ab ban az eset ben, ha 
a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel ügye let sza bá lya it sú lyo -
san meg szeg te. A bí ró ság íté le té ben a vád lott ter hé re meg -
ál la pí tott bûn cse lek mény mi att bün te tést szab ki, vagy
fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelést is el ren del -
het.

2. A Ja vas lat sze rint a meg is mé telt el já rás ra vo nat ko zó
sza bá lyo zást tar tal ma zó fe je zet szá mo zá sa XV.-rõl
XVI.-ra mó do sul, és en nek meg fe le lõ en szük sé ges mó do -
sí ta ni a Be. 568. §-a (3) bekezdésének második mondatát.

A 246. §-hoz

1. A Be. 569. §-át, il le tõ leg az azt meg elõ zõ al cí met
szük sé ges ki egé szí te ni a le fog lalt do log ról tör té nõ ren del -
ke zés re irá nyu ló el já rás sal, amely jo gi ter mé sze tét il le tõ en
az e tör vény hely ben sza bá lyo zott tárgy kö rök höz ha son ló.

A Be. 155. §-ának (6) be kez dé se sze rint, ha a ter helt tõl
le fog lalt do log mást il let, de e sze mély ki lé te nem ál la pít -
ha tó meg, a le fog lalt do log a bí ró ság ha tá ro za ta alap ján az
ál lam tu laj do ná ba ke rül. Ugyan ak kor, ha bí ró sá gi el já rást
meg elõ zõ en a bün te tõ el já rást meg szün tet ték, il le tõ leg a
ter helt is me ret len he lyen tar tóz ko dá sa vagy el me be teg sé -
ge mi att az el já rást fel füg gesz tet ték, a le fog lalt do log ál la -
mi tu laj don ba ke rü lé sé nek kér dé sé ben a bí ró ság nak ha tá -
roz nia kell. Ezért a Ja vas lat a tár gyi el já rás ren del ke zé se it
ki egé szí ti ez zel az eset kör rel.

2. A Ja vas lat sze rint a tár gya lás mel lõ zé sé re vo nat ko zó
sza bá lyo zást tar tal ma zó fe je zet szá mo zá sa XXVI.-ról
XXVII.-re mó do sul, és en nek meg fe le lõ en szük sé ges mó -
do sí ta ni a Be. 569. §-a (5) be kez dé sé nek el sõ mon da tát.
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A 247. §-hoz

A Ja vas lat sze rint a tár gya lás mel lõ zé sé re vo nat ko zó
sza bá lyo zást tar tal ma zó fe je zet szá mo zá sa XXVI.-ról
XXVII.-re mó do sul, és en nek meg fe le lõ en szük sé ges mó -
do sí ta ni a Be. 570. §-a (2) bekezdésének második mon da -
tát.

A 248. §-hoz

Az össz bün te tés be fog la lás so rán – kü lö nö sen, ha rö vid
tar ta mú sza bad ság vesz té se ket kell össz bün te tés be fog lal ni 
–  elõ for dul hat, hogy ad dig, amíg a bí ró ság, il le tõ leg bí ró -
sá gok az össz bün te tés be fog la lás tár gyá ban jog erõs dön -
tést hoz nak, a ter helt ki töl ti egyik, eset leg va la mennyi
bün te té sét. En nek el ke rü lé se vé gett ik tat ja be a Ja vas lat az
össz bün te té si el já rás sza bá lyai kö zé azt a ren del ke zést,
amely egy részt elõ ír ja a bí ró ság szá má ra, hogy ke res se
meg a bün te tés-vég re haj tá si in té ze tet an nak tisz tá zá sá ra,
mi sze rint az el ítélt tény le ge sen mennyi sza bad ság vesz tést
töl tött ki, adott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén pe dig azt is elõ -
ír ja, hogy a bí ró ság nem jog erõs össz bün te té si íté let ren -
del ke zé sé re fi gye lem mel az alap íté le tek sze rin ti sza bad -
ság vesz té sek vég re haj tá sát felfüggeszti. Az e tárgyban
hozott végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
ellenkezõ esetben a rendelkezés nem érné el a célját. 

A 249. §-hoz

A Be. 339. §-ának (3) be kez dé se ren del ke zik ar ról, mi -
sze rint, ha az ügyész kép vi sel te a vá dat, és a bí ró ság a vád -
lot tat fel men ti, az ál lam a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé -
tõl szá mí tott har minc na pon be lül a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mér ték ben meg té rí ti a vád lott kész ki adá sát, 
va la mint a vé dõ jé nek az el já rás so rán nem elõ le ge zett dí ját 
és költ sé gét. Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la kor, il -
le tõ leg a jog erõ re emel ke dés kor nem áll nak a bí ró ság ren -
del ke zé sé re kel lõ ada tok a költ sé ge ket il le tõ en, csak a bûn -
ügyi költ ség re vo nat ko zó utó la gos rendelkezés keretein
belül határozhat a kérdésben, ennek a törvényi alapját te -
rem ti meg a Javaslat. 

A 250. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. ha tá lyos 580. §-át ki egé szí ti az zal,
hogy – ha az egyéb, a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
fenn áll nak – kár ta la ní tás a há zi õri ze tért is jár. A há zi õri -
zet a ter helt moz gá si sza bad sá gát és a tar tóz ko dá si he lye
sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát kor lá to zó kény szer in téz -
ke dés, me lyet a tör vény az elõ ze tes le tar tóz ta tás sal el ér ni
kí vánt cé lok biz to sí tá sá ra ren del al kal maz ni. A há zi õri zet -
nek, mint sze mé lyes sza bad sá got kor lá to zó kény szer in téz -
ke dés nek a sú lyát jel zi, hogy a Btk. 99. §-a – az elõ ze tes

fog va tar tás mel lett – a há zi õri zet teljes idejét beszámítani
rendeli a kiszabott büntetésbe, és rendelkezik a beszámítás 
módjáról is.

2. A Be. ha tá lyos ren del ke zé sei nem tar tal maz zák kár ta -
la ní tás ra ala pot adó ok ként azo kat az ese te ket, ami kor az
el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges ma gán in dít vány, fel je -
len tés vagy kí vá nat hi á nya, il let ve a Ja vas lat tal el já rás
meg szün te té si jog cím ként be ik ta tott tör vé nyes vád hi á nya
mi att szün te ti meg a bí ró ság az el já rást. Ezek az okok jo gi
sor su kat te kint ve min den ben osz toz nak az e fel so ro lás ban
sze rep lõ el já rást meg szün te tõ okok kal, ezért indokolt,
hogy a kártalanítás szempontjából is egységes legyen a
sza bá lyo zás.  

3. A Be. Ja vas lat ál tal be ik ta tott 139. §-ának (2) be kez -
dé se ér tel mé ben, ha a ter helt a tá vol tar tás sza bá lya it szán -
dé ko san meg sze gi, és ezt utó lag nem men ti ki, elõ ze tes le -
tar tóz ta tá sa ren del he tõ el. Er re te kin tet tel a Be. 580. §-a
(2) be kez dé sé nek d) pont ját a Ja vas lat úgy egé szí ti ki,
hogy – mi ként az egyéb kény szer in téz ke dé sek ese té ben –
az (1) be kez dés ese tén sincs he lye kár ta la ní tás nak, ha a ter -
helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát azért rendelték el, mert a
távoltartás szabályait megszegte. 

A 251. §-hoz

A bün te tõ el já rá si kár ta la ní tás sa já tos sá ga i ból adó dó an
nincs el vi aka dá lya an nak, hogy a Ptk. szer zõ dé sen kí vül
oko zott ká rért va ló fe le lõs ség re vo nat ko zó sza bá lyok tól
el té rõ sza bá lyo zást ha tá roz zon meg a Be. A jog sze rû, de
utóbb alap ta lan nak bi zo nyu ló, a kár ta la ní tás szem pont já -
ból re le váns kény szer in téz ke dés, a nyo mo zást meg szün te -
tõ ha tá ro zat, a fel men tõ íté let, az el já rást meg szün te tõ vég -
zés, il le tõ leg a rend kí vü li jog or vos lat ered mé nye kép pen
hozott határozat által válik alaptalanná, így a kártalanítás
is ekkor válik esedékessé. 

A 252. §-hoz

A Be. 583. §-ában meg ha tá ro zott hat hó na pos igény ér -
vé nye sí té si ha tár idõ kel lõ mér té kû a kár ta la ní tá si igény
elõ ter jesz té sé hez, és meg egye zik a Be. mu lasz tá sok iga zo -
lá sá ra nyit va ál ló ob jek tív jog vesz tõ hat hó na pos ha tár ide -
jé vel. Nem in do kolt a je len le gi el évü lé si jel le gû sza bá lyo -
zás fenn tar tá sa.

A ha tár idõ el mu lasz tá sá nak jog vesz tõ jel le gét azért in -
do kolt a tör vény ben szó sze rint meg ha tá roz ni, mert a Leg -
fel sõbb Bí ró ság a 4/2003. PJE szá mú jog egy sé gi ha tá ro za -
tá ban ki fej tet te, hogy a jog vesz tés sú lyos kö vet kez mé nye
csak a jog sza bály ki fe je zett ren del ke zé se alap ján áll hat be. 
A kár ta la ní tá si pe rek pol gá ri pe rek, ezért a pol gá ri jog gya -
kor la tot kell irány adó nak te kin te ni a ren del ke zés meg fo -
gal ma zá sa kor.
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A 253. §-hoz

1. A Ja vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zás tól el té rõ en ak ként
ren del ke zik, hogy a vissza té rí tést a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zot tak szerint kell teljesíteni.

2. Biz to sí ték le tét be he lye zé se ese tén a kéz be sí té si meg -
bí zott köz re mû kö dé se kö te le zõ. A kéz be sí té si meg bí zott
bár mi lyen, a ré szé re kéz be sí tett, a ter hel tet érin tõ irat ról
kö te les ha la dék ta la nul ér te sí te ni a vád lot tat, nem csak az
idé zés rõl. En nek meg fe le lõ en a Ja vas lat a Be. 586. §-a
(4) be kez dé sé nek második mondatát pontosítja. 

A 254. §-hoz

A Ja vas lat sze rint a biz to sí ték a ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sé vel ak kor is az ál lam ra száll, ha a bí ró ság a ter helt tel 
szem ben tár gya lás mel lõ zé sé vel szab ki bün te tést. A Be.
587. §-ának (2) be kez dé se úgy ren del ke zik, hogy ha a bí -
ró ság pénz bün te tést szab ki, va gyon el kob zást al kal maz, il -
le tõ leg a ter hel tet a bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te le -
zi, az ál lam ra szállt biz to sí té kot ezek vég re haj tá sá ra kell
for dí ta ni, az 586. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben pe dig a
biz to sí ték össze gét az em lí tett – az ér de mi ha tá ro zat foly -
tán vár ha tó an a vád lott ra há ru ló – kö te le zett ség össze gé -
hez mér ten kell meg ha tá roz ni. Fi gye lem mel te hát a le tett
biz to sí ték „fe de zet” jel le gé re, in do kolt az 587. §-a ha tá -
lyos (1) be kez dé sé nek (mely sze rint a biz to sí ték csak ak -
kor száll az ál lam ra, ha a bí ró ság a ter hel tet bû nös nek
mond ja ki) ki egé szí té se, an nak el le né re is, hogy a biz to sí -
ték jogintézményének azon funkciója, miszerint lehetõvé
teszi az eljárásnak a terhelt távollétében történõ le foly ta tá -
sát, a tárgyalás mellõzése esetén irreleváns.

A 255. §-hoz

A har mad fo kú el já rás be ve ze té sé vel szük sé ges a má -
sod fo kú bí ró ság íté le té nek jog erõ re emel ke dé sé rõl ren del -
ke zõ sza bá lyo kat is mó do sí ta ni. Azok ban az ese tek ben,
ami kor a jog erõt a har mad fo kú el já rás érint he ti, a má sod -
fo kú bí ró ság íté le té nek jog erõ re emel ke dé sé rõl konk rét
ren del ke zé se ket ik tat a Be.-be a Ja vas lat, és egy ben ak ként 
ren del ke zik, hogy a har mad fo kú bíróság ítélete mindig
jogerõre emelkedik a meghozatalának napján. 

A 256. §-hoz

A Ja vas lat mó do sít ja a Be. 347. §-át, en nek meg fe le lõ en 
a Be. 589. §-ának (1) be kez dé sé ben sze rep lõ hi vat ko zást is 
mó do sí ta ni kell, tar tal mi változtatás nélkül.

A 257. §-hoz

A Be. 590. §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az -
zal össze füg gés ben szük sé ges ki egé szí te ni az ügyész ál tal
meg ál la pí tott bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren del ke zés -
sel, hogy a Ja vas lat sze rint a vád eme lés el ha lasz tá sa ered -
mé nyes le tel té nek egyes ese te i ben a fel me rült bûnügyi
költ ség viselésére a terhelt köteles.

A 258. §-hoz

A tör vény egy sé ges fo ga lomhasz ná la ta ér de ké ben a
 Javaslat sti lisz ti kai mó do sí tást hajt vég re a Be. 591. §-a
(1) be kez dé sé nek szövegében.

A 259. §-hoz

A Ja vas lat a kü lön le ges el já rá sok ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zást tar tal ma zó fe je zet szá mo zá sát XXVIII.-ról
XXIX.-re mó do sít ja, és en nek meg fe le lõ en szük sé ges mó -
do sí ta ni a Be. 595. §-ának (3) bekezdését.

A 260. §-hoz

A Ja vas lat a kü lön le ges el já rá sok ra vo nat ko zó sza bá -
lyo zást tar tal ma zó fe je zet szá mo zá sát XXVIII.-ról
XXIX.-re mó do sít ja, en nek meg fe le lõ en szük sé ges mó do -
sí ta ni a Be. 600. §-át. Tar tal mi vál to zás, hogy a Ja vas lat
szû kí ti a bí ró sá gi tit kár ál tal el vé gez he tõ te vé keny sé gi
kört, ki egé szít ve a ne ga tív ta xá ci ót a pártfogó felügyelet
utólagos elrendelésére vonatkozó utalással.

A 261. §-hoz

1. A Ja vas lat a Be. sza ka sza i nak a mó do sí tás foly tán
 bekövetkezõ át szá mo zá sá hoz iga zod va mó do sít ja a Be.
603. §-a (2) be kez dé sé ben ta lál ha tó – az el já rá si tör -
vény egyes ren del ke zé sé re tör té nõ – sza kasz-szá mok ra
tör té nõ hi vat ko zá so kat, és ki egé szí ti a ren del ke zést a Be.
421. §-ának (2) bekezdésére utalással.

2. A Be. 74. §-ának (5) be kez dé se sze rint az elõ ve ze tés -
sel oko zott költ ség meg té rí té sé re kü lön jog sza bály irány -
adó, azon ban a Be. 604. §-ában meg ha tá ro zott fel ha tal ma -
zó ren del ke zé sek kö zött nincs olyan fel ha tal ma zás, amely
alap ján a kü lön jog sza bály meg al kot ha tó len ne. A Ja vas lat
e hi á nyos sá got pó tol ja. 
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A 262. §-hoz

A Be. Ja vas lat tal be ik ta tott 221/A. §-a úgy ren del ke zik,
hogy a sze mély el le ni, a köz le ke dé si, il le tõ leg a va gyon el -
le ni ötévi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban  bünte -
tendõ bûn cse lek mény mi att in dult bün te tõ el já rás tar ta ma
alatt egy al ka lom mal köz ve tí tõi el já rás al kal maz ha tó,
amely nek cél ja a gya nú sí tott és a sér tett kö zöt ti – a gya nú -
sí tott te vé keny meg bá ná sát meg ala po zó – meg ál la po dás
lét re jöt te. A Ja vas lat a köz ve tí tõi el já rás be ve ze té sé nek ér -
de ké ben a Btk.-ban ön ál ló ren del ke zés ben sza bá lyoz za a
te vé keny meg bá nást, mint bün tet he tõ sé get meg szün te tõ
okot, il let ve a bün te tés kor lát lan eny hí té sé re okot adó kö -
rül ményt. Ez zel egy ide jû leg a cse lek mény tár sa da lom ra
ve szé lyes sé gé nek meg szû né se, illetõleg csekéllyé válása
kikerül a büntethetõséget megszüntetõ okok közül. Ennek
indokait az Általános Indokolás V. része tartalmazza. 

A 263. §-hoz

A Btk. 35. §-át ki egé szí tõ ren del ke zés sze rint, ha az
ügyész a vád eme lést el ha laszt ja, en nek tar ta ma az el évü -
lés be nem szá mít be. A vád eme lés el ha lasz tá sa foly tán a
tör vény le he tõ sé get biz to sít ar ra, hogy bi zo nyos jog el le nes 
ma ga tar tá sok ese tén, il let ve el kö ve tõi kör ben a bün te tõ
igaz ság szol gál ta tás igény be vé te le, a bû nös ség ki mon dá sa
nél kül, pusz tán a vád eme lés sel va ló fe nye ge tett ség ré vén a 
bün te tés cél ja meg va ló sul jon. A jog in téz mény al kal ma zá -
sá val füg gõ hely zet ala kul ki, amely – ha a vád eme lés el ha -
lasz tá sá nak tar ta ma ered mé nye sen te lik el – az el já rás
megszün te té sé vel, míg – an nak ered mény te len sé ge ese -
tén – vád eme lés sel ér vé get. Az adott eset ben az el évü lés
nyug vá sá nak törvénybe iktatása a jelzett függõ helyzetre,
valamint az elévülés jogi természetére tekintettel indokolt.

A 264. §-hoz

1. A Ja vas lat a köz ve tí tõi el já rás be ve ze té sé re te kin tet tel 
ki egé szí ti a bün tet he tõ sé get meg szün te tõ oko kat a te vé -
keny meg bá nás sal. A Btk. 36. §-ában meg ha tá ro zott te vé -
keny meg bá nás az anya gi jo gi alap ja an nak, hogy az ered -
mé nyes köz ve tí tõi el já rást kö ve tõ en a bí ró ság vagy az
ügyész – a Be. új 221/A. §-a, 267. §-a, il let ve 332. §-a alap -
ján – a bün te tõ el já rást meg szün tes se, illetõleg a bíróság a
vádlott büntetését korlátlanul enyhítse. 

2. A Ja vas lat ál tal be ik ta tott te vé keny meg bá nás nem a
Btk. 332. §-ában sze rep lõ te vé keny meg bá nás al kal ma zá -
sá nak ki ter jesz té se a bûn cse lek mé nyek szé le sebb kö ré re.
Egy részt a te vé keny meg bá nás fel té te le i nek meg va ló su lá -
sa ese tén a Ja vas lat a bün te tés kor lát lan eny hí té se, il le tõ leg 
mel lõ zé se he lyett a bün tet he tõ ség meg szû né sét ír ja elõ, il -
let ve egyes sú lyo sab ban mi nõ sü lõ bûn cse lek mé nyek ese -
té ben kor lát lan eny hí tés re ad le he tõ sé get. Más részt a te vé -

keny meg bá nás fi gye lem be vé te lé re nem csak egyes va -
gyon el le ni bûn cse lek mé nyek ese tén van he lye, ha nem a
sze mély el le ni, köz le ke dé si bûn cse lek mé nyek ese té ben is.
A Ja vas lat ugyan ak kor a bûn cse lek mény sú lyos sá gá ra te -
kin tet tel kor lá toz za, hogy mi kor ve he tõ fi gye lem be a te vé -
keny meg bá nás, rög zít ve, hogy az leg fel jebb az öt évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett bûn cse lek mé nyek
mi att in dult bün te tõ el já rás ban jö het szó ba. Har mad részt a
ren del ke zés egy ér tel mû vé te szi, hogy a tevékeny meg bá -
nás kizárólag a közvetítõi eljárás keretében történõ
kártérítés, illetve jóvátétel esetén eredményezheti a bün te -
tõ el já rás megszüntetését, vagy a büntetés korlátlan eny hí -
té sét. 

3.  A Ja vas lat ál tal be ik ta tott Btk. 36. § (1) be kez dé sé -
ben sza bá lyo zott eset ben az el já rás meg szün te té sé re van
le he tõ ség a Be. 221/A. §, 267. §-a, il le tõ leg 332. §-a sze -
rint, emel lett – még nem tel je sí tett kár té rí tés, jó vá té tel ese -
tén – a Be. 221/A. §-ának (6) be kez dé se fel ha tal maz za az
ügyészt a vád eme lés el ha lasz tá sá ra. A Btk. 36. § (2) be -
kez dé sé ben em lí tett eset ben a bün te tõ el já rást az ered mé -
nyes köz ve tí tõi el já rást kö ve tõ en is foly tat ni kell, így a bí -
ró sá gi el já rás szakaszában nyílik mód a tevékeny
megbánásra tekintettel a büntetés enyhítésére.

4. A Btk. 36. §-ának Ja vas lat sze rin ti (3) be kez dé se tar -
tal maz za azo kat az oko kat, kö rül mé nye ket, ame lyek fenn -
ál lá sa ese tén a köz ve tí tõi el já rás al kal ma zá sa ki zárt. A fel -
so rolt okok egy ré sze az el kö ve tõ sze mé lyé hez kap cso ló -
dik, egy ré sze a gya nú sí tás, il let ve a vád tár gyát ké pe zõ
cse lek mé nyek jel le gé bõl, ki emel ke dõ tár gyi sú lyá ból adó -
dik.

A 265. §-hoz

Az egyéb mó do sí tá sok kal össz hang ban sza bá lyoz za a
Ja vas lat a Btk. 71. §-ának a meg ro vás ra vo nat ko zó ren del -
ke zé se it. Esze rint a meg ro vás alap ját ké pe zõ fel té tel – a
cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé nek hi á nya vagy
cse kély fo ka – nem bün tet he tõ sé get ki zá ró ok, a meg ro vás
al kal ma zá sá ra pe dig ak kor ke rül sor, ha a tár sa da lom ra ve -
szé lyes sé get érin tõ ezen fel té te lek va la me lyi ke a cse lek -
mény el bí rá lá sa kor áll fenn, és a tör vény ál tal al kal maz ha -
tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz ke dés al -
kal ma zá sa szük ség te len. A sza bály alól ki vé telt ké pez a
Btk.-ban meg ha tá ro zott egyes bün tet he tõ sé get ki zá ró
okok ese tén is al kal ma zan dó el kob zás és vagyonelkobzás.

A 266–267. §-hoz

A Btk. 71. §-a (1) be kez dé sé nek mó do sí tá sá val össze -
füg gés ben a Ja vas lat mó do sít ja a Btk. 77. §-ának (4) be -
kez dé sét és a 77/C. §-ának (2) be kez dé sét, ak ként, hogy az
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el kob zást, il let ve a va gyon el kob zást ak kor is el kell ren -
del ni, ha az el kö ve tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot
mi att nem bün tet he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban
ré sze sí tet ték.

A 268–269. §-hoz

A Ja vas lat a Btk. 85/A. §-át és 87/C. §-át a Be. mó do sí -
tá sá ra, az az a tár gya lás ról le mon dás fe je ze té nek új szá mo -
zá sá ra te kin tet tel mó do sít ja, a ha tá lyos tör vény ren del ke -
zé se i tõl tar tal mi lag nem tér el.

A 270. §-hoz

A Btk. Ja vas lat tal új ra sza bá lyo zott 36. §-a tar tal maz za a 
köz ve tí tõi el já rás sal össze füg gés ben a te vé keny meg bá -
nás, mint bün tet he tõ sé get meg szün te tõ, il let ve a bün te tés
kor lát lan eny hí té sé re ala pot adó jog in téz mény sza bá lya it.
A fi a tal ko rú ak ra a Ja vas lat az ál ta lá nos sza bá lyok hoz ké -
pest eny hébb ren del ke zé se ket tar tal maz. 

A Be. 459. §-ának (1) be kez dé se sze rint a fi a tal ko rú ak
el le ni bün te tõ el já rás so rán az ügyész a vád eme lés fel té te -
le i nek fenn ál lá sa ese tén öt évi sza bad ság vesz tés nél nem
sú lyo sabb bün te tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att –
a fi a tal ko rú he lyes irá nyú fej lõ dé se ér de ké ben – a vád eme -
lést el ha laszt hat ja.

A Btk.-ba a Ja vas lat tal be ik ta tott 107/A. § a köz ve tí tõi
el já rás ra vo nat ko zó ál ta lá nos sza bá lyok, és a fi a tal ko rú ak -
ra vo nat ko zó spe ci á lis sza bá lyok kö zöt ti össz han got te -
rem ti meg.

A fi a tal ko rú nem bün tet he tõ, ha a sze mély el le ni, köz le -
ke dé si, il le tõ leg va gyon el le ni, öt évi sza bad ság vesz tés nél
nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel oko zott
kárt a köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg té rí tet te vagy a bûn -
cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it egyéb mó don  jóvá -
tette. 

A 271. §-hoz

1. Az Al kot mány bí ró ság 43/2004. (XI. 17.) AB ha tá ro -
za tá ban meg ál la pí tot ta: al kot mány el le nes hely zet ke let ke -
zett an nak kö vet kez té ben, hogy a Be. a ha tó sá gi ta nú al kal -
ma zá sá val kap cso la to san nem sza bá lyoz ta az Al kot mány
54. §-ának (1) be kez dé sé ben, va la mint 59. §-ának (1) be -
kez dé sé ben sza bá lyo zott alap ve tõ jo gok vé del mé nek el já -
rá si ga ran ci á it. Al kot mány el le nes sé get ered mé nyez az AB 
ha tá ro zat sze rint, hogy a tör vény ben meg ha tá ro zott nyo -
mo zá si cse lek mé nyek nél köz re mû kö dõ ha tó sá gi ta nú
szük ség kép pen be te kin tést nyer a nyo mo zá si cse lek mé -
nyek kel érin tett sze mé lyek ma gán éle té be, olyan in for má -
ci ók bir to ká ba jut, me lyek az érin tet tek Al kot mány ál tal

vé dett ma gán szfé rá ja, ma gán tit ka i nak, sze mé lyes ada ta i -
nak kö ré be tar toz nak, és a tör vény nem ál lít jo gi kor lá tot az 
elé, hogy a ha tó sá gi ta nú a meg szer zett in for má ci ót fel -
hasz nál ja, nyil vá nos ság ra hozza.

En nek a hi á nyos ság nak a meg szün te té se ér de ké ben a
Ja vas lat ak ként mó do sít ja a ha tó sá gi ta nú ra vo nat ko zó el -
já rás jo gi sza bá lyo kat, hogy a ha tó sá gi ta nút ter he lõ – a
nyo mo zá si cse lek mény so rán tu do má sá ra ju tott té nyek re,
ada tok ra, kö rül mé nyek re vo nat ko zó – ti tok tar tá si kö te le -
zett sé get ír elõ. Az el já ró ha tó ság tag ja a ha tó sá gi ta nút a
jo ga i ról, il let ve kö te le zett sé ge i rõl tör té nõ ki ok ta tá sa ke re -
té ben fi gyel mez te ti a ti tok tar tá si kö te le zett sé gé re. 

Az al kot má nyos alap jo gok vé del mét szol gá ló ti tok tar tá -
si kö te le zett ség sú lyát és je len tõ sé gét jut tat ja ki fe je zés re a
Ja vas lat az ál tal, hogy egy új tény ál lás sal bün tet ni ren de li
azt, aki a bün te tõ el já rás ban ha tó sá gi ta nú ként a tu do má sá -
ra ju tott ada tot az ar ra jo go sult fel men té se nél kül fel fe di.
Fel men tést, az ügy tár gyát érin tõ té nyek re, ada tok ra, kö -
rül mé nyek re néz ve az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo -
zó ha tó ság ad hat, amely elõtt az el já rás fo lya mat ban van.
Ugyan csak el kö ve ti az igaz ság szol gál ta tás sal össze füg gõ
ti tok sér tést, aki – ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló -
sul meg – a bün te tõ el já rás so rán a bí ró ság zárt tár gya lá sán
el hang zot ta kat az ar ra jo go sult en ge dé lye nél kül fel fe di.

A 272. §-hoz

Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács benn fen tes ke res ke -
de lem rõl és a pi a ci ma ni pu lá ci ó ról (pi a ci vissza élés) szó ló
2003. ja nu ár 28-i 2003/6/EK irány el ve szük sé ges sé tet te a
tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény (a to váb bi ak -
ban: Tpt.) je len tõs mér té kû mó do sí tá sát. A mó do sí tást a
2005. jú li us 1-jén ha tály ba lé pett 2005. évi LXII. tör vény
haj tot ta vég re.

Mi vel a Tpt. a Btk. egyes tény ál lá sa i nak, így a benn fen -
tes ke res ke de lem (Btk. 299/A. §), il let ve a tõ ke be fek te té si
csa lás (Btk. 299/B. §) tény ál lá sa i nak hát tér jog sza bá lya,
szük sé ges sé vált a vo nat ko zó tény ál lá sok és a kap cso ló dó
ér tel me zõ ren del ke zé sek egy ide jû fe lül vizs gá la ta, il le tõ -
leg mó do sí tá sa. 

Ezt a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör -
vény és más tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2005. évi XCI. 
tör vény vé gez te el, egyéb ren del ke zé sek mel lett a
19. §-ával mó do sít va a Btk. 300/F. §-ában fog lalt ér tel me -
zõ ren del ke zést, meg ha tá roz va a pénz ügyi esz köz fo gal -
mát. A ha tá lyos de fi ní ció nagy részt össz hang ban van a
Tpt. ál tal hasz nált pénz ügyi esz köz fo ga lom mal. A meg ha -
tá ro zás az a) pont ban tar tal maz za a be fek te té si esz közt, az
egyéb tõzs dei ter mé ket és bár mi lyen más esz közt, amely -
nek a for gal ma zá sát az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la ma
sza bá lyo zott pi a cán en ge dé lyez ték, vagy amely re vo nat -
ko zó an az ilyen pi a con tör té nõ for gal ma zás ra en ge dé lye -
zés irán ti ké rel met nyúj tot tak be, a b) pont ban pe dig tar tal -
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maz za azt a be fek te té si esz közt, amely nincs je len sza bá -
lyo zott pi a con, de ér té ke va la mely az a) pont ban fel so rolt
pénz ügyi esz köz ér té ké tõl, il let ve ár fo lya má tól függ. Nem
tar tal maz za azon ban a Btk.-ba be épí tett de fi ní ció a
Tpt.-sze rin ti pénz ügyi esz köz fo ga lom har ma dik ele mét, a
nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pírt a rend sze res,
il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség  megszûné -
séig. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a Tpt. e tény ál lás te kin te té ben a
Btk. hát tér jog sza bá lya és az el té rõ pénz ügyi esz köz de fi ní -
ci ót sem mi sem in do kol ja, a Ja vas lat a Tpt. 204. §-ának (5)
be kez dé sé vel össz hang ban ki egé szí ti a Btk. 300/F. §-ának
(1) be kez dé sét egy c) pont tal, amely sze rint pénz ügyi esz -
köz a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír a rend sze -
res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség meg szû -
né sé ig.

A 273. §-hoz

A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról szó ló
1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (Bv. tvr.) ha tá lyos 6/A. 
§-ának (1) be kez dé se nem te szi le he tõ vé el fo ga tó pa rancs
ki bo csá tá sát a bün te tés-vég re haj tá si bí ró szá má ra ab ban az 
eset ben, ha köz ér de kû mun ka, pénz bün te tés, vagy pénz -
mel lék bün te tés át vál toz ta tá sa foly tán, az an nak he lyé be
lé põ sza bad ság vesz tést nem kez di meg az el ítélt. A Ja vas -
lat ezt a hi á nyos sá got pó tol ja.

A sza bá lyo zás egy ér tel mû vé te szi azt is, hogy a köz ér -
de kû mun ka meg nem kez dé se, il let ve a pénz bün te tés vagy 
a pénz mel lék bün te tés meg nem fi ze té se ese tén a Btk. ren -
del ke zé sei alap ján – a bí ró ság jog erõs íté le té ben meg ha tá -
ro zot tak sze rint – sza bad ság vesz tést kell meg ál la pí ta ni,
ezt kö ve tõ en ke rül het sor a Bv. tvr. 6/A. §-ában fog lalt in -
téz ke dé sek al kal ma zá sá ra. 

A 274. §-hoz

A Ja vas lat mó do sít ja a Bv. tvr. 7. §-ának ren del ke zé sét
az el ítélt – és vé dõ je – ké rel me zé si jo ga te kin te té ben. Az
el ítélt ké rel me zé si jo gá ról je len leg a Bv. tvr. 36. §-a (1) be -
kez dé sé nek g) pont ja ren del ke zik, amely sze rint az el ítélt
jo go sult „a bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben és a bün te -
tés-vég re haj tás tól füg get len szerv hez köz ér de kû be je len -
tés, pa nasz, ké re lem és jog nyi lat ko zat elõ ter jesz té sé re;”.

Az Al kot mány bí ró ság 248/B/1998 AB ha tá ro za tá ban a
bün te tés-vég re haj tá si bí ró egyes el já rá sai kap csán – konk -
ré tan a Bv. tvr. 7. §-a sze rin ti sza bad ság vesz tés fo ko za tá -
nak meg vál toz ta tá sa el já rá sa te kin te té ben – meg ál la pí tot -
ta, hogy „a Bv. tvr. 36. §-a (1) be kez dé sé nek g) pont ja
alap ján az ál ta lá nos ké rel me zé si jog az el ítél tet és vé dõ jét
is meg il le ti, ami alap ján, mind a 7. § sze rin ti (vég re haj tá si
fo ko zat meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló el já rás), mind pe dig

to váb bi a Bv. tvr. sze rin ti el já rá sok ban meg il le ti õket az el -
já rás kez de mé nye zé sé nek jo ga. Az in dít vá nyo zás hi va tal -
ból tör té nõ kez de mé nye zé sé nek jog sza bá lyi elõ írá sa ön -
ma gá ban te hát nem zár ja ki, hogy az ér de kel tek in dít vá -
nyoz zák, il le tõ leg ké rel mez zék az egyes el já rá sok le foly -
ta tá sát.” Ezt a kez de mé nye zé si le he tõ sé get – mond ta ki az
Al kot mány bí ró ság – ki zá ró lag ki fe je zett tör vé nyi ren del -
ke zés zár hat ná ki, ilyet pe dig a Bv. tvr. nem tar tal maz.

Egy ér tel mû te hát, hogy mind ez az egyes bv. bí rói el já rá -
sok ban is azt je len ti, hogy a sza bad ság vesz tés bün te tés re
ítél tek el já rás-kez de mé nye zé si jo ga kö ré ben a ha tá lyos
Bv. tvr. ren del ke zé se i nek az a he lyes ér tel me zé se, mi sze -
rint mind az el ítélt, mind a vé dõ je – a tör vé nyi ke re tek kö -
zött – kor lát la nul kez de mé nyez he ti a sza bad ság vesz tés
bün te tés vég re haj tá sát érin tõ egyes el já rá so kat.

A je len le gi jog sza bá lyi meg ol dás azon ban nem sze ren -
csés sem a bv. in té ze tek gya kor la tá nak egy sé ges sé ge
szem pont já ból (je len leg ki fe je zett jog sza bá lyi ren del ke zés 
hi á nyá ban nem egy sé ges a bv. in té ze tek gya kor la ta az el -
ítélt, il le tõ leg a vé dõ je ál tal be adott ké rel mek vo nat ko zá -
sá ban), sem pe dig az el ítél tek jo ga – Al kot mány bí ró ság
ha tá ro za ta sze rin ti – le he tõ leg tel je sebb biz to sí tá sa te kin -
te té ben. 

To váb bi érv a ha tá lyos sza bá lyo zás meg vál toz ta tá sa
mel lett, hogy a je len le gi ren del ke zé se ket ala pul vé ve ne -
he zen te remt he tõk meg azok az egyéb ként al kot má nyos
ren del ke zé sek, ame lyek biz to sít ják, hogy az el ítélt a bv.
bí rói el já rás kez de mé nye zé sét biz to sí tó jo gát a vissza élés -
sze rû jog gya kor lás ti lal má nak ke re tei kö zött gya ko rol ja.

Mind ezek re fi gye lem mel a Ja vas lat úgy mó do sít ja a Bv. 
tvr. 7. §-át, hogy a sza bad ság vesz tés fo ko za tá nak meg vál -
toz ta tá sá ra irá nyu ló el já rást mind az el ítélt, mind pe dig vé -
dõ je kor lá to zás nél kül kez de mé nyez he ti. A ké rel met a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet – ér té ke lõ vé le mé nyé vel és
ja vas la tá val – ti zen öt na pon be lül to váb bí ta ni kö te les a
bün te tés-vég re haj tá si bí ró hoz. Ha azon ban az el ítélt vagy
vé dõ je egy éven be lül is mé tel ten ter jeszt elõ ké rel met, új
kö rül mény re va ló hi vat ko zás nél kül, úgy a bv. in té zet az
ál ta la ké szí ten dõ ér té ke lõ vé le mény és a sza bad ság vesz tés
fo ko za tá nak meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ja vas lat el ké szí té -
sét a mellõzheti. Értelemszerûen magát a kérelmet ez
esetben is továbbítani kell a bv. bíróhoz, és a bv. bírónak
arról határoznia kell.

A Ja vas lat ez zel biz to sít ja, hogy a vissza élés sze rû jog -
gya kor lás ne ered mé nyez ze a bün te tés-vég re haj tá si szer -
ve zet te vé keny sé gé nek in do ko lat lan és arány ta lan meg ne -
he zí té sét.

A 275. §-hoz

A Ja vas lat az elõ zõ sza kasz hoz fû zött in do kok alap ján
mó do sít ja a Bv. tvr. 7/A. §-át. Esze rint az el ítélt és vé dõ je
az eny hébb vég re haj tá si sza bá lyok al kal ma zá sá nak el ren -
de lé sét is kor lát la nul kez de mé nyez he ti, a bv. in té zet pe dig
a már kifejtettek szerint járhat el.
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A 276. §-hoz

A Ja vas lat az elõ zõ sza ka szok hoz kap cso ló dó in do ko -
lás ban ki fej tett okok alap ján mó do sít ja a Bv. tvr.-nek a fel -
té te les sza bad ság ra bo csá tás kez de mé nye zé sé re  vonat -
kozó ren del ke zé se it, a hi vat ko zott in do ko lás ban írt el vek
men tén.

A 277. §-hoz

A Ja vas lat mó do sít ja a Bv. tvr. meg ro vás vég re haj tá sá ra 
vo nat ko zó ren del ke zé se it. En nek oka el sõ sor ban, hogy a
Bv. tvr. 81. §-a még a bün te tõ el já rás ról szó ló 1973. évi
I. tör vény ren del ke zé sei alap ján ren del ke zik ar ról, hogy a
meg ro vást a nyo mo zó ha tó ság is fo ga na to sít hat ja. A 2003.
jú li us 1-jé vel ha tály ba lé pett Be. alap ján azon ban a nyo -
mo zó ha tó ság már nem jo go sult meg ro vás al kal ma zá sá ra,
ar ról ki zá ró lag az ügyész, il let ve a bí ró ság ren del kez het. 

A Ja vas lat en nek meg fe le lõ en mó do sít ja a Bv. tvr.
81. §-ának ren del ke zé sét.

A Bv. tvr. 81. §-a mó do sí tá sá nak má sik oka ré szint,
hogy a ha tá lyos sza bá lyo zás nem meg fe le lõ en rész le te zõ,
ré szint pe dig, hogy csak ar ról az eset rõl ren del ke zik, ha a
ter helt a meg ro vás fo ga na to sí tá sa kor je len van a ha tó ság
elõtt.

Mind er re te kin tet tel a Bv. tvr. 81. §-ának új (1) be kez -
dé se úgy ren del ke zik, hogy ha a ha tá ro zat ki hir de té sé nél a
ter helt je len van, a bí ró ság a meg ro vást a ha tá ro zat jog erõ -
re emel ke dé sé nek be vá rá sa nél kül a ki hir de tés sel fo ga na -
to sít ja, míg az ügyész ál tal al kal ma zott meg ro vás ese té ben
– a ter helt je len lé te ese tén – a meg ro vás fo ga na to sí tá sá ra
szó ban ke rül sor. Ugyan ez a be kez dés ren del ke zik ar ról az
eset rõl, ha a meg ro vás fo ga na to sí tá sá ra nem a ter helt je len -
lé té ben ke rül sor, meg ál la pít va, hogy ilyen kor a meg ro vás
tény le ges vég re haj tá sa a ha tá ro zat kéz be sí té se út ján tör té -
nik.

A fi a tal ko rú val szem ben al kal ma zott meg ro vás ról a Ja -
vas lat a ha tá lyos sza bá lyo zás sal azo nos mó don ren del ke -
zik.

A 278. §-hoz

A Ja vas lat mó do sít ja a Be.-nek a kény szer gyógy ke ze lés 
fe lül vizs gá la tá ra vo nat ko zó 566. §-át. A Be. 566. §-ának
ha tá lyos (2)–(3) be kez dé se sze rint a kény szer gyógy ke ze -
lés fe lül vizs gá la ta éven te kö te le zõ, míg a Ja vas lat alap ján
er re a jö võ ben hat ha von ta kö te les a bí ró ság. A Ja vas lat e
ren del ke zé sé vel össz hang ban szük sé ges mó do sí ta ni a Bv.
tvr. 83. §-ának ren del ke zé se it, me lyek a bí ró sá gi fe lül vizs -
gá lat el vég zé sé hez szük sé ges egyes in téz ke dé se ket, il let ve 
ezek ha tár ide jét tar tal maz zák.

Esze rint az IMEI fõ igaz ga tó fõ or vo sa a be fo ga dás nap -
já tól szá mí tott har ma dik hó nap ban kül di meg a bí ró ság
szá má ra a kény szer gyógy ke zelt rész le tes kór rajz ki vo na -
tát, és ezt az el já rást a har ma dik hó nap tól szá mí tott ha to dik 
hó na pok ban kell meg is mé tel ni. A Ja vas lat alap ján a Bv.
tvr. 83. §-ának (5) be kez dé se is mó do sul, az az ha a kény -
szer gyógy ke ze lést ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés elõz -
te meg, úgy a rész le tes kór rajz ki vo na tot – a je len le gi hat
hó nap he lyett – a kény szer gyógy ke ze lést el ren de lõ íté let
jog erõ re emel ke dé sé tõl szá mí tott há rom hó nap el tel té vel
kell meg kül de ni a bí ró ság nak. 

A 279–280. §-hoz

A Ja vas lat a Be.-t a sza bad moz gás hoz és a tar tóz ko dá si
hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz va ló jo got kor lá to zó új
kény szer in téz ke dés sel, a tá vol tar tás sal egé szí ti ki, amely re 
vo nat ko zó sza bá lyo zás szük sé ges sé te szi a há zas ság ról, a
csa lád ról és a gyám ság ról szó ló 1952. évi IV. tör vény nek
(a to váb bi ak ban: Csjt.) mó do sí tá sát.

En nek meg fe le lõ en a Ja vas lat ki egé szí ti a Csjt.-nek a
szü lõi fel ügye le ti jog kor lá to zá sá ra vo nat ko zó 91. §-át az -
zal, hogy szü ne tel a szü lõi fel ügye le ti jog a kény szer in téz -
ke dés idõ tar ta má ig, ha a szü lõ vel szem ben a bí ró ság a
gyer mek sé rel mé re el kö ve tett cse lek mény mi att bün te tõ el -
já rá si kény szer in téz ke dés ként tá vol tar tást ren delt el.
A Csjt. sze rint a szü lõ nek jo ga van a gyer me ké vel kap cso -
la tot tar ta ni ak kor is, ha a szü lõi fel ügye le ti jo ga szü ne tel.
Mi vel azon ban a tá vol tar tás nak ép pen az a cél ja, hogy a tá -
vol tar tás ha tá lya alatt ál ló ne ke rül jön sem köz vet len, sem
köz ve tett kap cso lat ba az zal, akit a bí ró ság a ha tá ro za tá ban
meg je lölt, a Ja vas lat úgy ren del ke zik, hogy ha a szü lõ a
gyer mek sé rel mé re el kö ve tett cse lek mény mi att a bün te tõ -
el já rás so rán el ren del he tõ tá vol tar tás kény szer in téz ke dés
ha tá lya alatt áll, nem jo go sult gyer me ké vel va ló kap cso lat -
tar tás ra. Ter mé sze te sen, ha nem a gyer me ke sé rel mé re el -
kö ve tett cse lek mény mi att ren del ték el a tá vol tar tást, a
szü lõ to vább ra is jo go sult a szü lõi fel ügye le ti jo gá nak kor -
lá to zá sa ide jén is kap cso la tot tar ta ni gyer me ké vel.

A 281. §-hoz

A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló 1972. évi
V. tör vény 7. §-ának (2) be kez dé sét a Ja vas lat a Be. mó do -
sí tá sá ra fi gye lem mel egé szí ti ki. Esze rint az ügyész a nyo -
mo zás fel ügye le te so rán el ren del he ti a fel je len tés ki egé -
szí té sét, il let ve er re a nyo mo zó ha tó sá got uta sít hat ja, va la -
mint a tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén az ügyet 
köz ve tí tõi el já rás ra utal ja.

Ezen kí vül a Ja vas lat – a ha tá lyos sza bá lyo zás tól  elté -
rõen – nem te szi le he tõ vé az ügyész szá má ra, hogy a nyo -
mo zás fel ügye le te so rán egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket 
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ma ga vé gez zen. A mó do sí tást az ügyész és a nyo mo zó
szer vek nyo mo za ti jo go sult sá gá nak kö vet ke ze tes el ha tá -
ro lá sá ra irá nyu ló jog al ko tói aka rat in do kol ja, az a tö rek -
vés, hogy az adott ügy ben egyet len, a nyo mo zás ra a tör -
vény alap ján jo go sult szerv nyo moz zon. A Ja vas lat sze rint
az ügyész to vább ra is jo go sult ma gá hoz von ni egyes bûn -
ügye ket a nyo mo zást foly ta tó szerv tõl, de egyes nyo mo zá -
si cse lek mé nye ket nem vé gez het el úgy, hogy az ügy ben
egyéb ként a nyo mo zást to vább ra is a nyo mo zó szerv foly -
tat ja le.

A 282. §-hoz

1. A 2001. évi CXXI. tör vény 13. §-a je len tõs mér ték -
ben egy sze rû sí tet te a Btk. 77/A. §-át, és meg szün tet te a va -
gyo ni elõny és az el kob zás alá esõ ér ték meg fi ze té sé re kö -
te le zés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket. E jog in téz mé nyek
azon ban még min dig sze re pel nek az il le té kek rõl szó ló
1990. évi XCIII. tör vény 54. §-a (1) be kez dé sé ben. A Btk.
idõ köz ben tör tént mó do sí tá sá ra fi gye lem mel az Itv. vo nat -
ko zó ren del ke zé sé nek a mó do sí tá sa in do kolt, ezt vég zi el a 
Javaslat.

2. Az Al kot mány bí ró ság a 17/2005. (IV. 28.) AB ha tá -
ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy az Or szág gyû lés al kot -
mány el le nes hely ze tet idé zett elõ olyan il le ték sza bá lyok
meg al ko tá sá nak el mu lasz tá sá val, ame lyek ki zár ják a tisz -
tes sé ges el já rás hoz va ló jog sé rel mét és a vé de lem hez va ló
jog lé nye ges tar tal má nak kor lá to zá sát a bün te tõ el já rás so -
rán ke let ke zett ira tok má so la tá ért – a ter helt, a vé dõ és a fi -
a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je ál tal – fi ze ten dõ il -
le ték elõ írá sa útján.

Az Al kot mány bí ró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
jog al ko tói fel ada tá nak 2005. de cem ber 31. nap já ig te gyen
ele get. A jog al ko tá si kö te le zett ség tel je sí té se az Itv. olyan
tar tal mú mó do sí tá sát te szi szük sé ges sé, amely le he tõ vé te -
szi, hogy az ira tok má so la ta it il le ték fi ze té si kö te le zett ség
nél kül meg kap has sa a ter helt, a vé dõ és a fi a tal ko rú ter helt
tör vé nyes kép vi se lõ je, füg get le nül jö ve del mi, va gyo ni vi -
szo nya ik tól. Ez a tör vé nyi sza bá lyo zás meg szün te ti a vé -
de lem hez va ló jog, il le tõ leg a fegy ve rek egyen lõ sé ge el vé -
nek sé rel mé bõl fa ka dó al kot mány el le nes hely ze tet.

A 283. §-hoz

1. A Ja vas lat a bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló 1994. évi
LIII. tör vény (Vht.) mó do sí tá sá val bõ ví ti a vég re hajt ha tó
ok ira tok kö rét an nak ér de ké ben, hogy a bün te tõ el já rás le -
foly ta tá sá val kap cso lat ban fel me rült va la mennyi költ ség
meg té rí té se biz to sít ha tó le gyen. Ön kén tes tel je sí tés hi á -
nyá ban ugyan is a költ sé gek be haj tá sa iránt kel le ne in téz -
ked ni, eh hez ugyan ak kor jog sza bá lyi fel ha tal ma zás szük -

sé ges, amely egyes költ sé gek be haj tá sa ese tén nem áll ren -
del ke zés re. Ilyen az elõ ve ze té si költ ség, amely re vo nat ko -
zó an az elõ ve ze tés és a rend õri kí sé rés vég re haj tá sá val fel -
me rült költ ség meg té rí té sé rõl szó ló 2/1986. (IV. 21.)
BM–IM–PM ren de let nem ha tá roz za meg a be haj tás mód -
ját, nem al kal maz ha tók to váb bá ar ra a bûn ügyi költ sé gek
be haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek sem. A Ja vas lat
mind a bí ró ság (akár pol gá ri, akár bün te tõ ügy ben), mind
az ügyész ség ál tal meg té rí te ni ren delt elõ ve ze té si költ ség
Vht. sze rin ti be haj tá sát lehetõvé teszi. 

Ha son ló in dok ból ren del ke zik a Ja vas lat az ügyész ség
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott bûn ügyi költ ség rõl, hi szen a
Vht. az er re vo nat ko zó ki fe je zett ren del ke zés hi á nyá ban
csak bí ró sá gi ha tá ro zat vég re haj tá sát te szi le he tõ vé. Ha
ugyan ak kor ügyé szi szak ban fe je zõ dik be a bün te tõ el já rás, 
és az ügyész ál la pít ja meg az el já rás alá vont sze mély ál tal
meg fi ze ten dõ bûn ügyi költ sé get, en nek be haj tá sa ugyan -
úgy szük sé ges, mint a bí ró sá gi ha tá ro zat tal meg ál la pí tott
bûn ügyi költségé.

2. A zá log jo go sult be kap cso ló dá sa irán ti ké rel met a
Vht. sze rint mind in gó, mind in gat lan-vég re haj tás ese té -
ben a vég re haj tást fo ga na to sí tó bí ró ság hoz kell elõ ter jesz -
te ni. A bí ró ság elõ ször a vég re haj tás fel füg gesz té sé rõl ren -
del ke zik (3 mun ka na pon be lül), majd a ké rel met ér dem ben 
so ron kí vül bí rál ja el. E szi go rú ha tár idõk ak kor tart ha tók,
ha a bí ró ság ren del ke zé sé re áll nak a vég re haj tá si el já rás sal 
kap cso la tos re le váns ada tok, ezért a Ja vas lat a ké re lem
elõ ter jesz té sé nek mód ját ak ként vál toz tat ja meg, hogy azt
a vég re haj tó hoz kell be nyúj ta ni, aki azt a szük sé ges ira tok -
kal együtt to váb bít ja azt a bíróságnak. 

3. A ti tok tar tás és az aló la tör té nõ fel men tés meg adá sá -
nak rész le tes sza bá lya it an nak ér de ké ben ál la pít ja meg a
Ja vas lat, hogy meg old ja az eh hez kap cso ló dó, a gya kor lat -
ban fel me rült jog ér tel me zé si kér dé se ket. A Vht. ha tá lyos
229. §-ának (2) be kez dé se ugyan is azt rög zí ti, hogy a bí ró -
sá gi vég re haj tók ra is a bí ró sá gi dol go zók ra vo nat ko zó ti -
tok tar tá si sza bá lyok al kal ma zan dók. E sza bá lyok alap ján
ugyan ak kor a 2000. évi CXXXVI. tör vény ren del ke zé se i -
re fi gye lem mel már nem le het ál ta lá ban a bí ró sá gi ve ze tõ
fel ada tá vá ten ni a ti tok tar tá si kö te le zett ség aló li fel men -
tés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sát, hi szen a bí ró ság már
nem lát el igaz ga tá si fel ügye le tet az ön ál ló bí ró sá gi vég re -
haj tói szer ve zet fe lett. A Ja vas lat ezért rész ben a me gyei
bí ró ság, rész ben pe dig a ka ma ra el nö ké nek fel ada tá vá te -
szi a fel men tés meg adá sá val kap cso la tos dön tést. A Vht.
229. §-ának (4) be kez dés sel tör té nõ ki egé szí té se az Al kot -
mány bí ró ság 43/2004. (XI. 17.) AB ha tá ro za tá ban meg je -
lölt fel ada tok tel je sí té sé vel függ össze: a bí ró sá gi vég re -
haj tás so rán köz re mû kö dõ ta núk és zár gond no kok ese té -
ben is rög zí ti a ti tok tar tá si kö te le zett sé gük kel kap cso la tos
leg fon to sabb sza bá lyo kat. 
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A 284. §-hoz

1. A Ja vas lat szá mos új ele met ve zet be a bün te tõ el já rás -
ba, ame lyek kel össze füg gés ben a bûn ügyi nyil ván tar tás ról 
és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról szó ló tör vény
(Bnyt.) is több pon ton ki egé szí tés re szo rul.

A Ja vas lat ál tal be ve ze tett tá vol tar tás te szi szük sé ges sé
a Bnyt. 7. §-ának mó do sí tá sát. A Bnyt. e ren del ke zé se ta -
xa tí ve fel so rol ja azo kat a bün te tõ el já rás hoz kap cso ló dó
kö rül mé nye ket, ame lyek meg lé te ese tén az adott sze mélyt
nyil ván tar tás ba kell ven ni. Csak azt a sze mélyt le het a bûn -
ügyi nyil ván tar tá sok va la me lyi ké be fel ven ni, aki re néz ve
a 7. §-ban meg ha tá ro zott fel té te lek kö zül egy vagy több
fenn áll. Ezért szük sé ges a tá vol tar tás kény szer in téz ke dés
ha tá lya alatt ál ló sze mé lyek kel is ki egé szí te ni a fel so ro -
lást.

2. A har mad fo kú el já rás be ve ze té sé re te kin tet tel szük -
sé ges a Bnyt. ki egé szí té se az zal, hogy a har mad fo kon el -
járt bí ró ság meg ne ve zé sét és az ál ta la ho zott ha tá ro zat tal
össze füg gõ ada to kat is be kell ve zet ni a bûn ügyi nyil ván -
tar tás ba.

3. A Bnyt. 24. §-ának mó do sí tá sa el sõ sor ban a tá vol tar -
tás be ve ze té sé vel függ össze. A tá vol tar tás el ren de lé sét a
bûn ügyi nyil ván tar tás tar tal maz za, meg könnyí ti, ha té ko -
nyab bá te szi te hát a Ja vas lat ban fel so rolt gyer mek vé del mi
in téz mé nyek mun ká ját, hogy e kény szer in téz ke dés el ren -
de lé sé rõl tá jé koz ta tást kér het nek.

A 285. §-hoz

1. A Ja vas lat ha tály ba lép te tõ sza ka szá nak (1) be kez dé -
se úgy ren del ke zik, hogy a tör vény – a (2)–(3) be kez dés -
ben fog lalt ki vé te lek kel – 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály -
ba, és a be kez dés a) pont já ban el vég zi a Be. fe je ze te i nek a
XV. fe je zet ként be ik ta tott har mad fo kú bí ró sá gi el já rás
kap csán szük sé ges sé vált át szá mo zá sát.

2. Az (1) be kez dés b)–e) pont ja azo kat a jog sza bá lyi
ren del ke zé se ket ve szi szám ba, me lyek 2006. jú li us 1. nap -
já val ha tá lyu kat vesz tik. A Ja vas lat a Be. ren del ke zé se it il -
le tõ en alap ve tõ mó do sí tá so kat hajt vég re, új jog in téz mé -
nye ket ve zet be, má so kat pe dig el hagy. Az (1) be kez dés
b) pont ja a Be. azon ren del ke zé se it, tör vény he lye it so rol ja
fel, ame lyek a Ja vas lat ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha -
tá lyu kat vesz tik.

  Be. 16. §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban az „a pénz -
ha mi sí tás és a bé lyeg ha mi sí tás” szö veg részt azért kell ha -
tá lyon kí vül he lyez ni, mert e bûn cse lek mé nyek el bí rá lá sát
a Be. 17. §-ának (6) be kez dé se a me gyei bí ró ság szék he -

lyén lé võ he lyi bí ró ság il le té kes sé gé be utal ja, a ket tõs sza -
bá lyo zás pe dig sér ti a jog biz ton sá got.

A Be. 54. §-ának (5) be kez dé sé nek ha tá lyon kí vül he -
lye zé sét az in do kol ja, hogy az Adó és Pénz ügyi El len õr zé -
si Hi va tal e jo go sult sá ga a kü lön tör vény (2001. évi L. tör -
vény) alap ján meg szûnt.

A Be. 74. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja azért vált fe -
les le ges sé, mert a Ja vas lat az il le ték tör vény mó do sí tá sá val
nem csak a sze mé lyes költ ség men tes ség en ge dé lye zé se
ese tén, ha nem min den eset ben biz to sít ja a ter helt és vé dõ je 
szá má ra az ira tok ról kért má so lat egy sze ri ki adá sá nak il le -
ték men tes sé gét.

A Be. 83. §-ának (2) be kez dé sé bõl a ha tá lyon kí vül he -
lye zett szö veg rész azért fe les le ges, mert a Be. 81. §-a (1)
be kez dé sé nek a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott ab szo lút
men tes sé gi ok alól nem le het fel men tést ad ni.

Fi gye lem mel ar ra, hogy a Ja vas lat a Be. 120. §-át ön ál ló
al cím mel lát ja el, az e tör vény hely (1) be kez dé sé bõl a
meg je lölt szö veg rész – fe les le ges sé vá lá sa foly tán – ha tá -
lyon kí vül he lyez he tõ.

Fi gye lem mel ar ra, hogy a Ja vas lat a Be. 36. §-át a kö zös
nyo mo zó cso port ra vo nat ko zó új be kez dés sel egé szí ti ki, a 
Be. 184. §-ának (9) be kez dé se fe les le ges sé vált.

A Be. 188. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ját a Ja vas lat
azért he lye zi ha tá lyon kí vül, mert az el kö ve tõ is me ret len
vol ta a Ja vas lat sze rin ti új sza bá lyo zás sal nyo mo zás meg -
szün te té si ok ká vá lik.

A Be. 203. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já ból a meg je -
lölt szö veg rész ha tá lyon kí vül he lye zé sét az in do kol ja,
hogy ezek nek az in for má ci ók nak a fel fe dé se a nyo mo zás
ezen sza ka szá ban szük ség te le nül sér te né a bûn ül dö zé si ér -
de ke ket.

A Be. 241. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja azért vá lik fe -
les le ges sé, mert a Ja vas lat a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás
sza bá lyai kö zé ik tat ja be az ügyész má sod fo kú tár gya lá son 
va ló rész vé te lé nek ese te it.

A Be. 242. §-a (1) be kez dé sé nek c) pont ja a Ja vas lat
20. §-ára fi gye lem mel vá lik fe les le ges sé.

A Be. 262. §-ának (1) be kez dé sé ben az utol só mon dat
ha tá lyon kí vül he lye zé sét az in do kol ja, hogy a bí ró sá gi ha -
tá ro zat egy sé ges, azt olyan mó don ano ni mi zál ni, mint aho -
gyan azt a ha tá lyos tör vény e ren del ke zé se elõ ír ja, nem le -
het sé ges, ezért ez a sza bály vég re hajt ha tat lan.

A Be. 312. §-a (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé nek in do ka az, hogy a tör vény in do ko -
lat la nul el von ja a fel leb be zé si jo got a pót ma gán vád ló tól
ak kor, ha a bí ró ság a vád in dít ványt el uta sít ja.

A Be. 343. §-ának (7) be kez dé se azért vá lik fe les le ges -
sé, mert az el sõ fo kú íté let el len fel leb be zés re jo go sul ta kat
meg ál la pí tó új ren del ke zés sze rint a pót ma gán vád ló csak a 
vád lott ter hé re fel leb bez het.

4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 219



A Be. 348. §-ának (4) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re azért ke rül sor, mert a ren del ke zés ér de mi nor ma tar -
ta lom mal nem bír, a fel leb be zés ben e ren del ke zés nél kül is 
mind az íté let ren del ke zõ ré szé nek, mind az in do ko lás nak
bár mely meg ál la pí tá sa sé rel mez he tõ.

A Be. 374. § (2) be kez dé se az Al kot mány bí ró ság
20/2005. (V. 26.) AB ha tá ro za ta foly tán vált fe les le ges sé.

A Be. 387. §-t, a 390. §-t, a 391. §-t, a 392. §-t,
a 405. §-t, a 413. §-t, a 425. §-t meg elõ zõ cím, il let ve
 alcímek a tör vény át szer kesz té sé vel, és e sza ka szok ba tör -
té nõ más tar tal mú ren del ke zé sek fel vé te lé vel vál tak oka -
fo gyot tá.

A Be. 453. §-ának (1) be kez dé sét – bár klasszi kus és a
ma gyar bün te tõ per jog ban be vett jog in téz ményt tar tal maz
– em be ri jo gi ag gá lyok mi att in do kolt ha tá lyon kí vül he -
lyez ni. Ál ta lá ban nem vár ha tó el a fi a tal ko rú gon do zó já tól, 
hogy a fi a tal ko rú egyé ni sé gét, ér tel mi fej lett sé gét és élet -
vi szo nya it ob jek tív ta nú val lo más sal ma ga tár ja fel. A jö -
võ ben, ha e kér dé sek ben bi zo nyí tás fel vé te le szük sé ges,
le he tõ ség van szak ér tõi vé le mény vagy párt fo gó fel ügye -
lõi vé le mény be szer zé sé re.

A Be. 475. §-a (4) be kez dé sé ben a meg je lölt szö veg rész
ha tá lyon kí vül he lye zé sé re ha son ló okok mi att ke rül sor,
mint a Ja vas lat 14. §-ában a Be. 30. §-a (3) be kez dé sé nek
mó do sí tá sá nál.

A Be. 481. §-a tény le ge sen túl sá go san bo nyo lult és vég -
re hajt ha tat lan sza bá lyo zást tar tal maz, kü lö nö sen igaz ez a
hely õr sé gi fog dá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek te kin te té ben. 
Ezért a Ja vas lat az egész ren del ke zést ha tá lyon kí vül he -
lye zi. A ka to na elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak vég re haj tá sá ra
így az ál ta lá nos sza bá lyok, il let ve a Bv. tvr.-ben fog lalt kü -
lön ren del ke zé sek az irány adók.

A Be. 492. §-ának ha tá lyon kí vül he lye zé sét az in do kol -
ja, hogy a hon vé de lem rõl és a Ma gyar Hon véd ség rõl szó ló 
2004. évi CV. tör vény meg szün tet te an nak a le he tõ sé gét,
hogy bün te tõ jo gi ér te lem ben vett fi a tal ko rú sze mély egy -
ben ka to na is le hes sen. Ezért a ren del ke zés fe les le ges sé
vált.

A Be. 548. §-a (5) be kez dé sé ben „a kéz be sí tés el ma ra -
dá sá nak kö vet kez mé nye i re a 70. § (7) be kez dé sét az zal
kell al kal maz ni, hogy hir det mé nyi kéz be sí tés nek nincs he -
lye, és” szö veg rész ha tá lyon kí vül he lye zé sét az in do kol ja, 
hogy a tár gya lás mel lõ zé sé vel meg ho zott vég zés kéz be sí -
té sé re, il le tõ leg a kéz be sí tés el ma ra dá sá nak jog kö vet kez -
mé nye i re a Be. ál ta lá nos ren del ke zé se it kell al kal maz ni,
amely ren del ke zik ar ról, hogy a kéz be sí tés ered mény te len
meg kí sér lé se ese tén mi a kö ve ten dõ el já rás.

A Be. 572. §-a (4) be kez dé sét azért kell ha tá lyon kí vül
he lyez ni, mert azt a tör vény he lyet, amely re e be kez dés ben
a jog sza bály utal, az Al kot mány bí ró ság 5/1999. (III. 31.)
AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

3. Ugyan ezen be kez dés c) pont ja – a szö ve get meg ál la -
pí tó tör vény cí mé nek, szá má nak fel tün te té sé vel, meg je löl -
ve a szó ban for gó ren del ke zést be ik ta tó sza kaszt, be kez -
dést, eset leg pon tot – azo kat a tör vény he lye ket he lye zi ha -
tá lyon kí vül, ame lyek a Ja vas lat tal mó do sí tott vagy ha tá -
lyon kí vül he lyett Be. ren del ke zé se ket meg ál la pí tot ták.

4. A Ja vas lat ban fog lalt, meg vál to zott sza bá lyo zás nak
meg fe le lõ en (ld. Ál ta lá nos In do ko lás V. ré sze) az (1) be -
kez dés d) pont ja ha tá lyon kí vül he lye zi a Btk.-nak a cse -
lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes ség cse kély fo ká hoz kap -
cso ló dó, va la mint a te vé keny meg bá nás ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it.

5. Az e) pont tech ni kai jel le gû ha tá lyon kí vül he lye zõ
ren del ke zést tar tal maz. 

6. A (2) be kez dés fel so rol ja azo kat a ren del ke zé se ket,
ame lyek a Ja vas lat ál ta lá nos ha tály ba lé pé si idõ pont ját
meg elõ zõ en lép nek ha tály ba, il let ve meg je lö li 2006. áp ri -
lis 1. nap ján ha tá lyát vesz tõ egyet len jog sza bá lyi ren del ke -
zést.

A Ja vas lat 9. §-ának (1) be kez dé se a Be. 21. §-ának (3)
be kez dé sét új d) pont tal egé szí ti ki, és a je len le gi d) pont
je lö lé sét e) pont ra mó do sít ja. A Ja vas lat 9. §-ának (2) és
(3) be kez dé se pe dig a Be. 21. §-át pe dig új (5) és (6) be kez -
dés sel egé szí ti ki. A bí rói gya kor lat ban fel me rült bi zony ta -
lan sá gok ér de ké ben a Ja vas lat e ren del ke zé sei egy ér tel mû -
en sza bá lyoz zák, mi sze rint az a bí ró, aki a ha tá lyon kí vül
he lye zõ és az új el já rás ra uta sí tó vég zés ben részt vett, majd 
a ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán meg is mé telt el já rás alap -
ján ho zott ügy dön tõ ha tá ro zat el len fel leb be zést je len tet -
tek be, nem ki zárt eb bõl az is mé telt fe lül bí rá lat ból. A Ja -
vas lat e ren del ke zé se a gya kor lat ban nagy je len tõ sé gû,
ezért in do kolt, hogy a ha tály ba lép te té sé re a le he tõ leg rö -
vi debb idõn be lül sor ke rül jön.

A Ja vas lat a Be. 358. §-ának új (2) be kez dé sét be ik ta tó
150. §-ának (3) be kez dé se, va la mint a Be. 360. §-át meg ál -
la pí tó 152. §-a a Be. 361. §-át meg ál la pí tó 153. §-a, a Be.
362. §-át meg ál la pí tó 154. §-a, a Be. 363. §-át meg ál la pí tó
155. §-a, a Be. 364. §-át meg ál la pí tó 156. §-a, va la mint a
Be. 365. §-át meg ál la pí tó 157. §-a, is 2006. áp ri lis 1. nap -
ján lép ha tály ba. A ren del ke zés in do ka az Al kot mány bí ró -
ság — a Ja vas lat 152. §-ához fû zött in do ko lás ban rész le te -
zett – 20/2005. (V. 26.) AB ha tá ro za ta, amely a Be. meg -
ha tá ro zott ren del ke zé se i nek meg sem mi sí té se mel lett meg -
ál la pí tot ta, hogy „az Or szág gyû lés al kot mány el le nes mu -
lasz tást kö ve tett el az zal, hogy a bün te tõ el já rás ról szó ló
1998. évi XIX. tör vény ben nem sza bá lyoz ta a jog biz ton -
ság és a tisz tes sé ges el já rás kö ve tel mé nye i nek meg fe le lõ -
en azon ese tek kö rét, ami kor a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás -
ban a fel leb be zés el in té zé sé re ta nács ülés nek van he lye”, és 
fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tói fel ada tá nak
2005. ok tó ber 31. nap já ig te gyen ele get. A jog al ko tás ra

220 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



meg ál la pí tott ha tár idõ re te kin tet tel a vo nat ko zó ren del ke -
zés ko ráb bi ha tály ba lép te té se el ke rül he tet len.

A Ja vas lat 272. §-ához fû zött in do ko lás ból ki tû nõ en a
tõ ke pi ac ról szó ló 2001. évi CXX. tör vény (Tpt.), il let ve az
azt mó do sí tó és 2005. jú li us 1-jén ha tály ba lé põ 2005. évi
LXII. tör vény ál tal be ve ze tett pénz ügyi esz köz fo ga lom
nincs össz hang ban a Btk.-ban meg fo gal ma zott, ugyan ezen 
fo ga lom ra vo nat ko zó de fi ní ci ó val. Ezt a hi á nyos sá got a
Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény és
más tör vé nyek mó do sí tá sá ról szó ló 2005. évi XCI. tör vény 
sem kü szö böl te ki tel je sen, mi vel a tör vény ál tal be ik ta tott
szö veg nem tar tal maz za a Tpt.-sze rin ti pénz ügyi esz köz
fo ga lom har ma dik ele mét, a nyil vá no san for ga lom ba ho -
zott ér ték pa pírt a rend sze res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta -
tá si kö te le zett ség meg szû né sé ig. A Ja vas lat ezt a  korrek -
ciót el vég zi, és a tör vé nyek kö zöt ti ko he ren cia mi e lõb bi
meg te rem té se ér de ké ben a ren del ke zés ha tály ba lé pé sé nek 
idõ pont ját 2006. áp ri lis 1. nap já ban határozza meg.

A Ja vas lat nak a bün te té sek és in téz ke dé sek vég re haj tá -
sá ról szó ló 1979. évi 11. tör vény ere jû ren de let (Bv. tvr.)
ren del ke zé se it mó do sí tó sza bá lyo zá sa olyan hord ere jû, il -
let ve olyan alap ve tõ ter hel ti jo go kat érint, hogy a mó do sí -
tás mi nél elõbb tör té nõ ha tály ba lép te té se fel tét le nül in do -
kolt.

Az il le té kek rõl szó ló 1990. évi XCIII. tör vény mó do sí -
tá sá ról szó ló sza bá lyo zás ha tály ba lé pé sé nek ide je szin tén
2006. áp ri lis 1. nap ja. E ren del ke zés in do ka a Be. mó do sí -
tá sát szük sé ges sé te võ 17/2005. (IV. 28.) AB ha tá ro za tá -
ban meg je lölt ha tár idõ, mely sze rint az Al kot mány bí ró ság
ar ra hív ja fel az Or szág gyû lést, hogy jog al ko tói fel ada tá -
nak 2005. de cem ber 31. nap já ig te gyen ele get. A hi vat ko -
zott AB ha tá ro zat meg ál la pí tá sa sze rint az Or szág gyû lés
al kot mány el le nes hely ze tet elõ olyan il le ték sza bá lyok
meg al ko tá sá nak el mu lasz tá sá val, ame lyek ki zár ják a tisz -
tes sé ges el já rás hoz va ló jog sé rel mét és a vé de lem hez va ló
jog lé nye ges tar tal má nak kor lá to zá sát a bün te tõ el já rás so -
rán ke let ke zett ira tok má so la tá ért – a ter helt, a vé dõ és a
 fiatalkorú ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je ál tal – fi ze ten dõ
 illeték elõ írá sa út ján.

A bí ró sá gi vég re haj tás ról szó ló 1994. évi LIII. tör vény
mó do sí tá sa a gya kor lat szá má ra sú lyos prob lé mát oko zó
jog hé zag meg szûn te té se mi att szük sé ges, ezért a mó do sí tó
ren del ke zés mi nél elõbb tör té nõ ha tály ba lép te té se fel tét -
le nül in do kolt. 

A Bv. tvr. ha tá lyon kí vül he lyez ni ja va solt ren del ke zé se 
még az 1973. évi I. tör vény sze rin ti jog in téz mény re, a vét -
sé gi el já rás ra utal, amely 2003. jú li us 1. nap ján meg szûnt.
A ha tá lyon kí vül he lye zés eb ben az eset ben is mi ha ma rabb 
in do kolt.

7. A Be. Ja vas lat tal be ik ta tott 221/A. §-a tar tal maz za a
köz ve tí tõi el já rás sza bá lyo zá sát. A ma gyar bün te tõ el já rás -
ban új jog in téz mény szak sze rû, és ha té kony mû kö dés hez
szük sé ges, hogy a bí ró sá gok, az ügyé szi szer ve zet, a vé -
dõk, il let ve a köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ párt fo gók
egy aránt meg fe le lõ en fel tud ja nak ké szül ni a jog in téz -
mény be ve ze té sé re, ezért in do kolt, hogy a Ja vas lat fõ sza -
bály kén ti ha tály ba lé pé sé hez ké pest né hány hó nap pal ké -
sõbb lép je nek ha tály ba a köz ve tí tõi el já rást érin tõ sza ka -
szok. Ez zel össze füg gés ben 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha -
tály ba a Ja vas lat va la mennyi olyan ren del ke zé se, amely a
köz ve tí tõi el já rás be ik ta tá sá hoz kap cso ló dik, ezek kö zül
ki eme len dõ a Btk. 36. §-ának mó do sí tá sa, va la mint a Btk.
új 107/A. §-ának be ik ta tá sa, a te vé keny meg bá nás, mint a
köz ve tí tõi el já rás ke re té ben ta nú sí tott ma ga tar tás kö vet -
kez mé nye kép pen bün tet he tõ sé get meg szün te tõ, il let ve
kor lát lan eny hí tést ered mé nye zõ ok új ra sza bá lyo zá sa.

8. A mó do sí tá sok ter je del mé re te kin tet tel a Ja vas lat fel -
ha tal maz za az igaz ság ügy-mi nisz tert, hogy a Be.-nek a
mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gét a
Ma gyar Köz löny ben köz zé te gye.

A 286. §-hoz

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény 40. §-ának
(3) be kez dé se ér tel mé ben, ha a tör vény a Ma gyar Köz tár -
sa ság és az Eu ró pai Kö zös sé gek és azok tag ál la mai kö zött
tár su lás lé te sí té sé rõl szó ló, Brüsszel ben, 1991. de cem ber
16-án alá írt Eu ró pai Meg ál la po dás tárgy kö rét érin ti, az in -
do ko lás ban tá jé koz ta tást kell ad ni ar ról is, hogy a ja va solt
sza bá lyo zás mi lyen mér ték ben tesz ele get az Eu ró pai Kö -
zös sé gek jog sza bá lya i hoz va ló kö ze lí tés kö ve tel mé nyé -
nek, il le tõ leg az össze egyez tet he tõ-e az Eu ró pai Kö zös sé -
gek jog sza bá lya i val. A ren del ke zés en nek a kö ve tel mény -
nek tesz eleget.
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1978. évi IV. tör vény
a Bün te tõ Tör vény könyv rõl1

(Egy sé ges szer ke zet be foglalt szöveg)

ÁLTALÁNOS RÉSZ

A bün te tõ tör vény cél ja

1. §2

I. fe je zet
A bün te tõ tör vény ha tá lya

Idõ be li ha tály

2. § A bûn cse lek ményt az el kö ve té se ide jén ha tály ban
le võ tör vény sze rint kell el bí rál ni. Ha a cse lek mény el bí rá -
lá sa kor ha tály ban le võ új bün te tõ tör vény sze rint a cse lek -
mény már nem bûn cse lek mény, vagy eny héb ben bí rá lan dó 
el, ak kor az új tör vényt kell al kal maz ni; egyéb ként az új
büntetõ törvénynek nincs visszaható ereje.

Te rü le ti és sze mé lyi ha tály

3. § (1) A ma gyar tör vényt kell al kal maz ni a bel föl dön
el kö ve tett bûn cse lek mény re, va la mint a ma gyar ál lam pol -
gár kül föl dön el kö ve tett olyan cse lek mé nyé re, amely a
ma gyar tör vény szerint bûncselekmény.

(2) A ma gyar tör vényt kell al kal maz ni a Ma gyar Köz -
tár sa ság3 ha tá ra in kí vül tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma -
gyar lé gi jár mû vön el kö ve tett bûncselekményre is.

4. § (1) A ma gyar tör vényt kell al kal maz ni a nem ma -
gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön el kö ve tett cse lek mény re
is, ha az

a) a ma gyar tör vény sze rint bûn cse lek mény és az el kö -
ve tés he lyé nek tör vé nye sze rint is büntetendõ,

b)4 ál lam el le ni bûn cse lek mény (X. fe je zet), ki vé ve a
szö vet sé ges fegy ve res erõ el len el kö ve tett kém ke dést
(148. §), te kin tet nél kül ar ra, hogy az el kö ve tés he lyé nek
tör vé nye sze rint bün te ten dõ-e,

c) em be ri ség el le ni (XI. fe je zet) vagy olyan egyéb bûn -
cse lek mény, amely nek ül dö zé sét nem zet kö zi szer zõ dés
írja elõ.

1 A ki hir de tés nap ja: 1978. de cem ber 31. Ha tály ba lé pett: 1979. jú li us 1.
nap ján. Ha tály ba lé pé sé re és vég re haj tá sá ra lásd az 1979:5. tör vény ere jû ren -
de le tet.

2 Az 1. §-t az 1993:  XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí -
vül he lyez te.

3 Az 1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol a
jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen Ma gyar Köz tár sa sá got kell
ér te ni.

4 A 4. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja az 1999:  CXX. tör vény 1. §-ának (1)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(2)5 A nem ma gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön, a szö -
vet sé ges fegy ve res erõ el len el kö ve tett kém ke dés (148. §)
ese té ben a ma gyar bün te tõ tör vényt kell al kal maz ni, fel té -
ve, hogy e bûn cse lek mény az el kö ve tés he lyé nek törvénye
szerint is büntetendõ.

(3)6 Az (1)–(2) be kez dés ese te i ben a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sát a leg fõbb ügyész rendeli el.

Dip lo má ci ai és nem zet kö zi jo gon ala pu ló
egyéb men tes ség

5. § A dip lo má ci ai és a nem zet kö zi jo gon ala pu ló egyéb
men tes sé get él ve zõ sze mé lyek bün te tõ jo gi fe le lõs ség re
vo ná sá ra nem zet kö zi szer zõ dés, en nek hi á nyá ban a nem -
zet kö zi gya kor lat irány adó. A nem zet kö zi gya kor lat kér -
dé sé ben az igaz ság ügy-mi nisz ter nyilatkozatát kell alapul
venni.

Kül föl di íté let ér vé nye

6. §7 (1) A kül föl di bí ró ság íté le te a ma gyar bí ró ság íté -
le té vel azo nos ér vé nyû, ha

a) a kül föl di bí ró ság a ma gyar ha tó sá gok fel je len té se
alap ján vagy a bün te tõ el já rás át adá sa folytán járt el,

b) az el kö ve tõ vel szem ben a kül föl di bí ró ság olyan cse -
lek mény mi att járt el, amely mind a ma gyar jog, mind a
kül föl di ál lam jo ga sze rint bün te ten dõ, és a kül föl dön fo -
lya mat ban volt el já rás, va la mint a ki sza bott bün te tés, il let -
ve al kal ma zott in téz ke dés összhangban van a magyar
joggal.

(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek meg lé te ese tén sem is mer he tõ el a kül föl di bí ró ság íté -
le té nek ér vé nye, ha az el íté lés po li ti kai vagy az zal szo ro -
san össze füg gõ egyéb bûn cse lek mény, il le tõ leg katonai
bûncselekmény miatt történt.

(3) A cse lek mény nem te kint he tõ po li ti kai, il le tõ leg ka -
to nai bûn cse lek mény nek, ha an nak el kö ve té sé nél, fi gye -
lem mel az összes kö rül mény re, így a bûn cse lek mény ál tal
el ér ni kí vánt cél ra, a bûn cse lek mény in dí té ká ra, az el kö ve -
tés mód já ra, a fel hasz nált vagy fel hasz nál ni kí vánt esz kö -
zök re, a bûn cse lek mény köz tör vé nyi jel le ge túlnyomó a
politikaihoz, illetõleg a katonaihoz képest.

(4) A szán dé kos em ber ölés, il let ve a szán dé kos em ber -
ölést is ma gá ban fog la ló bûn cse lek mény a kül föl di íté let
ér vé nyé nek meg ál la pí tá sa szem pont já ból min dig köz tör -
vé nyi jel le gû bûncselekménynek tekintendõ.

5 A 4. § (2) be kez dé se az 1999:  CXX. tör vény 1. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

6 A 4. § (3) be kez dé sét az 1999:  CXX. tör vény 1. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

7 A 6. § (1)–(5) be kez dé se az 1998:  LXXXVII. tör vény 1. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.
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(5) Ha a ma gyar bün te tõ tör vény ha tá lya alá tar to zó sze -
mély cse lek mé nyét kül föl di bí ró ság már el bí rál ta, az (1)
be kez dés ese tét ki vé ve, a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá ról a
leg fõbb ügyész ha tá roz. Eb ben az eset ben a kül föl dön vég -
re haj tott bün te tést vagy elõ ze tes fog va tar tást a ma gyar bí -
ró ság által kiszabott büntetésbe be kell számítani.

(6)8 Kül föl di bí ró ság íté le tén tör vénnyel ki hir de tett
nem zet kö zi szer zõ dés sel, to váb bá az Egye sült Nem ze tek
Biz ton sá gi Ta ná csa kö te le zõ ha tá ro za tá val lét re ho zott
nem zet kö zi bün te tõ bíróság jogerõs ítéletét is érteni kell.

Bün te tés vég re haj tá sá nak át vé te le és át en ge dé se

7. §9

A bün te tõ el já rás fel aján lá sa

8. §10

A ki ada tás és a me ne dék jog

9. §11

II. fe je zet
A bûn cse lek mény és az el kö ve tõ

I. cím
A bûn cse lek mény

10. § (1) Bûn cse lek mény az a szán dé ko san vagy – ha a
tör vény a gon dat lan el kö ve tést is bün te ti – gon dat lan ság -
ból el kö ve tett cse lek mény, amely ve szé lyes a tár sa da lom -
ra, és amely re a tör vény büntetés kiszabását rendeli.

(2) Tár sa da lom ra ve szé lyes cse lek mény az a te vé keny -
ség vagy mu lasz tás, amely a Ma gyar Köz tár sa ság12 ál la mi, 
tár sa dal mi vagy gaz da sá gi rend jét, az ál lam pol gá rok sze -
mé lyét vagy jo ga it sérti vagy veszélyezteti.

Bûn tett és vét ség

11. § (1) A bûn cse lek mény bûn tett vagy vét ség.
(2) Bûn tett az a szán dé ko san el kö ve tett bûn cse lek mény, 

amely re a tör vény két évi sza bad ság vesz tés nél sú lyo sabb
bün te tés ki sza bá sát ren de li el. Min den más bûn cse lek -
mény vétség.

8 A 6. § (6) be kez dé sét a 2001:  CXXI. tör vény 1. §-a ik tat ta be.
9 A 7. §-t az 1996:  XXXVIII. tör vény 84. §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
10 A 8. §-t az 1996:  XXXVIII. tör vény 84. §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
11 A 9. §-t az 1996:  XXXVIII. tör vény 84. §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
12 Az 1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben ahol jog -

sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got kell
ér te ni.

Hal ma zat

12. § (1) Bûn hal ma zat az, ha az el kö ve tõ egy vagy több
cse lek mé nye több bûn cse lek ményt va ló sít meg, és azo kat
egy el já rás ban bírálják el.

(2) Nem bûn hal ma zat, ha nem foly ta tó la go san el kö ve -
tett bûn cse lek mény az, ha az el kö ve tõ ugyan olyan bûn cse -
lek ményt, egy sé ges el ha tá ro zás sal, azo nos sér tett  sérel -
mére, rö vid idõközökben többször követ el.

Szán dé kos ság és gon dat lan ság

13. § Szán dé ko san kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki ma -
ga tar tá sá nak kö vet kez mé nye it kí ván ja, vagy e kö vet kez -
mé nyek be belenyugszik.

14. § Gon dat lan ság ból kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki
elõ re lát ja ma ga tar tá sá nak le het sé ges kö vet kez mé nye it, de 
könnyel mû en bí zik azok el ma ra dá sá ban; úgy szin tén az is,
aki e kö vet kez mé nyek le he tõ sé gét azért nem lát ja elõ re,
mert a tõ le el vár ha tó figyelmet vagy körültekintést
elmulasztja.

15. § Az ered mény hez mint a bûn cse lek mény mi nõ sí tõ
kö rül mé nyé hez fû zött sú lyo sabb jog kö vet kez mé nyek ak -
kor al kal maz ha tók, ha az el kö ve tõt az ered mény te kin te té -
ben legalább gondatlanság terheli.

II. cím
Kí sér let és elõ ké szü let

16. § Kí sér let mi att bün te ten dõ, aki a szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té sét meg kez di, de nem fejezi be.

17. § (1) A kí sér let re a be fe je zett bûn cse lek mény bün te -
té si té te lét kell alkalmazni.

(2) A bün te tést kor lát la nul eny hí te ni vagy mel lõz ni is
le het, ha a kí sér le tet al kal mat lan tár gyon vagy al kal mat lan
esz köz zel követik el.

(3) Nem bün tet he tõ kí sér let mi att, aki nek ön kén tes el ál -
lá sa foly tán ma rad el a bûn cse lek mény be fe je zé se, to váb bá 
az sem, aki az ered mény be kö vet ke zé sét önként elhárítja.

(4) Ha a (2)–(3) be kez dés ese tén a kí sér let már ön ma gá -
ban is meg va ló sít más bûn cse lek ményt, az el kö ve tõ e bûn -
cse lek mény miatt büntetendõ.

18. § (1) Ha a tör vény kü lön el ren de li, elõ ké szü let mi att
bün te ten dõ, aki a bûn cse lek mény el kö ve té se cél já ból az
eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te le ket biz to sít ja,
az el kö ve tés re fel hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, vagy a
közös elkövetésben megállapodik.

(2) Nem bün tet he tõ elõ ké szü let mi att
a) aki nek ön kén tes el ál lá sa foly tán ma rad el a bûn cse -

lek mény el kö ve té sé nek a megkezdése;
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b) aki az el kö ve tés el há rí tá sa cél já ból fel hí vá sát, ajánl -
ko zá sát, vál lal ko zá sát vissza von ja, vagy ar ra tö rek szik,
hogy a töb bi köz re mû kö dõ az el kö ve tés tõl el áll jon, fel té -
ve, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg kez dé se bár -
mely ok ból el ma rad;

c) aki az elõ ké szü le tet a ha tó ság nál fel je len ti.
(3) A (2) be kez dés ese te i ben, ha az elõ ké szü let már ön -

ma gá ban is más bûn cse lek mény, az el kö ve tõ e bûn cse lek -
mény mi att bün te ten dõ.

III. cím
Az el kö ve tõk

19. § El kö ve tõk a tet tes és a társ tet tes (tet te sek), va la -
mint a fel buj tó és a bûn se géd (ré sze sek).

20. § (1) Tet tes az, aki a bûn cse lek mény tör vé nyi tény -
ál lá sát meg va ló sít ja.

(2) Társ tet te sek azok, akik a szán dé kos bûn cse lek mény
tör vé nyi tény ál lá sát, egy más te vé keny sé gé rõl tud va, kö zö -
sen va ló sít ják meg.

21. § (1) Fel buj tó az, aki mást bûn cse lek mény el kö ve té -
sé re szán dé ko san rá bír.

(2) Bûn se géd az, aki bûn cse lek mény el kö ve té sé hez
szán dé ko san se gít sé get nyújt.

(3) A ré sze sek re is a tet te sek re meg ál la pí tott bün te té si
té telt kell al kal maz ni.

III. fe je zet
A bün te tõ jo gi fe le lõs ség re vo nás aka dá lyai

I. cím
A bün tet he tõ sé get ki zá ró okok

22. § A bün tet he tõ sé get ki zár ja:
a) a gyer mek kor,
b) a kó ros el me ál la pot,
c) a kény szer és a fe nye ge tés,
d) a té ve dés,
e)13

f) a jo gos vé de lem,
g) a vég szük ség,
h) a ma gán in dít vány hi á nya,
i) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok.

A gyer mek kor

23. § Nem bün tet he tõ, aki a cse lek mény el kö ve té se kor
ti zen ne gye dik élet évét nem töltötte be.

13 A 22. § e) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont -
ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül he lye zett 
ren del ke zés: „e) a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé nek cse kély
 foka,”.

A kó ros el me ál la pot

24. § (1) Nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt az el me mû -
kö dés olyan kó ros ál la po tá ban – így kü lö nö sen el me be teg -
ség ben, gyen ge el mé jû ség ben, szel le mi le épü lés ben, tu dat -
za var ban vagy sze mé lyi ség za var ban – kö ve ti el, amely
kép te len né te szi a cse lek mény kö vet kez mé nye i nek fel is -
me ré sé re vagy ar ra, hogy e fel is me rés nek meg fe le lõ en
cse le ked jék.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az el me mû kö -
dés kó ros ál la po ta az el kö ve tõt kor lá toz za a cse lek mény
kö vet kez mé nye i nek fel is me ré sé ben vagy ab ban, hogy e
fel is me rés nek meg fe le lõ en cse le ked jék.

25. § A 24. § ren del ke zé sei nem al kal maz ha tók ar ra, aki
a cse lek ményt ön hi bá já ból ere dõ it tas vagy bó dult ál la pot -
ban kö ve ti el.

A kény szer és a fe nye ge tés

26. § (1) Nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt olyan kény -
szer vagy fe nye ge tés ha tá sa alatt kö ve ti el, amely mi att
kép te len az aka ra tá nak meg fe le lõ ma ga tar tás ra.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha a kény szer
vagy a fe nye ge tés az el kö ve tõt kor lá toz za az aka ra tá nak
meg fe le lõ ma ga tar tás ban.

A té ve dés

27. § (1) Nem bün tet he tõ az el kö ve tõ olyan tény mi att,
amely rõl az el kö ve tés kor nem tu dott.

(2) Nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt ab ban a té ves
fel te vés ben kö ve ti el, hogy az a tár sa da lom ra nem ve szé -
lyes, és er re a fel te vés re ala pos oka van.

(3) A té ve dés nem zár ja ki a bün tet he tõ sé get, ha gon dat -
lan ság okoz za, és a tör vény a gon dat lan ság ból ere dõ el kö -
ve tést is bün te ti.

A cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé nek
cse kély fo ka

28. §14

A jo gos vé de lem

29. § (1) Nem bün tet he tõ, aki nek a cse lek mé nye a sa ját,
il le tõ leg a má sok sze mé lye, ja vai vagy köz ér dek el len in té -
zett, il le tõ leg eze ket köz vet le nül fe nye ge tõ jog ta lan tá ma -
dás el há rí tá sá hoz szük sé ges.

14 A 28. §-t a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja 2006.
jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül he lye zett ren del -
ke zés: „28. § Nem bün tet he tõ az, aki nek a cse lek mé nye az el kö ve tés kor
olyan cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal -
maz ha tó leg eny hébb bün te tés is szük ség te len.”
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(2) Nem bün tet he tõ az sem, aki az el há rí tás szük sé ges
mér té két azért lé pi túl, mert azt ijedt ség bõl vagy ment he tõ
fel in du lás ból kép te len fel is mer ni.

(3) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az ijedt ség
vagy a ment he tõ fel in du lás az el kö ve tõt kor lá toz za az el -
há rí tás szük sé ges mér té ké nek fel is me ré sé ben.

A vég szük ség

30. § (1) Nem bün tet he tõ, aki a sa ját, il le tõ leg a má sok
sze mé lyét vagy ja va it köz vet len és más ként el nem há rít -
ha tó ve szély bõl men ti, vagy a köz ér dek vé del mé ben így
jár el, fel té ve, hogy a ve szély elõ idé zé se nem ró ha tó a
 terhére, és a cse lek mé nye ki sebb sé rel met okoz, mint
amely nek el há rí tá sá ra tö re ke dett.

(2) Nem bün tet he tõ az sem, aki azért okoz ak ko ra vagy
na gyobb sé rel met, mint amely nek el há rí tá sá ra tö re ke dett,
mert ijedt ség bõl vagy ment he tõ fel in du lás ból kép te len fel -
is mer ni a sé re lem nagy sá gát.

(3) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az ijedt ség
vagy a ment he tõ fel in du lás az el kö ve tõt kor lá toz za a sé re -
lem nagy sá gá nak fel is me ré sé ben.

(4) Nem ál la pít ha tó meg vég szük ség an nak ja vá ra, aki -
nek a ve szély vál la lá sa hi va tá sá nál fog va kö te les sé ge.

A ma gán in dít vány hi á nya

31. § (1) A tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bûn -
cse lek mény csak ma gán in dít vány ra bün tet he tõ.

(2) A ma gán in dít vány elõ ter jesz té sé re a sér tett jo go sult.
(3) Ha a sér tett kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, a ma gán in -

dít ványt tör vé nyes kép vi se lõ je is, ha pe dig cse lek võ kép te -
len, ki zá ró lag a tör vé nyes kép vi se lõ je ter jeszt he ti elõ.
Ezek ben az ese tek ben a ma gán in dít vány elõ ter jesz té sé re a
gyám ha tó ság is jo go sult.

(4) Ha a ma gán in dít vány elõ ter jesz té sé re jo go sult sér -
tett meg hal, a hoz zá tar to zó ja jo go sult a ma gán in dít vány
elõ ter jesz té sé re.

(5) Bár me lyik el kö ve tõ vel szem ben elõ ter jesz tett ma -
gán in dít vány va la mennyi el kö ve tõ re ha tá lyos.

(6) A ma gán in dít vány nem von ha tó vissza.

II. cím
A bün tet he tõ sé get meg szün te tõ okok

32. § A bün tet he tõ sé get meg szün te ti
a) az el kö ve tõ ha lá la,
b) az el évü lés,
c) a ke gye lem,
d)15 [a te vé keny meg bá nás],
e) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok.

15 A 32. § d) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek d)
pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te, egy ben e tör vény 262. 
§-a a ren del ke zés új szö ve gét 2007. ja nu ár 1. nap já tól ál la pí tot ta meg. A
2006. jú li us 1. nap já ig ha tá lyos ren del ke zés: „d) a cse lek mény tár sa da lom ra
ve szé lyes sé gé nek meg szû né se vagy cse kéllyé vá lá sa,”.

A bün tet he tõ ség el évü lé se

33. § (1) A bün tet he tõ ség el évül
a)16 olyan bûn tett ese tén, amely élet fogy tig tar tó sza -

bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ, húsz év;
b) egyéb bûn cse lek mény ese tén a bün te té si té tel fel sõ

ha tá rá nak meg fe le lõ idõ, de leg alább há rom év elteltével.
(2)17 Nem évül el
a) az 1945. évi VII. tör vénnyel tör vény erõ re emelt és az

1440/1945. (V. 1.) ME ren de let tel mó do sí tott és ki egé szí -
tett 81/1945. (II. 5.) ME ren de let 11. és 13. §-ában18 meg -
ha tá ro zott há bo rús bûntettek;

b) az em be ri ség el le ni egyéb bûn cse lek mé nyek (XI. fe -
je zet);

c)19 az em ber ölés sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [166. §
(2) be kez dés a)-h) pontjai];

d) az em ber rab lás és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [175/A. § (4)
be kez dés, 355. § (5) be kez dés a) pont];

e) a ter ror cse lek mény, a lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz úti
tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas
jár mû ha ta lom ba ke rí té se20 és a zen dü lés sú lyo sab ban mi -
nõ sü lõ ese tei, ha a ha lált szán dé ko san okoz va kö ve tik el
[261. § (2) be kez dés a) pont21, 262. § (2) be kez dés, 352. §
(3) be kez dés b) pont]
bün tet he tõ sé ge.

34. § Az el évü lés ha tár ide jé nek kez dõ napja
a) be fe je zett bûn cse lek mény ese tén az a nap, ami kor a

tör vé nyi tény ál lás meg va ló sul,
b) kí sér let és elõ ké szü let ese tén az a nap, ami kor az eze -

ket meg va ló sí tó cse lek mény véget ér,
c) olyan bûn cse lek mény ese tén, amely ki zá ró lag kö te -

les ség tel je sí té sé nek el mu lasz tá sá val va ló sul meg, az a
nap, ami kor az el kö ve tõ még a bün te tõ tör vény ben meg ál -
la pí tott kö vet kez mény nél kül eleget tehetne kö te les sé gé -
nek, 

d) olyan bûn cse lek mény ese tén, amely jog el le nes ál la -
pot fenn tar tá sá ban áll, az a nap, ami kor ez az ál la pot
megszûnik.

16 A 33. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993: XVII. tör vény 1. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

17 A 33. § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 1. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

18 Az Al kot mány bí ró ság a 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro za tá val a 81/1945.
(II. 5.) ME ren de let (Nbr.) 11. §-ának 1–4., és 6. pont ját, to váb bá 13. §-ának
1. és 3–7. pont ját meg sem mi sí tet te. Ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a
Btk. 33. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja az Nbr. 11. §-ának 5. pont já ban és
13. §-ának 2. pont já ban meg ha tá ro zott há bo rús bûn tet tek re vo nat koz tat ha tó.

19 A 33. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez -
dé sé nek a) pont já val mó do sí tott szö veg. A mó do sí tás ér tel mé ben a 166. §
(2) be kez dé sé nek h) pont ja sze rint mi nõ sü lõ em ber ölés bûn tet te bün tet he tõ -
sé gé nek el évü lé sé re a 33. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja irány adó.

20 A 33. § (2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz úti
tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke -
rí té se” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja ál -
la pí tot ta meg.

21 A ter ror cse lek mény (261. §) 2003: II. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott
szö ve gé ben a (2) be kez dés nek nincs a) pont ja.
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35. § (1) Az el évü lést fél be sza kít ja a bün te tõ ügyek ben
el já ró ha tó sá gok nak az el kö ve tõ el len a bûn cse lek mény
mi att fo ga na to sí tott bün te tõ el já rá si cse lek mé nye. A fél be -
sza kí tás nap ján az el évü lés ha tár ide je is mét el kez dõ dik.

(2)22 Ha a bün te tõ el já rást fel füg gesz tik, a fel füg gesz tés
tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be. Ez a ren -
del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a bün te tõ el já rást azért füg -
gesz tik fel, mert az el kö ve tõ is me ret len he lyen tartózkodik 
vagy elmebeteg lett.

(3)23 Az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be az a tar tam
sem, amely alatt sze mé lyes men tes ség foly tán a bün te tõ el -
já rás azért nem volt meg in dít ha tó vagy foly tat ha tó, mert a
tör vény ben biz to sí tott men tel mi jo got a dön tés re jo go sult
nem füg gesz tet te fel, il le tõ leg az el já rás meg in dí tá sá hoz
vagy foly ta tá sá hoz a hoz zá já ru lá sát nem ad ta meg. Ez a
ren del ke zés nem al kal maz ha tó olyan ma gán in dít vány ra
bün tet he tõ bûncselekmény esetén, amely miatt a vádat a
magánvádló képviseli.

(4) Pró bá ra bo csá tás (72. §) ese tén a pró ba idõ tar ta ma az 
el évü lés ha tár ide jé be nem számít be.

(5)24 Ha az ügyész a vád eme lést el ha laszt ja, en nek tar ta -
ma az el évü lés ha tár ide jé be nem számít be.

[Te vé keny meg bá nás25

36. § (1) Nem bün tet he tõ, aki a sze mély el le ni (XII. fe je -
zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet) vagy va gyon el -
le ni (XVIII. fe je zet), há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem
sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel oko zott kárt a
sér tett nek köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg té rí tet te vagy a
bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it egyéb mó don jó vá -
tet te.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ az (1) be kez dés ben 
em lí tett bûn cse lek mé nyek ese té ben, ha az el kö ve tõ az öt
évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ
bûn cse lek ménnyel oko zott kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el já -
rás ke re té ben meg té rí tet te vagy a bûn cse lek mény ká ros
kö vet kez mé nye it egyéb módon jóvátette.

22 A 35. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 263. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. Az
ezen idõ pon tig ha tá lyos szö veg: „(2) Ha a bün te tõ el já rást fel füg gesz tik, a fel -
füg gesz tés tar ta ma az el évü lés ha tár ide jé be nem szá mít be. Ez a ren del ke zés
nem al kal maz ha tó, ha a bün te tõ el já rást azért füg gesz tik fel, mert az el kö ve tõ
ki lé te a nyo mo zás ban nem volt meg ál la pít ha tó, is me ret len he lyen tar tóz ko -
dik vagy el me be teg lett.”.

23 A 35. § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 2. §-a ik tat ta be, a ko ráb -
bi (3) be kez dés szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do sít va.

24 A 35. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 263. §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

25 A 36. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez -
dé sé nek d) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te, egy ben e
tör vény 264. §-a a ren del ke zés új szö ve gét 2007. ja nu ár 1. nap já tól ál la pí tot ta 
meg. A 2006. jú li us 1. nap já ig ha tá lyos ren del ke zés: „A cse lek mény tár sa da -
lom ra ve szé lyes sé gé nek meg szû né se 36. § Nem bün tet he tõ az, aki nek a cse -
lek mé nye az el bí rá lás kor már nem ve szé lyes vagy olyan cse kély fok ban ve -
szé lyes a tár sa da lom ra, hogy – sze mé lyé re is fi gye lem mel – a tör vény sze rint
al kal maz ha tó leg eny hébb bün te tés is szük ség te len.”.

(3) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá nak nincs he lye, ha
az el kö ve tõ

a) több szö rös vagy kü lö nös vissza esõ,
b) a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el,
c) bûn cse lek mé nye ha lált oko zott,
d) a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés fel -

füg gesz té sé nek pró ba ide je alatt vagy a szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té se mi att vég re haj tan dó sza bad ság vesz -
tés re íté lé se után, a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak be -
fe je zé se elõtt, il le tõ leg pró bá ra bo csá tás vagy vád eme lés
el ha lasz tá sá nak tartama alatt követte el.]

IV. fe je zet
Bün te té sek és in téz ke dé sek

I. cím
A bün te té sek

A bün te tés cél ja

37. § A bün te tés a bûn cse lek mény el kö ve té se mi att a
tör vény ben meg ha tá ro zott jog hát rány. A bün te tés cél ja a
tár sa da lom vé del me ér de ké ben an nak meg elõ zé se, hogy
akár az el kö ve tõ, akár más bûncselekményt kövessen el.

A bün te té si ne mek

38. § (1)26 Fõ bün te té sek
1. a sza bad ság vesz tés,
2. a köz ér de kû mun ka,
3. a pénz bün te tés.
(2) Mel lék bün te té sek
1. a köz ügyek tõl el til tás,
2. a fog lal ko zás tól el til tás,
3. a jár mû ve ze tés tõl el til tás,
4. a ki til tás,
5. a ki uta sí tás,
6.27 
7. a pénz mel lék bün te tés.
(3)28 A (2) be kez dés 2–5. pont já ban fel so rolt mel lék -

bün te té sek ön ál ló an, fõ bün te tés ki sza bá sa he lyett (88. §) is 
al kal maz ha tók, ha az al kal ma zá suk egyéb tör vé nyi
feltételei fennállnak.

A ha lál bün te tés

39. §29

26 A 38. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

27 A 38. § (2) be kez dé sé nek 6. pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2)
be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

28 A 38. § (3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

29 A 39. §-t az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.
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A sza bad ság vesz tés

40. § (1) A sza bad ság vesz tés élet fogy tig vagy ha tá ro -
zott ide ig tart.

(2)30 A ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés leg rö vi -
debb tar ta ma két hó nap, leg hosszabb tar ta ma ti zen öt év;
hal ma za ti vagy össz bün te tés, il le tõ leg bûn szer ve zet ben
tör té nõ elkövetés esetén húsz év.

(3)31 Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés az zal szem ben
szab ha tó ki, aki a bûn cse lek mény el kö ve té se kor a hu sza -
dik élet évét betöltötte.

41. § (1) A sza bad ság vesz tést bün te tés vég re haj tá si in té -
zet ben, fegy ház, bör tön vagy fog ház fo ko zat ban kell vég -
re haj ta ni. 

(2) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak rend jét, va la -
mint az el ítélt kö te le zett sé ge it és jo ga it kü lön jog sza bály
határozza meg.

(3) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt szü ne tel nek
az el ítélt nek azok az ál lam pol gá ri jo gai és kö te le zett sé gei,
ame lyek a bün te tés cél já val el len té te sek, így kü lö nö sen,
ame lyek re a közügyektõl eltiltás kiterjed.

42. § (1)32 Fegy ház ban kell vég re haj ta ni az élet fogy tig
tar tó sza bad ság vesz tést.

(2) Fegy ház ban kell vég re haj ta ni a há rom évi vagy en -
nél hosszabb tar ta mú sza bad ság vesz tést, ha

a) ál lam vagy em be ri ség el le ni bûn cse lek mény (X. és
XI. fe je zet),

b)33 1. ter ror cse lek mény (261. §), lé gi jár mû, vas úti, ví -
zi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra
al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se34 (262. §), vissza élés
rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel (263. §), vissza -
élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel [263/A. § (1)–(3) bek.],
fegy ver csem pé szet (263/B. §), bûn szer ve zet ben rész vé tel
(263/C. §),35 vissza élés nem zet kö zi szerzõdés által tiltott
fegyverrel (264/C. §),

2.36 az em ber ölés, az em ber rab lás, az em ber ke res ke de -
lem, az erõ sza kos kö zö sü lés, a sze mé rem el le ni erõ szak, a
ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság,37 a köz ve szély oko -

zás, a nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se38 és a rab -
lás sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [166. § (2) bek., 175/A. §
(2)–(4) bek., 175/B. § (3)–(6)39 bek., 197. § (2)–(3) bek.,
198. § (2)–(3) bek., 200. § (2)–(3) bek., 259. § (2)–(3) bek., 
261/A. § (3) bek., 321. § (3)–(4) bek.],

3.40 vissza élés ká bí tó szer rel sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
tei [282. § (2) bek., 282/A. § (2) és (3) bek., 282/B. § (2) és
(3) bek.],

c)41 élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ
ka to nai bûn cse lek mé nyek (XX. fejezet)
mi att szab ták ki.

(3)42 Fegy ház ban kell vég re haj ta ni a két évi vagy en nél
hosszabb tar ta mú sza bad ság vesz tést, ha az el ítélt több szö -
rös vissza esõ, vagy a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben
követte el.

43. § Bör tön ben kell vég re haj ta ni a sza bad ság vesz tést –
a 42. § ese tét ki vé ve –, ha

a) bûn tett mi att szab ták ki,
b) vét ség mi att szab ták ki és az el ítélt vissza esõ.

44. § Fog ház ban kell vég re haj ta ni a vét ség mi att ki sza -
bott sza bad ság vesz tést, ki vé ve, ha az el ítélt visszaesõ.

45. § (1)43 Ha a bí ró ság sza bad ság vesz tést al kal maz,
fegy há zat, bör tönt vagy fog há zat szab ki.

(2) A bün te tés ki sza bá sá nál irány adó kö rül mé nyek re
(83. §) – kü lö nö sen az el kö ve tõ sze mé lyi sé gé re és a bûn -
cse lek mény in dí té ká ra – te kin tet tel a tör vény ben elõ írt nál
eggyel szi go rúbb vagy eny hébb végrehajtási fokozat
határozható meg.

46. § (1) A bün te tés vég re haj tá sa alatt ta nú sí tott ki fo -
gás ta lan ma ga tar tás ese tén a bí ró ság úgy ren del kez het,
hogy a bün te tés hát ra le võ ré szét eggyel eny hébb fo ko zat -
ban kell vég re haj ta ni; ha pe dig az el ítélt a bün te tés vég re -
haj tás rend jét is mé tel ten és sú lyo san meg za var ja, a bí ró ság 
el ren del he ti, hogy a bün te tés hátralevõ részét eggyel szi -
go rúbb fokozatban hajtsák végre.

(2) Az el ítélt meg vál to zott ma ga tar tá sá ra fi gye lem mel a 
bí ró ság az (1) be kez dés alap ján ho zott ha tá ro za tát ha tá -
lyon kívül helyezheti.

38 A 42. § (2) be kez dés b) 2. al pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom
meg sze gé se” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek a)
pont ja ál la pí tot ta meg.

39 A 42. § (2) be kez dé sé nek b) 2. al pont já ban a 175/B. § (3)–(5) be kez dé -
sé re tör té nõ uta lás a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já val
ja ví tott szö veg.

40 A 42. § (2) be kez dé sé nek b) 3. al pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. A 3. al pon tot is mé tel ten
a 2003: II. tör vény 2. §-a ik tat ta be.

41 A 42. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja az 1993: XVII. tör vény 4. §-ának (2)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

42 A 42. § (3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. 

43 A 45. § (1) be kez dé se az 1987:III. tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.
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30 A 40. § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 4. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

31 A 40. § (3) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 2. §-a ik tat ta be.
32 A 42. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 4. §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
33 A 42. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény

3. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
34 A 42. § (2) be kez dé sé nek b) 1. al pont já ban a „lé gi jár mû, vas úti, ví zi,

köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta -
lom ba ke rí té se” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek a)
pont ja ál la pí tot ta meg, egy ben e tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
az al pont ból a „vissza élés ká bí tó szer rel (282. §) szö veg részt ha tá lyon kí vül
he lyez te.

35 A 42. § (2) be kez dé se b) 1. al pont já ban a „bûn szer ve zet lét re ho zá sa
(263/C. §)” szö veg részt „bûn szer ve zet ben rész vé tel (263/C. §)” szö veg rész -
re mó do sí tot ta a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja.

36 A 42. § (2) be kez dé sé nek b) 2. al pont ja a 2001: CXXI. tör vény 5.
§-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. 

37 A 200. §-t (ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság) a 37/2002. (IX. 4.)
AB ha tá ro zat meg sem mi sí tet te.



Fel té te les sza bad ság ra bo csá tás

47. § (1) A bí ró ság a ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítél tet fel té te les sza bad ság ra bo csát ja, ha – kü lö -
nö sen a bün te tés vég re haj tá sa alatt ta nú sí tott ki fo gás ta lan
ma ga tar tá sá ra és ar ra a kész sé gé re te kin tet tel, hogy tör -
vény tisz te lõ élet mó dot fog foly tat ni – ala po san fel te he tõ,
hogy a büntetés célja további szabadságelvonás nélkül is
elérhetõ.

(2) Fel té te les sza bad ság ra bo csá tás nak csak ak kor van
he lye, ha az elítélt

– fegy ház ban vég re haj tan dó bün te té sé nek leg alább
négy ötöd részét,

– bör tön ben vég re haj tan dó bün te té sé nek leg alább há -
rom ne gyed részét,

– fog ház ban vég re haj tan dó bün te té sé nek leg alább két -
har mad részét 

ki töl töt te.

(3)44 Há rom évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés ki -
sza bá sa ese tén – kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben – a
bí ró ság íté le té ben ak ként ren del kez het, hogy az el ítélt a
bün te té se fe le ré szé nek le töl té se után fel té te les sza bad ság -
ra bo csát ha tó. Ez a ren del ke zés nem al kal maz ha tó, ha az
elítélt többszörös visszaesõ.

(4)45 Nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra

a) akit olyan szán dé kos bûn cse lek mény mi att ítél tek
sza bad ság vesz tés re, ame lyet ko ráb bi vég re haj tan dó sza -
bad ság vesz tés re íté lé se után, a vég re haj tás be fe je zé se elõtt 
követett el,

b)46 aki a sza bad ság vesz tés bõl leg alább két hó na pot
nem töl tött ki,

c)47 

d)48 aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben kö vet te el.

e)49

44 A 47. § (3) be kez dé sét az 1997: LXXIII. tör vény 1. §-a ik tat ta be, és
egy ide jû leg a ko ráb bi (3) be kez dés szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do sí tot ta.
Az 1997: LXXIII. tör vénnyel be ik ta tott (3) be kez dés má so dik mon da tát az
1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
A má so dik mon da tot is mé tel ten a 2003: II. tör vény 3. §-a ik tat ta be.

45 A 47. § ere de ti (4) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1)
be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A 47. § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör -
vény 5. §-a ál la pí tot ta meg, amely nek szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör vény
1. §-a mó do sí tot ta (4) be kez dés re.

46 A 47. § (4) be kez dé sé nek b) pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény
4. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

47 A 47. § (4) be kez dé sé nek c)–e) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény
4. §-a ik tat ta be. A 47. § (4) be kez dé sé nek c) pont ját („a több szö rös vissza -
esõ,”) a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te.

48 A 47. § (4) be kez dé sé nek d) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 6. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

49 A 47. § (4) be kez dé sé nek e) pont ját („aki a há rom évi vagy en nél sú lyo -
sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ményt üz let sze rû en vagy
bûn szö vet ség ben kö vet te el.”) az 1998: LXXXVII. tör vény 4. §-a ik tat ta be.
A ren del ke zést a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

47/A. §50 (1) Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ki sza -
bá sa ese tén a bí ró ság az íté le té ben meg ha tá roz za a fel té te -
les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját, vagy a fel -
té te les sza bad ság ra bo csá tás le he tõ sé gét ki zár ja.

(2) Ha a bí ró ság a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás le he -
tõ sé gét nem zár ja ki, an nak leg ko ráb bi idõ pont ját leg alább
húsz év ben, ha az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést
olyan bûn cse lek mény mi att szab ta ki, amely nek bün tet he -
tõ sé ge nem évül el, legalább harminc évben határozza
meg.

47/B. §51 (1) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad -
ság vesz tés re íté lé se elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att
az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt ha -
tá ro zott tar ta mú vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik,
a bí ró ság a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ -
pont ját a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés  idõtarta -
máig el ha laszt ja.

(2) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
re íté lé se elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att az élet fogy -
tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl tör té nõ fel té te les sza bad ság -
ra bo csá tás alatt ha tá ro zott tar ta mú vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg -
szün te ti, és a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi
idõ pont ját a határozott tartamú szabadságvesztés idõtar ta -
má ig elhalasztja.

(3) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa alatt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att az élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa alatt ha tá ro -
zott tar ta mú sza bad ság vesz tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te -
les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját a ha tá ro -
zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés tar ta má ig, de legalább öt
és legfeljebb húsz év közötti idõtartamra elhalasztja.

(4) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa alatt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att az élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl tör té nõ fel té te les sza -
bad ság ra bo csá tás alatt ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz -
tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti,
és a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját
a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés tartamáig, de leg -
alább öt és legfeljebb húsz év közötti idõ tar tam ra el ha -
laszt ja.

(5) Ha az el ítél tet az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
bõl tör tént fel té te les sza bad ság ra bo csá tás alatt el kö ve tett
bûn cse lek mény mi att ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz -
tés re íté lik, a bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti,
és a fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont ját
a ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés tar ta má ig, de
legalább öt és legfeljebb húsz év közötti idõtartamra el ha -
laszt ja. 

50 A 47/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 6. §-a ik tat ta be, je len le gi szö ve gét
az 1998: LXXXVII. tör vény 5. §-a ál la pí tot ta meg.

51 A 47/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 5. §-a ik tat ta be.
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47/C. §52 (1) A bí ró ság az élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítél tet ak kor bo csát hat ja fel té te les sza bad ság ra,
ha a sza bad ság vesz tés bõl az el ítélt le töl töt te a bí ró ság ál tal
meg ha tá ro zott idõ tar ta mot, és ala po san fel te he tõ, hogy a
bün te tés cél ja to váb bi sza bad ság el vo nás nél kül is el ér he tõ.

(2) Nem bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra az el ítélt, ha
is mé tel ten élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés re íté lik. Ha a 
ko ráb bi élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tést még nem haj -
tot ták vég re, az is mé tel ten ki sza bott élet fogy tig tar tó
szabadságvesztés nem hajtható végre.

48. § (1)53 A fel té te les sza bad ság tar ta ma azo nos a sza -
bad ság vesz tés hát ra le võ ré szé vel, de leg alább egy év, élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés esetén tizenöt év.

(2) Ha a sza bad ság vesz tés hát ra le võ ré sze egy év nél rö -
vi debb, és vég re haj tá sát nem ren del ték el, a bün te tést – a
fel té te les sza bad ság le tel te után – a hát ra le võ rész utol só
nap já val kell kitöltöttnek tekinteni.

(3) A fel té te les sza bad ság tar ta má ra, de leg ke ve sebb
egy év re az el ítélt párt fo gó fel ügye let alá helyezhetõ.

(4) A bí ró ság a fel té te les sza bad sá got meg szün te ti, ha az 
el ítél tet a fel té te les sza bad ság alatt el kö ve tett bûn cse lek -
mény mi att vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re íté lik. Ha az 
el ítél tet egyéb bün te tés re íté lik, vagy ha a ma ga tar tá si sza -
bá lyo kat meg sze gi, a bíróság a feltételes szabadságot
megszüntetheti.

(5) A fel té te les sza bad ság meg szün te té se ese tén a fel té -
te les sza bad sá gon el töl tött idõ a sza bad ság vesz tés be nem
számít be.

48/A. §54 (1) Ha az el ítélt tel szem ben több ha tá ro zott
ide ig tar tó, össz bün te tés be nem fog lal ha tó sza bad ság vesz -
tést kell vég re haj ta ni, és a sza bad ság vesz té sek fo lya ma tos
vég re haj tá sa so rán a bí ró ság az el ítél tet bár mely sza bad -
ság vesz tés bõl fel té te les sza bad ság ra bo csá tot ta, a fel té te -
les sza bad ság mind ad dig nem kezd he tõ meg, amíg az el -
ítélt más sza bad ság vesz tést tölt.

(2) Ha a bí ró ság az el ítél tet több sza bad ság vesz tés bõl
bo csá tot ta fel té te les sza bad ság ra, az el ítélt a több fel té te les 
sza bad sá got egy ide jû leg párhuzamosan tölti.

(3) A 48. § (4) be kez dé se ese tén a pár hu za mo san töl tött
fel té te les sza bad sá gok mind egyi ké nél kü lön kell vizs gál -
ni, hogy a fel té te les sza bad ság meg szün te té sé nek feltételei 
fennállnak-e.

52 A 47/C. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 5. §-a ik tat ta be.
53 A 48. § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 6. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
54 A 48/A. §-t ere de ti leg az 1984:19. tör vény ere jû ren de let 2. §-a ik tat ta be 

(szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka), és az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1)
be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A 48/A. §-t az 1994: IX. tör vény 1. §-a is -
mé tel ten be ik tat ta (élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés bõl fel té te les sza bad -
ság ra bo csá tás meg szün te té sé nek ese tei), majd az 1998: LXXXIII. tör vény
93. §-ának (2) be kez dé se is mé tel ten ha tá lyon kí vül he lyez te. A je len leg ha tá -
lyos szö ve get az 1999: CXX. tör vény 3. §-a ik tat ta be.

A köz ér de kû mun ka55

49. §56 (1) A köz ér de kû mun ká ra ítélt kö te les a ré szé re –
a bí ró ság íté le té ben – meg ha tá ro zott mun kát vé gez ni. Az
el ítélt sze mé lyi sza bad sá ga egyéb ként nem kor lá toz ha tó.

(2) Köz ér de kû mun ka ként olyan mun ka vég zé se ha tá -
roz ha tó meg, ame lyet az el ítélt – fi gye lem mel egész sé gi
ál la po tá ra és kép zett sé gé re – elõ re lát ha tó an képes
elvégezni.

(3) A köz ér de kû mun kát az el ítélt – ha jog sza bály más -
ként nem ren del ke zik – he ten ként leg alább egy na pon, a
he ti pi he nõ na pon vagy a sza bad ide jé ben díjazás nélkül
végzi.

(4) A köz ér de kû mun ka leg rö vi debb tar ta ma egy nap,
leg hosszabb tar ta ma öt ven nap. Egy na pi köz ér de kû mun -
ká nak hat óra mun ka vég zés felel meg.

50. § (1)57 Ha az el ítélt a mun ka kö te le zett sé gé nek ön -
ként nem tesz ele get, a köz ér de kû mun ka, il le tõ leg en nek
hát ra lé võ ré sze he lyé be sza bad ság vesz tés lép. Ezt a sza -
bad ság vesz tést fogházban kell végrehajtani.

(2)58 A köz ér de kû mun ka, il le tõ leg en nek hát ra lé võ ré -
sze he lyé be lé põ sza bad ság vesz tést úgy kell meg ál la pí ta -
ni, hogy egy na pi köz ér de kû mun ká nak egy na pi sza bad -
ság vesz tés fe lel meg. Ilyen kor a sza bad ság vesz tés két
hónapnál rövidebb is lehet.

A pénz bün te tés

51. §59 (1) A pénz bün te tést úgy kell ki szab ni, hogy – fi -
gye lem mel a cse lek ménnyel el ért vagy el ér ni kí vánt anya -
gi elõny re is – meg kell ál la pí ta ni a pénz bün te tés na pi té te -
le i nek szá mát és – az el kö ve tõ va gyo ni, jö ve del mi, sze mé -
lyi vi szo nya i hoz és élet vi te lé hez mér ten – az egy na pi té -
tel nek meg fe le lõ össze get.

(2) A pénz bün te tés leg ki sebb mér té ke har minc, leg na -
gyobb mér té ke öt száz negy ven na pi té tel. Egy na pi té tel
össze gét leg alább száz, de leg fel jebb húsz ezer fo rint ban
kell meghatározni.

52. §60 A pénz bün te tést, meg nem fi ze té se ese tén, fog -
ház ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re kell át vál toz tat -
ni. Egy na pi té tel össze gé nek a he lyé be egy na pi sza bad -
ság vesz tés lép. Ilyen kor a sza bad ság vesz tés két hó nap nál
rö vi debb is le het.

55 A 49. §-t meg elõ zõ al cí met az 1993: XVII. tör vény 7. §-a ál la pí tot ta
meg.

56 A 49. § az 1997: LXXIII. tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
57 Az 50. § az 1993: XVII. tör vény 8. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
58 Az 50. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az 1998: LXXXVII. tör -

vény 7. §-a ik tat ta be.
59 Az 51. § az 1998: LXXXVII. tör vény 8. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
60 Az 52. § el sõ mon da ta az 1993: XVII. tör vény 10. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A sza kasz har ma dik mon da tát az 1998: LXXXVII. tör vény 9. §-a ik -
tat ta be.
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A köz ügyek tõl el til tás

53. § Azt, akit szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve té se
mi att vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél nek, és mél tat -
lan ar ra, hogy a köz ügyek ben részt ve gyen, azok gya kor lá -
sá tól el kell tiltani.

54. § (1) A köz ügyek tõl el til tott

a)61 nem ve het részt nép kép vi se le ti szerv tag ja i nak vá -
lasz tá sá ban, nép sza va zás ban és né pi kez de mé nye zés ben;

b) nem le het hi va ta los sze mély,

c) nem mû köd het nép kép vi se le ti szerv tes tü le té ben (bi -
zott sá gá ban),

d)62 nem vi sel het tiszt sé get tár sa dal mi szer ve zet ben,
köz tes tü let ben, köz ala pít vány ban,

e) nem ér het el ka to nai rend fo ko za tot,

f) nem kap hat bel föl di ki tün te tést és kül föl di ki tün te tés
el fo ga dá sá ra engedélyt.

(2) A köz ügyek tõl el til tott az íté let jog erõ re emel ke dé -
sé vel elveszti

a) mind azon tag sá gát, ál lá sát, tiszt sé gét, vagy meg bí za -
tá sát, amely nek el nye ré sét az (1) be kez dés kizárja,

b) ka to nai rend fo ko za tát, to váb bá bel föl di ki tün te té sét
és azt a jo gát, hogy kül föl di ki tün te tést viselhessen.

55. § (1) A köz ügyek tõl el til tás leg rö vi debb tar ta ma egy
év, leg hosszabb tar ta ma tíz év.

(2)63 A köz ügyek tõl el til tás tar ta ma az íté let jog erõ re
emel ke dé sé vel kez dõ dik. Eb be nem szá mít be le az az idõ,
amely alatt a köz ügyek tõl el til tás sal érin tett jo gok a 41. §
(3) be kez dé se ér tel mé ben szü ne tel nek, va la mint az az idõ
sem, amely alatt az el ítélt ki von ja ma gát a sza bad ság vesz -
tés vég re haj tá sa alól. Ha a fel té te les sza bad sá got nem
szün te tik meg, a fel té te les sza bad sá gon töl tött idõt a
közügyektõl eltiltás tartamába be kell számítani.

A fog lal ko zás tól el til tás

56. § (1)64 Fog lal ko zá sá tól azt le het el til ta ni, aki a bûn -
cse lek ményt

a) szak kép zett sé get igény lõ fog lal ko zás sza bá lya i nak
meg sze gé sé vel kö ve ti el, vagy

b) fog lal ko zá sá nak fel hasz ná lá sá val, szán dé ko san
követi el.

61 Az 54. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993: XVII. tör vény 11. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

62 Az 54. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 7. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

63 Az 55. § (2) be kez dé se az 1989:LIV. tör vény 1. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

64 Az 56. § ere de ti szö ve gé nek je lö lé sét az 1997: LXXIII. tör vény 4. § mó -
do sí tot ta (1) be kez dés re.

(2)65 A fog lal ko zás tól el til tás mel lék bün te tés al kal ma -
zá sa szem pont já ból fog lal ko zás nak mi nõ sül az is, ha az el -
kö ve tõ a gaz dál ko dó szer ve zet ál ta lá nos ve ze té sét el lá tó
szerv tag ja, il let ve igaz ga tó ja; a szö vet ke zet igaz ga tó sá gá -
nak vagy fel ügye lõ bi zott sá gá nak tag ja; a gaz da sá gi tár sa -
ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve fel ügye lõ bi zott sá gá nak 
tagja.

57. § (1)66 A fog lal ko zás tól el til tás vég le ges ha tá lyú
vagy ha tá ro zott ide ig tart. Vég le ges ha tállyal az tilt ha tó el,
aki a fog lal ko zás gya kor lá sá ra al kal mat lan, vagy ar ra mél -
tat lan. A ha tá ro zott ide ig tar tó el til tás leg rö vi debb tar ta ma
egy év, leghosszabb tartama tíz év.

(2) A köz ügyek tõl el til tás tar ta má nak szá mí tá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zést [55. § (2) be kez dés] fog lal ko zás tól
el til tás ese té ben meg fe le lõ en alkalmazni kell.

(3)67 Ha tá ro zott ide ig tar tó el til tás ese tén a szak kép zett -
sé get igény lõ fog lal ko zás új ból va ló gya kor lá sa at tól te he -
tõ füg gõ vé, hogy az el til tott a fog lal ko zás gya kor lá sá hoz
szük sé ges jár tas sá got az el til tás tar ta má nak le tel te után
meg ha tá ro zott mó don iga zol ja. A vég le ges ha tá lyú el til tás
alól a bí ró ság az el til tot tat ké re lem re men te sít he ti, ha az el -
til tás óta tíz év el telt, és az el til tott a fog lal ko zás gya kor lá -
sá ra al kal mas, il le tõ leg ar ra ér de mes. Nem men te sít he tõ,
aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben követte el, és mél -
tat lan ság miatt a bíróság a foglalkozástól véglegesen el til -
tot ta.

A jár mû ve ze tés tõl el til tás

58. § (1) A jár mû ve ze tés tõl el le het til ta ni azt, aki az en -
ge dély hez kö tött jár mû ve ze tés sza bá lya i nak meg sze gé sé -
vel kö ve ti el a bûn cse lek ményt, vagy bûn cse lek mé nyek
elkövetéséhez jármûvet használ.

(2) A jár mû ve ze tés tõl el til tás meg ha tá ro zott faj tá jú jár -
mû re is vonatkozhat.

59. § (1) A jár mû ve ze tés tõl el til tás vég le ges ha tá lyú
vagy ha tá ro zott ide ig tart. Vég le ges ha tállyal az tilt ha tó el,
aki a jár mû ve ze tés re al kal mat lan. A ha tá ro zott ide ig tar tó
el til tás leg rö vi debb tar ta ma egy év, leghosszabb tartama
tíz év.

(2) A köz ügyek tõl el til tás tar ta má nak szá mí tá sá ra [55. § 
(2) be kez dés], va la mint a fog lal ko zás hoz szük sé ges jár tas -
ság iga zo lá sá ra és a vég le ges el til tás aló li men te sí tés re vo -
nat ko zó ren del ke zést [57. § (3) be kez dés] a jár mû ve ze tés -
tõl eltiltás esetén megfelelõen alkalmazni kell.

65 Az 56. § (2) be kez dé sét az 1997: LXXIII. tör vény 4. §-a ik tat ta be.
66 Az 57. § (1) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 8. §-ának (1) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
67 Az 57. § (3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 8. §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
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A ki til tás

60. § (1)68 A tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben azt,
akit sza bad ság vesz tés re ítél nek, egy vagy több hely ség bõl
vagy az or szág meg ha tá ro zott ré szé bõl ki le het til ta ni, ha e
he lye ken tar tóz ko dá sa a közérdeket veszélyezteti.

(2) A ki til tás leg rö vi debb tar ta ma egy év, leg hosszabb
tar ta ma öt év. A köz ügyek tõl el til tás tar ta má nak szá mí tá -
sá ra vo nat ko zó ren del ke zést [55. § (2) be kez dés] ki til tás
ese té ben megfelelõen alkalmazni kell.

A ki uta sí tás

61. §69 (1) Azt a nem ma gyar ál lam pol gár el kö ve tõt, aki -
nek az or szág ban tar tóz ko dá sa nem kí vá na tos, a Ma gyar
Köz tár sa ság te rü le té rõl ki kell uta sí ta ni. A ki uta sí tott kö te -
les az or szág te rü le tét el hagy ni, és a ki uta sí tás tar ta ma alatt 
nem tér het vissza.

(2) Nem uta sít ha tó ki az, akit a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint me ne kült ként ismertek el.

(3)70 A ki uta sí tás vég le ges ha tá lyú, vagy ha tá ro zott ide -
ig tart. Vég le ges ha tállyal az uta sít ha tó ki, akit leg alább
tíz évi sza bad ság vesz tés re ítél nek ál lam vagy em be ri ség el -
le ni bûn cse lek mény (X. és XI. fe je zet), em ber rab lás
(175/A. §), em ber ke res ke de lem (175/B. §), ter ror cse lek -
mény (261. §), nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se
(261/A. §), lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz úti tö meg köz le ke -
dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom -
ba ke rí té se (262. §), fegy ver csem pé szet (263/B. §), vissza -
élés ká bí tó szer rel (282–282/B. §), il let ve bûn cse lek mény -
nek bûn szer ve zet ben (137. § 8. pont) tör té nõ el kö ve té se
mi att, és – fi gye lem mel az el kö ve tés jel le gé re, az el kö ve tõ
kap cso la ta i ra – az or szág ban tar tóz ko dá sa a köz biz ton sá -
got je len tõ sen ve szé lyez tet né. Az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló Egyezményben részes tagállam ál lam pol -
gá ra és annak családtagja végleges hatállyal nem  utasít -
ható ki.

(4) A ha tá ro zott ide ig tar tó ki uta sí tás leg rö vi debb tar ta -
ma egy év, leg hosszabb tar ta ma tíz év. A ki uta sí tás tar ta ma 
az íté let jog erõ re emel ke dé sé vel kez dõ dik. A ki uta sí tás
tar ta má ba nem szá mít be le az az idõ, amely alatt az el ítélt a 
szabadságvesztés-büntetését tölti.

(5) A vég le ges ha tá lyú ki uta sí tás alól a bí ró ság a ki u ta sí -
tot tat, ké rel mé re men te sít he ti, ha ar ra ér de mes, és a ki uta -
sí tás óta tíz év eltelt.

(6)71 A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén le te le pe dett ként
vagy be ván do rolt ként tar tóz ko dá si jog gal ren del ke zõ vel

szem ben ki uta sí tás nak csak olyan bûn cse lek mény el kö ve -
té se mi att le het he lye, amely öt évi vagy azt meg ha la dó
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(7) Ki uta sí tás nak csak tíz évi vagy azt meg ha la dó tar ta -
mú sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén le het he lye azzal
szemben,

a) aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén leg alább tíz éve
jog sze rû en tar tóz ko dik,

b) aki fi a tal ko rú,

c) aki nek a csa lá di élet tisz te let ben tar tá sá hoz va ló jo ga
sérülne

fel té ve, ha az el kö ve tõ nek az or szág ban tar tóz ko dá sa a
köz biz ton sá got je len tõ sen ve szé lyez tet né.

A va gyon el kob zás

62–63. §72 

A pénz mel lék bün te tés

64. § (1) Akit ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés re
ítél nek, és meg fe le lõ ke re se te (jö ve del me) vagy vagyona
van

a) pénz mel lék bün te tés re kell ítél ni, ha a bûn cse lek -
ményt ha szon szer zés cél já ból követi el,

b) pénz mel lék bün te tés re le het ítél ni, ha ez zel újabb
bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl ha tá so sab ban le het vissza -
tar ta ni.

(2)73 A pénz mel lék bün te tés leg ala cso nyabb össze ge tíz -
ezer fo rint, leg ma ga sabb össze ge tíz mil lió forint.

(3)74 

65. § (1) A pénz mel lék bün te tést meg nem fi ze tés ese tén
fog ház ban vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re kell át vál -
toz tat ni. Ha a fõ bün te tést vég re kell haj ta ni, en nek fo ko za -
ta a pénz mel lék bün te tés he lyé be lépõ szabadságvesztésre
is irányadó.

(2)75 A pénz mel lék bün te tés nek sza bad ság vesz tés re át -
vál toz ta tá sa ese tén ezer fo rint tól ti zen öt ezer fo rin tig ter je -
dõ összeg he lyett egy-egy na pi sza bad ság vesz tést kell szá -
mí ta ni. A pénz mel lék bün te tés he lyé be lé põ sza bad ság -
vesz tés egy nap nál rövidebb és két évnél hosszabb nem
lehet.

72 A 62–63. §-t a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

73 A 64. § (2) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 13. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

74 A 64. § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

75 A 65. § (2) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 14. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.
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68 A 60. § (1) be kez dé sé bõl a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká ra”
szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül 
he lyez te.

69 A 61. § az 1998: LXXXVII. tör vény 10. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
70 A 61. § (3)–(4) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 1. §-ának (1) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg.
71 A 61. § (6)–(7) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 1. §-ának (2) be kez dé -

se ik tat ta be.



A bün te tés vég re haj tá sát ki zá ró okok

66. § A bün te tés vég re haj tá sát ki zár ja
a) az el ítélt ha lá la,
b) az el évü lés,
c) a ke gye lem,
d) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok.

A bün te tés el évü lé se

67. § (1) A fõ bün te tés el évül:
a) ti zen öt évi sza bad ság vesz tés, va la mint en nél sú lyo -

sabb bün te tés ese tén húsz év,
b) tíz évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén

ti zen öt év,
c) öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén

tíz év,
d)76 öt évet el nem érõ sza bad ság vesz tés ese tén öt év,
e) köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés ese tén há rom év

el tel té vel.
(2)77 A ki uta sí tás vég re hajt ha tó sá ga elévül:
a) öt évi vagy ezt meg ha la dó tar tam ese tén tíz év,
b) öt évet el nem érõ tar tam ese tén öt év

el tel té vel.
(3) A pénz mel lék bün te tés há rom év el tel té vel évül el.
(4) Nem évül el az 1945. évi VII. tör vénnyel tör vény erõ -

re emelt és az 1440/1945. (V. 1.) ME szá mú ren de let tel
mó do sí tott és ki egé szí tett 81/1945. (II. 5.) ME szá mú ren -
de let 11. és 13. §-ában78 meg ha tá ro zott há bo rús bûn tet tek
mi att ki sza bott ti zen öt évi sza bad ság vesz tés vagy en nél
sú lyo sabb bün te tés, va la mint az em be ri ség el le ni egyéb
bûn cse lek mény (XI. fejezet) miatt kiszabott büntetés.

68. § (1) A fõ bün te tés el évü lé sé nek ha tár ide je a bün te -
tést ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján, ha
pe dig a bün te tés vég re haj tá sát fel füg gesz tik, a pró ba idõ le -
tel té nek nap ján kez dõ dik. Ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa alatt meg szö kik, az el évü lés határideje a
szökés napjával ismét elkezdõdik.

(2)79 A ki uta sí tás el évü lé sé nek ha tár ide je, ha fõ bün te tés
mel lett al kal maz zák, a fõ bün te tés vég re haj tá sa be fe je zé sé -
nek, il le tõ leg a vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé nek nap ján,
egyéb eset ben a ha tá ro zat jogerõre emelkedésének napján
kezdõdik.

76 A 67. § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja az 1993: XVII. tör vény
15. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

77 A 67. § (2) be kez dé sét be ik tat ta és a ko ráb bi (2)–(3) be kez dés szá mo zá -
sát (3)–(4) be kez dés re mó do sí tot ta a 2001: CXXI. tör vény 9. §-a.

78 Az Al kot mány bí ró ság a 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro za tá val a 81/1945.
(II. 5.) ME ren de let (Nbr.) 11. §-ának 1-4. és 6. pont ját, to váb bá 13. §-ának
1. és 3–7. pont ját meg sem mi sí tet te.

79 A 68. § (2) be kez dé sét be ik tat ta és a ko ráb bi (2)–(4) be kez dés szá mo zá -
sát (3)–(5) be kez dés re mó do sí tot ta a 2001: CXXI. tör vény 10. §-a.

(3) A pénz mel lék bün te tés el évü lé sé nek ha tár ide je a fõ -
bün te tés vég re haj tá sa be fe je zé sé nek, il le tõ leg vég re hajt -
ha tó sá ga meg szû né sé nek nap ján, ha pe dig a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sát fel füg gesz tik, a pró ba idõ le tel té nek
nap ján kez dõ dik.

(4) Az el évü lést fél be sza kít ja az el ítélt el len a bün te tés
vég re haj tá sa vé gett tett in téz ke dés. A fél be sza kí tás nap já -
val az el évü lés ha tár ide je ismét elkezdõdik.

(5) A pénz mel lék bün te tés al kal ma zá sa ese tén akár a fõ -
bün te tés, akár a mel lék bün te tés vég re haj tá sa iránt tett in -
téz ke dés mind két bün te tés elévülését félbeszakítja.

A bün te tés vég re haj tá sá nak ki zá rá sa élet fogy tig tar tó
sza bad ság vesz tés ese tén

69. §80 Élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ese tén a ha tá -
ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz tés és a köz ér de kû mun ka
nem hajt ha tó vég re.

II. cím
Az in téz ke dé sek

Az in téz ke dé si ne mek

70. § (1) In téz ke dé sek
1. a meg ro vás,
2. a pró bá ra bo csá tás,
3. a kény szer gyógy ke ze lés,
4. az al ko ho lis ták kény szer gyó gyí tá sa,
[4. 81 a kény szer gyó gyí tás]
5. az el kob zás,
6.82 va gyon el kob zás,
7. a párt fo gó fel ügye let,
8.83 a jo gi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó in téz ke dé -

sek.
(2)84 Az (1) be kez dés 1-3. pont já ban fel so rolt in téz ke -

dé sek ön ál ló an, bün te tés he lyett, a 4. pont já ban meg je lölt
in téz ke dés bün te tés mel lett, az 5. és 6. pont já ban meg je lölt 
in téz ke dés ön ál ló an, és bün te tés vagy in téz ke dés mel lett
is, a 7. pont já ban meg je lölt in téz ke dés bün te tés, illetve
intézkedés mellett alkalmazható.

80 A 69. § az 1993: XVII. tör vény 16. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
81 A 70. § (1) be kez dé sé nek 4. pont ját új on nan meg ál la pí tot ta az 1987:

III. tör vény 9. §-a. A ren del ke zés ha tály ba lé pé sé rõl az 1987: III. tör vény
42. §-ának (1) be kez dé se sze rint kü lön jog sza bály ren del ke zik.

82 A 70. § (1) be kez dé sé nek ere de ti 6. pont ját (szi go rí tott õri zet) az 1989:
LIV. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A 6. pont szö -
ve gét is mé tel ten a 2001: CXXI. tör vény 11. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

83 A 70. § (1) be kez dé sé nek 8. pont ját a 2001: CXXI. tör vény 11. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

84 A 70. § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 11. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.
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(3)85 Az (1) be kez dés 8. pont ja sze rin ti in téz ke dé sek rõl
kü lön tör vény ren del ke zik.

A meg ro vás

71. §86 (1) Meg ro vás ban kell ré sze sí te ni azt, aki nek a
cse lek mé nye az el bí rá lás kor már nem ve szé lyes, vagy oly
cse kély fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény
sze rint al kal maz ha tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy
más in téz ke dés – ide nem ért ve az el kob zást és a va gyon el -
kob zást – al kal ma zá sa is szük ség te len.

(2) A meg ro vás sal a ha tó ság a rosszal lá sát fe je zi ki, és
az el kö ve tõt fel hív ja, hogy a jö võ ben tar tóz kod jék bûn cse -
lek mény elkövetésétõl.

A pró bá ra bo csá tás

72. § (1)87 A bí ró ság a vét ség, va la mint a há rom évi sza -
bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn tett mi -
att a bün te tés ki sza bá sát pró ba idõ re el ha laszt hat ja, ha ala -
po san fel te he tõ, hogy a büntetés célja így is elérhetõ.

(2)–(3)88 

(4)89 Nem bo csát ha tó pró bá ra a több szö rös vissza esõ.

(5) A pró ba idõ tar ta ma egy év tõl há rom évig ter jed het; a 
tar ta mot évek ben kell meg ha tá roz ni.

(6)90 A pró bá ra bo csá tott párt fo gó fel ügye let alá he lyez -
he tõ. Ha a pró bá ra bo csá tott vissza esõ, párt fo gó fel ügye let
alatt áll.

73. § (1) A pró ba idõ egy íz ben, leg fel jebb egy év vel
meg hosszab bít ha tó, ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel -
ügye let ma ga tar tá si sza bá lya it meg sze gi.

85 A 70. § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 11. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. Lásd a jo gi sze méllyel szem ben al kal maz ha tó bün te tõ jo gi in téz ke -
dé sek rõl szó ló 2001: CIV. tör vényt.

86 A 71. § a 2006: LI. tör vény 265. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig ha tá lyos szö veg:

„71. § (1) Meg ro vás ban kell ré sze sí te ni azt, aki a cse lek mé nye tár sa da -
lom ra ve szé lyes sé gé nek cse kély fo ka (28. §) vagy cse kéllyé vá lá sa (36. §)
mi att nem bün tet he tõ.

(2) Meg ro vás ban ré sze sít he tõ az is, aki a cse lek mé nye tár sa da lom ra ve -
szé lyes sé gé nek meg szû né se (36. §) mi att nem bün tet he tõ, vagy aki nek a bün -
tet he tõ sé ge a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb ok ból [32. § e) pont] szûnt
meg.

(3) A meg ro vás sal a ha tó ság rosszal lá sát fe je zi ki, és az el kö ve tõt fel hív ja, 
hogy a jö võ ben tar tóz kod jék bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl.”.

87 A 72. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 4. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
88 A 72. § (2)–(3) be kez dé sét be ik tat ta és egy út tal a ko ráb bi (2)–(4) be kez -

dés szá mo zá sát (4)–(6) be kez dés re mó do sí tot ta az 1998: LXXXVII. tör vény
15. §-a. A ren del ke zé se ket a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

89 A 72. § (4) – ere de ti leg (2) – be kez dé se az 1984:19. tör vény ere jû ren de -
let 6. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

90 A 72. § (6) – ere de ti leg (4) – be kez dé sé nek má so dik mon da tát az
1984:19. tör vény ere jû ren de let 6. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

(2)91 A pró bá ra bo csá tást meg kell szün tet ni, és bün te -
tést kell ki szab ni, ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel -
ügye let ma ga tar tá si sza bá lya it sú lyo san meg sze gi, vagy a
pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att, va la mint
ha a pró ba idõ elõtt el kö ve tett bûn cse lek mény mi att a pró -
ba idõ alatt el íté lik.

(3) A (2) be kez dés ese tén kí vül a pró ba idõ el tel té vel az
el kö ve tõ bün tet he tõ sé ge megszûnik.

A kény szer gyógy ke ze lés

74. § (1) Sze mély el le ni erõ sza kos vagy köz ve szélyt
oko zó bün te ten dõ cse lek mény el kö ve tõ jé nek kény szer -
gyógy ke ze lé sét kell el ren del ni, ha el me mû kö dé sé nek kó -
ros ál la po ta mi att nem bün tet he tõ, és tar ta ni kell at tól,
hogy ha son ló cse lek ményt fog el kö vet ni, fel té ve, hogy
bün tet he tõ sé ge ese tén egy évi szabadságvesztésnél súlyo -
sabb büntetést kellene kiszabni.

(2) A kény szer gyógy ke ze lést az er re ki je lölt, zárt in té -
zet ben hajt ják végre.

(3) A kény szer gyógy ke ze lést meg kell szün tet ni, ha
szük sé ges sé ge már nem áll fenn.

Az al ko ho lis ták kény szer gyó gyí tá sa

75. § Az el kö ve tõ kény szer gyó gyí tá sa ren del he tõ el, ha
bûn cse lek mé nye al ko ho lis ta élet mód já val függ össze, és
hat hó na pot meg ha la dó, vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés -
re íté lik.

[Kény szer gyógy ítás92

75. § Az el kö ve tõ kény szer gyó gyí tá sa ren del he tõ el, ha
bûn cse lek mé nye al ko ho lis ta, il le tõ leg ká bí tó szer él ve zõ
vagy ká bí tó ha tá sú anya got fo gyasz tó élet mód já val függ
össze, és hat hó na pot meg ha la dó, vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz tés re íté lik.]

76. §93

Az el kob zás

77. §94 § (1) El kell ko boz ni azt a dol got,
a) ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez esz kö zül

hasz nál tak, vagy ar ra szántak,

91 A 73. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 301. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

92 A 75. §-t és al cí mét új on nan meg ál la pí tot ta az 1987: III. tör vény 11. §-a. 
A ren del ke zés ha tály ba lé pé sé rõl az 1987: III. tör vény 42. §-ának (1) be kez -
dé se sze rint kü lön jog sza bály ren del ke zik.

93 A 76. §-t az 1990: XIV. tör vény 4. § (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

94 A 77. § a 2001: CXXI. tör vény 12. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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b) amely nek bir tok lá sa a köz biz ton sá got ve szé lyez te ti,
vagy jog sza bály ba üt kö zik,

c) amely bûn cse lek mény el kö ve té se út ján jött létre,
d) amely re a bûn cse lek ményt el kö vet ték.
(2) El kell ko boz ni azt a saj tó ter mé ket, amely ben a bûn -

cse lek mény meg va ló sul.
(3) Az (1) be kez dés a) és d) pont ja ese té ben az el kob zást 

nem le het el ren del ni, ha a do log nem az el kö ve tõ tu laj do -
na, ki vé ve, ha a tu laj do nos az el kö ve tés rõl elõ ze te sen tu -
dott, fel té ve, hogy az el kob zás mel lõ zé sét nem zet kö zi jogi
kötelezettség nem zárja ki.

(4)95 Az el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö ve -
tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot mi att nem bün tet -
he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban részesítették.

(5) Nincs he lye el kob zás nak a cse lek mény bün tet he tõ -
sé gé nek el évü lé sé re meg ál la pí tott idõ, de leg alább öt év
elteltével.

(6) Nem le het el ren del ni an nak a do log nak az el kob zá -
sát, amely re a va gyon el kob zás kiterjed.

(7)96 Az el kob zott do log tu laj don jo ga tör vény el té rõ
ren del ke zé se hi á nyá ban az államra száll.

77/A. §97 (1) A 77. § (1) be kez dé sé nek a) és d) pont já -
ban meg ha tá ro zott eset ben az el kob zás ki vé te le sen mel -
lõz he tõ, ha az el kö ve tõ re vagy a tu laj do nos ra a bûn cse lek -
mény sú lyá val arány ban nem ál ló, mél tány ta lan hát rányt
je len te ne, fel té ve, hogy az el kob zás mel lõ zé sét  nem zet -
közi jo gi kö te le zett ség nem zár ja ki.

(2) Az (1) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha az el kö ve tõ a
bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben követte el.

Va gyon el kob zás98

77/B. § (1) Va gyon el kob zást kell el ren del ni arra
a) a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl ere dõ va gyon ra,

ame lyet az el kö ve tõ a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán
vagy az zal össze füg gés ben szerzett,

b) a va gyon ra, ame lyet az el kö ve tõ bûn szer ve zet ben
 való rész vé te le ide je alatt szerzett,

c) a va gyon ra, amely a bûn cse lek mény el kö ve té sé bõl
ere dõ, a bûn cse lek mény el kö ve té se so rán vagy az zal
össze füg gés ben szer zett vagyon helyébe lépett,

d) a va gyon ra, ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té se cél -
já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te lek biz -
to sí tá sa vé gett szol gál tat tak vagy arra szántak,

95 A 77. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 266. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig ha tá -
lyos szö veg: „(4) Az el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö ve tõ gyer -
mek kor, kó ros el me ál la pot vagy a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé -
nek cse kély fo ka mi att nem bün tet he tõ.”.

96 A 77. § (7) be kez dé se a 2003: II. tör vény 5. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
97 A 77/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 17. §-a ik tat ta be, szö ve gét a

2001: CXXI. tör vény 13. §-a ál la pí tot ta meg.
98 Az al cí met és a 77/B. §-t a 2001: CXXI. tör vény 14. §-a ik tat ta be.

e)99 a va gyon ra, amely az adott va gyo ni elõny tár gya
volt.

(2) A va gyon el kob zást el kell ren del ni ar ra a bûn cse lek -
mény el kö ve té sé bõl ere dõ, a bûn cse lek mény el kö ve té se
so rán vagy az zal össze füg gés ben szer zett va gyon ra is,
amellyel más gaz da go dott. Ha gaz dál ko dó szer ve zet gaz -
da go dott ilyen va gyon nal, a va gyon el kob zást vele szem -
ben kell elrendelni.

(3) Ha az el kö ve tõ, vagy a (2) be kez dés sze rint gaz da go -
dott sze mély meg halt, il le tõ leg a gaz dál ko dó szer ve zet át -
ala kult, a va gyon el kob zást a jog utód dal szem ben kell el -
ren del ni ar ra az (1) be kez dés sze rin ti va gyon ra, amelyre a
jogutódlás történt.

(4) Az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben, az el len ke zõ bi -
zo nyí tá sá ig va gyon el kob zás alá esõ va gyon nak kell te kin -
te ni a bûn szer ve zet ben va ló rész vé tel ide je alatt szerzett
valamennyi vagyont.

(5) Va gyon el kob zás nem ren del he tõ el
a) ar ra a va gyon ra, amely a bün te tõ el já rás so rán ér vé -

nye sí tett pol gá ri jo gi igény fe de ze té ül szolgál,
b) ar ra a va gyon ra, ame lyet jó hi sze mû en, el len ér ték fe -

jé ben szereztek,
c) az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben, ha a va gyon tör vé -

nyes ere de te bi zo nyí tott.

77/C. §100 (1) A va gyon el kob zást pénz összeg ben ki fe -
jez ve kell el ren del ni,

a) ha a va gyon már nem lel he tõ fel,
b) ha a 77/B. § alap ján va gyon el kob zás alá esõ va gyon

az egyéb va gyon tól nem kü lö nít he tõ el, vagy az el kü lö ní -
té se arány ta lan ne héz sé get okozna,

c) a 77/B. § (5) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro -
zott esetben.

(2)101 A va gyon el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az
el kö ve tõ gyer mek kor vagy kó ros el me ál la pot mi att nem
bün tet he tõ, vagy ha az el kö ve tõt meg ro vás ban  részesí -
tették.

(3) Az el kob zott va gyon tör vény el té rõ ren del ke zé se
 hiányában az ál lam ra száll.

(4) A 77/B. § és a 77/C. § al kal ma zá sá ban va gyo non an -
nak hasz nát, a va gyo ni ér té kû jo got, kö ve te lést, to váb bá
bár mely pénz ben ki fe jez he tõ ér ték kel bí ró elõnyt is érteni
kell.

A szi go rí tott õri zet

78–81. §102

99 A 77/B. § (1) be kez dé sé nek e) pont ját a 2003: II. tör vény 6. §-a ik tat ta be.
100 A 77/C. §-t a 2001: CXXI. tör vény 15. §-a ik tat ta be.
101 A 77/C. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 267. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig
ha tá lyos szö veg: „(2) A va gyon el kob zást ak kor is el kell ren del ni, ha az el kö -
ve tõ gyer mek kor, kó ros el me ál la pot vagy a cse lek mény tár sa da lom ra ve szé -
lyes sé gé nek cse kély fo ka mi att nem bün tet he tõ.”.

102 A 78–81. §-okat az 1989: LIV. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te.
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A párt fo gó fel ügye let

82. §103 (1) Párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé nek ak kor
van he lye, ha a fel té te les sza bad ság (48. §), il let ve a pró ba -
idõ (72. §, 89. §) ered mé nyes el tel té hez az el kö ve tõ rend -
sze res fi gye lem mel kí sé ré se szük sé ges. A pró bá ra bo csá -
tott vagy a fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re ítélt vissza -
esõ [72. § (6) bek., 89. § (6) bek.] va la mint az, aki vel szem -
ben a vád eme lést el ha lasz tot ták, párt fo gó fel ügye let alatt
áll. Ki uta sí tás mel lék bün te tés mel lett párt fo gó fel ügye let
el ren de lé sé nek nincs he lye.

(2) A bí ró ság az íté let ben ren del kez het ar ról, hogy az el -
ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sa ese tén párt fo gó fel -
ügye let alatt áll; a bí ró ság az íté le té ben a kü lön ma ga tar tá si 
sza bá lyo kat is meg ha tá roz hat ja.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott párt fo gó fel -
ügye let tar ta ma azo nos a fel té te les sza bad ság, a pró ba idõ
és a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta má val, de leg fel jebb
öt év.

(4) A párt fo gó fel ügye let alatt ál ló sze mély kö te les a
jog sza bály ban és ha tá ro zat ban elõ írt ma ga tar tá si sza bá -
lyo kat meg tar ta ni, a párt fo gó fel ügye lõ vel rend sze res kap -
cso la tot tar ta ni, és ré szé re az el len õr zés hez szük sé ges fel -
vi lá go sí tást meg ad ni.

(5) A bí ró ság, il let ve vád eme lés el ha lasz tá sa ese tén az
ügyész ha tá ro za tá ban a párt fo gó fel ügye let cél já nak elõ se -
gí té se ér de ké ben kü lön ma ga tar tá si sza bály ként kö te le -
zett sé ge ket és ti lal ma kat ír hat elõ. A bí ró ság, il let ve az
ügyész el ren del he ti, hogy a párt fo golt

a) a bûn cse lek mény el kö ve té sé ben részt vett, meg ha tá -
ro zott sze méllyel ne tart son kap cso la tot;

b) a bûn cse lek mény sér tett jé tõl, il le tõ leg an nak la ká sá -
tól, mun ka he lyé tõl vagy at tól a ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mény tõl, aho vá a sér tett jár, tart sa tá vol ma gát;

c) meg ha tá ro zott jel le gû nyil vá nos he lye ket ne lá to gas -
son;

d) nyil vá nos he lyen ne fo gyasszon sze szes italt;
e) meg ha tá ro zott he lyen és idõ kö zön ként, meg ha tá ro -

zott szerv nél vagy sze mély nél je lent kez zék;
f) ve gye fel a kap cso la tot a me gyei mun ka ügyi  köz -

ponttal, vagy az ön kor mány zat nál köz mun ká ra je lent kez -
zen be;

g) meg ha tá ro zott ta nul má nyo kat foly tas son;
h) – hoz zá já ru lá sa ese tén – meg ha tá ro zott gyógy ke ze -

lés nek vagy gyó gyí tó el já rás nak ves se alá ma gát;
i)104 [ve gyen részt a párt fo gó fel ügye lõ ál tal szer ve zett

cso por tos fog lal ko zá son vagy a Párt fo gó Fel ügye lõi Szol -
gá lat kö zös sé gi fog lal koz ta tó já nak prog ram ja sze rin ti más 
fog lal ko zá son.]

(6) A bí ró ság, il let ve az ügyész az (5) be kez dés ben fel -
so rolt ma ga tar tá si sza bá lyo kon kí vül más ma ga tar tá si sza -
bá lyo kat is elõ ír hat, kü lö nös te kin tet tel a bûn cse lek mény
jel le gé re, az oko zott kár ra és az el kö ve tõ tár sa dal mi be il -
lesz ke dé sé nek esé lye i re.

103 A 82. § a 2005: XCI. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
104 A 82. § (5) be kez dé sé nek i) pont ja ha tály ba lé pé sé rõl a 2005: XCI. tör -

vény 29. §-ának (4) be kez dé se alap ján kü lön tör vény ren del ke zik.

V. fe je zet
A bün te tés ki sza bá sa

A bün te tés ki sza bá sá nak el vei

83. §105 (1) A bün te tést – cél já nak (37. §) szem elõtt tar -
tá sá val – a tör vény ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött úgy
kell ki szab ni, hogy iga zod jék a bûn cse lek mény és az el kö -
ve tõ tár sa da lom ra ve szé lyes sé gé hez, a bû nös ség fo ká hoz,
to váb bá az egyéb sú lyo sí tó és eny hí tõ kö rül mé nyek hez.

(2)–(4)106 

84. §107

A hal ma za ti bün te tés

85. § (1) Bûn hal ma zat (12. §) ese tén egy bün te tést kell
ki szab ni.

(2)108 A fõ bün te tést  a bûn hal ma zat ban lé võ bûn cse lek -
mé nyek bün te té si té te lei kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala -
pul vé te lé vel kell kiszabni.

(3)109 Ha a tör vény a bûn hal ma zat ban le võ bûn cse lek -
mé nyek kö zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott ide ig tar tó sza -
bad ság vesz tést ren del, a (2) be kez dés sze rin ti bün te té si té -
tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér he ti el az
egyes bûn cse lek mé nyek re meg ál la pí tott bün te té si tételek
felsõ határának együttes tartamát.

85/A. §110 (1) A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXVI. Fe je -
zet) ese tén a 85. § (1)–(2) be kez dé se i nek ren del ke zé sei
irány adók az zal, hogy a fõ bün te tést a bûn hal ma zat ban lé -
võ bûn cse lek mé nyek re a 87/C. § alap ján ki szab ha tó bün te -
té sek kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala pul vé te lé vel kell ki -
szab ni.

105 A 83. § az 1998: LXXXVII. tör vény 18. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
106 A 83. § (2)–(4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek 

e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
107 A 84. §-t az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -

sem mi sí tet te.
108 A 85. § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 18. §-ával meg ál la pí tott

és a Ma gyar Köz löny 1993. évi 50. szá má ban meg je lent he lyes bí tés nek meg -
fe le lõ szö veg.

109 A 85. § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 19. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

110 A 85/A. §-t az 1998: XIX. tör vény 607. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta
be, szö ve gét a 2006: LI. tör vény 268. §-a ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés
2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon tig ha tá lyos szö veg:

„85/A. § (1) A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXV. Fe je zet) ese tén a 85. §
(1)–(2) be kez dé se i nek ren del ke zé sei irány adók az zal, hogy a fõ bün te tést a
bûn hal ma zat ban lé võ bûn cse lek mé nyek re a 87/C. § alap ján ki szab ha tó bün -
te té sek kö zül a leg sú lyo sabb nak az ala pul vé te lé vel kell ki szab ni.

(2) A tár gya lás ról le mon dás ese tén (Be. XXV. Fe je zet), ha a tör vény a
bûn hal ma zat ban lé võ bûn cse lek mé nyek kö zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott
ide ig tar tó sza bad ság vesz tést ren del, a 87/C. § alap ján ki szab ha tó leg sú lyo -
sabb bün te té si té tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér he ti el az
egyes bûn cse lek mé nyek re a 87/C. § alap ján ki szab ha tó bün te té sek együt tes
tar ta mát.”.
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(2) A tár gya lás ról le mon dás ese tén (Be. XXVI. Fe je zet), 
ha a tör vény a bûn hal ma zat ban lé võ bûn cse lek mé nyek kö -
zül leg alább ket tõ re ha tá ro zott ide ig tar tó sza bad ság vesz -
tést ren del, a 87/C. § alap ján ki szab ha tó leg sú lyo sabb bün -
te té si té tel fel sõ ha tá ra a fe lé vel emel ke dik, de az nem ér -
he ti el az egyes bûn cse lek mé nyek re a 87/C. § alapján ki -
szab ha tó büntetések együttes tartamát.

86. § (1) Bûn hal ma zat ese tén a bûn hal ma zat ban le võ
bár me lyik bûn cse lek mény mi att al kal maz ha tó mel lék bün -
te tést ki lehet szabni.

(2) A mel lék bün te tés hal ma za ti bün te tés ese té ben sem
ha lad hat ja meg a tör vény ben meg ha tá ro zott leg ma ga sabb
mér té ket, illetve tartamot.

A bün te tés eny hí té se

87. § (1)111 A bün te té si té tel nél eny hébb fõ bün te tés
szab ha tó ki, ha an nak leg ki sebb mér té ke a 83. § ren del ke -
zé se i re fi gye lem mel túl szigorú.

(2)112 Az (1) be kez dés alap ján, ha a bün te té si té tel leg ki -
sebb mér té ke

a) tíz évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett leg ke ve sebb öt évi
sza bad ság vesz tést;

b) öt évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett leg ke ve sebb két évi
sza bad ság vesz tést;

c) két évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett leg ke ve sebb egy
évi sza bad ság vesz tést;

d) egy évi sza bad ság vesz tés, ehe lyett rö vi debb tar ta mú
sza bad ság vesz tést, köz ér de kû mun kát, vagy ha – az el kö -
ve tõ kü lö nös mél tány lást ér dem lõ sze mé lyi kö rül mé nye i re 
fi gye lem mel – ez is túl szigorú, pénzbüntetést;

e) egy év nél rö vi debb tar ta mú sza bad ság vesz tés, ehe -
lyett köz ér de kû mun kát vagy pénz bün te tést

le het ki szab ni.

(3) Kí sér let és bûn se gély ese té ben, ha a (2) be kez dés
a)–d) pont jai alap ján ki szab ha tó bün te tés is túl szi go rú, a
bün te tést a (2) be kez dés so ron kö vet ke zõ pont ja alapján
kell kiszabni.

(4) Ha a tör vény kor lát lan eny hí tést en ged, bár mely
bün te té si nem leg ki sebb mér té ke is kiszabható.

(5)113 

111 A 87. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 19. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

112 A 87. § (2)–(3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 7. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

113 A 87. § (5) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 13. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be (szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka ki sza bá sa), ame lyet az 1993:
XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lye zett. Az (5) be -
kez dést is mé tel ten az 1998: LXXXVII. tör vény 21. §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be, a ren del ke zést a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

87/A. §114

87/B. §115

A bün te tés ki sza bá sa tár gya lás ról le mon dás ese tén

87/C. §116 A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXVI. Fe je zet)
ese tén a sza bad ság vesz tés mér té ke117

a) az öt évet meg ha la dó, de nyolc év nél nem sú lyo sabb
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att a
három évet, 

b) a há rom évet meg ha la dó, de öt év nél nem sú lyo sabb
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att a
két évet,

c) a há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény mi att a hat hónapot
nem ha lad hat ja meg.

Fõ bün te tés he lyett al kal ma zott mel lék bün te tés

88. §118 Mel lék bün te tés fõ bün te tés he lyett ön ál ló bün te -
tés ként ak kor al kal maz ha tó, ha a bûn cse lek mény bün te té si 
té te le há rom évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb, és a
bün te tés cél ja így is el ér he tõ. Ön ál ló bün te tés ként csak egy 
mel lék bün te tést le het ki szab ni.

A bün te tés vég re haj tá sá nak fel füg gesz té se

89. § (1) Az egy évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés
vagy a pénz bün te tés vég re haj tá sa pró ba idõ re fel füg geszt -
he tõ, ha – kü lö nö sen az el kö ve tõ sze mé lyi kö rül mé nye i re
fi gye lem mel – ala po san fel te he tõ, hogy a bün te tés cél ja
annak végrehajtása nélkül is elérhetõ.

(2) Kü lö nös mél tány lást ér dem lõ eset ben az egy év nél
hosszabb, de a két évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sa is felfüggeszthetõ.

(3)119 A pénz bün te tés pró ba ide je egy év; a vét ség mi att
ki sza bott sza bad ság vesz tés egy év tõl há rom évig, a bûn tett 
mi att ki sza bott sza bad ság vesz tés két év tõl öt évig ter je dõ
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114 A 87/A. §-t az 1997: LXXIII. tör vény 6. §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg a
ko ráb bi 87/A. § je lö lé sét 87/B. §-ra mó do sí tot ta. A 87/A. §-t a 2003: II. tör -
vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

115 A 87/B. §-t – 87/A. §-ként – az 1987: III. tör vény 14. §-a ik tat ta be.
A je lö lé sét az 1997: LXXIII. tör vény 6. §-a mó do sí tot ta 87/B. §-ra. A sza -
kaszt és al cí mét (A bün te tés ki sza bá sá nak mel lõ zé se) az 1999: CX. tör vény
175. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

116 A 87/C. §-t és al cí mét az 1998: XIX. tör vény 607. §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be.

117 A 87/C. § be ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 269. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jé vel lép ha tály ba. Az ezen idõ pon -
tig ha tá lyos szö veg: „87/C. § A tár gya lás ról le mon dás (Be. XXV. Fe je zet)
ese tén a sza bad ság vesz tés mér té ke”.

118 A 88. § el sõ mon da ta az 1993: XVII. tör vény 20. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

119 A 89. § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 23. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.



pró ba idõ re füg geszt he tõ fel. A pró ba idõt évek ben kell
meg ha tá roz ni, és az a ki sza bott szabadságvesztésnél rövi -
debb nem lehet.

(4) Ha az el kö ve tõt több ször íté lik azo nos ne mû, pró ba -
idõ re fel füg gesz tett bün te tés re, és még egyik bün te tés pró -
ba ide je sem telt el, az elõ zõ bün te tés pró ba ide je az utób bi
bün te tés pró ba ide jé nek leteltéig meghosszabbodik.

(5) Ha az el kö ve tõn olyan sza bad ság vesz tést haj ta nak
vég re, amely mi att a fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sát
nem le het el ren del ni, a pró ba idõ a sza bad ság vesz tés tar ta -
má val meghosszabbodik.

(6)120 A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel füg gesz -
té sé vel egy ide jû leg az el kö ve tõ párt fo gó fel ügye let alá he -
lyez he tõ. Ha az el kö ve tõ vissza esõ, párt fo gó felügyelet
alatt áll.

90. § A bün te tés vég re haj tá sa nem füg geszt he tõ fel, ha

a) a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sá nak be fe je zé se elõtt vagy fel füg gesz té sé nek
pró ba ide je alatt követték el,

b)121 az el kö ve tõ több szö rös vissza esõ,

c)122 az el kö ve tõ a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet ben
kö vet te el.

d)–e)123 

91. § (1) A fel füg gesz tett bün te tést vég re kell haj ta ni, ha

a) a pró ba idõ alatt meg ál la pít ják, hogy a bün te tés vég re -
haj tá sát a 90. §-ban fog lalt ki zá ró ok el le né re füg gesz tet ték 
fel,

b)124 az el kö ve tõt a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek -
mény mi att vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítélik,

c) az el kö ve tõ a párt fo gó fel ügye let ma ga tar tá si sza bá -
lya it sú lyo san megszegi.

(2)125

(3)126 A fel füg gesz tett pénz bün te tést ak kor is vég re kell
haj ta ni, ha az el kö ve tõt a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse -
lek mény mi att fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re, köz ér -
de kû mun ká ra vagy vég re haj tan dó pénzbüntetésre ítélik.

120 A 89. § (6) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az 1993: XVII. tör vény
21. §-a ik tat ta be.

121 A 90. § ere de ti b) pont ját („az el kö ve tõ vissza esõ”) az 1993: XVII. tör -
vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A b) pon tot is mé tel -
ten be ik tat ta az 1998: LXXXVII. tör vény 24. §-a, („az el kö ve tõ több szö rös
vissza esõ”), a ren del ke zést a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

122 A 90. § c) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény 24. §-a ik tat ta be, szö ve -
gét a 2001: CXXI. tör vény 16. §-a ál la pí tot ta meg.

123 A 90. § d) és e) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény 24. §-a ik tat ta be,
és a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

124 A 91. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja az 1993: XVII. tör vény 22. § (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

125 A 91. § (2) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. § (1) be kez dé se ha -
tá lyon kí vül he lyez te.

126 A 91. § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 22. § (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

91/A. §127 A bün te tés vég re haj tá sá nak ke gye lem bõl tör -
tént fel füg gesz té se ese tén a vég re haj tás el ren de lé sé re a fel -
füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá ra vo nat ko zó ren del ke -
zést [91. § (1) bek. b) és c) pont ja és (3) bek.] meg fe le lõ en
al kal maz ni kell.

Az össz bün te tés

92. § (1)128 Ha az el kö ve tõt több, ha tá ro zott ide ig tar tó
sza bad ság vesz tés re íté lik, és az el kö ve tõ va la mennyi bûn -
cse lek ményt a leg ko ráb ban ho zott íté let jog erõ re emel ke -
dé sét meg elõ zõ en kö vet te el, a jog erõ sen ki sza bott bün te -
té se ket összbüntetésbe kell foglalni.

(2)129

(3)130 A pénz bün te tés és a köz ér de kû mun ka he lyé be lé -
põ sza bad ság vesz tés (50. §, 52. §) össz bün te tés be nem
foglalható.

93. §131 Az össz bün te tés tar ta mát úgy kell meg ha tá roz -
ni, mint ha hal ma za ti bün te tést szab ná nak ki. Az össz bün -
te tés tar ta má nak azon ban el kell ér nie a leg sú lyo sabb bün -
te tést, de nem ér he ti el a bün te té sek együt tes tar ta mát.

94. § (1) Kü lön bö zõ fo ko zat ban vég re haj tan dó sza bad -
ság vesz té sek össz bün te tés be fog la lá sa ese tén az össz bün -
te tést ab ban a fo ko zat ban kell vég re haj ta ni, ame lyik kö zü -
lük a leg szi go rúbb. Ha azon ban az össz bün te tés mér té ke
há rom év vagy azt meg ha la dó tar ta mú, il le tõ leg több szö -
rös vissza esõ nél két év vagy ezt meg ha la dó tar ta mú, az
össz bün te tés vég re haj tá si fokozatát ennek figyelem be vé -
te lé vel kell meghatározni.

(2) Ha az (1) be kez dés al kal ma zá sá val meg ál la pí tan dó
vég re haj tá si fo ko zat az el ítélt szá má ra mél tány ta lan hát -
rányt je len te ne, eggyel eny hébb fokozat állapítható meg.

95. §132

96. § (1) Mel lék bün te té sek nem fog lal ha tók össz bün te -
tés be, úgy szin tén a pénz mel lék bün te tés he lyé be lé põ sza -
bad ság vesz tés sem.

(2) Azo nos tar ta mú mel lék bün te té sek kö zül – a pénz -
mel lék bün te tés133 ki vé te lé vel – azt kell vég re haj ta ni, ame -
lyik az el ítélt re hát rá nyo sabb. Ez irány adó a fõ bün te tés he -
lyett al kal ma zott mellékbüntetésekre is.

127 A 91/A. §-t az 1998: XXII. tör vény 1. §-a ik tat ta be. Lásd az Al kot -
mány bí ró ság 31/1997. (V. 16.) AB ha tá ro za tát.

128 A 92. § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 25. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

129 A 92. § (2) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának (2) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

130 A 92. § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 23. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

131 A 93. § az 1998: LXXXVII. tör vény 26. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
132 A 95. §-t az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon

kí vül he lyez te.
133 A 96. § (2) be kez dé sé bõl „a va gyon el kob zás és” szö veg részt a 2001:

CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
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A kü lö nös és a több szö rös vissza esõk re vo nat ko zó
ren del ke zé sek134

97. §135 (1)136 A kü lö nös és a több szö rös vissza esõ vel
szem ben – amennyi ben a tör vény más ként nem ren del ke -
zik – az újabb bûn cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha -
tá ra sza bad ság vesz tés ese tén a fe lé vel emel ke dik, de nem
ha lad hat ja meg a ti zen öt évet. Hal ma za ti bün te tés ese tén a
85. § (2) be kez dé se sze rin ti bün te té si té telt, a tár gya lás ról
le mon dás ese tén a 87/C. § sze rin ti bün te té si té telt kell a fe -
lé vel emel ni.

(2) A bün te tés a 87. § (2) be kez dé se alap ján csak kü lö -
nös mél tány lást ér dem lõ eset ben enyhíthetõ.

(3)137 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sú lyo sabb jog -
kö vet kez mé nyek nem al kal maz ha tók, ha e tör vény Kü lö -
nös Ré sze a kü lö nös vissza esõ ként tör té nõ el kö ve tést a
bûn cse lek mény sú lyo sab ban mi nõ sü lõ eseteként rendeli
büntetni.

A bûn szer ve zet ben tör té nõ el kö ve tés re vo nat ko zó
ren del ke zé sek138

98. § (1) Az zal szem ben, aki az öt évi vagy ezt meg ha la -
dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek -
ményt bûn szer ve zet ben (137. § 8. pont) kö vet te el, a bûn -
cse lek mény bün te té si té te lé nek fel sõ ha tá ra a két sze re sé re
emel ke dik, de a húsz évet nem ha lad hat ja meg. Hal ma za ti
bün te tés ese tén a 85. § (2) be kez dé se sze rin ti bün te té si té -
telt, a tár gya lás ról le mon dás esetén a 87/C. § szerinti
büntetési tételt kell alapul venni.

(2)139 

(3) Az zal szem ben, aki a bûn cse lek ményt bûn szer ve zet -
ben kö vet te el, mel lék bün te tés ként ki til tás nak is helye
van.

(4) A bûn cse lek mény bûn szer ve zet ben tör té nõ el kö ve -
té sé nek meg ál la pí tá sa ese tén az e tör vény ben a bûn cse lek -
mény bûn szö vet ség ben tör té nõ el kö ve té sé nek ese té re
meg ál la pí tott jogkövetkezmények nem alkalmazhatók.

134 A 97. §-t meg elõ zõ al cím az 1993: XVII. tör vény 24. §-a ál tal meg ál la -
pí tott, és a Ma gyar Köz löny 1993. évi 50. szá má ban meg je lent he lyes bí tés -
nek meg fe le lõ szö veg.

135 A 97. § az 1993: XVII. tör vény 24. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
136 A 97. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta az 1998:  LXXXVII. tör vény

27. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
137 A 97. § (3) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 27. §-ának (2) be -

kez dé se ik tat ta be.
138 A 98. §-t (több szö rös vissza esõ re vo nat ko zó sza bá lyok) az 1993:

XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. Az al cí met
és a 98. §-t is mé tel ten a 2001: CXXI. tör vény 17. §-a ál la pí tot ta meg.

139 A 98. § (2) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek
e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

Az elõ ze tes fog va tar tás és a há zi õri zet be szá mí tá sa140

99. § (1) A ki sza bott sza bad ság vesz tés be, köz ér de kû
mun ká ba, pénz bün te tés be, il le tõ leg pénz mel lék bün te tés be 
az elõ ze tes fog va tar tás és a há zi õri zet tel jes ide jét be kell
szá mí ta ni.

(2) A be szá mí tás nál egy na pi elõ ze tes fog va tar tás egy
na pi sza bad ság vesz tés nek, egy na pi köz ér de kû mun ká nak, 
il let ve egy na pi tételnek felel meg. 

(3) Há zi õri zet be szá mí tá sa ese tén egy na pi köz ér de kû
mun ká nak, il let ve egy na pi té tel pénz bün te tés nek egy nap,
egy na pi sza bad ság vesz tés nek an nak vég re haj tá si fo ko za -
tá hoz iga zod va, a bí ró ság dön té sé tõl füg gõ en há rom nap -
tól öt na pig terjedõ házi õrizetben töltött idõ felel meg.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti be szá mí tás után fenn ma ra dó
há zi õri zet tar ta mát egy na pi sza bad ság vesz tés ként kell
beszámítani.

(5) A pénz mel lék bün te tés be tör té nõ be szá mí tás ra a
65. § (2) be kez dé se sze rin ti szá mí tás irányadó.

VI. fe je zet
Men te sí tés a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ

hát rá nyok alól

A men te sí tés ha tá lya

100. § (1) A men te sí tés foly tán az el ítélt men te sül azon
hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól, ame lye ket az el íté lés hez
jogszabály fûz.

(2) A men te sí tett sze mély bün tet len elõ éle tû nek te kin -
ten dõ, és nem tar to zik szá mot ad ni olyan el ítél te tés rõl,
amely re néz ve men te sí tés ben ré sze sült.141

(3) Újabb bûn cse lek mény el kö ve té se ese tén a men te sí -
tés nem ter jed ki azok ra a hát rá nyos kö vet kez mé nyek re,
ame lye ket e tör vény a ko ráb bi elítéléshez fûz.

A men te sí tés mód ja

101. § Az el ítélt men te sí tés ben ré sze sül het
a) a tör vény ere jé nél fog va,
b) bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján,
c) ke gye lem út ján.

A tör vé nyi men te sí tés

102. § (1)142 A tör vény ere jé nél fog va áll be a men te sí tés
a) köz ér de kû mun ka, pénz bün te tés és fõ bün te tés he lyett 

al kal ma zott mel lék bün te tés ese tén az íté let jog erõ re emel -
ke dé sé nek nap ján;

140 Az al cí met és a 99. §-t a 2003: II. tör vény 8. §-a ál la pí tot ta meg.
141 Lásd a bûn ügyi nyil ván tar tás ról és a ha tó sá gi er köl csi bi zo nyít vány ról

szó ló 1999: LXXXV. tör vényt
142 A 102. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 26. §-ával meg ál la pí tott 

szö veg.
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b) fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ese tén a pró ba idõ le -
tel té nek napján;

c) gon dat lan vét ség mi att ki sza bott sza bad ság vesz tés
ese tén a bün te tés ki töl té sé nek, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá ga
megszûnésének napján;

d) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, egy évet
meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés ese tén a bün te tés ki töl -
té sét, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá gá nak meg szû né sét követõ
három év elteltével;

e) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, egy évet
meg ha la dó, de öt év nél nem hosszabb sza bad ság vesz tés
ese tén a bün te tés ki töl té sét, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá gá nak 
meg szû né sét követõ öt év elteltével;

f) szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, öt évet
meg ha la dó, ha tá ro zott tar ta mú sza bad ság vesz tés ese tén a
bün te tés ki töl té sét, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá gá nak meg -
szû né sét követõ tíz év elteltével.

(2) Az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben a men te sí tés nem
áll be, il le tõ leg ha tá lyát vesz ti, ha a bün te tés vég re haj tá sát
el ren de lik. Ilyen kor a men te sí tés re a fel nem füg gesz tett
bün te tés szabályai az irányadók.

(3)143

A bí ró sá gi men te sí tés

103. § (1) 144 A bí ró ság a szán dé kos bûn cse lek mény
 miatt vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re ítél tet, ké re lem re, 
men te sí tés ben ré sze sít he ti, ha er re ér de mes, és a sza bad -
ság vesz tés ki ál lá sá tól, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá ga meg -
szû né sé tõl a 102. § (1) be kez dé sé nek d), e), il let ve f) pont -
ja i ban meg ha tá ro zott idõ fe le már el telt.

(2)145 Az ér de mes ség el bí rá lá sá nál fi gye lem be kell ven -
ni az el ítélt nek a fõ bün te tés ki töl té se óta foly ta tott élet -
mód ját, to váb bá azt, hogy – amennyi ben er re mód ja volt –
jó vá tet te-e a cse lek mé nyé vel okozott sérelmet.

104. §146 (1) A bí ró ság elõ ze tes men te sí tés ben ré sze sít -
he ti az el ítél tet, ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát fel -
füg gesz ti, és az el ítélt a men te sí tés re ér de mes.

(2) Az elõ ze tes men te sí tés ha tá lyát vesz ti, ha a fel füg -
gesz tett bün te tés vég re haj tá sát elrendelik.

A men te sí tés egy sé ges sé ge

105. § Mel lék bün te tés al kal ma zá sa ese tén az el ítélt a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól mind ad dig nem

men te sül, il le tõ leg nem men te sít he tõ, amíg a mel lék bün te -
tés vég re haj tá sa be nem fe je zõ dött vagy vég re hajt ha tó sá ga 
meg nem szûnt. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik a pénz -
mel lék bün te tés re, ha elõ ze tes bí ró sá gi men te sí tést mon da -
nak ki, va la mint a foglalkozástól, illetõleg a jármûve ze tés -
tõl eltiltásra.

A ke gyel mi men te sí tés

106. § A köz tár sa sá gi el nök147 az el ítél tet ke gye lem bõl
men te sí tés ben ré sze sít he ti ak kor is, ha e tör vény sze rint
en nek egyéb ként nincs helye.

VII. fe je zet
A fi a tal ko rú ak ra vo nat ko zó ren del ke zé sek

A fi a tal ko rú

107. § (1) Fi a tal ko rú az, aki a bûn cse lek mény el kö ve té -
se kor ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te, de a ti zen nyol ca -
di kat még nem.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a fi a tal ko rú ak ra a je len fe -
je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell alkalmazni.

[Te vé keny meg bá nás148

107/A. § Nem bün tet he tõ a fi a tal ko rú, ha a sze mély el le -
ni (XII. fe je zet I. és III. cím), köz le ke dé si (XIII. fe je zet)
vagy va gyon el le ni (XVIII. fe je zet), öt évi sza bad ság vesz -
tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek ménnyel
oko zott kárt a sér tett nek köz ve tí tõi el já rás ke re té ben meg -
té rí tet te vagy a bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it
egyéb mó don jó vá tet te.]

Bün te tés és in téz ke dés al kal ma zá sa

108. § (1) A fi a tal ko rú val szem ben al kal ma zott bün te tés 
vagy in téz ke dés cél ja el sõ sor ban az, hogy a fi a tal ko rú he -
lyes irány ba fej lõd jék, és a tár sa da lom hasznos tagjává
váljék.

(2) Bün te tést ak kor kell ki szab ni, ha in téz ke dés al kal -
ma zá sa nem cél ra ve ze tõ.

(3)149 Sza bad ság el vo nás sal já ró in téz ke dést al kal maz ni
vagy bün te tést ki szab ni csak ak kor le het, ha az in téz ke dés
vagy a bün te tés cél ja más módon nem érhetõ el.

147 Az 1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol
jog sza bály El nö ki Ta ná csot vagy an nak el nö két em lí ti, ezen a köz tár sa sá gi
el nö köt kell ér te ni.

148 A 107/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 270. §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2007. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

149 A 108. § (3) be kez dé sét az 1995: XLI. tör vény 1. §-a ik tat ta be.
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143 A 102. § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

144 A 103. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 27. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

145 A 103. § (2)–(3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be -
kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te és a 27. § (2) be kez dé se a ko ráb bi (4) be kez -
dés szá mo zá sát (2) be kez dés re mó do sí tot ta.

146 A 104. § az 1993: XVII. tör vény 28. §-ával meg ál la pí tott szö veg.



Bün te té sek és in téz ke dé sek

109. § (1)150 
(2) A fi a tal ko rú val szem ben in téz ke dés ként ja ví tó in té -

ze ti ne ve lés is alkalmazható.

A sza bad ság vesz tés

110. § (1)151 A fi a tal ko rú ra ki szab ha tó sza bad ság vesz -
tés leg rö vi debb tar ta ma bár mely bûn cse lek mény esetén
egy hónap.

(2) A bûn cse lek mény el kö ve té se kor ti zen ha to dik élet -
évét be töl tött fi a tal ko rú ra ki szab ha tó sza bad ság vesz tés
leghosszabb tartama

a)152 élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün tet he tõ
bûn cse lek mény ese tén tizenöt év;

b) tíz évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mé nyek ese tén tíz év.

(3)153 Az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is bün -
tet he tõ bûn cse lek mény el kö ve té se kor ti zen ha to dik élet -
évét be nem töl tött fi a tal ko rú ra ki szab ha tó sza bad ság vesz -
tés leghosszabb tartama tíz év.

(4) A (2) és (3) be kez dés ese tén kí vül a fi a tal ko rú ra ki -
szab ha tó sza bad ság vesz tés leg hosszabb tar ta ma öt év ak -
kor, ha a bûn cse lek mény öt évet meg ha la dó sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(5) A bün tet he tõ ség el évü lé se ha tár ide jé nek szá mí tá sá -
nál és a vissza esõk re vo nat ko zó ren del ke zé sek szem pont -
já ból a (2)–(4) be kez dé sek ben meg ha tá ro zott idõtartam az
irányadó.

111. § (1) A fi a tal ko rú sza bad ság vesz té sét a fi a tal ko rú -
ak bün te tés vég re haj tá si in té ze té ben kell végrehajtani.

(2) A fi a tal ko rú ak bör tö né ben kell vég re haj ta ni a sza -
bad ság vesz tést, ha

a) a fi a tal ko rút bûn tett mi att két évi vagy en nél hosz -
szabb tar ta mú sza bad ság vesz tés re ítélik,

b) az egy évi vagy en nél hosszabb tar ta mú sza bad ság -
vesz tés re ítélt fi a tal ko rú vissza esõ vagy szán dé kos bûn -
cse lek mény el kö ve té sét meg elõ zõ en szán dé kos bûn cse -
lek mény mi att ja ví tó in té ze ti nevelésre ítélték.

(3) A (2) be kez dés ese tén kí vül a sza bad ság vesz tést a
 fiatalkorúak fog há zá ban kell végrehajtani.

(4) Ha az el ítélt a sza bad ság vesz tés meg kez dé se kor hu -
szon egye dik élet évét be töl töt te vagy a vég re haj tás alatt
töl ti be, a bí ró ság a 42–44. §-ok alap ján ha tá roz za meg a
sza bad ság vesz tés végrehajtásának fokozatát.

150 A 109. § (1) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

151 A 110. § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 28. §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

152 A 110. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993: XVII. tör vény 30. §-ának 
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

153 A 110. § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 30. §-ának (3) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

Fel té te les sza bad ság ra bo csá tás

112. § (1)154 A fi a tal ko rú a sza bad ság vesz tés bõl ak kor
bo csát ha tó fel té te les sza bad ság ra, ha

a) a fi a tal ko rú ak bör tö né ben vég re haj tan dó bün te té sé -
nek leg alább há rom ne gyed részét,

b) a fi a tal ko rú ak fog há zá ban vég re haj tan dó bün te té sé -
nek leg alább két har mad ré szét kitöltötte.

(2)155 

A köz ér de kû mun ka156

113. §157 Fi a tal ko rú val szem ben köz ér de kû mun kát ak -
kor le het ki szab ni, ha az íté let meg ho za ta la kor ti zen nyol -
ca dik életévét betöltötte.

A pénz bün te tés

114. § (1) Fi a tal ko rú ra pénz bün te tést ak kor le het ki -
szab ni, ha ön ál ló ke re se te (jö ve del me) vagy meg fe le lõ
vagyona van.

(2) A pénz bün te tést és a pénz mel lék bün te tést be hajt ha -
tat lan sá ga ese tén kell sza bad ság vesz tés re átváltoztatni.

A köz ügyek tõl el til tás

115. § Fi a tal ko rút csak egy évet meg ha la dó sza bad ság -
vesz tés ki sza bá sa ese tén le het a köz ügyek tõl eltiltani.

A ki til tás

116. § A meg fe le lõ csa lá di kör nye zet ben élõ fi a tal ko rú
nem tilt ha tó ki ab ból a hely ség bõl, amely ben családja él.

A pró bá ra bo csá tás

117. § (1) Fi a tal ko rú val szem ben pró bá ra bo csá tás nak
bár mely bûn cse lek mény ese tén helye van.

(2)158 A pró ba idõ tar ta ma egy év tõl két évig ter jed het; a
tar ta mot évek ben és hó na pok ban kell meg ha tá roz ni.

(3) A bí ró ság a 73. § (2) be kez dés ese tén ja ví tó in té ze ti
ne ve lést ren del el vagy bün te tést szab ki.

154 A 112. § ere de ti szö ve gét (1) be kez dés je lö lés re mó do sí tot ta és a
(2) be kez dést be ik tat ta az 1999: CXX. tör vény 5. §-a.

155 A 112. § (2) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 5. §-a ik tat ta be, és  a
2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

156 A 113. § al cí mét az 1997: LXXIII. tör vény 8. §-a ál la pí tot ta meg.
157 A 113. § az 1997: LXXIII. tör vény 8. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
158 A 117. § (2) be kez dé se az 1995: XLI. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
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A ja ví tó in té ze ti ne ve lés

118. § (1) Ja ví tó in té ze ti ne ve lést a bí ró ság ak kor ren del
el, ha a fi a tal ko rú ered mé nyes ne ve lé se ér de ké ben in té ze ti
elhelyezése szükséges.

(2)159 A ja ví tó in té ze ti ne ve lés tar ta ma egy év tõl há rom
évig terjedhet.

(3) A bí ró ság azt, aki a ja ví tó in té zet ben leg alább egy
évet el töl tött, ide ig le ne sen el bo csát ja az in té zet bõl, ha a ki -
sza bott ja ví tó in té ze ti ne ve lés fe lét már le töl töt te és ala po -
san fel te he tõ, hogy az in téz ke dés cél ja to váb bi ja ví tó in té -
ze ti ne ve lés nél kül is el ér he tõ. Az ide ig le nes el bo csá tás
tar ta ma azo nos a javítóintézeti nevelés hátralevõ részével,
de legalább egy év.

(4) A bí ró ság az ide ig le nes el bo csá tást meg szün te ti, ha a 
fi a tal ko rút az ide ig le nes el bo csá tás alatt el kö ve tett bûn cse -
lek mény mi att sza bad ság vesz tés re íté lik vagy ja ví tó in té -
ze ti ne ve lé sét ren de lik el. Ha a fi a tal ko rú val szem ben a bí -
ró ság más bün te tést szab ki vagy in téz ke dést al kal maz, il -
let ve a fi a tal ko rú a párt fo gó fel ügye let sza bá lya it  meg -
szegi, a bíróság az ideiglenes elbocsátást megszüntetheti.

(5)160 Az ide ig le nes el bo csá tás meg szün te té se ese tén az
ide ig le nes el bo csá tá son töl tött idõ a ja ví tó in té ze ti ne ve lés -
be nem számítható be.

(6) Azt, aki a ti zen ki len ce dik élet évét be töl töt te, a ja ví -
tó in té zet bõl el kell bocsátani.

[Kény szer gyó gyí tás161

118/A. § A fi a tal ko rú kény szer gyó gyí tá sá nak (75. §) ak -
kor is he lye van, ha a bí ró ság a ja ví tó in té ze ti ne ve lést ren -
de li el.]

A párt fo gó fel ügye let

119. §162 A fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés re ítélt, a
pró bá ra bo csá tott, a fel té te les sza bad ság ra bo csá tott, a ja -
ví tó in té zet bõl ide ig le ne sen el bo csá tott és az a fi a tal ko rú,
aki vel szem ben a vád eme lést el ha lasz tot ták, párt fo gó fel -
ügye let alatt áll.

Hal ma za ti és össz bün te tés

120. § (1) A hal ma za ti és az össz bün te tés a 110. § (2) be -
kez dé sé nek a) pont ja ese tén nem ha lad hat ja meg a húsz -
évi, b) pont ja és a (3) be kez dés ese tén a ti zen öt évi, a
(4) be kez dés ese tén a hét év és hat hó na pi sza badság vesz -
tést.

159 A 118. § (2)–(4) be kez dé se az 1995: XLI. tör vény 3. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

160 A 118. § (5)–(6) be kez dé sét az 1995: XLI. tör vény 3. §-a ik tat ta be.
161 A 118/A. §-t és al cí mét az 1987: III. tör vény 17. §-a ik tat ta be. A ren -

del ke zés ha tály ba lé pé sé rõl az 1987: III. tör vény 42. §-ának (1) be kez dé se
alap ján kü lön jog sza bály ren del ke zik.

162 A 119. § az 1995: XLI. tör vény 4. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2)163 Ja ví tó in té ze ti ne ve lés és sza bad ság vesz tés ta lál -
ko zá sa ese tén össz bün te tés ként a sza bad ság vesz tést kell
vég re haj ta ni. En nek tar ta mát a bí ró ság leg fel jebb egy év -
vel meg hosszab bít hat ja, ha er re a 108. §-ban meg ha tá ro -
zott cél el éré se ér de ké ben szük ség van. A meg hosszab bí -
tás tar ta ma azon ban a javítóintézeti nevelés hátralevõ
részét nem érheti el.

(3)164

Egy sé ges in téz ke dés165

120/A. § (1) Ha a bí ró ság a fi a tal ko rú val szem ben több
olyan ja ví tó in té ze ti ne ve lést ren delt el, ame lye ket az egy -
sé ges in téz ke dés el ren de lé se kor még nem haj tot tak vég re,
vagy ame lye ket fo lya ma to san haj ta nak vég re, a bí ró ság a
fi a tal ko rú val szem ben egy sé ges intézkedésként javító in té -
ze ti nevelést rendel el.

(2)166 Az egy sé ges in téz ke dés ként el ren delt ja ví tó in té -
ze ti ne ve lés tar ta mát úgy kell meg ál la pí ta ni, hogy az ne le -
gyen rö vi debb a leg hosszabb tar ta mú ja ví tó in té ze ti ne ve -
lés nél, de ne ér je el az el ren delt ja ví tó in té ze ti ne ve lé sek
együt tes tar ta mát. A ja ví tó in té ze ti nevelés tartama ilyen -
kor sem haladhatja meg a három évet.

Az elõ ze tes fog va tar tás be szá mí tá sa167

120/B. §168 (1) Az el ren delt ja ví tó in té ze ti ne ve lés be az
elõ ze tes fog va tar tás tel jes ide jét be kell szá mí ta ni.

(2) A be szá mí tás nál egy na pi elõ ze tes fog va tar tás egy
na pi ja ví tó in té ze ti ne ve lés nek felel meg.

Men te sí tés a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok alól

121. § (1) A fi a tal ko rú el ítélt a tör vény ere jé nél fog va
men te sül

a) az íté let jog erõ re emel ke dé sé nek nap ján, ha a ki sza -
bott sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát felfüggesztik,

b)169 a bün te tés ki töl té sé nek, il le tõ leg vég re hajt ha tó sá -
ga meg szû né sé nek nap ján, ha szán dé kos bûn cse lek mény
mi att egy évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés re ítélték;

163 A 120. § (2) be kez dé se az 1995: XLI. tör vény 5. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

164 A 120. § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

165 Az al cí met és a 120/A. §-t az 1995: XLI. tör vény 6. §-a ik tat ta be.
166 A 120/A. § (2) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 29. §-ával meg -

ál la pí tott szö veg.
167 Az al cí met az 1995: XLI. tör vény 7. §-a ik tat ta be.
168 A 120/B. §-t az 1995: XLI. tör vény 7. §-a ik tat ta be.
169 A 121. § (1) be kez dé sé nek b)–c) pont ja az 1993: XVII. tör vény

31. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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c) a bün te tés ki töl té sé nek vagy vég re hajt ha tó sá ga meg -
szû né sé nek nap já tól szá mí tott há rom év el tel té vel, ha
szán dé kos bûn cse lek mény mi att egy évet meg ha la dó, de öt 
év nél nem hosszabb vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés re
ítél ték.

(2)170 A szán dé kos bûn cse lek mény mi att ki sza bott, egy
évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés ki töl té se után a bí ró ság
a fi a tal ko rút, ké re lem re, men te sí tés ben ré sze sí ti, ameny -
nyi ben erre érdemes.

(3) A fi a tal ko rú men te sí té sét nem aka dá lyoz za az, hogy
a pénz mel lék bün te tés vég re haj tá sa nem fe je zõ dött be,
vagy vég re hajt ha tó sá ga nem szûnt meg.

VIII. fe je zet
A ka to nák ra vo nat ko zó ren del ke zé sek

Az el kö ve tõk

122. § (1)171 E tör vény al kal ma zá sá ban ka to na a Ma gyar 
Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú, a Ha tár õr ség hi va tá sos
és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja, va la mint a Rend õr ség, a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és a pol gá ri nem zet biz ton -
sá gi szolgálatok hivatásos állományú tagja.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a ka to nák ra a je len fe je zet -
ben fog lalt el té ré sek kel kell alkalmazni.

(3)172 
(4) Ka to nai bûn cse lek ményt tet tes ként csak ka to na kö -

vet het el.

Más ál lam ka to ná ja el len el kö ve tett bûn cse lek mény173

122/A. § (1) A XX. Fe je zet ren del ke zé sei sze rint bün te -
ten dõ az a ka to na, aki az ott meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt

a) a szö vet sé ges fegy ve res erõ174 ka to ná já val szem ben,
vagy

b)175 az Egye sült Nem ze tek vagy más nem zet kö zi szer -
ve zet fel ké ré sé re kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett
hu ma ni tá ri us te vé keny ség, bé ke fenn tar tás vagy hu ma ni tá -
ri us mû ve let ke re té ben, il le tõ leg egyéb kül föl di szolgálat
során más állam katonájával szem ben
szol gá la ti fel adat kö zös el lá tá sa alatt kö ve ti el.

170 A 121. § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 31. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

171 A 122. § (1) be kez dé se a 2004: CXXXI. tör vény 1. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

172 A 122. § (3) be kez dé sét a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

173 Az al cí met és a 122/A–122/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 30. §-a
ik tat ta be.

174 A 122/A. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ból a „(368. §)” szö veg részt a
2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

175 A 122/A. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2004: CXXXI. tör vény
2. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Az (1) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sá ban a szö -
vet sé ges fegy ve res erõ ka to ná ja a szö vet sé ges fegy ve res
erõ ál la ma rend õr sé gé nek, il le tõ leg pol gá ri vé del mi szol -
gá la tá nak tag ja, b) pont já nak al kal ma zá sá ban más ál lam
ka to ná ja a más ál lam rend õr sé gé nek, il le tõ leg pol gá ri vé -
del mi szol gá la tá nak tagja is.

122/B. §176 A XX. Fe je zet sze rint bün te ten dõ az a ka to -
na is, aki az ott meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt a szö vet sé -
ges fegy ve res erõk ben tel je sí tett szol gá la ta so rán, il let ve
az Egye sült Nem ze tek vagy más nem zet kö zi szer ve zet fel -
ké ré sé re kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett hu ma ni tá -
ri us te vé keny ség, bé ke fenn tar tás vagy hu ma ni tá ri us mû -
ve let ke re té ben kö ve ti el.

A bün tet he tõ sé get ki zá ró okok

123. § (1) Nem bün tet he tõ a ka to na a pa rancs ra vég re -
haj tott cse lek mé nyért, ki vé ve, ha tud ta, hogy a pa rancs
vég re haj tá sá val bûn cse lek ményt kö vet el.

(2) A pa rancs ra el kö ve tett bûn cse lek mé nyért a pa ran -
csot adó tet tes ként fe lel.

(3)177

A bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok

124. §178 A 73. § (2) be kez dé sé nek ese tét ki vé ve nem
bün tet he tõ ka to nai vét ség mi att az el kö ve tõ, ha a tet tes
szol gá la ti vi szo nyá nak meg szû né se óta egy év el telt.

A bûn cse lek mény el bí rá lá sa fe gyel mi jog kör ben

125. §179

A ha lál bün te tés al kal ma zá sa

126. §180

176 A 122/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 30. §-a ik tat ta be, szö ve gét a
2004: CXXXI. tör vény 3. §-a ál la pí tot ta meg.

177 A 123. § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

178 A 124. § az 1998: LXXXVII. tör vény 31. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
179 A 125. §-t az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon

kí vül he lyez te.
180 A 126. §-t az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon

kí vül he lyez te.
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A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa ka to nai fog dá ban181

127. §182 (1)183 Ha az el ítélt a szol gá lat ban meg tart ha tó,
ka to nai fog dá ban kell vég re haj ta ni a ka to ná ra ki sza bott,
egy évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tést a 44. §-ban
meg ha tá ro zott eset ben.

(2) Ha az el ítélt szol gá la ti vi szo nya meg szûnt, a bün te -
tést, il le tõ leg an nak hát ra le võ ré szét fog ház ban kell vég re -
haj ta ni.

Össz bün te tés

128. § Az össz bün te tés ként ki sza bott sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sá ra a 127. § irányadó.

A köz ér de kû mun ka al kal ma zá sá nak ki zá rá sa184

129. §185 Ka to ná val szem ben, szol gá la ti vi szo nyá nak
fenn ál lá sa alatt, köz ér de kû mun ka nem al kal maz ha tó.

A ka to nai mel lék bün te té sek

130. § (1) Ka to ná val szem ben – ha a köz ügyek tõl nem
tilt ják el – a kö vet ke zõ mel lék bün te té sek is  alkalmaz -
hatók:

a) le fo ko zás,
b) a szol gá la ti vi szony meg szün te té se,
c) rend fo ko zat ban vissza ve tés,
d) a vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sa.
(2) Az (1) be kez dés a)–b) pont já ban fel so rolt mel lék -

bün te té sek ön ál ló an, fõ bün te tés he lyett is alkalmazhatók.

A le fo ko zás

131. § (1) A le fo ko zás sal a ka to na el vesz ti a rend fo ko -
za tát.

(2) Le fo ko zást ak kor kell al kal maz ni, ha az el kö ve tõ a
rend fo ko zat ra mél tat lan ná vált.

A szol gá la ti vi szony meg szün te té se

132. §186 A szol gá la ti vi szony meg szün te té sé nek ak kor
van he lye, ha az el kö ve tõ a szol gá lat ra mél tat lan ná vált.

181 Az al cí met az 1993: XVII. tör vény 32. §-a ál la pí tot ta meg.
182 A 127. § az 1993: XVII. tör vény 32. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
183 A 127. § (1) be kez dé se a 2004: CXXXI. tör vény 4. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
184 Az al cí met az 1993: XVII. tör vény 33. §-a ál la pí tot ta meg.
185 A 129. § az 1993: XVII. tör vény 33. §-ával meg ál la pí tott szö veg
186 A 132. § a 2004: CXXXI. tör vény 5. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

A rend fo ko zat ban vissza ve tés

133. § (1) Rend fo ko zat ban vissza ve tés ese tén a ka to na
eggyel ala cso nyabb rend fo ko zat ba ke rül an nál, ame lyet a
bûn cse lek mény el bí rá lá sa idején visel.

(2) A rend fo ko zat ban vissza ve tést ak kor kell al kal maz -
ni, ha a bûn cse lek mény a rend fo ko zat te kin té lyé nek sé rel -
mé vel jár, de le fo ko zás ra nincs szükség.

(3) A rend fo ko zat ban vissza ve tés sel egy ide jû leg az ala -
cso nyabb rend fo ko zat ban el töl ten dõ idõt egy év tõl két
évig ter je dõ tar tam ban kell meghatározni.

A vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sa

134. § (1) A vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sa ese tén a
ka to ná nak a so ron kö vet ke zõ rend fo ko zat ba elõ lé pés re
elõ írt vá ra ko zá si ide je meg hosszab bo dik. A meg hosszab -
bí tást évek ben kell meg ha tá roz ni; tar ta ma nem ha lad hat ja
meg a rendfokozatra elõírt várakozási idõ felét.

(2) A vá ra ko zá si idõt ak kor kell meg hosszab bí ta ni, ha a
ka to ná nak az elõ lép te tést hosszabb vá ra ko zá si idõ el töl té -
sé vel kell kiérdemelnie.

A pró bá ra bo csá tás

135. §187

Men te sí tés a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ
hát rá nyok alól

136. § (1)188 A bí ró ság az el ítél tet a bün te tett elõ élet hez
fû zõ dõ hát rá nyok alól elõ ze tes men te sí tés ben ré sze sít he ti,
ha a sza bad ság vesz tést ka to nai fog dá ban ren de li vég re haj -
ta ni. Ez a men te sí tés a bün te tés ki ál lá sá nak, il let ve vég re -
hajt ha tó sá ga megszûnésének napján áll be.

(2) Ka to nai mel lék bün te tés al kal ma zá sa az el ítélt men -
te sí té sét nem akadályozza.

IX. fe je zet
Ér tel me zõ ren del ke zé sek

137. § E tör vény al kal ma zá sá ban
1.189 hi va ta los sze mély:
a) az or szág gyû lé si kép vi se lõ;
b) a köz tár sa sá gi el nök;

187 A 135. §-t az 1987: III. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí -
vül he lyez te.

188 A 136. § (1) be kez dé sé bõl a „fe gyel me zõ zász ló alj ban vagy” szö veg -
részt az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

189 A 137. § 1. pont ja az 1993: XVII. tör vény 34. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.
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c) a mi nisz ter el nök;
d) a Kor mány tag ja, a po li ti kai ál lam tit kár;
e) az al kot mány bí ró, a bí ró, az ügyész;
f)190 az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa és ál ta -

lá nos he lyet te se, va la mint a külön biztosok;
g) a he lyi ön kor mány za ti tes tü le tek tagja;
h)191 a köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes;
i)192 az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó és az ön ál ló bí ró sá gi

vég re haj tó-he lyet tes;
j)193 al kot mány bí ró ság nál, bí ró ság nál, ügyész ség nél, ál -

lam igaz ga tá si szerv nél, ön kor mány za ti igaz ga tá si szerv -
nél, az Ál la mi Szám ve võ szék nél, a Köz tár sa ság El nö ké -
nek Hi va ta lá nál, az Or szág gyû lés Hi va ta lá nál szol gá la tot
tel je sí tõ sze mély, aki nek a te vé keny sé ge a szerv ren del te -
téssze rû mûködéséhez tartozik;

k) jog sza bály alap ján köz ha tal mi, ál lam igaz ga tá si fel -
ada tok kal meg bí zott szerv nél, tes tü let nél az a sze mély, aki
köz ha tal mi, ál lam igaz ga tá si feladatot lát el,

2.194 köz fel ada tot el lá tó sze mély:
a) a pos tai szol gál ta tó vég re haj tó vagy biz ton sá gi szol -

gá la tot el lá tó al kal ma zott ja, a köz for gal mú tö meg köz le ke -
dé si esz közt mû köd te tõ gaz dál ko dó szer ve zet nél vég re -
haj tó vagy biz ton sá gi szol gá la tot el lá tó sze mély, to váb bá a 
köz úti személyszállítási szolgáltatást végzõ más személy,

b)195 a Ma gyar Hon véd ség szol gá la ti fel ada tot tel je sí tõ
katonája,

c) a pol gá ri vé del mi szer ve zet be be osz tott és pol gá ri vé -
del mi szol gá la tot tel je sí tõ személy,

d) a men tõ szol gá lat tag ja,
e)196 a bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás ban a vé dõ

vagy a jo gi kép vi se lõ, a szak ér tõ, és a hi va ta los sze mély -
nek nem mi nõ sü lõ kéz be sí té si vég re haj tó,

f) az egész ség ügy rõl szó ló tör vény ben197 meg ha tá ro zott
eset ben az egész ség ügyi dol go zó, va la mint az egész ség -
ügyi szol gál ta tó val mun ka vég zés re irá nyu ló jog vi szony -
ban álló más személy,

g)198 a köz ok ta tás ról szó ló tör vény ben199 meg ha tá ro zott
eset ben a pe da gó gus, il le tõ leg a ne ve lõ és ok ta tó mun kát

köz vet le nül se gí tõ al kal ma zott, va la mint a fel sõ ok ta tás ról
szó ló tör vény ben200 meg ha tá ro zott eset ben a fel sõ ok ta tá si
in téz mény ok ta tó ja, ta ná ra, tu do má nyos ku ta tó ja,

h) az ál la mi, ön kor mány za ti, ön kén tes és lé te sít mé nyi
tûz ol tó ság tû zol tói fel ada tot ellátó tagja,

i)201 a rend õr ség rõl szó ló tör vény ben202 meg ha tá ro zott
kör ben a la kos ság élet- és va gyon vé del mé nek biz to sí tá sa
ér de ké ben lé te sült tár sa dal mi ön vé del mi szer ve zet tag ja, a
köz biz ton ság ja ví tá sá ra irányuló tevékenysége közben,

j)203 a lel ki is me re ti és val lás sza bad ság ról, va la mint az
egy há zak ról szó ló tör vény204 sze rint nyil ván tar tás ba vett
egyház lelkésze,

k)205 a gyer me kek vé del mé rõl és a gyám ügyi igaz ga tás -
ról szó ló tör vény ben206, va la mint a szo ci á lis igaz ga tás ról
és a szo ci á lis el lá tá sok ról szó ló tör vény ben207 meg ha tá ro -
zott mun ka kör ben fog lal koz ta tott sze mély e tevékenysége
gyakorlása során.

3.208 kül föl di hi va ta los sze mély:
a)209 a kül föl di ál lam ban jog al ko tá si, igaz ság szol gál ta -

tá si, köz igaz ga tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot ellátó
személy,

b) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott nem zet kö zi
szer ve zet nél szol gá la tot tel je sí tõ sze mély, aki nek a te vé -
keny sé ge a szer ve zet ren del te tés sze rû mûködéséhez tar to -
zik, 

c) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott nem zet kö zi
szer ve zet köz gyû lé sé be, tes tü le té be meg vá lasz tott sze -
mély,

d) a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, il le tõ leg ál lam pol -
gá rai fe lett jog ha tó ság gal ren del ke zõ nem zet kö zi bí ró ság
tag ja, a nem zet kö zi bí ró ság nál szol gá la tot tel je sí tõ sze -
mély, aki nek a te vé keny sé ge a bí ró ság rendeltetésszerû
mûködéséhez tartozik,

4.210 a) fegy ve re sen kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki lõ -
fegy vert vagy rob ba nó anya got tart ma gá nál; a fegy ve res
el kö ve tés re vo nat ko zó ren del ke zé se ket al kal maz ni kell
ak kor is, ha a bûn cse lek ményt lõ fegy ver vagy rob ba nó -
anyag utánzatával fenyegetve követik el,

b) fel fegy ver kez ve kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki az
el len ál lás le küz dé se vagy meg aka dá lyo zá sa ér de ké ben az
élet ki ol tá sá ra al kal mas eszközt tart magánál,

200 Lásd a 2005: CXXXIX. tör vényt.
201 A 137. § 2. pont já nak i) al pont ját az 1999: CXX. tör vény 6. §-ának

(1) be kez dé se ik tat ta be.
202 Lásd az 1994: XXXIV. tör vényt.
203 A 137. § 2. pont já nak j) al pont ját a 2001: CXXI. tör vény 19. §-ának

(1) be kez dé se ik tat ta be.
204 Lásd az 1990: IV. tör vényt.
205 A 137. § 2. pont já nak k) al pont ját a 2003: II. tör vény 9. §-a ik tat ta be.
206 Lásd az 1997: XXXI. tör vényt.
207 Lásd az 1993: III. tör vényt.
208 A 137. § 3. pont ja a 2001: CXXI. tör vény  19. §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
209 A 137. § 3. a) al pont ja a 2003: CXXX. tör vény 68. §-ával meg ál la pí tott 

szö veg.
210 A 137. § 4. pont ja a 2001: CXXI. tör vény  19. §-ának (3) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
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190 A 137. § 1. f) al pont ja az 1997: XXXIV. tör vény 3. §-ával mó do sí tott
szö veg.

191 A 137. § 1. h) al pont ja a 2000: CXXV. tör vény 1. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

192 A 137. § 1. i) al pont ját az 1994: LIII. tör vény 310. §-ának (1) be kez dé -
se ik tat ta be, és egy ide jû leg a ko ráb bi i)–j) pont je lö lé sét j)–k) pont ra mó do sí -
tot ta. Az i) pont szö ve get a 2000: CXXV. tör vény 1. §-ának (2) be kez dé se ál -
la pí tot ta meg.

193A 137. § 1. pont ja ko ráb bi i)–j) al pont jai je lö lé sét j)–k)-ra mó do sí tot ta
az 1994: LIII. tör vény 310. §-ának (1) be kez dé se.

194 A 137. § 2. pont ját az 1998: LXXXVII. 34. §-a ik tat ta be, és egy ide jû -
leg a ko ráb bi 2-15. pon tok szá mo zá sát 3-16-ra mó do sí tot ta.

195 A 137. § 2. pont já nak b) al pont ja a 2004: CXXXI. tör vény 6. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

196 A 137. § 2. pont já nak e) al pont ját a 2005: XCI. tör vény 3. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

197 Lásd az 1997: CLIV. tör vényt.
198 A 137. § 2. pont já nak g) al pont ját a 2005: XCI. tör vény 3. §-ának

(2) be kez dé se ik tat ta be.
199 Lásd az 1993: LXXIX. tör vényt.



5.211 kár: a bûn cse lek ménnyel a va gyon ban oko zott ér -
ték csök ke nés; va gyo ni hát rány: a va gyon ban oko zott kár
és az el ma radt vagyoni elõny,

6. hoz zá tar to zó: az egye nes ág be li ro kon és en nek há zas -
tár sa, az örök be fo ga dó és a ne ve lõ szü lõ, az örök be fo ga -
dott és a ne velt gyer mek, a test vér, a há zas társ, az élet társ
és a je gyes, a há zas társ egye nes ág be li ro ko na és test vé re,
valamint a testvér házastársa,

7.212 bûn szö vet ség ak kor lé te sül, ha két vagy több sze -
mély bûn cse lek mé nye ket szer ve zet ten kö vet el, vagy eb -
ben meg ál la po dik, és leg alább egy bûn cse lek mény el kö ve -
té sét meg kí sér lik, de nem jön létre bûnszervezet,

8.213 bûn szer ve zet: há rom vagy több sze mély bõl ál ló,
hosszabb idõ re szer ve zett, össze han gol tan mû kö dõ cso -
port, amely nek cél ja öt évi vagy ezt meg ha la dó sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûncselekmények el kö -
ve té se,

9.214 üz let sze rû en kö ve ti el a bûn cse lek ményt, aki
ugyan olyan vagy ha son ló jel le gû bûn cse lek mé nyek el kö -
ve té se ré vén rend sze res ha szon szer zés re törekszik,

10.215 há bo rú:
a) rend kí vü li ál la pot, va la mint az al kot má nyos rend

meg dön té sé re vagy a ha ta lom ki zá ró la gos meg szer zé sé re
irá nyu ló fegy ve res cse lek mé nyek, to váb bá az élet- és va -
gyon biz ton sá got tö me ges mé re tek ben ve szé lyez te tõ, fegy -
ve re sen vagy fel fegy ver kez ve el kö ve tett sú lyos erõ sza kos
cse lek mé nyek mi att el ren delt szük ség ál la pot [Al kot mány
19. § (3) bek. g) és h) pont ja, va la mint i) pontjának elsõ és
második fordulata],

b) a XI. fe je zet II. cí mé ben, il let ve a XX. fe je zet ben
meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese té ben a Ma gyar Hon -
véd ség kül föl di al kal ma zá sa is [Al kot mány 19. § (3) bek.
j) pontja];

11.216 ter mék az ipa ri és a me zõ gaz da sá gi ter mék (ter -
mény), akár nyers anyag, akár fél gyárt mány vagy kész áru;
a ter mék kel egy te kin tet alá esik az élõ ál lat, va la mint a ter -
me lõ esz köz akkor is, ha ingatlan,

12.217 nagy nyil vá nos sá gon a bûn cse lek mény nek a saj -
tó, egyéb tö meg tá jé koz ta tá si esz köz, sok szo ro sí tás, il le tõ -
leg elekt ro ni ku san rög zí tett in for má ció táv köz lõ há ló za ton 
va ló köz zé té te le útján történõ elkövetését is érteni kell,

211 A 137. § 5. pont ja az 1999: CXX. tör vény 6. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

212A 137. § 7. pont ja a 2001: CXXI. tör vény  19. §-ának (4) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

213 A 137. § 8. pont ját – ere de ti leg 7. pont ként – az 1997: LXXIII. tör vény
9. §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg az ad di gi 7–14. pont je lö lé sét 8–15. pont ra
mó do sí tot ta. A szá mo zá sát az 1998: LXXXVII. tör vény 34. §-a mó do sí tot ta
8. pont ra. A szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény  19. §-ának (5) be kez dé se ál la pí -
tot ta meg.

214 A 137. § 9. pont ja az 1999: CXX. tör vény 6. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

215 A 137. § ere de ti leg 8. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör vény
9. §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34. §-a mó do sí tot ta. A 10. pont a
2004: CXXXI. tör vény 6. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

216 A 137. § ere de ti leg 9. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör vény
9. §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34. §-a mó do sí tot ta.

217 A 137. § 12. pont ja az 1999: CXX. tör vény 6. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

13.218 cso por to san kö ve tik el a bûn cse lek ményt, ha az
el kö ve tés ben leg alább há rom sze mély vesz részt,

14.219 vissza esõ a szán dé kos bûn cse lek mény el kö ve tõ -
je, ha ko ráb ban szán dé kos bûn cse lek mény mi att vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés re ítél ték, és a bün te tés ki töl té sé tõl
vagy vég re hajt ha tó sá ga meg szû né sé tõl az újabb bûn cse -
lek mény el kö ve té sé ig há rom év még nem telt el,220

15.221 kü lö nös vissza esõ az a vissza esõ, aki mind két al -
ka lom mal ugyan olyan vagy ha son ló jel le gû bûn cse lek -
ményt követ el,

16.222 több szö rös vissza esõ az, akit a szán dé kos bûn cse -
lek mény el kö ve té sét meg elõ zõ en vissza esõ ként vég re haj -
tan dó sza bad ság vesz tés re ítél tek, és az utol só bün te tés ki -
töl té sé tõl vagy vég re hajt ha tó sá gá nak meg szû né sé tõl a
sza bad ság vesz tés sel fe nye ge tett újabb bûncselekménye
elkövetéséig három év nem telt el,

17.223 gaz dál ko dó szer ve zet: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl 
szó ló 1959. évi IV. tör vény (Ptk.) 685. §-ának c) pont já ban 
fel so rolt gaz dál ko dó szer ve zet, va la mint az a szer ve zet,
amely nek gaz dál ko dó te vé keny sé gé vel össze füg gõ pol gá -
ri jo gi kap cso la ta i ra a Ptk. sze rint a gaz dál ko dó szer ve zet -
re vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni,

18.224 szö vet sé ges fegy ve res erõ: a köl csö nös ka to nai
se gít ség nyúj tás kö te le zett sé gét tar tal ma zó ha tá lyos nem -
zet kö zi szer zõ dés sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság gal szö vet -
sé ges ál la mok fegy ve res erõi, va la mint az e szer zõ dés
alap ján létrehozott közös katonai szervezetek,

19. kül föl di had mû ve le ti te rü le ten vég zett hu ma ni tá ri us
te vé keny sé gen, bé ke fenn tar tá son, hu ma ni tá ri us mû ve le -
ten a hon vé de lem rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott
tevékenységet kell érteni.

138. § E tör vény al kal ma zá sá ban, el té rõ ren del ke zés
 hiányában fe nye ge tés: sú lyos hát rány ki lá tás ba he lye zé se,
amely al kal mas ar ra, hogy a meg fe nye ge tett ben komoly
félelmet keltsen.

138/A. §225 E tör vény al kal ma zá sá ban az ér ték, a kár, a
va gyo ni hát rány, a mér ték össze ge, il le tõ leg az adó be vé -
tel226 csök ke né sé nek össze ge

a) ki sebb, ha tíz ezer fo rin tot meg ha lad, de két száz ezer
fo rin tot nem ha lad meg,

218 A 137. § ere de ti leg 11. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör -
vény 9. §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34. §-a mó do sí tot ta.

219 A 137. § 14. pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény 36. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

220 Lásd eh hez a 2001: LXXXV. tör vény 30. §-át is.
221 A 137. § ere de ti leg 13. pont já nak szá mo zá sát az 1997: LXXIII. tör -

vény 9. §-a, majd az 1998: LXXXVII. tör vény 34. §-a mó do sí tot ta.
222 A 137. § 16. pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény 36. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
223 A 137. § 17. pont ját az 1999: CXX. tör vény 6. §-ának (3) be kez dé se ik -

tat ta be.
224 A 137. § 18-19. pont ját a 2004: CXXXI. tör vény 6. §-ának (3) be kez -

dé se ik tat ta be.
225 A 138/A. §-t az 1997: LXXIII. tör vény 10. §-a ik tat ta be, szö ve gét az

1999: CXX. tör vény 7. §-a ál la pí tot ta meg.
226 A 138/A. §-ban az „adó be vé tel” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény

29. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.
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b) na gyobb, ha két száz ezer fo rin tot meg ha lad, de két -
mil lió fo rin tot nem ha lad meg,

c) je len tõs, ha két mil lió fo rin tot meg ha lad, de öt ven mil -
lió fo rin tot nem halad meg,

d) kü lö nö sen nagy, ha öt ven mil lió fo rin tot meg ha lad, de 
öt száz mil lió fo rin tot nem halad meg,

e) kü lö nö sen je len tõs, ha öt száz mil lió fo rin tot meg ha -
lad.

138/B. §227 

KÜLÖNÖS RÉSZ

X. fe je zet

Az ál lam el le ni bûn cse lek mé nyek

Az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá sa228

139. § (1) Aki olyan cse lek ményt kö vet el, amely köz -
vet le nül ar ra irá nyul, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság229 al kot -
má nyos rend jét erõ szak kal vagy ez zel fe nye get ve – kü lö -
nö sen fegy ve res erõ igény be vé te lé vel – meg vál toz tas sa,
bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá -
sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett mi att öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(3) Nem bün tet he tõ az al kot má nyos rend erõ sza kos
meg vál toz ta tá sa mi att, aki nek ön kén tes el ál lá sa kö vet kez -
té ben a bûn cse lek mény foly ta tá sa el ma rad, vagy aki an nak 
foly ta tá sát önként megakadályozza.

Az al kot má nyos rend el le ni szer vez ke dés230

139/A. § (1) Aki olyan szer ve ze tet hoz lét re, vagy ve zet, 
amely nek az a cél ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság al kot má -
nyos rend jét erõ szak kal vagy ez zel fe nye get ve meg vál toz -
tas sa, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig; aki ilyen
szer ve zet ben részt vesz, egy év tõl öt évig ter je dõ szabad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Nem bün tet he tõ az al kot má nyos rend el le ni szer vez -
ke dés mi att, aki nek ön kén tes elõ ál lá sa kö vet kez té ben a
szer vez ke dés foly ta tá sa el ma rad, vagy aki an nak foly ta tá -
sát önként megakadályozza.

227 A 138/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 37. §-a ik tat ta be, és a 2003:
II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

228 Az al cí met és a 139. §-t az 1989: XXV. tör vény 3. §-a ál la pí tot ta meg.
229 Az 1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell ér te ni.

230 Az al cí met és a 139/A. §-t az 1989: XXV. tör vény 4. §-a ik tat ta be.

Lá za dás

140. §231 (1) Aki olyan tö meg za var gás ban vesz részt,
amely nek köz vet len cél ja, hogy

a) az Or szág gyû lést,
b) a köz tár sa sá gi el nö köt,232

c) a Leg fel sõbb Bí ró sá got,
d) a Kor mányt233

al kot má nyos jog kö re gya kor lá sá ban erõ szak kal vagy ez -
zel fe nye get ve aka dá lyoz za, vagy in téz ke dés re kény sze rít -
se, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ; a tö -
meg za var gás szer ve zõ je vagy ve ze tõ je öt év tõl ti zen öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki lá za dás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett mi att egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

(3) Nem bün te ten dõ lá za dás mi att az a részt ve võ, aki a
tö meg za var gást ön ként vagy a ha tó ság fel hí vá sá ra az erõ -
sza kos cse lek mé nyek meg kez dé se elõtt elhagyja.

Kár te vés

141. §234

Rom bo lás

142. §235 (1) Aki a Ma gyar Köz tár sa ság236 al kot má nyos
rend jé nek meg za va rá sa cél já ból köz mû vet, ter me lõ-, köz -
for gal mi vagy hír köz lõ üze met vagy an nak be ren de zé sét,
köz épü le tet vagy épít ményt, ter mék kész le tet, ha di anya got 
vagy ren del te té sé nél fog va ha son ló an fon tos más va gyon -
tár gyat meg sem mi sít, hasz nál ha tat lan ná tesz, vagy meg -
ron gál, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a rom bo lás kü lö nö sen
sú lyos hátránnyal jár.

(3) Aki rom bo lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

231 A 140. § az 1989: XXV. tör vény 5. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
232 Az  1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (2) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály El nö ki Ta ná csot vagy an nak el nö két em lí ti, ezen a köz tár sa sá gi
el nö köt kell ér te ni.

233 Az 1990: XL. tör vény 51. §-ának (2) be kez dé se alap ján ahol jog sza -
bály Mi nisz ter ta ná csot em lít, ezen a Kor mányt kell ér te ni.

234 A 141. §-t az 1989: XXV. tör vény 17. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

235 A 142. § az 1989: XXV. tör vény 6. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
236 Az 1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell ér te ni.
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Me rény let

143. §237

Ha za áru lás

144. § (1)238 Az a ma gyar ál lam pol gár, aki ab ból a cél -
ból, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé gét, te rü le ti
ép sé gét vagy al kot má nyos rend jét sért se, kül föl di kor -
mánnyal vagy kül föl di szer ve zet tel kap cso la tot vesz fel
vagy tart fenn, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2)239 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a ha za áru lást

a) sú lyos hát rányt okoz va,
b) ál la mi szol gá lat vagy hi va ta los meg bí za tás fel hasz -

ná lá sá val,
c) há bo rú ide jén,
d)240 kül föl di fegy ve res erõ nek be hí vá sá val vagy igény -

be vé te lé vel
kö ve tik el.

(3) Aki ha za áru lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett mi att egy év tõl öt évig, há bo rú ide jén két év tõl
nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Hût len ség

145. §241 Az a ma gyar ál lam pol gár, aki ál la mi szol gá la -
tá val vagy hi va ta los meg bí za tá sá val vissza él ve kül föl di
kor mánnyal vagy kül föl di szer ve zet tel kap cso la tot vesz fel 
vagy tart fenn, és ez zel a Ma gyar Köz tár sa ság füg get len sé -
gét, te rü le ti ép sé gét vagy al kot má nyos rend jét ve szé lyez -
te ti, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig, há bo rú ide -
jén öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ. 

Az el len ség tá mo ga tá sa

146. § (1)242 Aki há bo rú ide jén a Ma gyar Köz tár sa ság243

ka to nai ere jé nek gyen gí té se cél já ból az el len ség gel érint -
ke zés be bo csát ko zik, an nak se gít sé get nyújt vagy a sa ját,
il le tõ leg a szö vet sé ges fegy ve res erõ nek hát rányt okoz,

bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az el len ség tá mo ga tá sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet
kö vet el, bûn tett mi att két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

Kém ke dés

147. §244 (1) Aki ide gen ha ta lom vagy ide gen szer ve zet
ré szé re a Ma gyar Köz tár sa ság el len hír szer zõ te vé keny sé -
get vé gez, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ 
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kém ke dést
ál lam ti tok ki szol gál ta tá sá val kö ve ti el, öt év tõl ti zen öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(3) Aki kém ke dés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ. 

(4) Nem bün tet he tõ a hír szer zõ te vé keny ség re ajánl ko -
zás vagy vál lal ko zás mi att, aki – mi e lõtt egyéb hír szer zõ
te vé keny sé get fej tett vol na ki – az ajánl ko zá sát vagy vál -
lal ko zá sát a ha tó ság nak be je len ti, és a kül föl di kapcsolatát
teljesen feltárja.

A szö vet sé ges fegy ve res erõ el len el kö ve tett kém ke dés245

148. §246 A 147. § sze rint bün te ten dõ, aki a kém ke dést a
Ma gyar Köz tár sa ság vagy a köl csö nös ka to nai se gít ség -
nyúj tás kö te le zett sé gét tar tal ma zó ha tá lyos nem zet kö zi
szer zõ dés sze rint a Ma gyar Köz tár sa ság gal szö vet sé ges ál -
lam te rü le tén, szö vet sé ges fegy ve res erõ247 el len kö ve ti el.

149. §248

Fel je len tés el mu lasz tá sa

150. §249 (1)250 Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, 
hogy az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá sa, az
al kot má nyos rend el le ni szer vez ke dés, lá za dás, rom bo lás,

4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 247

237 A 143. §-t az 1989: XXV. tör vény 17. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

238 A 144. § (1) be kez dé se az 1989: XXV. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

239 A 144. § (2) be kez dé se az 1989: XVI. tör vény 1. §-ával mó do sí tott szö -
veg.

240 A 144. § (2) be kez dé sé nek d) pont ját az 1989: XXV. tör vény 7. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.

241 A 145. § az 1989: XXV. tör vény 8. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
242 A 146. § (1) be kez dé se az 1989: XVI. tör vény 1. §-ával mó do sí tott

 szöveg.
243 Az 1989: XXXI. tör vény 38. §-ának (1) be kez dé se ér tel mé ben ahol

jog sza bály Ma gyar Nép köz tár sa sá got em lít, ezen a Ma gyar Köz tár sa sá got
kell ér te ni.

244 A 147. § az 1993: XVII. tör vény 35. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
245 Az al cí met (ere de ti leg iz ga tás, majd az 1989: XXV. tör vény 8. §-ával

meg ál la pí tott ál lam ti tok vagy ka to nai szol gá la ti ti tok ki szol gál ta tá sa) az
1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te, az
al cí met is mé tel ten az 1999: CXX. tör vény 8. §-a ik tat ta be.

246 A 148. §-t az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te, a 148. § szö ve gét is mé tel ten az 1999: CXX. tör vény 8. §-a ál -
la pí tot ta meg.

247 A 148. §-ból a „(368. §)” szö veg részt a 2004: CXXXI. tör vény
29. §-ának a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

248 A 149. §-t az 1989: XXV. tör vény 17. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

249 A 150. § az 1989: XXV. tör vény 11. §-ával meg ál la pí tott és az 1994:
IX. tör vény 39. §-ával mó do sí tott szö veg.

250 A 150. § (1) be kez dé se az 1994: IX. tör vény 39. §-ával mó do sí tott
 szöveg.



ha za áru lás, hût len ség, el len ség tá mo ga tá sa, kém ke dés ké -
szül, vagy még le nem lep le zett ilyen bûn cse lek ményt kö -
vet tek el, és er rõl a ha tó ság nak, mi helyt te he ti, nem tesz je -
len tést, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés ben fel so rolt bûn cse lek mény fel je -
len té sé nek el mu lasz tá sá ért az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja
nem büntethetõ.

Más szo ci a lis ta ál lam el le ni bûn cse lek mé nyek

151. §251

Mel lék bün te té sek

152. §252 Az e fe je zet ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mé -
nyek ese té ben mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

XI. fe je zet
Az em be ri ség el le ni bûn cse lek mé nyek

I. cím
A bé ke el le ni bûn cse lek mé nyek

Há bo rús uszí tás

153. § (1) Aki há bo rú ra uszít, vagy egyéb ként há bo rús
hír ve rést foly tat, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt nagy nyil vá nos ság elõtt
követik el.

(3) Aki há bo rús uszí tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

Til tott to bor zás253

154. §254 (1) Aki a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén ide gen 
fegy ve res szer ve zet be – szö vet sé ges fegy ve res erõn kí vül
– ka to nai szol gá lat ra, ka to nai ér de kû egyéb szol gá lat ra to -
bo roz, vagy ilyen szol gá lat ra vál lal ko zó kat köz ve tít, bûn -
tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

251 A 151. §-t az 1989: XXV. tör vény 17. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

252 A 152. §-ból a „va gyon el kob zás nak és” szö veg részt az 1993: XVII.
tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

253 Az al cí met és a 154. §-t az 1999: CXX. tör vény 9. §-a ál la pí tot ta meg.
254 A 154. § a 2004: CXXXI. tör vény 7. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az a ma gyar ál -
lam pol gár, aki – szö vet sé ges fegy ve res erõn kí vül – nem -
zet kö zi vagy nem nem zet kö zi fegy ve res össze üt kö zés ben
részt ve võ ide gen fegy ve res szer ve zet be ön ként be lép, er re 
ajánl ko zik, vagy ilyen fegy ve res szervezetben kiképzésen
vesz részt.

Nép ir tás

155. § (1)255 Aki va la mely nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy
val lá si cso port tel jes vagy rész le ges ki ir tá sa céljából

a) a cso port tag ja it meg öli,
b) a cso port tag ja i nak, a cso port hoz tar to zá sa mi att sú -

lyos tes ti vagy lel ki sé rel met okoz,
c) a cso por tot olyan élet fel té te lek kö zé kény sze rí ti,

ame lyek azt vagy an nak egyes tag ja it pusz tu lás sal fe nye -
ge tik, 

d) olyan in téz ke dést tesz, amely nek cél ja a cso por ton
be lül a szü le té sek meg gá to lá sa,

e) a cso port hoz tar to zó gyer me ke ket más cso port ba el -
hur col ja,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki nép ir tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett mi att két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

Nem ze ti, né pi, fa ji vagy val lá si cso port el le ni erõ szak

156. §256

Apar the id257

157. § (1) Aki az em be rek va la mely fa ji cso port ja ál tal
az em be rek egy má sik fa ji cso port ja fe let ti ura lom meg -
szer zé se és fenn tar tá sa, il le tõ leg a má sik fa ji cso port rend -
sze res elnyomása céljából

a) va la mely fa ji cso port vagy cso por tok tag ja it meg öli,
b) va la mely fa ji cso por tot vagy cso por to kat olyan élet -

kö rül mé nyek kö zé kény sze rít, ame lyek kel a cso port, il le -
tõ leg a cso por tok tel jes vagy rész be ni fi zi kai meg sem mi sí -
té sé re törekszik,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki egyéb apar the id bûn cse lek ményt kö vet el, bûn -
tett mi att öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

255 A 155. § (1) be kez dé se az 1996: XVII. tör vény 1. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

256 A 156. §-t az 1996: XVII. tör vény 8. §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
257 Az al cí met és a 157. §-t az 1996: XVII. tör vény 2. §-a ál la pí tot ta meg.
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(3) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a (2) be kez dés ben írt
apar the id bûn cse lek mény sú lyos kö vet kez mé nyek re  ve -
zetett.

(4) A (2) és (3) be kez dés al kal ma zá sá ban apar the id bûn -
cse lek mé nyen az 1976. évi 27. tör vény ere jû ren de let tel ki -
hir de tett, az apar the id bûn cse lek mé nyek le küz dé sé rõl és
meg bün te té sé rõl szó ló, New York ban, az Egye sült Nem -
ze tek Szer ve ze te Köz gyû lé sén, 1973. no vem ber 30-án el -
fo ga dott nem zet kö zi egyez mény II. Cik ké nek a)/(ii),
a)/(iii), c), d), e) és f) pont já ban meghatározott apartheid
bûncselekményeket kell érteni.

II. cím
A há bo rús bûn cse lek mé nyek

Pol gá ri la kos ság el le ni erõ szak

158. § (1) Aki had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten
pol gá ri sze méllyel vagy ha di fo gollyal szem ben erõ sza kot
al kal maz, em ber te len bá nás mó dot ta nú sít vagy ha tal má val 
más mó don sú lyo san vissza él, amennyi ben sú lyo sabb bûn -
cse lek mény nem va ló sul meg, bûn tet tet kö vet el, és öt év -
tõl tíz évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2)258 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény halált okoz.

(3) E § al kal ma zá sá ban em ber te len bá nás mód  külö -
nösen

a) a meg szál ló ha ta lom pol gá ri la kos sá gá nak a meg -
szállt te rü let re te le pí té se vagy a meg szállt te rü let la kos sá -
gá nak áttelepítése,

b) a pol gá ri la kos ság és a ha di fog lyok meg fosz tá sa at tól
a jo guk tól, hogy sza bá lyos és pár tat lan el já rás ban ítél kez -
ze nek felettük,

c) a ha di fog lyok vagy pol gá ri sze mé lyek ha za szál lí tá sá -
nak in do ko lat lan halogatása.

Há bo rús fosz to ga tás

159. § (1) Aki had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten a
pol gá ri ja va kat fosz to gat ja, il let ve a la kos sá got szol gál ta -
tás ki kény sze rí té sé vel vagy más mó don sú lyo san meg ká -
ro sít ja, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló -
sul meg, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha bûn cse lek ményt fegy ve re sen vagy cso por to san
követik el.

258 A 158. § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tés, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

Bû nös had vi se lés

160. §259 Az a ka to nai pa rancs nok, aki a had vi se lés nem -
zet kö zi jo gi sza bá lya i nak meg sér té sé vel

a) olyan had mû ve le tet foly tat, amely sú lyos kárt okoz a
pol gá ri la kos ság éle té ben, egész sé gé ben vagy ja va i ban,260

a ve szé lyes erõ ket tar tal ma zó létesítményekben,
b) vé de lem nél kü li hely ség, vagy fegy ver men tes öve zet

el len in dít támadást,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver
al kal ma zá sa261

160/A. § (1) Aki had mû ve le ti vagy meg szállt te rü le ten
az el len ség gel, pol gá ri sze méllyel vagy ha di fo gollyal
szem ben nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy vert vagy
har ci esz közt al kal maz, vagy al kal maz tat, bûn tet tet kö vet
el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tartó
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver al kal -
ma zá sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett mi att öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(3) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá ban nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal til tott fegy ver nek kell tekinteni

a) az 1955. évi 20. tör vény ere jû ren de let tel ki hir de tett, a 
foj tó, mér ges és egyéb ha son ló gá zok, va la mint a bak te ri o -
ló gi ai esz kö zök had vi se lé si cé lok ra tör té nõ hasz ná la tá nak
el til tá sá ra vo nat ko zó an Genf ben, az 1925. évi jú ni us hó
17. nap ján kelt jegy zõ könyv ben em lí tett foj tó, mér ges és
egyéb hasonló gázokat, a bakteriológiai harci eszközöket,

b) az 1984. évi 2. tör vény ere jû ren de let tel ki hir de tett, a
mér ték te len sé rü lést oko zó nak vagy meg kü lön böz te tés
nél kül ha tó nak te kint he tõ egyes ha gyo má nyos fegy ve rek
al kal ma zá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg kor lá to zá sá ról szó ló, 
Genf ben, az 1985. évi október hó 15. napján kelt egyez -
mény hez csatolt

1. I. Jegy zõ könyv ben meg ha tá ro zott rönt gen su gár ral ki
nem mu tat ha tó re pesszel sé rü lést okozó fegyvert,

2. az 1997. évi CXXXIII. tör vénnyel ki hir de tett II. Mó -
do sí tott Jegy zõ könyv 2. Cik ké nek 1-5. pont já ban meg ha -
tá ro zott ak nát, táv te le pí té sû ak nát, gya log ság el le ni ak nát,
meg le põ aknát és más eszközt,

3. III. Jegy zõ könyv 1. Cik ké nek 1. pont já ban meg ha tá -
ro zott gyúj tó fegy vert,

4. IV. Ki egé szí tõ Jegy zõ könyv I. Cik ké ben meg ha tá ro -
zott va kí tó lé zer fegy vert,

259 A 160. §-ból a ha lál bün te tés, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írá sát
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

260 Az „a nem zet kö zi leg vé dett kul tu rá lis ja vak ban,” szö veg részt a 2006:
XXIX. tör vény 4. §-ának (1) be kez dé se 2006. má jus 1. nap já val ha tá lyon kí -
vül he lyez te.

261 Az al cí met és a 160/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 38. §-a  ik -
tatta be.
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c) az 1997. évi CIV. tör vénnyel ki hir de tett, a ve gyi fegy -
ve rek ki fej lesz té sé nek, gyár tá sá nak, fel hal mo zá sá nak és
hasz ná la tá nak ti lal má ról, va la mint meg sem mi sí té sé rõl
szó ló, Pá rizs ban, 1993. ja nu ár 13-án alá írt egyez mény
II. Cik ké nek 1. és 7. pont já ban meg ha tá ro zott ve gyi fegy -
vert vagy vegyi kényszerítõ eszközt,

d) az 1998. évi X. tör vénnyel ki hir de tett Gya log sá gi ak -
nák al kal ma zá sá nak, fel hal mo zá sá nak, gyár tá sá nak és át -
adá sá nak be til tá sá ról, il le tõ leg meg sem mi sí té sé rõl szó ló,
Os ló ban, 1997. szep tem ber 18-án el fo ga dott egyez mény 2. 
Cik ké nek 1. pontjában meghatározott gyalogsági aknát.

Kul tu rá lis ja vak nem zet kö zi vé del mé nek meg sér té se262

160/B. § (1) Aki há bo rú ide jén nem zet kö zi szer zõ dés ál -
tal vé dett kul tu rá lis javakat

a) meg tá mad,

b) ka to nai cél ra igény be vesz vagy fel hasz nál,

c) el tu laj do nít vagy fosz to gat,

d) meg ron gál vagy meg sem mi sít,

bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a nem zet kö -
zi szer zõ dés ál tal vé dett kul tu rá lis ja vak köz vet len kör nyé -
két ka to nai cél ra igény be ve szi, vagy felhasználja.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt nem zet kö zi szer zõ dés sze rin ti kü lön le ges vagy ki -
emelt vé de lem alatt ál ló kulturális javakra követik el.

(4) A (3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a nem zet kö zi
szer zõ dés sze rin ti kü lön le ges vagy ki emelt vé de lem alatt
ál ló kul tu rá lis ja vak köz vet len kör nyé két ka to nai cél ra
igény be veszi, vagy felhasználja.

(5) Az (1)–(4) be kez dé sek al kal ma zá sá ban

1. kul tu rá lis ja vak: az 1957. évi 14. tör vény ere jû ren de -
let tel ki hir de tett, a kul tu rá lis ja vak fegy ve res össze üt kö zés 
ese tén va ló vé del me tár gyá ban Há gá ban, 1954. má jus
14-én kelt nem zet kö zi egyez mény 1. Cik ké ben megha tá -
ro zott kulturális javak,

2. kü lön le ges vé de lem alatt ál ló kul tu rá lis ja vak: az
1. pont ban em lí tett egyez mény 8. Cik ké ben meg ha tá ro zott 
kulturális javak,

3. ki emelt vé de lem alatt ál ló kul tu rá lis ja vak: az 1. pont -
ban em lí tett egyez mény Má so dik Ki egé szí tõ Jegy zõ köny -
vé nek 10. Cik ké ben meg ha tá ro zott kulturális javak.

262 Az al cí met és a 160/B. §-t a 2006: XXIX. tör vény 3. §-a ik tat ta be.
A ren del ke zés 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba.

Harc té ri fosz to ga tás

161. § Aki a harc té ren az el eset te ket, se be sül te ket vagy
be te ge ket fosz to gat ja, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Fegy ver szü net meg sze gé se

162. § (1) Aki a fegy ver szü net fel té te le it meg sze gi, bûn -
tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a fegy ver szü net meg sze gé se kü lö nö sen sú lyos kö -
vet kez mé nyek re vezet.

Ha di kö vet el le ni erõ szak

163. § (1) Aki az el len ség ha di kö ve tét vagy en nek kí sé -
rõ jét bán tal maz za, jog ta la nul vissza tart ja, vagy el le ne más
erõ sza kot al kal maz, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse lek -
mény nem va ló sul meg, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2)263 Aki a ha di kö ve tet vagy a kí sé rõ jét meg öli, tíz év -
tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

Vissza élés a vö rös ke reszt tel

164. § Aki há bo rú ide jén a vö rös ke reszt (vö rös fél hold,
vö rös orosz lán és nap) jel vénnyel avagy ha son ló célt szol -
gá ló és nem zet kö zi leg el is mert más jel vénnyel vagy jel -
zés sel vissza él, vagy ezek ol tal ma alatt ál ló sze méllyel
vagy do log gal szem ben erõ sza kos cse lek ményt kö vet el,
bûn tett mi att egy év tõl öt évig ter je dõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

Egyéb há bo rús bûn tet tek

165. § Az egyéb há bo rús bûn tet tek rõl kü lön jog sza bály
(az 1945. évi VII. tör vénnyel tör vény erõ re emelt, az
1440/1945. (V. 1.) ME szá mú ren de let tel mó do sí tott és ki -
egé szí tett 81/1945. (II. 5.) ME szá mú ren de let)  rendel -
kezik.264

263 A 163. § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tés, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

264 Az Al kot mány bí ró ság 2/1994. (I. 14.) AB ha tá ro za ta az Nbr.
11. §-ának 1–4. és 6. pont ját, va la mint 13. §-ának 3–7. pont ját meg sem mi sí -
tet te.
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XII. fe je zet
A sze mély el le ni bûn cse lek mé nyek

I. cím
Az élet, a tes ti ép ség és az egész ség el le ni

bûn cse lek mé nyek

Em ber ölés

166. § (1) Aki mást meg öl, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl
ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) 265 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az em ber ölést

a) elõ re ki ter vel ten,
b) nye re ség vágy ból vagy
c) más al jas in dok ból, il le tõ leg cél ból,
d) kü lö nös ke gyet len ség gel,
e)266 hi va ta los sze mély vagy kül föl di hi va ta los sze mély

el len, hi va ta los el já rá sa alatt, il le tõ leg emi att, köz fel ada tot
el lá tó sze mély el len, e fel ada tá nak tel je sí té se so rán, to váb -
bá a hi va ta los, a kül föl di hi va ta los vagy a köz fel ada tot el -
lá tó sze mély támogatására vagy védelmére kelt személy
ellen,

f) több em be ren,
g) sok em ber éle tét ve szé lyez tet ve,
h) kü lö nös vissza esõ ként,
i)267 ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mély ellen

kö ve tik el.
(3)268 Aki em ber ölés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,

bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

(4)269 Aki az em ber ölést gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét -
ség mi att egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

(5)270 A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel -
le gû bûn cse lek mény

a)271 az erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber ölés
(167. §), a nép ir tás [155. § (1) be kez dés a) pont];

b) az em ber rab lás és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese tei [175/A. §
(4) be kez dés, 355. § (5) be kez dés a) pont];

265 A 166. § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990.(X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

266 A 166. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 20. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

267 A 166. § (2) be kez dé sé nek i) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény
39. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

268 A 166. § (3) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 10. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

269 A 166. § (4) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 11. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

270 A 166. § (5) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 36. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

271 A 166. § (5) be kez dé sé nek a) pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény
39. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés bõl „az új -
szü lött meg ölé se (166/A. §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be -
kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

c) a ter ror cse lek mény, a lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz úti
tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas
jár mû ha ta lom ba ke rí té se272 és a zen dü lés sú lyo sab ban mi -
nõ sü lõ ese tei, ha a ha lált szán dé ko san okoz va kö ve tik el
[261. § (2) be kez dés a) pont,273 262. § (2) be kez dés, 352. §
(3) be kez dés b) pont].

166/A. §274 

Erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber ölés

167. § Aki mást mél tá nyol ha tó ok ból szár ma zó erõs fel -
in du lás ban meg öl, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Ön gyil kos ság ban köz re mû kö dés

168. § Aki mást ön gyil kos ság ra rá bír, vagy en nek el kö -
ve té sé hez se gít sé get nyújt, ha az ön gyil kos sá got meg kí sér -
lik vagy el kö ve tik, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Mag zat el haj tás

169. § (1) Aki más mag za tát el hajt ja, bûn tet tet kö vet el,
és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2)275 A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a mag zat el haj tást

a) üz let sze rû en,

b) a nõ be le egye zé se nél kül,

c) sú lyos tes ti sér tést vagy élet ve szélyt okoz va kö ve tik el.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a mag zat el haj tás ha lált okoz.

(4)276 Az a nõ, aki mag za tát el hajt ja vagy el haj tat ja, vét -
sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

272 A 166. § (2) be kez dé sé nek e) pont já ban a „lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz -
úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba
ke rí té se” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja
ál la pí tot ta meg.

273 A ter ror cse lek mény (261. §) 2003: II. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott
szö ve gé ben a (2) be kez dés nek nincs a) pont ja.

274 Az al cí met és a 166/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 40. §-a ik tat ta
be, és a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te.

275 A 169. § (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge az 1997: LXXIII. tör vény 
12. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

276 A 169. § (4) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
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Tes ti sér tés

170. § (1)277 Aki más tes ti ép sé gét vagy egész sé gét sér ti, 
ha a sé rü lés vagy a be teg ség nyolc na pon be lül gyó gyul, a
könnyû tes ti sér tés vét sé gét kö ve ti el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel büntetendõ.

(2) Ha a tes ti sér tés sel oko zott sé rü lés vagy be teg ség
nyolc na pon túl gyó gyul, az el kö ve tõ a sú lyos tes ti sér tés
bûn tet tét kö ve ti el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel büntetendõ.

(3)278 Ha a tes ti sér tést al jas in dok ból vagy cél ból, to -
váb bá ha vé de ke zés re vagy aka rat nyil vá ní tás ra kép te len
sze méllyel szem ben kö ve tik el, a bün te tés bûn tett mi att
könnyû tes ti sér tés ese tén há rom évig, sú lyos tes ti sér tés
ese tén egy év tõl öt évig terjedõ szabadságvesztés.

(4)279 Bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ az el kö ve tõ, ha a tes ti sér tés
ma ra dan dó fo gya té kos sá got vagy sú lyos egész ség rom lást
okoz, il le tõ leg, ha a sú lyos tes ti sér tést kü lö nös ke gyet len -
ség gel követi el.

(5) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a tes ti sér tés élet ve szélyt vagy ha lált okoz.

(6)280 Aki a sú lyos tes ti sér tést gon dat lan ság ból kö ve ti
el, vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel, a (4) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott eset ben há rom évig, élet ve szé lyes sé rü lés
oko zá sa ese tén öt évig terjedõ szabadságvesztéssel bün te -
ten dõ.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vét ség  elköve -
tõje csak ma gán in dít vány ra büntethetõ.

Fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett ve szé lyez te tés

171. § (1)281 Aki fog lal ko zá sa sza bá lya i nak meg sze gé -
sé vel más vagy má sok éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét 
gon dat lan ság ból köz vet len ve szély nek te szi ki, vagy tes ti
sér tést okoz, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ.

(2) A bün te tés
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

277 A 170. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

278 A 170. § (3) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 13. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

279 A 170. § (4) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 41. §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

280 A 170. § (6) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

281 A 171. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

b)282 egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lált,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get okoz.

(3) Ha az el kö ve tõ a köz vet len ve szélyt szán dé ko san
idé zi elõ, bûn tet tet kö vet el, és az (1) be kez dés ese tén há -
rom évig, a (2) be kez dés ese tén – az ott tett meg kü lön böz -
te tés hez ké pest – öt évig, két év tõl nyolc évig, il le tõ leg öt
év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) E § al kal ma zá sá ban fog lal ko zá si sza bá lyok a
 lõfegyver hasz ná la tá ra és ke ze lé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok is.

Se gít ség nyúj tás el mu lasz tá sa

172. § (1)283 Aki nem nyújt tõ le el vár ha tó se gít sé get sé -
rült vagy olyan sze mély nek, aki nek az éle te vagy tes ti ép -
sé ge köz vet len ve szély ben van, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a sér tett meg hal, és éle tét a se gít ség nyúj tás
meg ment het te vol na.

(3) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig, a (2) be kez dés
ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a ve szély hely -
ze tet az el kö ve tõ idé zi elõ, vagy ha a se gít ség nyúj tás ra
egyéb ként is kö te les.

(4) A (3) be kez dés utol só for du la ta nem al kal maz ha tó
az zal szem ben, aki a köz le ke dé si sza bá lyok alap ján kö te -
les a se gít ség nyúj tás ra.

Gon do zás el mu lasz tá sa

173. § Aki ál la po tá nál vagy idõs ko rá nál fog va ön ma gá -
ról gon dos kod ni nem tu dó sze méllyel szem ben gon do zá si
kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, és ez ál tal a gon do zás ra  szo -
ruló éle tét, tes ti ép sé gét vagy egész sé gét ve szé lyez te ti,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

282 A 171. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1997: LXXIII. tör vény
14. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

283 A 172. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a, a „vagy pénz bün te tés sel” szö veg részt az 1987:
III. tör vény 39. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg.
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II. Cím284

Az egész ség ügyi be avat ko zás, az or vos tu do má nyi
ku ta tás rend je és az egész ség ügyi ön ren del ke zés el le ni

bûn cse lek mé nyek285

Be avat ko zás az em be ri gén ál lo mány ba

173/A. § (1) Aki az em be ri gén ál lo má nyon, mag za ti
gén ál lo má nyon, il le tõ leg em be ri emb rió gén ál lo má nyán a
gén ál lo mány meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló be avat ko zást vé -
gez, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ szabad ság vesz -
tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés sze rin ti be avat ko zás az em be ri
gén ál lo mány, a mag za ti gén ál lo mány, il le tõ leg az emb rió
gén ál lo má nyá nak megváltozását idézi elõ.

(3) Nem bün tet he tõ az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott cse lek mény mi att, aki a be avat ko zást az egész ség ügy -
rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott célból hajtja végre.

Em be ri ivar sejt til tott fel hasz ná lá sa

173/B. § (1) Aki ha lott ból vagy ha lott mag zat ból szár -
ma zó ivar sej tet az egész ség ügy rõl szó ló tör vény ben meg -
ha tá ro zott em be ri rep ro duk ci ó ra irá nyu ló kü lön le ges el já -
rás ra hasz nál fel, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki em be ri ivar sejt til tott fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló
elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség mi att két évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Szü le ten dõ gyer mek ne mé nek meg vá lasz tá sa

173/C. § (1) Aki a szü le ten dõ gyer mek ne mé nek meg -
vá lasz tá sá ra irá nyu ló be avat ko zást vé gez, bûn tet tet kö vet
el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
cse lek mény mi att, aki a be avat ko zást az egész ség ügy rõl
szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott célból hajtja végre.

Em be ren vé gez he tõ ku ta tás sza bá lya i nak meg sze gé se

173/D. §286 (1) Aki em be ren or vos tu do má nyi ku ta tást
en ge dély nél kül, vagy az en ge dély tõl el té rõ en vé gez, bûn -
tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

284 A XII. Fe je zet II. Cí mét és a 173/A–173/I. §-okat az 1998: XXII. tör -
vény 2. §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti II. Cím szá mo zá sát III. Cím re
mó do sí tot ta.

285 Lásd az 1997: CLIV. tör vényt.
286 A 173/D. § a 2005: XCV. tör vény 29. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál -

la pí tott szö veg.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban en ge dély alatt az
egész ség ügy rõl, il le tõ leg az em be ri fel hasz ná lás ra szánt
gyógy sze rek rõl szó ló tör vény ben287 meg ha tá ro zott enge -
délyt kell érteni.

Emb ri ó val vagy ivar sejt tel vé gez he tõ ku ta tás
sza bá lya i nak meg sze gé se

173/E. § (1) Aki em be ri emb ri ón vagy ivar sej ten az
egész ség ügy rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott en ge dély
nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en or vos tu do má nyi ku ta -
tást vé gez, vagy em be ri emb ri ót ku ta tá si cél ból hoz lét re,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

(2) Aki

a) em be ri emb ri ót ál lat szer ve ze té be át ül tet,

b) em be ri és ál la ti ivar sej tet egy más sal meg ter mé ke nyít,

c) olyan em be ri emb ri ót, amellyel ku ta tást vé gez tek,
em be ri szer ve zet be beültet,

d) ku ta tás hoz fel hasz nált em be ri ivar sej tet em be ri rep -
ro duk ci ó ra felhasznál,

e) em be ri meg ter mé ke nyí tés hez, il le tõ leg emb rió be ül -
te tés hez nem em be ri ivar sej tet, il le tõ leg embriót használ
fel,

f) em be ri emb ri ót több em be ri emb rió, vagy ál la ti emb -
rió lét re ho za ta lá ra használ fel,

bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség mi att két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

173/F. § (1) Aki em be ri emb ri ón az emb rió gén ál lo má -
nyá nak meg vál toz ta tá sá ra irá nyu ló ku ta tást vé gez, bûn tet -
tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ. 

(2) Aki

a) em be ri emb ri ót a fo gam zás sal ki ala kult tu laj don sá -
gok tól el té rõ, il le tõ leg to váb bi sa já tos sá gok kal ren del ke zõ 
egyed lét re ho za ta lá ra használ fel,

b) em be ri emb rió sejt je it szét vá laszt ja,

bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség mi att két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(4) Nem bün tet he tõ az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott cse lek mény mi att, aki azt az egész ség ügy rõl szó ló tör -
vény ben meg ha tá ro zott célból hajtja végre.

287 Lásd a 2005: XCV. tör vényt.
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173/G. § (1) Aki or vos tu do má nyi ku ta tás vagy be avat -
ko zás so rán egy más sal ge ne ti ka i lag meg egye zõ em be ri
egye de ket hoz lét re, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett mi att há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Egész ség ügyi ön ren del ke zé si jog meg sér té se

173/H. § (1) Aki be le egye zés hez, hoz zá já ru lás hoz, il le -
tõ leg tá jé koz ta tás hoz kö tött,

a) az em be ri gén ál lo mány meg vál toz ta tá sá val, il le tõ leg
az emb rió gén ál lo má nyá nak meg vál toz ta tá sá val, az em be -
ri rep ro duk ci ó val vagy a szü le ten dõ gyer mek ne mé nek
meg vá lasz tá sá val kap cso la tos egész ség ügyi be avat ko zást,

b) em be ren, emb ri ó val vagy ivar sejt tel vé gez he tõ or -
vos tu do má nyi ku ta tást,

c) az át ül te tés cél já ból vég zett szerv- vagy szö vet ki vé -
telt, il le tõ leg szerv- vagy szö vet át ül te tést

a jo go sult be le egye zé se, il le tõ leg hoz zá já ru lá sa nél kül
vé gez, vagy a jog sza bály ban elõ írt tá jé koz ta tást  elmu -
lasztja, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki til ta ko zó
nyi lat ko zat el le né re ha lott ból szer vet, il le tõ leg szö ve tet tá -
vo lít el.

(3) Aki a be le egye zés hez, il le tõ leg hoz zá já ru lás hoz kö -
tött, az (1) be kez dés sze rin ti egész ség ügyi be avat ko zást,
or vos tu do má nyi ku ta tást, szerv- vagy szö vet ki vé telt, il le -
tõ leg szerv- vagy szö vet át ül te tést gon dat lan ság ból a jo go -
sult be le egye zé se, il le tõ leg hoz zá já ru lá sa nél kül vé gez,
vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve tõ je ma gán in dít vány ra bün tet he tõ, ki vé ve, ha
az zal össze füg gõ en nem ma gán in dít vány ra bün te ten dõ
bûn cse lek ményt is el kö vet. A (2) be kez dés ese tén a ma -
gán in dít ványt az egész ség ügy rõl szó ló tör vény ben meg ha -
tá ro zott, nyi lat ko zat ra jo go sult sze mély ter jeszt he ti elõ.

Em be ri test til tott fel hasz ná lá sa

173/I. § (1) Aki em be ri gént, sej tet, ivar sej tet, emb ri ót,
szer vet, szö ve tet, ha lott tes tét vagy an nak ré szét jog el le ne -
sen meg sze rez, va gyo ni ha szon szer zés vé gett for ga lom ba
hoz, vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt gyógy in -
té zet al kal ma zott ja a fog lal ko zá sa körében követi el.

(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt évig, a (2) be -
kez dés ese tén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.
(4) Aki az em be ri test til tott fel hasz ná lá sá ra irá nyu ló

elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség mi att az (1) be kez dés ese tén
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ese tén két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.

III. cím288

A sza bad ság és az em be ri mél tó ság el le ni 
bûn cse lek mé nyek

Kény sze rí tés

174. § Aki mást erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel ar ra
kény sze rít, hogy va la mit te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön,
és ez zel je len tõs ér dek sé rel met okoz, amennyi ben más
bûn cse lek mény nem va ló sul meg, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

A lel ki is me re ti és val lás sza bad ság meg sér té se289

174/A. § Aki mást
a) a lel ki is me re ti sza bad sá gá ban erõ szak kal vagy fe nye -

ge tés sel korlátoz,
b) a val lá sá nak sza bad gya kor lá sá ban erõ szak kal vagy

fe nye ge tés sel akadályoz,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

Nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy val lá si cso port tag ja
el le ni erõ szak290

174/B. § (1) Aki mást va la mely nem ze ti, et ni kai, fa ji
vagy val lá si cso port hoz tar to zá sa vagy vélt tar to zá sa mi att
bán tal maz, il le tõ leg erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel ar ra
kény sze rít, hogy va la mit te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ. 

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) fegy ve re sen,
b) fel fegy ver kez ve,

288 Az ere de ti II. Cím szá mo zá sát az 1998: XXII. tör vény 2. §-a mó do sí -
tot ta III. Cím re.

289 Az al cí met és a 174/A. §-t az 1990: IV. tör vény 23. §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be.

290 Az al cí met és a 174/B. §-t az 1996: XVII. tör vény 3. §-a ik tat ta be.
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c) je len tõs ér dek sé rel met okoz va,
d) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
e) cso por to san,
f) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

Sze mé lyi sza bad ság meg sér té se

175. §291 (1) Aki mást sze mé lyi sza bad sá gá tól meg foszt, 
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki em ber ke res ke de lem mel össze füg gés ben meg -
szer zett és a sze mé lyi sza bad sá gá tól meg fosz tott sér tett
sze mé lyi sza bad sá gá nak meg fosz tá sát fenn tart ja, és a sér -
tet tet mun ka vég zés re kény sze rí ti, bûn tet tet kö vet el, és két
év tõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) A bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt évig, a (2) be -
kez dés ese tén öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha 
a bûn cse lek ményt

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) hi va ta los el já rás szín le lé sé vel,
c) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
d) je len tõs ér dek sé rel met okoz va,
e) a ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély sé -

rel mé re
kö ve tik el.

Em ber rab lás292

175/A. § (1) Aki mást sze mé lyi sza bad sá gá tól erõ szak -
kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len irá nyu ló köz vet len
fe nye ge tés sel, il let ve vé de ke zés re vagy aka rat nyil vá ní tás -
ra kép te len ál la po tát ki hasz nál va meg foszt, és sza ba don
bo csá tá sát kö ve te lés tel je sí té sé tõl te szi füg gõ vé, bûn tet tet
kö vet el, és két évtõl nyolc évig terjedõ szabad ság vesz tés -
sel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az em ber rab lást

a) bûn szö vet ség ben,
b) fegy ve re sen,
c)293 hi va ta los sze mély vagy kül föl di hi va ta los sze mély

el len
kö ve tik el.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az emberrablást

a) kü lö nö sen sú lyos hát rányt;
b) ha lált okoz va

kö ve tik el.

291 A 175. § az 1998: LXXXVII. tör vény 42. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
292 Az al cí met és a 175/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 38. §-a ik tat ta be.
293 A 175/A. § (2) be kez dé sé nek c) pont ját a 2003: II. tör vény 10. §-a ik -

tat ta be.

(4) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha az em ber rab lás szán dé -
kos em ber ölést is megvalósít.

(5) Aki em ber rab lás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el,
bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

(6) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki az em -
ber rab lást – mi e lõtt ab ból sú lyos kö vet kez mény szár ma -
zott vol na – önként abbahagyja.

(7) Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy em -
ber rab lás el kö ve té se ké szül, és er rõl az érin tett sze mélyt
vagy a ha tó sá got, mi helyt te he ti, nem tá jé koz tat ja, bûn tet -
tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, ha az emberrablást legalább megkísérelték.

Em ber ke res ke de lem294

175/B. §295 (1) Aki mást el ad, meg vá sá rol, el len szol gál -
ta tás ként át ad, vagy át vesz, más sze mé lyért el cse rél, úgy -
szin tén, aki en nek ér de ké ben to bo roz, mást szál lít, el szál -
lá sol, el rejt, más nak meg sze rez, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély sé rel -
mé re,

b) a sze mé lyi sza bad sá gá tól meg fosz tott sze mély sé rel -
mé re,

c) mun ka vég zés cél já ból,
d) faj ta lan ság vagy kö zö sü lés cél já ból,
e) em be ri test til tott fel hasz ná lá sa cél já ból,
f) bûn szö vet ség ben vagy
g) üz let sze rû en

kö ve tik el.
(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés, ha a bûn cse lek ményt
a) az el kö ve tõ ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá sa vagy

gyógy ke ze lé se alatt ál ló sze mély sérelmére, vagy
b) a (2) be kez dés c)-e) pont já ban meg ha tá ro zott célból
1. erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel,
2. meg té vesz tés sel,
3. a sér tett sa nyar ga tá sá val 

kö ve tik el.
(4) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha a bûn cse lek ményt
a) a (2) be kez dés a)–b) pont já ban, vagy a (3) be kez dés

a) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély sé rel mé re, a (2) be -
kez dés c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott cél ból, il let ve a
(3) be kez dés b) pont ja 1–3. al pont já ban meg ha tá ro zott
mó don, vagy

b) til tott por nog ráf fel vé tel ké szí té se cél já ból 
kö ve tik el.

294 Az al cí met és a 175/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 43. §-a  ik -
tatta be.

295 A 175/B. § a 2001: CXXI. tör vény 21. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 255



(5) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt ti -
zen ket te dik élet évét be nem töl tött személy sérelmére

a) a (2) be kez dés c)–e) pont já ban meg ha tá ro zott cél ból,

b) a (3) be kez dés b) pont ja 1–3. al pont já ban meg ha tá ro -
zott mó don, vagy

c) til tott por nog ráf fel vé tel ké szí té se cél já ból

kö ve tik el.

(6) Aki em ber ke res ke de lem re irá nyu ló elõ ké szü le tet
kö vet el, vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

Ma gán lak sér tés

176. § (1)296 Aki más nak a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be
vagy ezek hez tar to zó be ke rí tett hely re erõ szak kal, fe nye -
ge tés sel, hi va ta los el já rás szín le lé sé vel be megy, vagy ott
bent ma rad, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki más nak a la -
ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be vagy az ezek hez tar to zó be ke rí -
tett hely re, az ott la kó nak vagy az zal ren del ke zõ nek aka ra -
ta el le né re, vagy megtévesztéssel

a) éj jel,

b) fegy ve re sen,

c) fel fegy ver kez ve,

d) cso por to san

be megy vagy ott bent ma rad.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki az
(1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don mást meg aka -
dá lyoz ab ban, hogy a la ká sá ba, egyéb he lyi sé gé be vagy az
ezek hez tar to zó be ke rí tett helyre bemenjen.

(4) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt a (2) be kez dés ben írt módon követik el.

Ma gán ti tok meg sér té se

177. § (1) Aki a fog lal ko zá sá nál vagy köz meg bí za tá sá -
nál fog va tu do má sá ra ju tott ma gán tit kot ala pos ok nél kül
fel fe di, vét sé get kö vet el, és pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)297 A bün te tés egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a bûn cse lek mény 
je len tõs ér dek sé rel met okoz.

296 A 176. § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 15. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

297 A 177. § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az 1993:
XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

Vissza élés sze mé lyes adat tal298

177/A. § (1) Aki a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl vagy
ke ze lé sé rõl szó ló tör vé nyi ren del ke zé sek299 meg sze gé sé -
vel

a) jo go su lat la nul vagy a cél tól el té rõ en sze mé lyes ada -
tot kezel,

b) az érin tett tá jé koz ta tá sá ra vo nat ko zó kö te le zett sé gé -
nek nem tesz eleget,

c) az ada tok biz ton sá gát szol gá ló in téz ke dést  elmu -
lasztja,
és ez zel más vagy má sok ér de ke it je len tõ sen sér ti, vét sé get 
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt hi va ta los sze mély ként, köz meg bí za tás fel hasz ná lá -
sá val, vagy jog ta lan haszonszerzés végett követik el.

(3) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a sze mé lyes adat tal vissza élést kü lön le ges
sze mé lyes adatra követik el.

Vissza élés köz ér de kû adat tal300

177/B. § (1) Aki a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról
szó ló tör vé nyi ren del ke zé sek megszegésével 

a) tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz eleget,
b) köz ér de kû ada tot hoz zá fér he tet len né tesz vagy meg -

ha mi sít,
c) ha mis vagy ha mi sí tott köz ér de kû ada tot hoz zá fér he -

tõ vé vagy közzé tesz,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val, vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ. 

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt jog ta lan ha szon szer zés végett követik el.

Le vél ti tok meg sér té se

178. § (1)301 Aki más nak köz lést tar tal ma zó zárt kül de -
mé nyét, a tar tal má nak meg is me ré se vé gett fel bont ja, meg -
szer zi, vagy ilyen cél ból il le ték te len sze mély nek át ad ja,
úgy szin tén aki táv köz lé si be ren de zés út ján to váb bí tott
köz le ményt ki für kész, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem
va ló sul meg, vétséget követ el, és pénzbüntetéssel bün te -
ten dõ.

298 Az al cí met és a 177/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 39. §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 11. §-ának (1) be kez dé se ál la -
pí tot ta meg.

299 Lásd az 1992: LXIII. tör vényt, il let ve az 1997: XLVIII. tör vényt.
300 Az al cí met és a 177/B. §-t az 1993: XVII. tör vény 39. § (2) be kez dé se

ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 11. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

301 A 178. § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 44. §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

256 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



(2)302 A bün te tés egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az (1) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt fog lal ko zás vagy köz -
meg bí za tás felhasználásával követik el.

(3)303 A bün te tés
a) két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az (1) be kez -

dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény;
b) bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,

ha a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûncselekmény
je len tõs ér dek sé rel met okoz.

Ma gán ti tok jo go su lat lan meg is me ré se304

178/A. § (1) Aki ma gán ti tok jo go su lat lan meg is me ré se
cél já ból

a) más nak a la ká sát, egyéb he lyi sé gét vagy az ezek hez
tar to zó be ke rí tett he lyet ti tok ban át ku tat ja,

b) más nak a la ká sá ban, egyéb he lyi sé gé ben vagy az
ezek hez tar to zó be ke rí tett he lyen tör tén te ket tech ni kai esz -
köz al kal ma zá sá val meg fi gye li, il le tõ leg rög zí ti,

c) más nak köz lést tar tal ma zó zárt kül de mé nyét fel bont -
ja vagy meg szer zi, és an nak tar tal mát tech ni kai esz köz zel
rög zí ti,

d)305 hír köz lõ be ren de zés út ján, il le tõ leg szá mí tás tech -
ni kai rend sze ren más nak to váb bí tott köz le ményt, ada tot
ki für kész, és az ész lel te ket tech ni kai esz köz zel rög zí ti,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az (1) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott mó don meg is mert ma gán tit kot to -
váb bít vagy felhasznál.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) hi va ta los el já rás szín le lé sé vel,
b) üz let sze rû en,
c) bûn szö vet ség ben,
d) je len tõs ér dek sé rel met okoz va

kö ve tik el.

Rá gal ma zás

179. § (1)306 Aki va la ki rõl, más elõtt, a be csü let csor bí -
tá sá ra al kal mas tényt ál lít vagy hí resz tel, vagy ilyen tény re
köz vet le nül uta ló ki fe je zést hasz nál, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

302 A 178. § (2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 40. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

303 A 178. § (3) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 40. §-ának (2) be kez dé -
sé vel be ik ta tott és a Ma gyar Köz löny 1993. évi 50. szá má ban meg je lent he -
lyes bí tés nek meg fe le lõ szö veg.

304 Az al cí met és a 178/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 45. §-a  ik -
tatta be.

305 A 178/A. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2001: CXXI. tör vény
22. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

306 A 179. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

(2) A bün te tés két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
rá gal ma zást

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) nagy nyil vá nos ság elõtt,
c) je len tõs ér dek sé rel met okoz va

kö ve tik el.

Be csü let sér tés

180. § (1)307 Aki a 179. § ese tén kí vül más sal szem ben
a) a sér tett mun ka kö ré nek el lá tá sá val, köz meg bí za tá sá -

nak tel je sí té sé vel vagy köz ér de kû te vé keny sé gé vel
összefüggésben,

b) nagy nyil vá nos ság elõtt
a be csü let csor bí tá sá ra al kal mas ki fe je zést hasz nál, vagy
egyéb ilyen cse lek ményt kö vet el, vét ség mi att egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a be csü let -
sér tést tett le ge sen követi el.

Ke gye let sér tés

181. § Aki ha lot tat vagy em lé két a 179. vagy a
180. §-ban meg ha tá ro zott mó don meg gya láz za, vét sé get
kö vet el, és az ott meg ha tá ro zott bün te tés sel büntetendõ.

A va ló ság bi zo nyí tá sa

182. § (1) A 179–181. §-ban meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mé nyek mi att nem bün tet he tõ az el kö ve tõ, ha a be csü let
csor bí tá sá ra al kal mas tény valónak bizonyul.

(2) A va ló ság bi zo nyí tá sá nak ak kor van he lye, ha a tény
ál lí tá sát, hí resz te lé sét, il let ve az ar ra köz vet le nül uta ló ki -
fe je zés hasz ná la tát a köz ér dek vagy bár ki nek a jogos
érdeke indokolta.

Ma gán in dít vány és kí vá nat

183. § (1)308 A 176–177. és a 178–181. §-ban meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mé nyek el kö ve tõi ma gán in dít vány ra bün -
tet he tõk.

(2) A 181. § ese tén a ma gán in dít ványt az el halt hoz zá -
tar to zó ja és örö kö se ter jeszt he ti elõ.

(3) A dip lo má ci ai és a nem zet kö zi jo gon ala pu ló egyéb
sze mé lyes men tes sé get él ve zõ sze mély sé rel mé re el kö ve -
tett rá gal ma zás vagy be csü let sér tés a sér tett dip lo má ci ai
úton kijelentett kívánatára büntethetõ.

307 A 180. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

308 A 183. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 41. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.
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Ér tel me zõ ren del ke zés309

183/A. §310 A 170. § és a 175/A. § al kal ma zá sá ban a ti -
zen ket te dik élet évét be nem töl tött sze mélyt vé de ke zés re
kép te len nek kell te kin te ni.

XIII. fe je zet
A köz le ke dé si bûn cse lek mé nyek

A köz le ke dés biz ton sá ga el le ni bûn cse lek mény

184. § (1)311 Aki köz le ke dé si út vo nal, jár mû, üze mi be -
ren de zés vagy ezek tar to zé ka meg ron gá lá sá val vagy meg -
sem mi sí té sé vel, aka dály lé te sí té sé vel, köz le ke dé si jel zés
el tá vo lí tá sá val vagy meg vál toz ta tá sá val, meg té vesz tõ jel -
zés sel, köz le ke dõ jár mû ve ze tõ je el len erõ szak vagy fe -
nye ge tés al kal ma zá sá val avagy más, ha son ló mó don a vas -
úti, lé gi, ví zi vagy köz úti köz le ke dés biz ton sá gát ve szé -
lyez te ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sér tést,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha

a bûn cse lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény ha lált,

d) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

(3)312 Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben, az ott tett meg kü lön böz te tés hez ké pest, két évig, há -
rom évig, öt évig, il let ve két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ – kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ – az zal szem ben, aki
a ve szélyt, mi e lõtt ab ból ká ros kö vet kez mény szár ma zott
vol na, ön ként meg szün te ti.

Vas úti, lé gi vagy ví zi köz le ke dés ve szé lyez te té se

185. § (1) Aki a vas úti, a lé gi vagy a ví zi köz le ke dés sza -
bá lya i nak meg sze gé sé vel más vagy má sok éle tét vagy tes ti 
ép sé gét ve szé lyez te ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

309 Az al cí met és a 183/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 42. §-a ik tat ta be.
310 A 183/A. § az 1998: LXXXVII. tör vény 46. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
311 A 184. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 12. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
312 A 184. § (3) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

(2) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sértést,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény halált,

d) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

(3)313 Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel, a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek -
ben az ott tett meg kü lön böz te tés hez ké pest, két évig, há -
rom évig, öt évig, il let ve két év tõl nyolc évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(4) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ – kü lö nös mél -
tány lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ – az zal szem ben, aki
a ve szélyt, mi e lõtt ab ból ká ros kö vet kez mény szár ma zott
volna, önként megszünteti.

Köz úti ve szé lyez te tés

186. § (1) Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i nak meg -
sze gé sé vel más vagy má sok éle tét vagy tes ti ép sé gét köz -
vet len ve szély nek te szi ki, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sértést,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos
egész ség rom lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény halált,

d) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

Köz úti bal eset oko zá sa

187. § (1)314 Aki a köz úti köz le ke dés sza bá lya i nak meg -
sze gé sé vel más nak vagy má sok nak gon dat lan ság ból sú -
lyos tes ti sér tést okoz, vét sé get kö vet el, és egy évig  ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel büntetendõ.

313 A 185. § (3) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

314 A 187. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
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(2) A bün te tés
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást vagy tö meg sze ren csét len sé get,

b)315 egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény halált,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

Jár mû ve ze tés it tas vagy bó dult ál la pot ban316

188. § (1)317 Aki sze szes ital tól be fo lyá solt ál la pot ban
vagy a ve ze té si ké pes ség re hát rá nyo san ha tó szer be fo lyá -
sa alatt vas úti vagy lé gi jár mû vet, va la mint gé pi meg haj tá -
sú ví zi jár mû vet vagy úszó mun ka gé pet, avagy köz úton
gé pi meg haj tá sú jár mû vet ve zet, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, közérdekû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény sú lyos tes ti sértést,
b) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást, vagy tö meg sze ren csét len sé get,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény halált,

d) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy ha -
lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

(3)318 Aki sze szes ital tól be fo lyá solt ál la pot ban vagy a
ve ze té si ké pes ség re hát rá nyo san ha tó szer be fo lyá sa alatt
nem gé pi meg haj tá sú ví zi jár mû vagy úszó mun ka gép
avagy köz úton nem gé pi meg haj tá sú jár mû ve ze té sé vel a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö vet kez ményt idé zi elõ,
az ott tett megkülönböztetés szerint büntetendõ.

Jár mû ve ze tés til tott át en ge dé se

189. § (1)319 Aki vas úti vagy lé gi jár mû, va la mint gé pi
meg haj tá sú ví zi jár mû vagy úszó mun ka gép avagy köz -
úton gé pi meg haj tá sú jár mû ve ze té sét sze szes ital tól be fo -
lyá solt ál la pot ban le võ vagy a ve ze tés re egyéb ok ból al kal -

mat lan sze mély nek en ge di át, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -

mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást vagy tö meg sze ren csét len sé get,

b) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény halált,

c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény ket tõ nél több em ber ha lá lát okoz za, vagy
ha lá los tö meg sze ren csét len sé get
okoz.

Cser ben ha gyás

190. §320 Ha a köz le ke dé si bal eset tel érin tett jár mû ve -
ze tõ je a hely szí nen nem áll meg, il let ve on nan el tá vo zik,
mi e lõtt meg gyõ zõd nék ar ról, hogy va la ki meg sé rült-e,
avagy az éle tét vagy tes ti ép sé gét köz vet le nül fe nye ge tõ
ve szély mi att se gít ség nyúj tás ra szo rul-e, amennyi ben sú -
lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet
el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

191. § (1) A köz úton el kö ve tett bûn cse lek mé nyek re
meg ál la pí tott ren del ke zé se ket kell al kal maz ni ak kor is, ha
a köz úti jár mû ve ze tés re vo nat ko zó sza bá lyok meg sze gé se
nem közúton okoz sérülést vagy halált.

(2) A 185–187. §-ok al kal ma zá sá ban nem te kint he tõk
köz le ke dé si sza bá lyok nak a gya lo go sok ra és az uta sok ra
vo nat ko zó rendelkezések.

XIV. fe je zet
A há zas ság, a csa lád, az if jú ság és a ne mi er kölcs

el le ni bûn cse lek mé nyek

I. cím
A há zas ság, a csa lád és az if jú ság el le ni

bûn cse lek mé nyek

Ket tõs há zas ság

192. § Aki há zas sá gá nak fenn ál lá sa alatt újabb há zas sá -
got köt, vagy aki há zas sá gi kö te lék ben le võ sze méllyel köt
há zas sá got, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ.

320 A 190. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
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315 A 187. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1997: LXXIII. tör vény
18. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

316 A 188. § al cí mét az 1998: LXXXVII. tör vény 47. §-a ál la pí tot ta meg.
317 A 188. § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 48. §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
318 A 188. § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 48. §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
319 A 189. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.



Csa lá di ál lás meg vál toz ta tá sa

193. §321 (1) Aki más csa lá di ál lá sát meg vál toz tat ja, így
kü lö nö sen gyer me ket ki cse rél, vagy más csa lád ba csem -
pész, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a csa lá di ál lás meg vál toz ta tá sát

a) gyógy- vagy ne ve lõ in té zet al kal ma zott ja fog lal ko zá -
sa körében,

b) a ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély ne -
ve lé sé re, fel ügye le té re vagy gon do zá sá ra kö te les személy
követi el.

(3) Ha a bûn cse lek ményt a gyógy- vagy ne ve lõ in té zet
al kal ma zott ja fog lal ko zá sa kö ré ben gon dat lan ság ból kö -
ve ti el, vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Kis ko rú el he lye zé sé nek meg vál toz ta tá sa

194. §322 Aki vég re hajt ha tó ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján
el he lye zett kis ko rút at tól, aki nél a ha tó ság el he lyez te, an -
nak be le egye zé se nél kül, az el he lye zés tar tós meg vál toz ta -
tá sa cél já ból el visz, avagy a kis ko rút rejt ve vagy ti tok ban
tart ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ.

Kis ko rú ve szé lyez te té se

195. § (1)323 A kis ko rú ne ve lé sé re, fel ügye le té re vagy
gon do zá sá ra kö te les sze mély, aki e fel ada tá ból fo lyó kö te -
les sé gét sú lyo san meg sze gi, és ez zel a kis ko rú tes ti, ér tel -
mi vagy er köl csi fej lõ dé sét ve szé lyez te ti, bûn tet tet kö vet
el, és egy év tõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel bün te -
ten dõ.

(2) Ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, az
(1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az a nagy ko rú sze mély,
aki kis ko rút bûn cse lek mény el kö ve té sé re vagy zül lött élet -
mód foly ta tá sá ra rábír, vagy rábírni törekszik.

(3)324 Bûn tett mi att két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ az a nagy ko rú sze mély, aki a kis -
ko rú val kény szer mun kát végeztet.

(4)325 Aki a bí ró sá gi vagy ha tó sá gi ha tá ro zat alap ján ná -
la el he lye zett kis ko rú és a kis ko rú val kap cso lat tar tás ra jo -
go sult sze mély kö zöt ti kap cso lat ki ala kí tá sát vagy fenn tar -

tá sát a kap cso lat tar tás ki kény sze rí té se ér de ké ben al kal ma -
zott bír ság ki sza bá sát kö ve tõ en is aka dá lyoz za, vét sé get
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(5) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban a kis ko rú gon do zá -
sá ra, ne ve lé sé re vagy fel ügye le té re kö te les sze mély nek
kell te kin te ni a szü lõi fel ügye le tet gya kor ló szü lõ, il let ve
gyám élet tár sát, to váb bá a szü lõi fel ügye le ti jo gá tól meg -
fosz tott szü lõt, ha a kis ko rú val közös háztartásban vagy
egy lakásban él.

Til tott por nog ráf fel vé tel lel vissza élés326

195/A. §327 (1) Aki kis ko rú sze mély rõl por nog ráf vi -
deo-, film- vagy fény kép fel vé telt, vagy ilyen kép fel vé te le -
ket, il le tõ leg más mó don elõ ál lí tott por nog ráf kép fel vé telt
vagy kép fel vé te le ket meg sze rez, tart, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki kis ko rú sze mély rõl por nog ráf vi deo-, film- vagy 
fény kép fel vé telt, vagy ilyen kép fel vé te le ket, il le tõ leg más
mó don elõ ál lí tott por nog ráf kép fel vé telt vagy kép fel vé te -
le ket kí nál, át ad, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) Aki kis ko rú sze mély rõl por nog ráf vi deo-, film-,
fény kép fel vé telt vagy ilyen kép fel vé te le ket, il le tõ leg más
mó don elõ ál lí tott por nog ráf kép fel vé telt vagy kép fel vé te -
le ket ké szít, for ga lom ba hoz, az zal ke res ke dik, il le tõ leg
ilyen kép fel vé telt a nagy nyil vá nos ság szá má ra hoz zá fér -
he tõ vé tesz, bûn tet tet kö vet el, és két évtõl nyolc évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(4) A (3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki por nog ráf jel -
le gû mû sor ban kis ko rú sze mélyt szerepeltet.

(5) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, aki a (3)–(4) be kez dés ben írt bûn cse lek mény
el kö ve té sé hez anya gi esz kö zö ket szolgáltat.

(6) Az (1)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban por nog ráf kép -
fel vé tel, il let ve por nog ráf jel le gû mû sor a ne mi sé get sú -
lyo san sze mé rem sér tõ nyílt ság gal áb rá zo ló, cél za to san a
ne mi vágy fel kel té sé re irányuló cselekvés, ábrázolás.

Tar tás el mu lasz tá sa

196. § (1)328 Aki jog sza bá lyon ala pu ló és vég re hajt ha tó
ha tó sá gi ha tá ro zat ban elõ írt tar tá si kö te le zett sé gét ön hi bá -
já ból nem tel je sí ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával vagy pénz bün -
te tés sel büntetendõ.

326 Az al cí met és a 195/A. §-t az 1997: LXXIII. tör vény 21. §-a ik tat ta be.
Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 23. §-a ál la pí tot ta meg.

327 A 195/A. § a 2001: CXXI. tör vény 23. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
328 A 196. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg, ugyan ezen tör vény 103. §-ának
(1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” szö veg részt ha tá lyon
kí vül he lyez te.
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321 A 193. § az 1998: LXXXVII. tör vény 49. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
322 A 194. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -

vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
323 A 195. § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 20. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
324 A 195. § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 50. §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
325 A 195. § (4)–(5) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 4. §-a ik tat ta be.



(2)329

(3) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a tar tás el mu lasz tá sa a jo go sul tat sú lyos nél -
kü lö zés nek teszi ki.

(4) Az (1) és (2)330 be kez dés alap ján az el kö ve tõ nem
bün tet he tõ, a (3) be kez dés ese tén pe dig bün te té se kor lát la -
nul eny hít he tõ, ha kö te le zett sé gé nek az el sõ fo kú íté let
meghozataláig eleget tesz.

II. cím
A ne mi er kölcs el le ni bûn cse lek mé nyek

Erõ sza kos kö zö sü lés

197. §331 (1) Aki mást erõ szak kal, avagy az élet vagy
tes ti ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel kö zö sü -
lés re kény sze rít, vagy más vé de ke zés re, il le tõ leg aka rat -
nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát kö zö sü lés re hasz nál ja fel,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a)332 az erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len
irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel kö zö sü lés re kény sze rí -
tett sér tett a ti zen ket te dik élet évét nem töl töt te be,

b) a sér tett az el kö ve tõ ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá sa 
vagy gyógy ke ze lé se alatt áll,

c) a sér tet tel azo nos al ka lom mal, egy más cse lek mé nyé -
rõl tud va, töb ben közösülnek.

(3)333 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ti zen ket te dik élet évét be nem töl tött sér tett sé -
rel mé re el kö ve tett erõ sza kos kö zö sü lés a (2) be kez dés b)
vagy c) pontja szerint is minõsül.

Sze mé rem el le ni erõ szak

198. §334 (1) Aki mást erõ szak kal, avagy az élet vagy
tes ti ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel faj ta lan -
ság ra, vagy en nek el tû ré sé re kény sze rít, vagy más nak a vé -
de ke zés re, il le tõ leg aka rat nyil vá ní tás ra kép te len ál la po tát
faj ta lan ság ra hasz nál ja fel, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl
nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

329 A 196. § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te.

330 A 196. § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te.

331 A 197. § az 1997: LXXIII. tör vény 22. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
332 A 197. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2005: XCI. tör vény 5. §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
333 A 197. § (3) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
334 A 198. § az 1997: LXXIII. tör vény 23. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a)335 az erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el len
irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel faj ta lan ság ra, vagy en -
nek el tû ré sé re kény sze rí tett sér tett a ti zen ket te dik élet évét
nem töl töt te be,

b) a sér tett az el kö ve tõ ne ve lé se, fel ügye le te, gon do zá sa 
vagy gyógy ke ze lé se alatt áll,

c) a sér tet tel azo nos al ka lom mal, egy más cse lek mé nyé -
rõl tud va, töb ben faj ta lan kod nak.

(3)336 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti sze mé rem  el -
leni erõ szak a (2) be kez dés b) vagy c) pont ja szerint is mi -
nõ sül.

Ter mé szet el le ni faj ta lan ság

199. §337 

Ter mé szet el le ni erõ sza kos faj ta lan ság

200. §338 

Meg ron tás

201. § (1) Aki ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze -
méllyel kö zö sül, va la mint az a ti zen nyol ca dik élet évét be -
töl tött sze mély, aki ti zen ne gye dik élet évét meg nem ha la -
dott sze méllyel faj ta lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és egy év -
tõl öt évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély, aki
ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mélyt ar ra tö rek -
szik rá bír ni, hogy ve le kö zö sül jön vagy faj ta lan kod jék,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza badság vesz -
tés sel büntetendõ.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig, il le tõ leg egy év tõl öt 
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az (1), il le tõ leg a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény sér tett je az el -
kö ve tõ hoz zá tar to zó ja, avagy az el kö ve tõ ne ve lé se, fel -
ügye le te, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.

202. § (1) Aki ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze -
mélyt ar ra bír rá, hogy más sal kö zö sül jön vagy faj ta lan -
kod jék, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ.

335 A 198. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2005: XCI. tör vény 5. §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

336 A 198. § (3) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 5. §-ának (4) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

337 A 199. §-t az Al kot mány bí ró ság 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

338 A 200. §-t az Al kot mány bí ró ság 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.
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(2) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély, aki
ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mélyt ar ra tö rek -
szik rá bír ni, hogy más sal kö zö sül jön vagy faj ta lan kod jék,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza badság vesz -
tés sel büntetendõ.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig, il le tõ leg egy év tõl öt 
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az (1), il le tõ leg a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény sér tett je az el -
kö ve tõ hoz zá tar to zó ja, avagy az el kö ve tõ ne ve lé se, fel -
ügye le te, gondozása vagy gyógykezelése alatt áll.

Vér fer tõ zés

203. § (1) Aki egye nes ági ro ko ná val kö zö sül vagy faj ta -
lan ko dik, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Nem bün tet he tõ a le szár ma zó, ha a cse lek mény el kö -
ve té se kor ti zen nyol ca dik élet évét nem töltötte be.

(3)339 Aki test vé ré vel kö zö sül, vét ség mi att két évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Üz let sze rû ké jel gés

204. §340

Üz let sze rû ké jel gés elõ se gí té se

205. §341 (1) Aki épü le tet vagy egyéb he lyet üz let sze rû
ké jel gés cél já ra más nak a ren del ke zé sé re bo csát, bûn tet tet
kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(2) Aki bor dély há zat tart fenn, ve zet, vagy an nak mû kö -
dé sé hez anya gi esz kö zö ket szol gál tat, öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(3)342 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bor dély ház ban ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl -
tött sze mély foly tat üz let sze rû kéjelgést,

b)343 
(4) Aki mást üz let sze rû ké jel gés re rá bír, az (1) be kez dés 

sze rint bün te ten dõ.

339 A 203. § (3) be kez dé sé bõl a „vagy ter mé szet el le ni faj ta lan sá got kö vet
el,” szö veg részt az Al kot mány bí ró ság 20/1999. (VI. 25.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

340 A 204. §-t az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lyez te.

341 A 205. § az 1993: XVII. tör vény 47. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
342 A 205. § (3) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 25. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
343 A 205. § (3) be kez dé sé nek b) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

Ki tar tott ság

206. §344 Aki üz let sze rû ké jel gést foly ta tó sze méllyel
egész ben vagy rész ben ki tar tat ja ma gát, bûn tet tet kö vet el,
és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

Ke rí tés

207. § (1)345 Aki ha szon szer zés cél já ból va la kit kö zö sü -
lés re vagy faj ta lan ság ra más nak meg sze rez, bûn tet tet kö -
vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ. 

(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a ke rí tés üz let sze rû.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ke rí tést

a) az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja, avagy ne ve lé se, fel ügye -
le te vagy gon do zá sa alatt ál ló, il le tõ leg ti zen nyol ca dik
élet évét be nem töl tött személy sérelmére,

b) meg té vesz tés sel, erõ szak kal avagy az élet vagy tes ti
ép ség el len irá nyu ló köz vet len fe nye ge tés sel,

c)346 
kö ve tik el.

(4) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ke rí tés el kö ve -
té sé ben meg ál la po dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Sze mé rem sér tés

208. §347 Aki ma gát ne mi vá gyá nak ki elé gí té se vé gett
más elõtt sze mé rem sér tõ mó don mu to gat ja, vét sé get kö vet 
el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Ma gán in dít vány

209. § A 197. § (1) be kez dé sé ben, a 198. § (1) be kez dé -
sé ben, va la mint a 201. § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mé nyek csak ma gán in dít vány ra bün tet he -
tõk, ki vé ve ha azok kal össze füg gõ en nem ma gán in dít -
vány ra bün te ten dõ bûncselekményt is elkövetnek.

344 A 206. §-ból a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” szö veg részt
az 1993: XVII. tör vény 103. § (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

345 A 207. § (1) be kez dé sé bõl a „vagy szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” 
szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül 
he lyez te.

346 A 207. § (3) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 

347 A 208. § az 1997: LXXIII. tör vény 27. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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Ér tel me zõ ren del ke zés

210. § A 197–198. § és a 200. §348 al kal ma zá sá ban a ti -
zen ket te dik élet évét be nem töl tött sze mélyt vé de ke zés re
kép te len nek kell tekinteni.

210/A. §349 (1) Üz let sze rû ké jel gést foly tat az, aki rend -
sze res ha szon szer zés re tö re ked ve kö zö sül vagy faj ta lan -
ko dik.

(2) E Cím al kal ma zá sá ban faj ta lan ság: a kö zö sü lés ki -
vé te lé vel min den sú lyo san sze mé rem sér tõ cse lek mény,
amely a ne mi vágy fel kel té sé re vagy kielégítésére szolgál.

XV. fe je zet

Az ál lam igaz ga tás, az igaz ság szol gál ta tás
és a köz élet tisz ta sá ga el le ni bûn cse lek mé nyek

I. cím

A vá lasz tás, a nép sza va zás és a né pi kez de mé nye zés
rend je el le ni bûn cse lek mény350

211. §351 Aki a vá lasz tá si el já rás ról szó ló tör vény352 ha -
tá lya alá tar to zó vá lasz tás, nép sza va zás vagy né pi kez de -
mé nye zés so rán

a)353 a je lö lé si el já rás sza bá lya it meg szeg ve erõ szak kal,
fe nye ge tés sel, meg té vesz tés sel vagy anya gi jut ta tás sal
szerez aján lást,

b)354 nép sza va zás vagy né pi kez de mé nye zés in dít vá -
nyo zá sa ér de ké ben erõ szak kal, fe nye ge tés sel, meg té vesz -
tés sel vagy anya gi jut ta tás sal szerez ajánlást,

c)355 jo go sult ság nél kül sza vaz,

d) jo go su lat la nul alá ír, ha mis ada to kat tün tet fel,

e)356 ar ra jo go sul tat a vá lasz tás ban, il le tõ leg a nép sza va -
zás ban aka dá lyoz, vagy erõ szak kal, fe nye ge tés sel, meg té -
vesz tés sel, il le tõ leg anya gi jut ta tás sal befolyásolni tö rek -
szik,

348 A Btk. 200. §-át az Al kot mány bí ró ság 37/2002. (IX. 4.) AB ha tá ro za ta
meg sem mi sí tet te.

349 A 210/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 49. §-a ik tat ta be.
350 A 211. §-t meg elõ zõ al cím az 1989: XVII. tör vény 34. §-ával meg ál la -

pí tott szö veg.
351 A 211. § be ve ze tõ szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 24 §-ának (1) be -

kez dé se ál la pí tot ta meg.
352 Lásd az 1997: C. tör vényt.
353 A 211. § a) pont ját az 1990: XIII. tör vény 1. §-a ik tat ta be, és egy ide jû -

leg a ko ráb bi a)–e) pon tok je lö lé sét b)–f) pont ra mó do sí tot ta. Az a) pont szö -
ve gét az 1997: C. tör vény 167. §-a ál la pí tot ta meg.

354 A 211. § b) pont ját az 1997: C. tör vény 167. §-a ik tat ta be, és egy ide jû -
leg a ko ráb bi b)–f) pon tok je lö lé sét c)–g) pont ra mó do sí tot ta.

355 A 211. § je len le gi c)–g) pont ját az 1989: XVII. tör vény 34. §-a ál la pí -
tot ta meg. A ren del ke zé sek je lö lé sét az 1990: XIII. tör vény 1. §-a elõbb b)–f)
pont ra, majd az 1997: C. tör vény 167. §-a c)–g) pont ra mó do sí tot ta.

356 A 211. § e) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 24. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

f) meg sér ti a vá lasz tás, il le tõ leg a nép sza va zás tit kos sá -
gát,

g) meg ha mi sít ja a vá lasz tás, a nép sza va zás, il le tõ leg a
né pi kez de mé nye zés eredményét,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

II. cím
A ren dé sze ti bûn cse lek mé nyek

Egye sü lé si jog gal vissza élés

212. §357

212/A. §358 Aki a bí ró ság ál tal fel osz la tott tár sa dal mi
szer ve zet ve ze té sé ben vesz részt, ha sú lyo sabb bûn cse lek -
mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és egy évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Saj tó ren dé sze ti vét ség

213. § Aki
a)359 en ge dély vagy nyil ván tar tás ba vé tel nél kül ál lít elõ 

vagy ter jeszt olyan saj tó ter mé ket, amely nek elõ ál lí tá sá hoz 
vagy ter jesz té sé hez en ge dély vagy nyil ván tar tás ba vétel
szükséges,

b) olyan saj tó ter mé ket ter jeszt, amely nek le fog la lá sát
vagy el kob zá sát ren del ték el, vét sé get kö vet el, és pénz -
bün te tés sel büntetendõ.

Be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom meg sér té se360

214. §361 Az a ki uta sí tott vagy be uta zá si és tar tóz ko dá si
ti la lom ha tá lya alatt ál ló kül föl di, aki kü lön en ge dély nél -
kül tar tóz ko dik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén, vét sé get
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

Jog el le nes bel föl di tar tóz ko dás elõ se gí té se362

214/A. §363 (1) Aki olyan kül föl di nek, aki nem ren del -
ke zik az Eu ró pai Unió va la mely tag ál la má nak ál lam pol -
gár sá gá val, az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak te rü le tén va ló

4. szám ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 263

357 A 212. §-t az Al kot mány bí ró ság 58/1997. (XI. 5.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

358 A 212/A. §-t az 1996: XVII. tör vény 4. §-a ik tat ta be.
359 A 213. § a) pont ja az 1999: CXX. tör vény 13. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg.
360 Az al cí met a 2001: CXXI. tör vény 25. §-a ál la pí tot ta meg.
361 A 214. § a 2001: CXXI. tör vény 25. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
362 Az al cí met és a 214/A. §-t a 2001: CXXI. tör vény 26 §-a ik tat ta be.
363 A 214/A. § a 2003: CXXX. tör vény 69. §-ával meg ál la pí tott szö veg.



jog el le nes tar tóz ko dá sá hoz va gyo ni ha szon szer zés vé gett
se gít sé get nyújt, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul 
meg, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ. 

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, ha sú lyo sabb
bûn cse lek mény nem va ló sul meg, aki az (1) be kez dés ben
fog lalt ese ten kí vül, kül föl di nek a Ma gyar Köz tár sa ság te -
rü le tén va ló jog el le nes tar tóz ko dás hoz va gyo ni ha szon -
szer zés végett segítséget nyújt.

Föld mé ré si jel meg ron gá lá sa

215. § Aki föld mé ré si je let meg sem mi sít, meg ron gál
vagy el moz dít, vét sé get kö vet el, és pénz bün te tés sel bün -
te ten dõ.

Mû em lék meg ron gá lá sa364

216. § (1) Aki a tu laj do ná ban ál ló mû em lé ket meg ron -
gál ja, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(2) Aki az (1) be kez dés sze rin ti mû em lé ket meg sem mi -
sí ti, vagy an nak olyan hely re hoz ha tat lan ká ro so dá sát idé zi
elõ, amely nek kö vet kez té ben az el vesz ti mû em lék jel le gét, 
öt évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Kul tu rá lis ja vak meg ron gá lá sa365

216/A. § (1) Aki a tu laj do ná ban ál ló, a kul tu rá lis ja vak
kö ré be tar to zó és vé dett tár gyat meg ron gál ja, bûn tet tet kö -
vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ. 

(2) Aki az (1) be kez dés sze rin ti tár gyat meg sem mi sí ti,
vagy an nak hely re hoz ha tat lan ká ro so dá sát idé zi elõ, öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Vissza élés kul tu rá lis ja vak kal366

216/B. § (1) Aki a kul tu rá lis ja vak kö ré be és vé dett
gyûj te mény hez tar to zó tár gyat vagy vé dett tárgy együt tes
da rab ját jog sza bály ban elõ írt elõ ze tes hoz zá já ru lás nél kül
el ide ge ní ti, úgy szin tén aki a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to -
zó vé dett tárgy tu laj don jo gá nak be kö vet ke zett vál to zá sá ra
vo nat ko zó, jog sza bály ban elõ írt be je len té si kö te le zett sé -
gét el mu laszt ja, bûntettet követ el, és három évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

364 Az al cí met és a 216. §-t az 1997: CXL. tör vény 103. §-ának (1) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg.

365 Az al cí met és a 216/A. §-t az 1997: CXL. tör vény 103. §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

366 Az al cí met és a 216/B. §-t az 1997: CXL. tör vény 103. §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a kul tu rá lis
ja vak kö ré be tar to zó és ki vi te li en ge dély hez kö tött tár gyat
en ge dély nél kül kül föld re jut tat, vagy a ki vi te li engedély
kereteit túllépi.

Til tott ha tár át lé pés

217. §367

Em ber csem pé szés

218. § (1)368 Aki ál lam ha tár nak más ál tal
a) en ge dély nél kül,
b) meg nem en ge dett mó don
tör té nõ át lé pé sé hez se gít sé get nyújt, bûn tet tet kö vet el,

és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.
(2) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha az em ber csem pé szést
a) va gyo ni ha szon szer zés vé gett,
b) ál lam ha tár át lé pé sé hez több sze mély nek se gít sé get

nyújtva
kö ve tik el.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az em ber csem pé szést

a) a csem pé szett sze mély sa nyar ga tá sá val,
b) fegy ve re sen,
c) üz let sze rû en

kö ve tik el.
(4) 369 Aki az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro zott em -

ber csem pé szés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség
mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(5) Az em ber csem pé szés el kö ve tõ jé vel szem ben mel -
lék bün te tés ként ki til tás nak is helye van.

Fel je len tés el mu lasz tá sa

219. §370

Ha tár jel ron gá lás

220. §371 Aki az ál lam ha tár meg je lö lé sé re szol gá ló je let
meg sem mi sí ti, meg ron gál ja vagy el moz dít ja, vét sé get kö -
vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

367 A 217. §-t a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

368 A 218. § (1)–(3) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 27. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

369 A 218. § (4) és (5) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 52. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

370 A 219. §-t az 1989: XXVIII. tör vény 20. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon 
kí vül he lyez te.

371 A 220. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
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III. cím

Az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok meg sér té se

Ál lam ti tok sér tés

221. § (1) Aki

a) az ál lam tit kot jo go su lat la nul meg szer zi,

b) a tu do má sá ra, il le tõ leg a bir to ká ba ju tott ál lam tit kot
jo go su lat la nul fel hasz nál ja, il le ték te len sze mély ré szé re
hoz zá fér he tõ vé vagy il le té kes sze mély részére hoz zá fér he -
tet len né teszi,

bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés

a) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
ál lam ti tok sér tést kü lö nö sen fon tos ál lam ti tok ra, vagy sú -
lyos hát rányt okozva követik el,

b) öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
ál lam ti tok il le ték te len kül föl di sze mély ré szé re vá lik
hozzáférhetõvé.

(3) Aki az ál lam ti tok sér tést gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att egy évig, a (2) be kez dés ese te i ben, az ott írt
meg kü lön böz te tés sze rint, két évig, il le tõ leg öt évig ter je -
dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(4) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ál lam ti tok sér -
tés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, az ott írt meg kü lön -
böz te tés sze rint bûn tett mi att há rom évig, il le tõ leg öt évig
ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Szol gá la ti ti tok sér tés

222. § (1)372 Aki

a) a szol gá la ti tit kot jo go su lat la nul meg szer zi,

b) a tu do má sá ra, il le tõ leg a bir to ká ba ju tott szol gá la ti
tit kot jo go su lat la nul fel hasz nál ja, vagy il le ték te len sze -
mély ré szé re hozzáférhetõvé teszi,

vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ. 

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény sú lyos hát rányt okoz.

(3) A bün te tés

a) egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény kö vet kez té ben a szol gá la ti titok,

b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény kö vet kez té ben a ka to nai szol gá la ti titok

il le ték te len kül föl di sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé vá lik.

372 A 222. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

Ál lam ti tok sér tés fel je len té sé nek el mu lasz tá sa

223. § (1)373 Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról,
hogy

a) ál lam ti tok sér tés el kö ve té se készül,
b) még le nem lep le zett szán dé kos ál lam ti tok sér tést kö -

vet tek el,
és er rõl a ha tó ság nak – mi helyt te he ti – nem tesz je len tést,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ. 

(2)374 Az (1) be kez dés alap ján az el kö ve tõ hoz zá tar to zó -
ja nem bün tet he tõ.

Az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok

224. §375

IV. cím
A hi va ta li bûn cse lek mé nyek

Hi va ta li vissza élés

225. § Az a hi va ta los sze mély, aki azért, hogy jog ta lan
hát rányt okoz zon vagy jog ta lan elõnyt sze rez zen, hi va ta li
kö te les sé gét meg sze gi, ha tás kö rét túl lé pi, vagy hi va ta li
hely ze té vel egyéb ként vissza él, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

Bán tal ma zás hi va ta los el já rás ban

226. § Az a hi va ta los sze mély, aki el já rá sa so rán mást
tett leg bán tal maz, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Kény szer val la tás

227. §376 Az a hi va ta los sze mély, aki an nak ér de ké ben,
hogy más val lo mást vagy nyi lat ko za tot te gyen, il le tõ leg ne 
te gyen, erõ sza kot, fe nye ge tést, vagy más ha son ló mód -
szert al kal maz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

373 A 223. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

374 A 223. § (2) be kez dé se az 1989: XXV. tör vény 12. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

375 A 224. §-t az 1987: 5. tör vény ere jû ren de let 12. §-ának (3) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te. A fo gal mak meg ha tá ro zá sá ra lásd az 1995: LXV.
tör vényt.

376 A 227. § a 2001: CXXI. tör vény 28. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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Jo go su lat lan tit kos in for má ció gyûj tés377

227/A. § (1) Az a hi va ta los sze mély, aki bí ró vagy az
igaz ság ügy-mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tést, il le tõ leg a bün te tõ el já rás so rán bí rói en ge dély -
hez kö tött tit kos adat szer zést378 en ge dély nél kül vé gez,
vagy az en ge dély ke re te it túl lé pi, bûn tet tet kö vet el, és öt
évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki bí ró vagy az
igaz ság ügy-mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tést, il le tõ leg a bün te tõ el já rás so rán bí rói en ge dély -
hez kö tött tit kos adat szer zést el ren del vagy en ge dé lyez,
anélkül, hogy erre jogosult lenne.

(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény je len tõs ér dek sé rel met okoz.

Jog el le nes fog va tar tás

228. § (1)379 Az a hi va ta los sze mély, aki el já rá sa so rán
mást sze mé lyi sza bad sá gá tól jog el le ne sen meg foszt, bûn -
tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ. 

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a jog el le nes fog va tar tást

a) al jas in dok ból vagy cél ból,
b) a sér tett sa nyar ga tá sá val,
c) sú lyos kö vet kez ményt okoz va

kö ve tik el.
(3)380

Az egye sü lé si és a gyü le ke zé si sza bad ság meg sér té se381

228/A. § (1) Aki mást egye sü lé si vagy gyü le ke zé si jo -
gá nak gya kor lá sá ban erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel jog ta -
la nul aka dá lyoz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2)382

228/B. §383 E cím ren del ke zé se it a kül föl di ál lam igaz -
ság szol gál ta tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá -
gá nak a kü lön tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü -
le tén el já ró tag já ra is meg fe le lõ en kell al kal maz ni.

377 Az al cí met és a 227/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 53. §-a ik tat ta
be.

378 A 2002: XXII. tör vény 3. §-ával mó do sí tott 1998: LXXXVII. tör vény
93. §-ának (5) be kez dé se alap ján a 227/A. § (1) és (2) be kez dé sé ben az „il le -
tõ leg a bün te tõ el já rás so rán bí rói en ge dély hez kö tött tit kos adat szer zést” szö -
veg rész 2003. jú li us 1-jén lé pett ha tály ba.

379 A 228. § (1)–(2) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 51. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg.

380 A 228. § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

381 Az al cí met és a 228/A. §-t az 1989: III. tör vény 17. §-a ik tat ta be.
382 A 228/A. § (2) be kez dé sét a 2000: CXXV. tör vény 4. §-ának (1) be kez -

dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
383 A 228/B. §-t a 2003: CXXX. tör vény 70. §-a ik tat ta be. A ren del ke zés a 

2005: CXVI. tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lé pett ha tály ba.

V. cím
A hi va ta los sze mély el le ni bûn cse lek mé nyek

Hi va ta los sze mély el le ni erõ szak

229. § (1)384 Aki a hi va ta los sze mélyt vagy a kül föl di hi -
va ta los sze mélyt jog sze rû el já rá sá ban erõ szak kal vagy fe -
nye ge tés sel aka dá lyoz za, in téz ke dés re kény sze rí ti, vagy
el já rá sa alatt, il le tõ leg emi att bán tal maz za, bûn tet tet kö vet
el, és há rom évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hi -
va ta los sze mély el le ni erõ sza kot cso por to san vagy fel -
fegy ver kez ve követik el.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cso port szer ve zõ -
je vagy ve ze tõ je két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(4) Aki hi va ta los sze mély el le ni erõ szak el kö ve té sé re
irá nyu ló cso port ban részt vesz, vét sé get kö vet el, és két
évig, a cso port szer ve zõ je és ve ze tõ je bûn tett mi att há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(5)385 Aki a hi va ta los sze mélyt vagy a kül föl di hi va ta los
sze mélyt az el já rá sa mi att bán tal maz za, az (1)–(4) be kez -
dés sze rint bün te ten dõ ak kor is, ha a bán tal ma zott a bûn -
cse lek mény el kö ve té se kor már nem hi va ta los sze mély,
vagy nem külföldi hivatalos személy.

(6) Nem bün tet he tõ a (4) be kez dés alap ján a cso port
részt ve võ je, ha a cso por tot ön ként vagy a ha tó ság fel hí vá -
sá ra elhagyja.

Köz fel ada tot el lá tó sze mély el le ni erõ szak

230. §386 A 229. § ren del ke zé sei sze rint bün te ten dõ, aki
az ott meg ha tá ro zott cse lek ményt köz fel ada tot el lá tó sze -
mély el len kö ve ti el.

Hi va ta los sze mély tá mo ga tó ja el le ni erõ szak

231. § A 229. § ren del ke zé sei sze rint bün te ten dõ, aki az
ott meg ha tá ro zott cse lek ményt hi va ta los vagy köz fel ada -
tot el lá tó sze mély tá mo ga tá sá ra vagy vé del mé re kelt
személy ellen követi el.

Nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak387

232. § (1) Aki a bel föl dön tar tóz ko dó nem zet kö zi leg vé -
dett sze mélyt bán tal maz za, sze mé lyi sza bad sá gá tól meg -

266 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám

384 A 229. § (1) be kez dé se a 2001:CXXI. tör vény 29. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

385 A 229. § (5) be kez dé se a 2001:CXXI. tör vény 29. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

386 A 230. § az 1998:LXXXVII. tör vény 54. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
387 Az al cí met és a 232. §-t a 2003:II. tör vény 13. §-a ik tat ta be. A 232. §

ere de ti ren del ke zé sét (Ha tó ság vagy hi va ta los sze mély meg sér té se) az Al kot -
mány bí ró ság 36/1994. (VI. 24.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.



foszt ja, vagy sze mé lyét, il le tõ leg sze mé lyi sza bad sá gát –
kü lö nö sen hi va ta los he lyi sé ge, ma gán la ká sa vagy  szállí -
tási esz kö ze el le ni tá ma dás sal – ve szé lyez te ti, bûn tet tet
kö vet el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel  bünte -
tendõ. 

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve té sé vel fe nye get, bûn tett mi att há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ. 

(3) E § al kal ma zá sá ban nem zet kö zi leg vé dett sze mély
az a kül föl di hi va ta los sze mély, aki a rá vo nat ko zó nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján dip lo má ci ai vagy nem zet kö zi jo -
gon alapuló egyéb mentességet élvez.

VI. cím

Az igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mé nyek

Ha mis vád

233. § (1) Aki

a) a ha tó ság elõtt mást bûn cse lek mény el kö ve té sé vel
ha mi san vádol,

b) más el len bûn cse lek mény re vo nat ko zó ko holt bi zo -
nyí té kot hoz a ha tó ság tudomására,

bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a ha -
mis vád alap ján bün te tõ el já rás indul.

(3) Ha a ha mis vád alap ján a vád lot tat el íté lik, a bün te tés 
két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés.

234. §388 Aki mást ha tó ság elõtt bûn cse lek mény el kö ve -
té sé vel azért vá dol ha mi san, mert gon dat lan ság ból nem
tud ar ról, hogy tény ál lí tá sa va lót lan vagy a bi zo nyí ték ha -
mis, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te -
ten dõ. 

235. §389 Aki

a) mást nyo mo zó ha tó ság, ügyész, bí ró ság vagy sza -
bály sér té si ha tó ság elõtt sza bály sér tés, il le tõ leg nyo mo zó
ha tó ság, ügyész, bí ró ság vagy a fe gyel mi jog kör gya kor ló -
ja elõtt fe gyel mi vét ség elkövetésével hamisan vádol,

b) más el len sza bály sér tés re vagy fe gyel mi vét ség re vo -
nat ko zó ko holt bi zo nyí té kot hoz az a) pont ban meg je lölt
ha tó ság tudomására,

vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

388 A 234. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

389 A 235. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

236. § (1) Ha a ha mis vád foly tán el já rás (alap ügy) in -
dult, en nek be fe je zé sé ig ha mis vád mi att bün te tõ el já rás
csak az alap ügy ben el já ró ha tó ság fel je len té se alap ján in -
dít ha tó. Az ilyen fel je len tés ese tét ki vé ve a ha mis vád el -
évü lé se az alap ügy be fe je zé sé nek nap ján kez dõ dik.

(2) Kor lát la nul eny hít he tõ, kü lö nös mél tány lást ér dem -
lõ eset ben mel lõz he tõ is a ha mis vád el kö ve tõ jé nek a bün -
te té se, ha a vád ha mis sá gát az alap ügy be fe je zé se elõtt az
eljáró hatóságnak feltárja.

Ha tó ság fél re ve ze té se

237. §390 Aki ha tó ság nál bün te tõ el já rás alap já ul  szol -
gáló olyan be je len tést tesz, amely rõl tud ja, hogy va lót lan – 
amennyi ben a 233. § ese te nem fo rog fenn – vét sé get kö vet 
el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Ha mis ta nú zás

238. § (1) A ta nú, aki bí ró ság vagy más ha tó ság elõtt az
ügy lé nye ges kö rül mé nyé re va lót lan val lo mást tesz, vagy a 
va lót el hall gat ja, ha mis tanúzást követ el.

(2) A ha mis ta nú zás ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni arra, aki

a) mint szak ér tõ ha mis szak vé le ményt vagy mint szak -
ta nács adó ha mis fel vi lá go sí tást ad,

b) mint tol mács vagy for dí tó ha mi san for dít,
c) a 233. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ese tén kí vül bün -

te tõ vagy pol gá ri ügy ben ha mis ok ira tot vagy ha mis tár gyi
bi zo nyí tá si eszközt szolgáltat.

(3) A (2) be kez dés c) pont ja alap ján nem bün tet he tõ a
bün te tõ ügy ter helt je.

(4)391 A bün te tõ ügy ben el kö ve tett ha mis ta nú zás bün te -
té se bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés. Ha a
ha mis ta nú zás olyan bûn cse lek mény re vo nat ko zik, amely
mi att élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés is ki szab ha tó, a
bün te tés két év tõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés.

(5) A pol gá ri ügy ben el kö ve tett ha mis ta nú zás bün te té se 
bûn tett mi att há rom évig, ha pe dig az ügy tár gya kü lö nö -
sen nagy va gyo ni ér ték vagy kü lö nö sen je len tõs egyéb ér -
dek, öt évig terjedõ szabadságvesztés.

(6)392 Aki a ha mis ta nú zást gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

390 A 237. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

391 A 238. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta az 1993: XVII. tör vény
53. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

392 A 238. § (6) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
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239. §393 Aki a ha mis ta nú zást fe gyel mi, sza bály sér té si,
vá lasz tott bí ró sá gi avagy egyéb ha tó sá gi el já rás ban kö ve ti
el, vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

240. § Ha mis ta nú zás mi att mind ad dig, amíg az az ügy,
amely ben a ha mis ta nú zást el kö vet ték (alap ügy) nem fe je -
zõ dik be, bün te tõ el já rás csak az alap ügy ben el já ró ha tó ság
fel je len té se alap ján in dít ha tó. Az ilyen fel je len tés ese tét
ki vé ve a ha mis ta nú zás el évü lé se az alapügy be fe jezé sé -
nek napján kezdõdik.

241. § (1) Nem bün tet he tõ ha mis ta nú zá sért
a) aki a va ló ság fel tá rá sa ese tén ön ma gát vagy hoz zá tar -

to zó ját bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vádolná,
b) aki a val lo más té telt egyéb ok ból meg ta gad hat ja, de

er re ki hall ga tá sa elõtt nem fi gyel mez tet ték, vagy aki nek a
ki hall ga tá sa a tör vény nél fogva kizárt.

(2) A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, kü lö nös mél tány -
lást ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ is az zal szem ben, aki az
alap ügy jog erõs be fe je zé se elõtt az el já ró ha tó ság nak az
ál ta la szol gál ta tott bi zo nyí tá si eszköz hamis voltát be je -
len ti. 

Ha mis ta nú zás ra fel hí vás

242. §394 (1) Aki mást bün te tõ ügy ben ha mis ta nú zás ra
rá bír ni tö rek szik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, aki pe dig ezt pol gá ri ügy ben kö ve ti
el, vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

(2) Aki a ha mis ta nú zás ra fel hí vást fe gyel mi, sza bály -
sér té si, vá lasz tott bí ró sá gi, avagy egyéb ha tó ság elõtt fo -
lya mat ban le võ ügy ben kö ve ti el, vét ség mi att egy évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénzbüntetéssel büntetendõ.

Ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sa395

242/A. § (1) Aki mást erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel ar ra
kény sze rít, hogy bí ró sá gi vagy egyéb ha tó sá gi el já rás ban a
tör vé nyes jo ga it ne gya ko rol ja, vagy a kö te le zett sé ge it ne
tel je sít se, a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sát kö ve ti el.

(2) Ha a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sát bün te tõ ügy ben
kö ve tik el, a bün te tés bûn tett mi att öt évig, ha pe dig olyan
bün te tõ ügy ben kö ve tik el, amely élet fogy tig tar tó sza bad -
ság vesz tés sel is bün tet he tõ bûn cse lek mény mi att fo lyik,
két év tõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztés.

 
393 A 239. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -

vény 75. §-a ál la pí tot ta meg, a szö veg bõl a „mun ka ügyi vagy szö vet ke ze ti
dön tõ bi zott sá gi” szö veg részt az 1996: LII. tör vény 38. §-a ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

394 A 242. § a 2001: CXXI. tör vény 30. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
395 Az al cí met és a 242/A. §-t a 2001: CXXI. tör vény 31. §-a ik tat ta be.

(3) Ha a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sát pol gá ri ügy ben,
fe gyel mi, sza bály sér té si, vá lasz tott bí ró sá gi, avagy egyéb
ha tó sá gi ügy ben kö ve tik el, a bün te tés há rom évig, ha pe -
dig az ügy tár gya kü lö nö sen nagy va gyo ni ér ték vagy kü -
lö nö sen je len tõs egyéb érdek, öt évig terjedõ sza bad ság -
vesz tés. 

Igaz ság szol gál ta tás sal össze füg gõ ti tok sér tés

242/B. §396 (1) Aki a bün te tõ el já rás ban ha tó sá gi ta nú -
ként a tu do má sá ra ju tott tényt, ada tot vagy kö rül ményt az
ar ra jo go sult fel men té se nél kül fel fe di, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, az
(1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a bün te tõ el já rás so rán
a bí ró ság zárt tár gya lá sán el hang zot ta kat az ar ra jo go sult
engedélye nélkül felfedi.

Men tõ kö rül mény el hall ga tá sa

243. § (1) Aki olyan tényt, amely tõl a bün te tõ el já rás alá
vont sze mély fel men té se függ het, ve le, vé dõ jé vel vagy a
ha tó ság gal nem kö zöl, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés alap ján
a) aki a tény köz lé sé vel ön ma gát vagy hoz zá tar to zó ját

bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vádolná,
b) aki nek ta nú kén ti ki hall ga tá sa a tör vény nél fog va

kizárt.

Bûn pár to lás

244. § (1) Aki anél kül, hogy a bûn cse lek mény el kö ve tõ -
jé vel az el kö ve tés elõtt meg egye zett volna

a) se gít sé get nyújt ah hoz, hogy az el kö ve tõ a ha tó ság ül -
dö zé se elõl me ne kül jön,

b) a bün te tõ el já rás si ke rét meg hi ú sí ta ni törekszik,
c) köz re mû kö dik a bûn cse lek mény bõl szár ma zó elõny

biz to sí tá sá ban,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ, aki a bûn pár to lást ha szon szer zés végett
követi el.

(3) A bün te tés bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn pár to lást

a)397 az al kot má nyos rend erõ sza kos meg vál toz ta tá sá -
val, az al kot má nyos rend el le ni szer vez ke dés sel, lá za dás -
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396 A 242/B. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006:LI. tör vény 271. §-a  ik -
tatta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

397 A 244. § (3) be kez dé sé nek a) pont ja az 1993:XVII. tör vény 54. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.



sal, rom bo lás sal, ha za áru lás sal, hût len ség gel, az el len ség
tá mo ga tá sá val, kém ke dés sel, em ber ölés sel [166. § (1)–(2)
bek.], em ber rab lás sal, ter ror cse lek ménnyel, lé gi jár mû,
vas úti, ví zi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru -
szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té sé vel398 vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel is büntethetõ katonai 
bûncselekménnyel kapcsolatban követik el,

b) hi va ta los sze mély el já rá sa so rán kö ve ti el.
(4) A (2) be kez dést és a (3) be kez dés b) pont ját ki vé ve

nem bün tet he tõ, aki az (1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott bûn pár to lást hoz zá tar to zó ja érdekében követi el.

(5)399 E § ren del ke zé se it a kül föl di ál lam igaz ság szol -
gál ta tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá gá nak a
kü lön tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén el -
já ró tag já ra is megfelelõen kell alkalmazni.

Fo goly szö kés

245. §400 (1) Aki a bün te tõ el já rás alatt vagy a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sa so rán a ha tó ság õri ze té bõl meg szö -
kik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az el ítélt
a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa so rán a ré szé re en ge dé -
lye zett bün te tés fél be sza kí tás, el tá vo zás, rö vid tar ta mú el -
tá vo zás vagy ki ma ra dás tar ta má nak el tel té vel ab ból a cél -
ból nem tér vissza, hogy a büntetés végrehajtása alól ki -
von ja magát.

Fo goly zen dü lés

246. § (1) Az a fo goly, aki fo goly tár sa i val együtt a bün -
te tés vég re haj tás rend jét sú lyo san ve szé lyez te tõ, nyílt el -
len sze gü lés ben részt vesz, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ a fo goly zen dü lés

a) kez de mé nye zõ je, szer ve zõ je vagy ve ze tõ je,
b) azon részt ve võ je, aki a fo goly zen dü lés sel szem ben

fel lé põ sze mély el len erõ sza kot alkalmaz.
(3) Öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel

bün te ten dõ a fo goly zen dü lés, ha a bûn cse lek mény kü lö nö -
sen sú lyos következményre vezet.

398 A 244. § (3) be kez dé sé nek a) pont já ban a lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz -
úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba
ke rí té sé vel” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont -
ja ál la pí tot ta meg.

399 A 244. § (5) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 71. §-a ik tat ta be.
A ren del ke zés a 2005: CXVI. tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lé pett ha -
tály ba.

400 A 245. § a 2001: CXXI. tör vény 32. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(4) Az (1) be kez dés ese té ben kor lát la nul eny hít he tõ an -
nak a bün te té se, aki az el len sze gü lést ön ként vagy a ha tó -
ság fel szó lí tá sá ra ab ba hagy ja.

(5) Aki fo goly zen dü lés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

Ügy vé di vissza élés

247. § (1) Az ügy véd, aki azért, hogy ügy fe lé nek jog ta -
lan hát rányt okoz zon, hi va tá sá ból fo lyó kö te les sé gét meg -
sze gi, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek ményt ha szon szer zés vé gett követik el.

(3) E § al kal ma zá sá ban ügy véd az ügy véd je lölt és más
olyan sze mély is, aki jo gi kép vi se let re fog lal ko zá sá nál
fogva jogosult.

Zug ír ászat

248. §401 (1) Aki jo go su lat la nul, üz let sze rû en ügy vé di,
jog ta ná cso si vagy köz jegy zõi te vé keny sé get vé gez, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a zu gí rá sza tot ügy vé di, jog ta ná cso si vagy
köz jegy zõi te vé keny ség re jo go sult ság színlelésével kö ve -
tik el. 

Zár tö rés

249. §402 (1) Aki a ha tó sá gi el já rás so rán el ren delt le fog -
la lás nál, zár lat nál vagy zár alá vé tel nél al kal ma zott pe csé -
tet el tá vo lít ja vagy meg sér ti, avagy a le fog lalt, zá rolt vagy
zár alá vett do log meg õr zé sé re szol gá ló, le zárt he lyi sé get
fel nyit ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel
bün te ten dõ. 

(2) Aki a ha tó sá gi el já rás so rán le fog lalt, zá rolt vagy zár
alá vett dol got a vég re haj tás alól el von ja, vét sé get kö vet el, 
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig a dol -
got – ál la gá nak sé rel me nél kül – az el já ró ha tó ság nak
vissza szol gál tat ja.

401 A 248. § a 2001: CXXI. tör vény 33. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
402 A 249. § a 2001: CXXI. tör vény 34. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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A bí ró sá gi vég re haj tás aka dá lyo zá sa403

249/A. § (1) Aki a bí ró sá gi vég re haj tás so rán, azt kö ve -
tõ en, hogy ve le szem ben a bí ró ság jog erõ sen rend bír sá got
sza bott ki, a rend bír ság ki sza bá sá ra okot adó ma ga tar tást
to vább foly tat ja, vagy a vég re haj tás ból ere dõ, jog sza bály -
ban fog lalt kö te le zett sé gé nek – ide nem ért ve a vég re hajt -
ha tó ok irat ban fog lalt kö te le zett sé get – to vább ra sem tesz
ele get, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel
bün te ten dõ. 

(2) Nem bün tet he tõ az el kö ve tõ, ha a vád irat be nyúj tá -
sá ig a vég re haj tás ból ere dõ, jog sza bály ban fog lalt kö te le -
zett sé gé nek eleget tesz.

Nem zet kö zi bí ró ság elõtt el kö ve tett
 igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mény404

249/B. § A 233–234. §, a 236–238. § és a 240–244. §
ren del ke zé se it kell al kal maz ni az zal szem ben, aki az ott
meg ha tá ro zott cse lek ményt tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi szer zõ dés sel, to váb bá az Egye sült Nem ze tek Biz ton -
sá gi Ta ná csa kö te le zõ ha tá ro za tá val lét re ho zott nem zet kö -
zi bün te tõ bí ró ság, vagy az Eu ró pai Kö zös sé gek Bí ró sá ga
elõtt fo lya mat ban lévõ eljárás során vagy azzal kap cso lat -
ban követi el.

VII. cím
A köz élet tisz ta sá ga el le ni bûn cse lek mé nyek

Vesz te ge tés

250. §405 (1) Az a hi va ta los sze mély, aki a mû kö dé sé vel
kap cso lat ban jog ta lan elõnyt kér, avagy a jog ta lan elõnyt
vagy en nek ígé re tét el fo gad ja, il le tõ leg a jog ta lan elõny
ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, bûn tet tet kö vet el,
és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ. 

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) ve ze tõ be osz tá sú vagy fon to sabb ügyek ben in téz ke -
dés re hi va tott hi va ta los személy,

b) más hi va ta los sze mély fon to sabb ügy ben kö ve ti el.
(3) Az (1) és a (2) be kez dés ben fog lalt meg kü lön böz te -

tés sze rint két év tõl nyolc évig, il le tõ leg öt év tõl tíz évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ az el kö ve tõ, ha a
jog ta lan elõ nyért hi va ta li kö te les sé gét meg sze gi, ha tás kö -
rét túl lé pi, vagy hi va ta li hely ze té vel egyéb ként vissza él, il -
le tõ leg ha a cse lek ményt bûnszövetségben vagy üz let sze -
rû en követi el.

403 Az al cí met és a 249/A. §-t a 2001: CXXI. tör vény 35. §-a ik tat ta be.
404 Az al cí met és a 249/B. §-t a 2001: CXXI. tör vény 36. §-a ik tat ta be.
405 A 250. § a 2001: CXXI. tör vény 37. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

251. §406 (1)407 A költ ség ve té si szerv nek, gaz dál ko dó
szer ve zet nek vagy a tár sa dal mi szer ve zet nek az a dol go zó -
ja, il le tõ leg tag ja, aki a mû kö dé sé vel kap cso lat ban jog ta -
lan elõnyt kér, vagy a kö te les sé gé nek meg sze gé sé ért az
ilyen elõnyt, il let ve an nak ígé re tét el fo gad ja, vagy a jog ta -
lan elõny ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

(2) Ha az el kö ve tõ a jog ta lan elõ nyért a kö te les sé gét
meg sze gi, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig, fon to -
sabb ügy ben tör tént kö te les ség sze gés ese tén, il le tõ leg ha a
cse lek ményt bûn szö vet ség ben vagy üz let sze rû en kö ve ti
el, két év tõl nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel bün te -
ten dõ.

252. §408 (1) A költ ség ve té si szerv nek, gaz dál ko dó szer -
ve zet nek vagy a tár sa dal mi szer ve zet nek az az ön ál ló in -
téz ke dés re jo go sult dol go zó ja, il let ve tag ja, aki a mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban jog ta lan elõnyt kér, avagy az ilyen
elõnyt vagy en nek ígé re tét el fo gad ja, il let ve a jog ta lan
elõny ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, bûn tet tet kö -
vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ. 

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az el kö ve tõ az elõ nyért a kö te les sé gét  meg -
szegi.

(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az el kö ve tõ

a) a kö te les sé gét fon to sabb ügy ben sze gi meg,

b) a bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben vagy  üzletsze -
rûen kö ve ti el.

253. §409 (1) Aki hi va ta los sze mély mû kö dé sé vel kap -
cso lat ban, ne ki vagy reá te kin tet tel más nak jog ta lan elõnyt 
ad vagy ígér, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Bûn tett mi att egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ a vesz te ge tõ, ha az elõnyt azért ad ja
vagy ígé ri, hogy a hi va ta los sze mély a hi va ta li kö te les sé -
gét meg szeg je, a ha tás kö rét túl lép je vagy a hi va ta li hely ze -
té vel egyébként visszaéljen.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je, il le tõ leg el len õr zés re vagy fel ügye let re 
fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha az (1)–(2) be kez dés -
ben írt bûn cse lek ményt a gaz dál ko dó szer ve zet tag ja vagy
dol go zó ja a gaz dál ko dó szer ve zet ér de ké ben kö ve ti el, és a 
fel ügye le ti vagy az el len õr zé si kö te le zett sé gé nek  teljesí -
tése a bûncselekmény elkövetését meg aka dá lyoz hat ta
vol na.

406 A 251. § a 2001: CXXI. tör vény 38. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
407 A 251. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 14. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
408 A 252. § a 2001: CXXI. tör vény 39. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
409 A 253. § a 2001: CXXI. tör vény 40. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(4) Vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
pénz bün te tés sel vagy köz ér de kû mun ká val bün te ten dõ a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye -
let re fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha a (3) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el.

254. §410 (1) Aki költ ség ve té si szerv, gaz dál ko dó szer -
ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet dol go zó já nak, il let ve tag -
já nak, vagy reá te kin tet tel más nak azért ad, vagy ígér jog -
ta lan elõnyt, hogy a kö te les sé gét meg szeg je, vét sé get kö -
vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a jog ta lan elõnyt költ ség ve té si szerv, gaz -
dál ko dó szer ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet ön ál ló in téz -
ke dés re jo go sult dol go zó já nak, illetve tagjának adják vagy 
ígérik.

255. §411 (1) Aki azért, hogy más a bí ró sá gi vagy más
ha tó sá gi el já rás ban a tör vé nyes jo ga it ne gya ko rol ja, vagy
a kö te le zett sé ge it ne tel je sít se, ne ki vagy reá te kin tet tel
más nak jog ta lan elõnyt ad, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki azért, hogy a 
bí ró sá gi vagy más ha tó sá gi el já rás ban a tör vé nyes jo ga it
ne gya ko rol ja, vagy a kö te le zett sé ge it ne tel je sít se, jog ta -
lan elõnyt fogad el.

255/A. §412 (1) Nem bün tet he tõ a 250. § (1)–(2) be kez -
dé sé ben, a 251. § (1) be kez dé sé ben, a 252. § (1) be kez dé -
sé ben és a 255. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény el kö ve tõ je, ha a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó -
ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti, a ka -
pott jog ta lan va gyo ni elõnyt vagy an nak el len ér té két a ha -
tó ság nak át ad ja, és az el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja.

(2) Nem bün tet he tõ a 253. §-ban, 254. §-ban és 255. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve -
tõ je, ha a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó ság tu do má sá ra ju -
tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti, és az elkövetés kö rülmé -
nye it feltárja.

Vesz te ge tés fel je len té sé nek el mu lasz tá sa413

255/B. § (1) Az a hi va ta los sze mély, aki e mi nõ sé gé ben
hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy még le nem lep -
le zett vesz te ge tést (Btk. 250–255. §) kö vet tek el, és er rõl a
ha tó ság nak, mi helyt te he ti, nem tesz fel je len tést, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) Az (1) be kez dés alap ján az el kö ve tõ hoz zá tar to zó ja
nem bün tet he tõ.

410 A 254. § a 2001: CXXI. tör vény 41. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
411 A 255. § a 2001: CXXI. tör vény 42. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
412 A 255/A. §-t a 2001: CXXI. tör vény 43. §-a ik tat ta be.
413 Az al cí met és a 255/B. §-t a 2001: CXXI. tör vény 44. §-a ik tat ta be.

Be fo lyás sal üzér ke dés

256. §414 (1) Aki ar ra hi vat ko zás sal, hogy hi va ta los sze -
mélyt be fo lyá sol, a ma ga vagy más ré szé re jog ta lan elõnyt
kér vagy el fo gad, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az el kö ve tõ

a) azt ál lít ja, vagy azt a lát sza tot kel ti, hogy hi va ta los
sze mélyt meg vesz te get,

b) hi va ta los sze mély nek ad ja ki ma gát,
c) a bûn cse lek ményt üz let sze rû en kö ve ti el.
(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -

ményt
a) gaz dál ko dó szer ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet dol -

go zó já val, il let ve tag já val kap cso lat ban kö ve ti el, vét ség
mi att két évig ter je dõ szabadságvesztéssel,

b) gaz dál ko dó szer ve zet vagy tár sa dal mi szer ve zet ön -
ál ló in téz ke dés re jo go sult dol go zó já val, il let ve tag já val
kap cso lat ban kö ve ti el, bûn tett mi att há rom évig terjedõ
szabadságvesztéssel
bün te ten dõ.

(4) Aki a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt üz let sze rû en kö ve ti el, bûn tett mi att, az ott tett meg -
kü lön böz te tés hez ké pest há rom évig, il le tõ leg egy év tõl öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Köz ér de kû be je len tõ ül dö zé se

257. §415 Aki köz ér de kû be je len tés mi att a be je len tõ vel
szem ben hát rá nyos in téz ke dést tesz, vét sé get kö vet el, és
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val 
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

El kob zás

258. §416

Ér tel me zõ ren del ke zés417

258/A. § E cím al kal ma zá sá ban
1.418

2. kö te les ség sze gés a kö te les ség nek elõny adá sá hoz kö -
tött tel je sí té se is.

414 A 256. § a 2001: CXXI. tör vény 45. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
415 A 257. § a 2001: CXXI. tör vény 46. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
416 A 258. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának (2) be kez dé se ha tá -

lyon kí vül he lyez te.
417 Az al cí met és a 258/A. §-t az 1987: III. tör vény 25. §-a ik tat ta be.
418 A 258/A. § 1. pont ját az 1999: CXX. tör vény 44. §-a (1) be kez dé sé nek

a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
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VIII. Cím419

A nem zet kö zi köz élet tisz ta sá ga el le ni bûn cse lek mé nyek

Vesz te ge tés nem zet kö zi kap cso lat ban

258/B. §420 (1) Aki kül föl di hi va ta los sze mély mû kö dé -
sé vel kap cso lat ban, ne ki vagy reá te kin tet tel más nak jog ta -
lan elõnyt ad vagy ígér, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ a vesz te ge tõ, ha a jog ta lan elõnyt azért ad ja vagy
ígé ri, hogy a kül föl di hi va ta los sze mély a hi va ta li kö te les -
sé gét meg szeg je, a ha tás kö rét túl lép je vagy a hi va ta li
helyzetével egyébként visszaéljen.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye let re fel jo go -
sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha az (1)–(2) be kez dés ben írt
bûn cse lek ményt a gaz dál ko dó szer ve zet tag ja vagy dol go -
zó ja a gaz dál ko dó szer ve zet ér de ké ben kö ve ti el, és a fel -
ügye le ti vagy az el len õr zé si kö te le zett sé gé nek teljesítése a 
bûncselekmény elkövetését megakadályozhatta volna.

(4) Vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
pénz bün te tés sel vagy köz ér de kû mun ká val bün te ten dõ a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye -
let re fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bûncselekményt gondatlanságból kö -
ve ti el.

258/C. §421 (1) Aki kül föl di gaz dál ko dó szer ve zet dol -
go zó já nak, il let ve tag já nak, vagy reá te kin tet tel más nak
azért ad vagy ígér jog ta lan elõnyt, hogy a kö te les sé gét
meg szeg je, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a jog ta lan elõnyt kül föl di gaz dál ko dó szer -
ve zet ön ál ló in téz ke dés re jo go sult dol go zó já nak, il let ve
tagjának adják vagy ígérik.

258/D. §422 (1) Az a kül föl di hi va ta los sze mély, aki a
mû kö dé sé vel kap cso lat ban jog ta lan elõnyt kér, avagy az
ilyen elõnyt vagy en nek ígé re tét el fo gad ja, il le tõ leg a jog -
ta lan elõny ké rõ jé vel vagy el fo ga dó já val egyet ért, bûn tet -
tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(2) Két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ az el kö ve tõ, ha az elõ nyért a hi va ta li kö te les sé -
gét meg sze gi, a ha tás kö rét túl lé pi, vagy a hi va ta li hely ze té -
vel egyéb ként vissza él, il le tõ leg ha a cse lek ményt bûn szö -
vet ség ben vagy üzletszerûen követi el.

419 A VIII. Cí met és a 258/B–258/F. §-okat az 1998: LXXXVII. tör vény
55. §-a ik tat ta be.

420 A 258/B. § a 2001: CXXI. tör vény 47. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
421 A 258/C. § a 2001: CXXI. tör vény 48. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
422 A 258/D. § a 2001: CXXI. tör vény 49. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

Be fo lyás sal üzér ke dés nem zet kö zi kap cso lat ban

258/E. §423 Aki ar ra hi vat ko zás sal, hogy kül föl di hi va ta -
los sze mélyt be fo lyá sol, a ma ga vagy más ré szé re jog ta lan
elõnyt kér vagy el fo gad, bûn tet tet kö vet el, és öt évig  ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Ér tel me zõ ren del ke zés

258/F. § E cím al kal ma zá sá ban
1.424 
2. kül föl di gaz dál ko dó szer ve zet az a szer ve zet, amely a

sze mé lyes jo ga sze rint jo gi sze mé lyi ség gel ren del ke zik, és 
az adott szer ve ze ti for má ban gaz da sá gi te vé keny ség vég -
zé sé re jogosult.

XVI. fe je zet
A köz rend el le ni bûn cse lek mé nyek

I. cím
A köz biz ton ság el le ni bûn cse lek mé nyek

Köz ve szély oko zás

259. § (1)425 Aki ár víz oko zá sá val, rob ba nó, su gár zó
avagy más anyag, ener gia vagy tûz pusz tí tó ha tá sá nak ki -
vál tá sá val köz ve szélyt idéz elõ, vagy a köz ve szély el há rí -
tá sát, avagy kö vet kez mé nye i nek eny hí té sét aka dá lyoz za,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig terjedõ szabad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt

a) bûn szö vet ség ben,
b)426 kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát -

rányt okoz va
kö ve tik el.

(3)427 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a köz ve szély oko zás egy 
vagy több em ber ha lá lát idézi elõ.

(4)428 Aki a köz ve szély oko zást gon dat lan ság ból kö ve ti
el, vét ség mi att há rom évig, kü lö nö sen nagy, vagy ezt
meg ha la dó va gyo ni hát rány ese tén öt évig, egy vagy több
em ber ha lá la ese tén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

423 A 258/E. § a 2001: CXXI. tör vény 50. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
424 A 258/F. § 1. pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek

a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
425 A 259. § (1) be kez dé se az 1987: III. tör vény 26. §-ával meg ál la pí tott és

a Ma gyar Köz löny 1987. évi 43. szá má ban meg je lent he lyes bí tés nek meg fe -
le lõ szö veg.

426 A 259. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja az 1999: CXX. tör vény 15. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

427 A 259. § (3) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 56. §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

428 A 259. § (4) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.
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(5) Aki köz ve szély oko zás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(6) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki a köz -
ve szélyt, mi e lõtt ab ból ká ros kö vet kez mény szár ma zott
vol na, ön ként meg szün te ti.

Köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa

260. § (1) Aki köz ér de kû üzem mû kö dé sét be ren de zé sé -
nek, ve ze té ké nek meg ron gá lá sá val, vagy más mó don je -
len tõs mér ték ben meg za var ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig 
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)429 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben, öt év tõl ti -
zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt
kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát rányt
okoz va kö ve tik el.

(3) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att há rom évig, kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha -
la dó va gyo ni hát rány oko zá sa ese tén öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) E § al kal ma zá sá ban köz ér de kû üzem a köz mû, a
köz for gal mú tö meg köz le ke dé si üzem, a táv köz lé si üzem,
va la mint a ha di anya got, ener gi át, vagy üze mi fel hasz ná -
lás ra szánt alap anya got ter me lõ üzem.

Ter ror cse lek mény

261. §430 (1) Aki ab ból a cél ból, hogy 
a) ál la mi szer vet, más ál la mot, nem zet kö zi szer ve ze tet

ar ra kény sze rít sen, hogy va la mit te gyen, ne te gyen vagy
el tûr jön,

b) a la kos sá got meg fé lem lít se,
c) más ál lam al kot má nyos, tár sa dal mi vagy gaz da sá gi

rend jét meg vál toz tas sa vagy meg za var ja, il le tõ leg nem zet -
kö zi szer ve zet mû kö dé sét meg za var ja,
a (9) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély el le ni erõ sza -
kos, köz ve szélyt oko zó vagy fegy ver rel kap cso la tos bûn -
cse lek ményt kö vet el, bûn tett mi att tíz év tõl ti zen öt évig
ter je dõ, vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ. 

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az a) pont -
ban meg ha tá ro zott cél ból je len tõs anya gi ja va kat ke rít ha -
tal má ba, és azok sér tet le nül ha gyá sát vagy vissza adá sát ál -
la mi szerv hez vagy nem zet kö zi szer ve zet hez in té zett kö -
ve te lés tel je sí té sé tõl te szi füg gõ vé.

429 A 260. § (2) és (3) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 16. §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

430 A 261. § a 2003: II. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(3) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki
a) az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -

lek ményt ab ba hagy ja, mi e lõtt ab ból sú lyos kö vet kez mény
szár ma zott volna, és

b) aki te vé keny sé gét a ha tó ság elõtt fel fe di, 
ha ez zel köz re mû kö dik a bûn cse lek mény  következmé -
nyei nek meg aka dá lyo zá sá ban vagy eny hí té sé ben, to váb bi
el kö ve tõk fel de rí té sé ben, il let ve to váb bi bûn cse lek mé -
nyek meg aka dá lyo zá sá ban.

(4) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett mi att öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés
büntetéssel büntetendõ.

(5) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn tett nek ter ro ris ta cso port ban tör té nõ el kö ve té sé re fel -
hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, a kö zös el kö ve tés ben meg ál -
la po dik, vagy az el kö ve tés elõ se gí té se cél já ból az eh hez
szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te le ket biz to sít ja, ah hoz
anya gi esz kö zö ket szol gál tat vagy gyûjt, il le tõ leg a ter ro -
ris ta cso port te vé keny sé gét egyéb mó don tá mo gat ja, bûn -
tet tet követ el, és öt évtõl tizenöt évig terjedõ szabad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(6) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
mi att nem bün tet he tõ, aki a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó -
ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je len ti, és az
el kö ve tés körülményeit feltárja.

(7) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel fe nye get, bûn tet tet kö vet el, 
és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ. 

(8) Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy ter -
ror cse lek mény el kö ve té se ké szül, és er rõl a ha tó ság nak,
mi helyt te he ti, je len tést nem tesz, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(9) E § al kal ma zá sá ban 
a) sze mély el le ni erõ sza kos, köz ve szélyt oko zó vagy

fegy ver rel kap cso la tos bûn cse lek mény az em ber ölés
[166. § (1) és (2) bek.], a tes ti sér tés [170. § (1)–(5) bek.],
a fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett szán dé kos ve szé lyez te tés 
[171. § (3) bek.], a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se
(175. §), az em ber rab lás (175/A. §), a köz le ke dés biz ton sá -
ga el le ni bûn cse lek mény [184. § (1) és (2) bek.], a vas úti,
lé gi vagy ví zi köz le ke dés ve szé lyez te té se [185. § (1) és
(2) bek.], a hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (229. §), a
köz fel ada tot el lá tó sze mély el le ni erõ szak (230. §), a hi va -
ta los sze mély tá mo ga tó ja el le ni erõ szak (231. §), a nem -
zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak (232. §), a köz ve -
szély oko zás [259. § (1)–(3) bek.], a köz ér de kû üzem mû -
kö dé sé nek meg za va rá sa [260. § (1) és (2) bek.], a lé gi jár -
mû, vas úti, ví zi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges
áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (262. §),
a rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel vissza élés
(263. §), a lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés [263/A. §
(1)–(3) bek], a fegy ver csem pé szet (263/B. §), a ra dio ak tív
anyag gal vissza élés [264. § (1)–(3) bek], a nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal tiltott fegyverrel visszaélés [264/C. §
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(1)–(3) bek.], a számítástechnikai rendszer és adatok elleni 
bûncselekmény (300/C. §), a rongálás (324. §) és a rablás
(321. §),

b) ter ro ris ta cso port: há rom vagy több sze mély bõl ál ló,
hosszabb idõ re szer ve zett, össze han gol tan mû kö dõ cso -
port, amely nek cél ja az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott bûn cse lek mé nyek elkövetése.

Nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se431

261/A. § (1) Aki a Ma gyar Köz tár sa ság nem zet kö zi jo gi 
kö te le zett sé ge alap ján ki hir de tett, il let ve az Eu ró pai Kö -
zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 60. cik ke alap ján el fo ga dott
ren de le tek ben, il let ve e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján
el fo ga dott ren de le tek ben vagy ha tá ro za tok ban, va la mint
az Eu ró pai Uni ót lét re ho zó szer zõ dés 15. cikke alapján
elfogadott tanácsi közös álláspontokban elrendelt

a) a pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér té kek vagy gaz da -
sá gi erõ for rá sok zá ro lá sá ra vo nat ko zó kötelezettségét,

b) gaz da sá gi, ke res ke del mi vagy pénz ügyi ti lal mat
meg sze gi, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom megszegését

a) erõ szak kal,
b) hi va ta los sze mély ként

kö ve tik el.
(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha a nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom megszegését
a) lõ fegy ver, lõ szer, rob ba nó anyag, rob ban tó szer vagy

ezek fel hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lék, vagy egyéb ka to -
nai cé lú fel hasz ná lás ra szánt ter mék ke res ke del mé vel
összefüggésben,

b) fegy ve re sen
kö ve tik el.

(4) Aki nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé sé re irá -
nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett mi att há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(5) Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy nem -
zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se ké szül, vagy még le
nem lep le zett ilyen bûn cse lek ményt kö vet tek el, és er rõl a
ha tó ság nak, mi helyt te he ti, je len tést nem tesz, vét sé get kö -
vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.
A fel je len tés el mu lasz tá sá ért az elkövetõ hozzátartozója
nem büntethetõ.

(6) E § al kal ma zá sá ban – ha a nem zet kö zi jo gi kö te le -
zett ség alap ján a kö te le zett sé get, il let ve ti lal mat ki hir de tõ
jog sza bály eltérõen nem rendelkezik –

a) pénz esz kö zön, egyéb va gyo ni ér té ken és gaz da sá gi
erõ for rá son a ter ro riz mus le küz dé se ér de ké ben egyes sze -
mé lyek kel és szer ve ze tek kel szem ben ho zott kü lön le ges

kor lá to zó in téz ke dé sek rõl szó ló, 2001. de cem ber 27-i
2580/2001/EK ta ná csi ren de let 1. cikk 1. pontjában meg -
ha tá ro zott eszközöket,

b) pénz esz kö zök, egyéb va gyo ni ér té kek vagy gaz da sá -
gi erõ for rá sok zá ro lá sán a ter ro riz mus le küz dé se ér de ké -
ben egyes sze mé lyek kel és szer ve ze tek kel szem ben ho zott 
kü lön le ges kor lá to zó in téz ke dé sek rõl szó ló, 2001. de cem -
ber 27-i 2580/2001/EK ta ná csi rendelet 1. cikk 2. pont já -
ban meghatározottakat

kell ér te ni.

Lé gi jár mû, vas úti, ví zi, köz úti tö meg köz le ke dé si
vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba

ke rí té se432

262. § (1) Aki lé gi jár mû, il let ve vas úti, ví zi, köz úti tö -
meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár -
mû el len õr zé sét erõ szak kal, fe nye ge tés sel, avagy más nak
ön tu dat lan vagy vé de ke zés re kép te len ál la pot ba he lye zé -
sé vel ma gá hoz ra gad ja, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl tíz
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó szabadságvesztés, ha a bûncselekmény egy
vagy több ember halálát okozza.

(3) Aki lé gi jár mû, il let ve vas úti, ví zi, köz úti tö meg köz -
le ke dé si vagy tö me ges áru szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta -
lom ba ke rí té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett
mi att két év tõl nyolc évig ter je dõ szabadságvesztéssel
büntetendõ.

(4) Kor lát la nul eny hít he tõ an nak a bün te té se, aki a bûn -
cse lek ményt ab ba hagy ja, mi e lõtt ab ból sú lyos kö vet kez -
mény származott volna.

Vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel433

263. §434 (1) Aki rob ba nó anya got, rob ban tó szert vagy
ezek fel hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lé ket en ge dély nél kül
ké szít, meg sze rez, tart vagy a tar tá suk ra nem jo go sult sze -
mély nek át ad, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt

a) üz let sze rû en,

b) bûn szö vet ség ben

kö ve ti el, öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

432 Az al cí met és a 262. §-t a 2003: II. tör vény 16. §-a ál la pí tot ta meg.
433 A 263. § al cí mét az 1994: IX. tör vény 3. §-ának (1) be kez dé se ál la pí -

tot ta meg.
434 A 263. § az 1998: LXXXVII. tör vény 57. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a) 435

b) kü lö nös vissza esõ ként
kö ve ti el, öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(4) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel (263/A. §), a
fegy ver csem pé szet (263/B. §), a vissza élés nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel (264/C. §),

b) 436 a nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy val lá si cso port tag ja
el le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve -
re sen el kö ve tett ese tei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259. § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
te437 [261/A. § (3) bek.], a visszaélés radioaktív anyaggal
(264. §),

c)438 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321. § (3)
bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327. § (3) bek., 343. § (2)
bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont], to váb bá
a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val el kö -
ve tett ron gá lás [324. § (4) bek. c) pont].

Vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel439

263/A. §440 (1) Aki
a) lõ fegy vert vagy lõ szert en ge dély nél kül ké szít, meg -

sze rez, tart vagy for ga lom ba hoz,
b) a lõ fegy ver vagy lõ szer ké szí té sé re, meg szer zé sé re,

tar tá sá ra vagy ke res ke del mé re vo nat ko zó en ge dély
kereteit túllépi,

c) en ge déllyel tar tott lõ fegy ve rét, lõ sze rét en ge déllyel
nem ren del ke zõ nek átadja,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve ti el, öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

435 A 263. § (3) be kez dé sé nek a) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) 
be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

436 A 263. § (4) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés (217. §),” 
szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon
kí vül he lyez te.

437 A 263. § (4) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI.
tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

438 A 2003: II. tör vény  88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 263. § (4) be -
kez dé sé nek c) pont já ból a „282. § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá lyon kí -
vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282. § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve gé bõl a
fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.

439 Az al cí met és a 263/A. §-t az 1994: IX. tör vény 4. §-a ik tat ta be.
440 A 263/A. § az 1998: LXXXVII. tör vény 58. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt

a)441 

b) kü lö nös vissza esõ ként

kö ve ti el, öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(4) Aki

a) az en ge déllyel tar tott ké zi lõ fegy ve ré hez, va dász lõ -
fegy ve ré hez vagy sport lõ fegy ve ré hez tar to zó, cse kély
mennyi sé gû lõ szert en ge déllyel nem ren del ke zõ nek  át -
adja,

b) va dász lõ fegy ver hez vagy sport lõ fegy ver hez tar to zó,
cse kély mennyi sé gû lõ szert en ge dély nél kül meg sze rez
vagy tart,

c)442 

vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

(5) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel
(263. §), a fegy ver csem pé szet (263/B. §), a vissza élés
nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel (264/C. §),

b) 443 a nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy val lá si cso port tag ja
el le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve -
re sen el kö ve tett ese tei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259. § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese -
te444 [261/A. § (3) bek.], a vissza élés ra dio ak tív anyag gal
(264. §),

c)445 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321. §
(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327. § (3) bek., 343. §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont], to -
váb bá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val 
el kö ve tett ron gá lás [324. § (4) bek. c) pont].

441 A 263/A. § (3) be kez dé sé nek a) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a
(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te. 

442 A 263/A. § (4) be kez dé sé nek c) pont ját a 2004: CXXXI. tör vény 29.
§-ának a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

443 A 263/A. § (5) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés (217.
§),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

444 A 263/A. § (5) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI.
tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

445 A 2003: II. tör vény  88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 263/A. §
(5) be kez dé sé nek c) pont já ból a „282. § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá -
lyon kí vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282. § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve -
gé bõl a fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.
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Fegy ver csem pé szet446

263/B. §447 (1) Aki lõ fegy vert, lõ szert, rob ba nó anya got,
rob ban tó szert, il let ve rob ba nó anyag, rob ban tó szer fel -
hasz ná lá sá ra szol gá ló ké szü lé ket en ge dély nél kül vagy az
en ge dély ke re te it túl lép ve az or szág te rü le té re be hoz, on -
nan ki visz, vagy azon át szál lít, bûn tet tet kö vet el, és öt év -
tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés sze rin ti bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.
(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt
a)448 
b) kü lö nös vissza esõ ként

kö ve ti el, tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig
 tartó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer -
rel (263. §), a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel
(263/A. §), a vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott
fegy ver rel (264/C. §),

b) 449 a nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy val lá si cso port tag ja
el le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve -
re sen el kö ve tett ese tei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259. § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ
 esete450 [261/A. § (3) bek.], a visszaélés radioaktív
anyaggal (264. §),

c)451 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321. §
(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327. § (3) bek., 343. §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont], to -
váb bá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val 
el kö ve tett ron gá lás [324. § (4) bek. c) pont].

(5) Aki fegy ver csem pé szet re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel büntetendõ.

446 Az al cí met és a 263/B. §-t az 1994: IX. tör vény 5. §-a ik tat ta be.
447 A 263/B. § az 1998: LXXXVII. tör vény 59. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg.
448 A 263/B. § (3) be kez dé sé nek a) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
449 A 263/B. § (4) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés

(217. §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

450 A 263/B. § (4) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI.
tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

451 A 2003: II. tör vény  88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 263/B. § (4)
be kez dé sé nek c) pont já ból a „282. § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá lyon
kí vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282. § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve gé bõl 
a fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.

Bûn szer ve zet ben rész vé tel452

263/C. §453 (1) Aki bûn tett nek bûn szer ve zet ben tör té nõ
el kö ve té sé re fel hív, ajánl ko zik, vál lal ko zik, a kö zös el kö -
ve tés ben meg ál la po dik, vagy az el kö ve tés elõ se gí té se cél -
já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ fel té te le ket
biz to sít ja, il le tõ leg a bûn szer ve zet te vé keny sé gét egyéb
mó don tá mo gat ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Bûn szer ve zet ben rész vé tel mi att nem bün tet he tõ,
aki a cse lek ményt, mi e lõtt az a ha tó ság tu do má sá ra ju tott
vol na, a ha tó ság nak be je len ti, és az el kö ve tés  körülmé -
nyeit fel tár ja.

Vissza élés ra dio ak tív anyag gal454

264. § (1)455 Aki az em be ri egész ség re, il let ve a kör nye -
zet re ve szé lyes ra dio ak tív anya got jo go su lat la nul elõ ál lít,
meg sze rez, tart, ke zel, for ga lom ba hoz, fel dol goz vagy
más mó don fel hasz nál, tar tá sá ra nem jo go sult sze mély nek
át ad, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, vagy az or szág te rü -
le tén át visz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki ra dio ak tív
anya got a jog sza bály ban elõ írt kö te le zett ség meg sze gé sé -
vel ál lít elõ, tá rol, szál lít vagy he lyez el.

(3) Aki az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt bûn szö vet ség ben kö ve ti el, két év tõl nyolc évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a (2) be kez dés ben írt cse lek ményt gon dat lan -
ság ból kö ve ti el, vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

Vissza élés nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel456

264/A. § (1) Aki jog sza bály ban meg ha tá ro zott en ge dély 
nél kül vagy az en ge dély tõl el té rõ en nuk le á ris lé te sít ményt
üze mel tet, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt bûn szö vet ség ben kö ve ti el, két év tõl nyolc évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

452 Az al cí met és a 263/C. §-t az 1997: LXXIII. tör vény 33. §-a ik tat ta be.
Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 51. §-a ál la pí tot ta meg.

453 A 263/C. § a 2001: CXXI. tör vény 51. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
454 Az al cí met és a 264. §-t az 1996: LII. tör vény 1. §-a ál la pí tot ta meg.
455 A 264. § (1) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 7. §-a ál tal mó do sí tott

 szöveg.
456 Az al cí met és a 264/A. §-t az 1996: LII. tör vény 2. §-a ik tat ta be.
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Vissza élés atom ener gia al kal ma zá sá val457

264/B. § (1) Aki az atom ener gia fel hasz ná lá sá hoz a jog -
sza bály ál tal meg ha tá ro zott en ge dély meg szer zé se ér de ké -
ben a dön tés re jo go sult szer vet vagy sze mélyt meg té vesz ti, 
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Aki az atom ener gia al kal ma zá sá val kap cso la tos és
jog sza bály ban elõ írt be je len té si kö te le zett sé gét  elmu -
lasztja, há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

Vissza élés nem zet kö zi szer zõ dés ál tal

 til tott fegy ver rel458

264/C. § (1) Aki nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy -
vert ki fej leszt, gyárt, meg sze rez, fel hasz nál, tart, vagy
ilyen fegy vert an nak tar tá sá ra nem jo go sult sze mély nek át -
ad, az or szág te rü le té re be hoz, on nan ki visz, azon át szál lít,
vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen -
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott en ge dély nél kül vagy az en ge dély tõl el -
té rõ en nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver elõ ál lí tá -
sá ra al kal mas lé te sít ményt épít, üze mel tet, lé te zõ lé te sít -
ményt ilyen fegy ver gyár tá sa cél já ra át ala kít, il le tõ leg
ilyen lé te sít mény üze mel te té sé hez a jog sza bály ál tal meg -
ha tá ro zott en ge dély meg szer zé se ér de ké ben a dön tés re jo -
go sult szer vet vagy sze mélyt meg té vesz ti.

(3) Aki az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek ményt

a) bûn szö vet ség ben,

b) kü lö nös vissza esõ ként

kö ve ti el, tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a (2) be kez dés ben írt cse lek ményt gon dat lan -
ság ból kö ve ti el, vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Az (1)–(2) be kez dés al kal ma zá sá ban nem zet kö zi
szer zõ dés ál tal til tott fegy ver nek kell te kin te ni a 160/A. §
(3) be kez dé sé ben fel so rolt jog sza bá lyok ban meg ha tá ro -
zott fegy ve re ket.

(6) A kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû 
bûn cse lek mény

a) a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer -
rel (263. §), a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel
(263/A. §), a fegy ver csem pé szet (263/B. §),

457 Az al cí met és a 264/B. §-t az 1996: LII. tör vény 3. §-a ik tat ta be.
458 Az al cí met és a 264/C. §-t az 1998: LXXXII. tör vény 60. §-a ik tat ta be.

b) 459 a nem ze ti, et ni kai, fa ji vagy val lá si cso port tag ja
el le ni erõ szak, az em ber rab lás és a ma gán lak sér tés fegy ve -
re sen el kö ve tett ese tei [174/B. § (2) bek. a) pont, 175/A. §
(2) bek. b) pont, 176. § (2) bek. b) pont és (3)–(4) bek.], a
köz ve szély oko zás [259. § (1)–(3) bek.], a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ
 esete460 [261/A. § (3) bek.], a vissza élés ra dio ak tív anyag -
gal (264. §),

c)461 a vissza élés ká bí tó szer rel, a rab lás, a jár mû ön ké -
nyes el vé te le, a szö kés és az elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg
el le ni erõ szak fegy ve re sen el kö ve tett ese tei [321. §
(3) bek. a) pont, (4) bek. b)–c) pont, 327. § (3) bek., 343. §
(2) bek. a) pont, (4)–(5) bek., 355. § (2) bek. a) pont], to -
váb bá a rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val 
el kö ve tett ron gá lás [324. § (4) bek. c) pont].

(7) Aki nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
 való vissza élés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett
mi att öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Vissza élés mé reg gel

265. §462 Aki mér get jo go su lat la nul ké szít, tart vagy for -
ga lom ba hoz, va la mint aki a mér gek vissza élés sze rû fel -
hasz ná lá sá nak meg aka dá lyo zá sá ra avagy más sze mé lyek
ve szé lyez te té sé nek ki zá rá sá ra elõ írt in téz ke dé sek meg té -
te lét el mu laszt ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel bün te ten dõ.

Ve szé lyes eb tar tá sá val kap cso la tos kö te le zett ség

 meg sze gé se463

266. § (1) Aki

a) ve szé lyes ebet te nyészt, az or szág te rü le té re be hoz,
on nan ki visz, ver se nyez tet, vagy en ge dély nélkül tart,

b) ve szé lyes ebet jog sza bály meg sze gé sé vel el ide ge nít,
vagy meg sze rez,

459 A 264/C. § (6) be kez dé sé nek b) pont já ból a „til tott ha tár át lé pés
(217. §),” szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

460 A 264/C. § (6) be kez dés nek b) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la -
lom meg sze gé sé nek sú lyo sab ban mi nõ sü lõ ese te” szö veg részt a 2005: XCI.
tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek a) pont ja ál la pí tot ta meg.

461 A 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 264/C. §
(6) be kez dé sé nek c) pont já ból a „282. § (3) bek. b) pont,” szö veg részt ha tá -
lyon kí vül he lyez te, mi vel e tör vény a 282. § (ká bí tó szer rel vissza élés) szö ve -
gé bõl a fegy ve res el kö ve tést, mint mi nõ sí tett ese tet mel lõz te.

462 A 265. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

463 Az ere de ti al cí met (köz ve szé lyes mun ka ke rü lés) és 266. §-t az 1989:
XXIII. tör vény 2. §-ának (2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A je len le gi
al cí met és a 266. §-t az 1996: CVIII. tör vény 5. §-ának (1) be kez dé se ál la pí -
tot ta meg.
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c) a ve szé lyes eb ivar ta la ní tá sá ra vo nat ko zó jog sza bály -
ban elõ írt kö te le zett sé gét meg sze gi,

d) a ve szé lyes eb tar tá sá ra vo nat ko zó jog sza bály ban
elõ írt biz ton sá gi elõ írást meg sze gi,

vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ.

(2) Aki ve szé lyes ebet õr zõ-vé dõ fel adat vég zé sé re tart,
ki ké pez, il let ve ve szé lyes eb bel ilyen fel ada tot vé gez tet,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(3) Az (1) és (2) be kez dés al kal ma zá sá ban ve szé lyes eb
a tör vény ben,464 tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján kor mány -
ren de let ben, va la mint ha tó sá gi ha tá ro zat ban ve szé lyes eb -
bé nyil vá ní tott eb.

Til tott ál lat vi a dal szer ve zé se465

266/A. §466 (1) Aki ge rin ces ál lat rész vé te lé vel ál lat vi a -
dalt szer vez, tart, ilyen ál lat vi a dal ra fo ga dást szer vez vagy
fo ga dást köt, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki ál lat vi a dal cél já ra ge rin ces ál la tot tart, te nyészt,
ki ké pez, ido mít vagy for gal maz, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Ál lat kín zás467

266/B. § (1) Aki

a) ge rin ces ál la tot in do ko lat la nul oly mó don bán tal maz, 
vagy ge rin ces ál lat tal szem ben olyan bá nás mó dot al kal -
maz, amely al kal mas ar ra, hogy an nak ma ra dan dó egész -
ség ká ro so dá sát vagy pusz tu lá sát okoz za,

b) ál lat tar tó ként, há zi a sí tott em lõs ál la tot vagy az em ber
kör nye ze té ben tar tott ve szé lyes ál la tot el ûzi, el hagy ja
vagy ki te szi,

vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a va dá szat -
ról szó ló tör vény ál tal til tott va dá sza ti esz köz zel vagy til -
tott va dá sza ti mó don va dá szik, il le tõ leg a ha lá szat ról szó ló 
tör vény ál tal til tott hal fo gá si esz köz zel vagy mó don ha lá -
szik vagy hor gá szik.

464 Lásd az 1974:17. tör vény ere jû ren de let 5. §-át.
465 Az al cí met és a 266/A. §-t az 1996: CVIII. tör vény 5. §-ának (2) be kez -

dé se ik tat ta be.
466 A 266/A. § a 2004: X. tör vény 1. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
467 Az al cí met és a 266/B. §-t a 2004: X. tör vény ik tat ta be.

Til tott sze ren cse já ték szer ve zé se

267. §468 Aki til tott sze ren cse já té kot rend sze re sen szer -
vez, vagy eh hez he lyi sé get bo csát ren del ke zés re, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ. Mel lék -
bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

II. cím

A köz nyu ga lom el le ni bûn cse lek mé nyek

Tör vény vagy ha tó sá gi ren del ke zés el le ni iz ga tás

268. §469 Aki nagy nyil vá nos ság elõtt, a köz nyu ga lom
meg za va rá sá ra al kal mas mó don tör vény vagy más jog sza -
bály, avagy a ha tó ság ren del ke zé se el len ál ta lá nos en ge -
det len ség re uszít, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kö zös ség el le ni iz ga tás470

269. §471 Aki nagy nyil vá nos ság elõtt

a) a ma gyar nem zet,

b) va la mely nem ze ti, et ni kai, fa ji, val lá si cso port vagy a
la kos ság egyes cso port jai

el len gyû lö let re uszít, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Nem ze ti jel kép meg sér té se472

269/A. § Aki nagy nyil vá nos ság elõtt a Ma gyar Köz tár -
sa ság him nu szát, zász la ját vagy cí me rét sér tõ vagy le ala -
cso nyí tó ki fe je zést hasz nál, vagy más ilyen cse lek ményt
kö vet el, ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg,
vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

468 A 267. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg, ugyan ezen tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se a
„szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ká val” szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

469 A 268. § az 1989: XXV. tör vény 14. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
470 A 269. § al cí mét az 1989: XXV. tör vény 15. §-ával ál la pí tot ta meg.
471 A 269. § az 1996: XVII. tör vény 5. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A szö -

veg bõl az „il let ve gyû lö let kel té sé re al kal mas egyéb cse lek ményt kö vet el”
szö veg részt az Al kot mány bí ró ság 12/1999. (V. 21.) AB ha tá ro za ta meg sem -
mi sí tet te.

472 Az al cí met és a 269/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 55. §-a ik tat ta be.
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Ön kény ural mi jel ké pek hasz ná la ta473

269/B. § (1) Aki ho rog ke resz tet, SS-jel vényt, nyi las ke -
resz tet, sar ló-ka la pá csot, öt ágú vö rös csil la got vagy eze ket
ábrázoló jelképet

a) ter jeszt;

b) nagy nyil vá nos ság elõtt hasz nál;

c) köz szem lé re tesz;

ha sú lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get
kö vet el, és pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
cse lek mény mi att, aki azt is me ret ter jesz tõ, ok ta tá si, tu do -
má nyos, mû vé sze ti cél ból vagy a tör té ne lem, il let ve a je -
len kor ese mé nye i rõl szó ló tájékoztatás céljából követi el.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé sei az ál la mok ha -
tály ban lé võ hi va ta los jel ké pe i re nem vonatkoznak.

(4)474

Rém hír ter jesz tés

270. §475 Aki köz ve szély szín he lyén nagy nyil vá nos ság
elõtt olyan va lót lan tényt – vagy va ló tényt oly mó don el -
fer dít ve – ál lít vagy hí resz tel, amely al kal mas az em be rek
na gyobb cso port já ban za var vagy nyug ta lan ság kel té sé re,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

Köz ve széllyel fe nye ge tés476

270/A. § (1)477 Aki más elõtt olyan, a köz nyu ga lom
meg za va rá sá ra al kal mas va lót lan tényt ál lít, hogy köz ve -
széllyel já ró ese mény be kö vet ke zé se fe nye get, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2)478 A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben írt bûn cse lek ményt
ra dio ak tív anyag gal fe nye get ve követik el.

(3)479 A bün te tés az (1) be kez dés ese tén há rom évig, a
(2) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
köz ve széllyel fe nye ge tés a köz nyu gal mat súlyosan meg -
za var ta.

473 Az al cí met és a 269/B. §-t az 1993: XLV. tör vény 1. §-a ik tat ta be.
474 A 269/B. § (4) be kez dé sét az 1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának

(2) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
475 A 270. § a 2000: CXXV. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
476 Az al cí met és a 270/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 56. §-a ik tat ta be.
477 A 270/A. § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 34. §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
478 A 270/A. § (2) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 4. §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
479 A 270/A. § (3) be kez dé sét az 1996: LII. tör vény 4. §-a ik tat ta be.

Ga ráz da ság

271. § (1)480 Aki olyan ki hí vó an kö zös ség el le nes, erõ -
sza kos ma ga tar tást ta nú sít, amely al kal mas ar ra, hogy má -
sok ban meg bot rán ko zást vagy ri a dal mat kelt sen, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a ga ráz da sá got

a) cso por to san,
b) a köz nyu gal mat sú lyo san meg za var va kö ve tik el.
(3) Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.

Rend bon tás481

271/A. § (1) Aki a nyil vá nos ren dez vény ren de zõ jé nek a 
rend fenn tar tá sa ér de ké ben tett in téz ke dé sé vel szem ben
erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel el len ál lást ta nú sít, ha sú -
lyo sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet
el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a rend bon tást cso por to san vagy fel fegy ver -
kez ve követik el.

(3) Mel lék bün te tés ként ki til tás nak is he lye van.
(4) E § al kal ma zá sá ban nyil vá nos ren dez vény: a gyü le -

ke zé si jog ról szó ló tör vény482 ha tá lya alá tar to zó ren dez -
vény, to váb bá az olyan kul tu rá lis és sport ren dez vény,
amely a kö zön ség szá má ra azo nos feltételek mellett nyitva 
áll.

Köz sze mé rem meg sér té se

272. §483 Aki a sze xu á lis áruk for gal ma zá sá val kap cso -
la tos elõ írá so kat sú lyo san meg sze gi, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Ön bí rás ko dás

273. § (1)484 Aki ab ból a cél ból, hogy jo gos vagy jo gos -
nak vélt va gyo ni igény nek ér vényt sze rez zen, mást erõ -
szak kal vagy fe nye ge tés sel ar ra kény sze rít, hogy va la mit
te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön, bûn tet tet kö vet el, és egy
év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

480 A 271. § (1) be kez dé sé ben a pénz bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
ne met az 1987: III. tör vény 39. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg, a „köz -
ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta
meg.

481 Az al cí met és a 271/A. §-t a 2000: CXXV. tör vény 3. §-a ik tat ta be.
482 Lásd az 1989: III. tör vényt.
483 A 272. § az 1997: LXXIII. tör vény 35. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
484 A 273. § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 36. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
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(2) Nem va ló sul meg ön bí rás ko dás, ha az erõ szak vagy
a fe nye ge tés al kal ma zá sa az igény ér vé nye sí té sé nek meg -
en ge dett esz kö ze.

El kob zás485

273/A. §486

III. cím

A köz bi za lom el le ni bûn cse lek mé nyek

Köz ok irat-ha mi sí tás

274. § (1) Aki

a) ha mis köz ok ira tot ké szít vagy köz ok irat tar tal mát
meg ha mi sít ja,

b)487 ha mis vagy ha mi sí tott, il le tõ leg más ne vé re szó ló
va ló di köz ok ira tot fel hasz nál,

c) köz re mû kö dik ab ban, hogy jog vagy kö te le zett ség lé -
te zé sé re, meg vál to zá sá ra vagy meg szû né sé re vo nat ko zó
va lót lan ada tot, tényt vagy nyi lat ko za tot fog lal ja nak köz -
ok irat ba, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)488 Aki az (1) be kez dés a) vagy b) pont já ban meg ha -
tá ro zott köz ok irat-ha mi sí tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö -
vet el, vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(3)489 Aki az (1) be kez dés c) pont já ban meg ha tá ro zott
köz ok irat-ha mi sí tást gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség
 miatt pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

275. § (1)490 Az a hi va ta los sze mély, aki hi va ta li ha tás -
kö ré vel vissza él ve

a) ha mis köz ok ira tot ké szít vagy köz ok irat tar tal mát
meg ha mi sít ja,

b) lé nye ges tényt ha mi san fog lal köz ok irat ba,

bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

485 Az al cí met és a 273/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 59. §-a ik tat ta be.
486 A 273/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának (2) be kez dé se ha -

tá lyon kí vül he lyez te.
487 A 274. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja az 1987: III. tör vény 27. §-ával

meg ál la pí tott szö veg.
488 A 274. § (2) be kez dé sét az 1996: LII. 5. §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg az 

ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sát (3) be kez dés re mó do sí tot ta. A (2) be kez dés
szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 52. §-a ál la pí tot ta meg.

489 A 274. § ko ráb bi (2) be kez dé sé nek szá mo zá sát (3) be kez dés re mó do sí -
tot ta az 1996: LII. tör vény 5. §-a.

490 A 275. § je len le gi ren del ke zé sét (1) be kez dés je lö lés sel el lát ta, és egy -
ben a (2) be kez dést be ik tat ta a 2003: CXXX. tör vény 72. §-a. A (2) be kez dés
a 2005: CXVI. tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lé pett ha tály ba.

(2)491 E § ren del ke zé se it a kül föl di ál lam igaz ság szol -
gál ta tá si vagy bûn ül dö zé si fel ada tot el lá tó ha tó sá gá nak a
kü lön tör vény alap ján a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén el -
já ró tag já ra is meg fe le lõ en kell al kal maz ni.

Ma gán ok irat-ha mi sí tás

276. §492 Aki jog vagy kö te le zett ség lé te zé sé nek, meg -
vál to zá sá nak vagy meg szû né sé nek bi zo nyí tá sá ra ha mis,
ha mi sí tott vagy va lót lan tar tal mú ma gán ok ira tot hasz nál,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Vissza élés ok irat tal

277. § (1) Aki olyan köz ok ira tot, amely nem vagy nem
ki zá ró lag a sa ját ja, más tól, en nek be le egye zé se nél kül,
jog ta la nul meg sze rez, vagy azt meg sem mi sí ti, meg ron gál -
ja vagy el tit kol ja, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával vagy pénz bün te -
tés sel büntetendõ.

(2)493 Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt ma gán ok irat ra azért kö ve ti el, hogy jog ta lan elõnyt
sze rez zen vagy jog ta lan hát rányt okoz zon, vét ség mi att
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Egye di azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sa494

277/A. § (1) Aki
a) egye di azo no sí tó je let el tá vo lít, vagy egyéb mó don

meg ha mi sít,
b) olyan dol got sze rez meg, vagy hasz nál fel, amely nek

egye di azo no sí tó je le ha mis, ha mi sí tott, il le tõ leg amely nek 
egye di azo no sí tó je lét eltávolították,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.

491 A 275. § (2) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 72. §-a ik tat ta be.
A ren del ke zés a 2005: CXVI. tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lé pett ha -
tály ba.

492 A 276. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

493 A 277. § (2) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 17. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

494 Az al cí met és a 277/A. §-t az 1998: XXII. tör vény 3. §-a ik tat ta be.
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(3)495 

Ha mis sta tisz ti kai adat szol gál ta tás

278. §496 Aki a va ló ság nak meg nem fe le lõ sta tisz ti kai
ada tot szol gál tat, avagy az adat szol gál ta tás sal kap cso lat -
ban a va ló ság nak meg nem fe le lõ fel vi lá go sí tást ad, vét sé -
get kö vet el és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

IV. cím
A köz egész ség el le ni bûn cse lek mé nyek

Vissza élés ár tal mas köz fo gyasz tá si cik kel

279. § (1)497 Aki for ga lom ba ho za tal cél já ból olyan köz -
fo gyasz tá si cik ket ké szít vagy tart, amely az egész ség re ár -
tal mas, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel
bün te ten dõ.

(2) Aki ár tal mas köz fo gyasz tá si cik ket for ga lom ba hoz,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel büntetendõ.

(3) 498 Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat la nul kö ve ti el, vét ség mi att egy évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel büntetendõ.

Kör nye zet ká ro sí tás

280. §499 (1) Aki a föl det, a le ve gõt, a vi zet, az élõ vi lá -
got, va la mint azok össze te võ it je len tõs mér té kû szennye -
zés sel vagy más mó don

a) ve szé lyez te ti,
b) olyan mér ték ben ká ro sít ja, hogy an nak ter mé sze tes

vagy ko ráb bi ál la po ta csak be avat ko zás sal ál lít ha tó helyre,
c) olyan mér ték ben ká ro sít ja, hogy an nak ter mé sze tes

vagy ko ráb bi ál la po ta nem ál lít ha tó helyre,
bûn tet tet kö vet el, és az a) pont ban meg ha tá ro zott eset ben
há rom évig, a b) pont ban meg ha tá ro zott eset ben öt évig, a
c) pont ban meg ha tá ro zott eset ben két év tõl nyolc évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

495 A 277/A. § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

496 A 278. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -
vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

497 A 279. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

498 A 279. § (3) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

499 A 280. § a 2005: XCI. tör vény 8. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Aki sze mé lyes hasz ná lat ra szol gá ló mennyi sé get
meg ha la dó, ózon ré te get ká ro sí tó anya got vagy ilyen anya -
got tar tal ma zó ter mé ket az or szág te rü le té re be hoz, on nan
ki visz, vagy azt for ga lom ba hoz za, bûn tet tet kö vet el, és
há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki a kör nye zet ká ro sí tást gon dat lan ság ból kö ve ti el, 
vét ség mi att az (1) be kez dés a) pont ja, il let ve a (2) be kez -
dés ese tén egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de -
kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel, az (1) be kez dés b)
pont ja ese tén két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel, c) pont ja esetén
három évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja, va la mint a (3) be kez dés
el sõ és má so dik for du la ta ese tén az el kö ve tõ nem bün tet -
he tõ, az (1) be kez dés b) pont ja ese tén pe dig bün te té se kor -
lát la nul eny hít he tõ, ha az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lá ig a
cse lek mé nye ál tal be kö vet ke zett ve szélyt, il let ve kör nye -
zet ká ro so dást megszünteti, a károsodott környezetet hely -
re ál lít ja. 

(5) E § al kal ma zá sá ban szennye zés: a föld, a le ve gõ, a
víz, az élõ vi lág, va la mint azok össze te või jog sza bály ban
vagy ha tó sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ki bo csá tá si ha -
tár ér té ket meghaladó terhelése.

Ter mé szet ká ro sí tás

281. § (1)500 (1) Aki
a) fo ko zot tan vé dett élõ szer ve zet egye dét,
b) vé dett élõ szer ve zet egye de it, fel té ve, hogy azok kü -

lön jog sza bály ban501 meg ha tá ro zott, pénz ben ki fe je zett ér -
té ké nek együt tes össze ge el éri a fo ko zot tan vé dett élõ
szer ve zet egye dei ese té ben meg ál la pí tott, pénz ben ki feje -
zett legalacsonyabb értéket,

c) az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak a va don élõ ál lat- 
és nö vény fa jok szá má ra ke res ke del mük sza bá lyo zá sa ál tal 
biz to sí tott vé de lem rõl szó ló ren de le te A és B mel lék le te
ha tá lya alá tartozó élõ szervezet egyedét
jog el le ne sen meg szer zi, tart ja, for ga lom ba hoz za, az or -
szág ba be hoz za, on nan ki vi szi, az or szág te rü le tén át vi szi,
az zal ke res ke dik, il let ve azt ká ro sít ja vagy el pusz tít ja,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki
a) az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi

ren del te té sû te rü le tek rõl szó ló jog sza bály502 sze rin ti kü -
lön le ges ma dár vé del mi te rü le tet, kü lön le ges ter mé szet -
meg õr zé si te rü le tet, vagy an nak je lölt te rü le tet, va la mint
ki emelt je len tõ sé gû ter mé szet meg õr zé si területet, vagy
annak jelölt területet, vagy

500 A 281. § a 2005: XCI. tör vény 9. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
501 Lásd a 13/2001. (V. 9.) KöM ren de le tet.
502 Lásd a 275/2004. (X. 8.) Korm. ren de le tet.
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b) vé dett
1. ter mé sze ti te rü le tet,
2. bar lan got,
3. élõ szer ve ze tek élet kö zös sé gét, vagy azok élõ he lyét

jog el le ne sen je len tõs mér ték ben meg vál toz tat ja.
(3) A bün te tés bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés, ha
a) az (1) be kez dés a) és b) pont já ban meg ha tá ro zott ter -

mé szet ká ro sí tás a fo ko zot tan vé dett, il let ve vé dett élõ
szer ve zet egye de i nek olyan mér té kû pusz tu lá sát okoz za,
hogy az el pusz tí tott fo ko zot tan vé dett, il let ve vé dett élõ
szer ve zet egye de i nek kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott, 
pénz ben ki fe je zett ér té ké nek együt tes össze ge el éri a fo ko -
zot tan vé dett élõ szer ve zet egye dei ese té ben meg ál la pí tott, 
pénz ben ki fe je zett leg ma ga sabb ér ték két sze re sét, il let ve
ha a c) pont ban meg ha tá ro zott ter mé szet ká ro sí tás a Ma -
gyar or szá gon vé det té, il let ve fo ko zot tan vé det té nem nyil -
vá ní tott élõ szer ve zet adott ál lo má nyá nak fenn ma ra dá sát
ve szé lyez te tõ pusz tu lá sát okozza,

b) a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet ká ro sí tás
az eu ró pai kö zös sé gi je len tõ sé gû ter mé szet vé del mi ren -
del te té sû te rü le tek rõl szó ló jog sza bály sze rin ti kü lön le ges
ma dár vé del mi te rü let, kü lön le ges ter mé szet meg õr zé si te -
rü let, vagy an nak je lölt te rü let, il let ve ki emelt je len tõ sé gû
ter mé szet meg õr zé si te rü let, vagy an nak je lölt te rü let, vé -
dett ter mé sze ti te rü let, bar lang, il let ve élõ szer ve ze tek élet -
kö zös sé ge vagy azok élõ he lye je len tõs ká ro so dá sát vagy
meg sem mi sü lé sét okozza.

(4) Aki a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ter mé szet ká -
ro sí tást gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(5) E § al kal ma zá sá ban élõ szer ve zet egye de:
a) az élõ szer ve zet egye dé nek va la mennyi fej lõ dé si sza -

ka sza, alak ja, ál la po ta,
b) az élõ szer ve ze tek ke resz te zé se ként és ke resz te zõ dé -

se ként lét re jött egyed,
c) az élõ szer ve zet egye dé nek szár ma zé ka, ami alatt ér -

te ni kell az el pusz tult élõ lényt, va la mint an nak, vagy az élõ 
szer ve zet egye dé nek bár mely ré szét, to váb bá azt a ter mé -
ket vagy ké szít ményt, amely a fel so rol tak va la me lyi ké bõl
ké szült, il let ve ezek va la me lyi ké bõl szár ma zó össze te võt
tar tal maz.

A hul la dék gaz dál ko dás rend jé nek meg sér té se503

281/A. § (1) Aki
a) ar ra a cél ra ha tó ság ál tal nem en ge dé lye zett he lyen

hul la dé kot elhelyez,
b) en ge dély nél kül vagy az en ge dély ke re te it túl lép ve

hul la dék ke ze lé si te vé keny sé get, il let ve hul la dék kal más
jog el le nes tevékenységet végez,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

503 Az al cím és a 281/A. § a 2005: XCI. tör vény 10. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

(2) A bün te tés bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt a hul la dék gaz dál ko dás ról szó ló tör vény504 sze rin ti
ve szé lyes hulladékra követik el.

(3) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att az (1) be kez dés ese tén egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel, a (2) be kez dés ese tén két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, köz ér de kû munkával vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ.

(4) E § al kal ma zá sá ban
a) hul la dék: mind az, amit a hul la dék gaz dál ko dás ról

szó ló tör vény hul la dék nak mi nõ sít, amennyi ben al kal mas
az em be ri élet, tes ti ép ség, egész ség, a föld, a víz, a le ve gõ,
vagy azok össze te või, il let ve élõ szer ve zet egyedének
veszélyeztetésére,

b) hul la dék ke ze lé si te vé keny ség: a hul la dék nak a hul la -
dék gaz dál ko dás ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott gyûj -
té se, be gyûj té se, szál lí tá sa – ide ért ve az or szág ba tör té nõ
be ho za talt, ki vi telt, va la mint az or szág te rü le tén tör té nõ
 átvitelt –, elõ ke ze lé se, tárolása, hasznosítása, ár tal mat la ní -
tá sa. 

Vissza élés ká bí tó szer rel

282. §505 (1) Aki506 ká bí tó szert ter meszt, elõ ál lít, meg -
sze rez, tart, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, vagy az or -
szág te rü le tén át visz, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés 
a) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek ményt üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben, il le -
tõ leg ká bí tó szer füg gõ sze mély felhasználásával,

b) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re 
kö ve tik el.

(3) Aki 
a) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el -

kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet követ el,
b) ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz szük sé ges anya got, be ren -

de zést vagy fel sze re lést ké szít, át ad, for ga lom ba hoz, vagy 
az zal ke res ke dik, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az or -
szág te rü le tén át visz, ha sú lyo sabb bûncselekmény nem
valósul meg,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(4) Az (1)–(3) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az ott
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té sé hez anya gi esz -
kö zö ket szolgáltat.

504 Lásd a 2000: XLIII. tör vényt.
505 A 282. § a 2003: II. tör vény 17. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
506 A 282. § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg részt az

Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.
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(5) Ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû ká bí tó -
szer re kö ve tik el, a büntetés 

a) az (1) be kez dés ese tén vét ség mi att két évig, 

b) a (2) be kez dés a) pont ja ese tén bûn tett mi att há rom
évig 

ter je dõ sza bad ság vesz tés.

282/A. §507 (1) Aki508 ká bí tó szert kí nál, át ad, for ga lom -
ba hoz, vagy az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és két év -
tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek ményt 

a) bûn szö vet ség ben, il le tõ leg ká bí tó szer füg gõ sze mély
fel hasz ná lá sá val,

b) hi va ta los vagy köz fel ada tot el lá tó sze mély ként, e mi -
nõ sé get fel hasz nál va,

c)509 a Ma gyar Hon véd ség, a rend vé del mi szer vek vagy
a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet lé te sít mé nyé ben

kö ve tik el.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt je -
len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re követik el.

(4) Aki 

a) az (1) vagy (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett mi att
három évig, 

b) a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény re
irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett miatt öt évig 

ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az ott
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té sé hez anya gi esz -
kö zö ket szolgáltat.

(6) Ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû ká bí tó -
szer re kö ve tik el, a büntetés

a) az (1) be kez dés ese tén vét ség mi att két évig,

b) a (2) be kez dés ese tén bûn tett mi att öt évig

ter je dõ sza bad ság vesz tés.

282/B. §510 (1) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött
sze mély, aki ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze -
mély fel hasz ná lá sá val511 ká bí tó szert ter meszt, elõ ál lít,
meg sze rez, tart, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az or -
szág te rü le tén át visz, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

507 A 282/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 61. §-a ik tat ta be, szö ve gét a
2003: II. tör vény 18. §-a ál la pí tot ta meg.

508 A 282/A. § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg részt
az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

509 A 282/A. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2004: CXXXI. tör vény
8. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

510 A 282/B. §-t a 2003: II. tör vény 19. §-a ik tat ta be. 
511 A 282/B. § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg részt

az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés,

a) ha a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély ti zen -
nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély nek ká bí tó szert
kí nál vagy át ad, il let ve ilyen sze mély fel hasz ná lá sá val ká -
bí tó szert for ga lom ba hoz vagy azzal kereskedik,

b) ha az el kö ve tõ ok ta tá si, köz ne ve lé si, gyer mek jó lé ti
és gyer mek vé del mi, köz mû ve lõ dé si fel ada tok el lá tá sá ra
ren delt épü let te rü le tén, il le tõ leg an nak köz vet len kör nye -
ze té ben ká bí tó szert kí nál, átad, forgalomba hoz, vagy
azzal kereskedik,

c) az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek ményt
bûn szö vet ség ben követik el.

(3) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha 

a) a bûn cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû ká bí tó szer re,

b) a (2) be kez dés a) vagy b) pont já ban meg ha tá ro zott
bûn cse lek ményt bûn szö vet ség ben, il let ve hi va ta los vagy
köz fel ada tot el lá tó sze mély ként, e minõséget felhasználva 

kö ve tik el.

(4) Aki az (1) vagy a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
bûn cse lek mény el kö ve té sé re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet
el, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
büntetendõ.

(5) Az a ti zen nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély, aki
ti zen nyol ca dik élet évét be nem töl tött sze mély nek ká bí tó -
szer nek nem mi nõ sü lõ ká bí tó ha tá sú anyag, il le tõ leg szer
kó ros él ve ze té hez se gít sé get nyújt, vagy ilyen sze mélyt er -
re rá bír ni tö rek szik, bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ. 

(6) Az (1)–(5) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki az ott
meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té sé hez anya gi esz -
kö zö ket szolgáltat.

(7) Ha a bûn cse lek ményt cse kély mennyi sé gû ká bí tó -
szer re kö ve tik el, a büntetés

a) az (1) be kez dés ese tén vét ség mi att két évig, 

b) a (2) be kez dés, il let ve a (3) be kez dés b) pont ja ese tén
bûn tett mi att öt évig 

ter je dõ sza bad ság vesz tés.

282/C. §512 (1) Az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki513 ká -
bí tó szert ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez, tart, az or szág ba
be hoz, on nan ki visz, az or szág te rü le tén át visz, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ. 

(2) Az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki ha tó sá gi en ge -
dély nél kül ká bí tó szert kí nál, át ad, for ga lom ba hoz, vagy
az zal ke res ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

512 A 282/C. §-t a 2003: II. tör vény 20. §-a ik tat ta be.
513 A 282/C. § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg részt

az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.
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(3) A bün te tés bûn tett mi att az (1) be kez dés ese tén há -
rom évig, a (2) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt üz let sze rû en vagy bûn szö -
vet ség ben követik el.

(4) A bün te tés bûn tett mi att az (1) be kez dés ese tén öt
évig, a (2) be kez dés ese tén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt je len tõs mennyi sé gû
ká bí tó szer re követik el.

(5) Ha a bûn cse lek ményt a ká bí tó szer füg gõ sze mély
cse kély mennyi ség re kö ve ti el, a bün te tés vétség miatt

a) az (1) vagy a (2) be kez dés ese tén egy évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés,

b) a (3) be kez dés ese tén két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés.

283. §514 283. § (1) Nem bün tet he tõ ká bí tó szer rel
vissza élés mi att, 

a) aki cse kély mennyi sé gû ká bí tó szert sa ját hasz ná lat ra
ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez vagy tart [282. § (5) bek. a)
pont], 

b)–d)515

e) az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki 
1. je len tõs mennyi sé get el nem érõ mennyi sé gû ká bí tó -

szert sa ját hasz ná la tá ra ter meszt, elõ ál lít, meg sze rez, tart,
az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az or szág te rü le tén át visz 
[282/C. § (1) bek. és (5) bek. a) pont], 

2.516 
f) az a ká bí tó szer füg gõ sze mély, aki az e) 1. al pont ban

meg ha tá ro zott bûn cse lek ménnyel össze füg gés ben – két
évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ –
más bûncselekményt követ el, 
fel té ve, ha az el sõ fo kú íté let meg ho za ta lá ig ok irat tal iga -
zol ja, hogy leg alább hat hó na pig fo lya ma tos, ká bí tó -
szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná -
la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré sze sült, vagy meg elõ zõ-fel -
vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett részt.

(2)517

Vissza élés ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált
anyag gal518

283/A. § (1) Aki nem zet kö zi szer zõ dés vég re haj tá sá ra
ki adott jog sza bály ban a ká bí tó szer til tott elõ ál lí tá sá hoz
hasz nált ve gyi anyag ként meg ha tá ro zott anya got ha tó sá gi
en ge dély nél kül elõ ál lít, meg sze rez, tart, fel hasz nál, for ga -
lom ba hoz, az zal ke res ke dik, az or szág ba be hoz, on nan ki -

visz, az or szág te rü le tén át visz, úgy szin tén, aki jog sza bá lyi 
elõ írás meg sze gé sé vel ilyen anya got519 át ad, bûn tet tet
követ el, és öt évig terjedõ szabadságvesztéssel  bünte -
tendõ.

(2) Nem bün tet he tõ, aki – mi e lõtt a ká bí tó szer ké szí té sét 
elõ se gí tõ te vé keny sé ge a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na
– a cse lek mé nyét a ha tó ság elõtt fel fe di, az elõ ál lí tott,
meg szer zett, tar tott vagy az or szág te rü le té re be ho zott dol -
go kat a ha tó ság nak át ad ja, il le tõ leg a más ré szé re át adott,
va la mint a fel hasz nált, for ga lom ba vagy ke res ke de lem be
ho zott, az or szág te rü le tén át vitt, vagy az or szág ból ki vitt
anyag te kin te té ben le he tõ vé te szi a ká bí tó szer készí té sé -
nek elõsegítésében részt vevõ más személy kilétének meg -
ál la pí tá sát.

Vissza élés tel je sít mény fo ko zó szer rel vagy mód szer rel520

283/B. §521

Jár vány ügyi sza bály sze gés

284. §522 (1) Aki a zár la ti kö te le zett ség alá tar to zó fer tõ -
zõ be teg ség be hur co lá sá nak vagy ter je dé sé nek meg aka dá -
lyo zá sa vé gett el ren delt zár lat, jár vány ügyi fel ügye let
vagy el len õr zés sza bá lya it meg sze gi, vét sé get kö vet el és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká -
val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) Aki jár vány ide jén az el ren delt el kü lö ní tés, jár vány -
ügyi fel ügye let vagy el len õr zés sza bá lya it meg sze gi, vét -
sé get kö vet el és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(3) Aki a fer tõ zõ ál lat be teg sé gek vagy a nö vé nye ket
pusz tí tó ve szé lyes kár te võk be- és ki hur co lá sá nak vagy
ter je dé sé nek meg aka dá lyo zá sa vé gett el ren delt zár lat,
egyéb kor lá to zás vagy fel ügye let sza bá lya it meg sze gi, vét -
sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Ku ruzs lás

285. § (1)523 Aki jo go su lat la nul, el len szol gál ta tá sért
vagy rend sze re sen az or vo si gya kor lat kö ré be tar to zó te vé -
keny sé get fejt ki, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te -
tés sel büntetendõ.

519 A 283/A. § (1) be kez dé sé bõl a „ha tó sá gi en ge dély nél kül” szö veg részt
az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

520 Az al cí met és a 283/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 65. §-a ik tat ta be.
521 A 283/B. §-t az Al kot mány bí ró ság 47/2000. (XII. 14.) AB ha tá ro za ta

meg sem mi sí tet te.
522 A 284. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -

vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
523 A 285. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az

1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
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514 A 283. § a 2003: II. tör vény 21. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A 283. §
ko ráb bi al cí mét (Kó ros szen ve dély kel tés) a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be -
kez dé sé nek e) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

515 A 283. § (1) be kez dé sé nek b)–d) pont ját az Al kot mány bí ró ság
54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

516 A 283. § (1) be kez dé sé nek e) pont 2. al pont ját az Al kot mány bí ró ság
54/2004. (XII. 13.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

517 A 283. § (2) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság 54/2004. (XII. 13.) AB
ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

518 Az al cí met és a 283/A. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 64. §-a ik tat ta
be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 22. §-a ál la pí tot ta meg.



(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a ku ruzs lást az or vo si gya kor lat ra jo go sult -
ság szín le lé sé vel követik el.

(3) E § al kal ma zá sá ban or vo si gya kor lat ra jo go sult az,
aki nek ha zai egye te men szer zett vagy kül föl di egye te men
szer zett és ho no sí tott (egyen ér té kû sé gi zá ra dék kal el lá tott) 
or vo si ok le ve le van, il le tõ leg az a kül föl di ál lam pol gár, aki 
az egész ség ügyi mi nisz ter524 en ge dé lye alap ján ok le ve lé -
nek ho no sí tá sa nél kül fejt het ki or vo si te vé keny sé get, fel -
té ve mind egyik esetben, hogy nem áll az orvosi tevékeny -
ség tõl eltiltás hatálya alatt.

El kob zás

286. §525 Rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel
vissza élés (263. §), lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel vissza élés
(263/A. §), fegy ver csem pé szet (263/B. §), ra dio ak tív
anyag gal (264. §), nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel
(264/A. §), nem zet kö zi szer zõ dés ál tal til tott fegy ver rel
(264/C. §), mé reg gel va ló vissza élés (265. §), ve szé lyes eb
tar tá sá val kap cso la tos kö te le zett ség meg sze gé se (266. §),
til tott ál lat vi a dal szer ve zé se (266/A. §), ál lat kín zás
(266/B. §), ár tal mas köz fo gyasz tá si cik kel (279. §) vagy
ká bí tó szer rel vissza élés (282–283. §) és vissza élés ká bí tó -
szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált anyag gal (283/A. §) ese tén a
77/A. § (1) be kez dé se nem al kal maz ha tó.

Ér tel me zõ ren del ke zés526

286/A. § (1)527 A 280. § és a 281/A. § al kal ma zá sá ban
föl dön, le ve gõn, ví zen, élõ vi lá gon, va la mint ezek össze te -
võ in a kör nye zet vé del mé nek ál ta lá nos sza bá lya i ról szó ló
tör vény ben528 meg ha tá ro zott fogalmakat kell érteni.

524 A Btk. ere de ti szö ve ge az „egész ség ügyi mi nisz ter” szö veg részt tar tal -
maz za. Egész ség ügyi mi nisz te ren 1987. de cem ber 18. és 1990. má jus 24. kö -
zött az 1987: VII. tör vény 2. §-ának d) pont ja ér tel mé ben a szo ci á lis és egész -
ség ügyi mi nisz tert, 1990. má jus 24. és 1998. jú li us 8. kö zött az 1990:
XXX. tör vény 4. §-ának f) pont ja ér tel mé ben a nép jó lé ti mi nisz tert kel lett ér -
te ni. A Btk. ko ráb bi, a mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gei
ezért a „nép jó lé ti mi nisz ter” szö veg részt tar tal maz zák. Az 1998. jú li us 8-án
ha tály ba lé pett 1998: XXXVI. tör vény 2. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja sze -
rint, ahol jog sza bály nép jó lé ti mi nisz tert em lít, ezen az egész ség ügyi ága zat
irá nyí tá sá val kap cso la to san az egész ség ügyi mi nisz tert kell ér te ni. A 2002:
XI. tör vény 2. §-ának a) pont ja sze rint, ahol jog sza bály egész ség ügyi mi nisz -
tert em lít, ott az egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz tert kell ér te ni.
A 2002: XI. tör vényt mó do sí tó 2004: XCV. tör vény alap ján 2004. ok tó -
ber 21-étõl ahol jog sza bály egész ség ügyi, szo ci á lis és csa lád ügyi mi nisz tert
em lít, ott az egész ség ügyi és az egész ség biz to sí tás sal kap cso la tos fel adat kör
te kin te té ben egész ség ügyi mi nisz tert kell ér te ni. Ér dem ben lásd az 1997:
CLIV. tör vény 110. §-át.

525 A 286. § a 2004: X. tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
526 Az al cí met és a 286/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 63. §-a ik tat ta be.
527 A 286/A. § (1) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 11. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
528 Lásd az 1995: LIII. tör vényt.

(2)529 A 282–283. § al kal ma zá sá ban ká bí tó sze ren
a) az 1988. évi 17. tör vény ere jû ren de let tel ki hir de tett,

az Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény mó do sí tá sá ról és ki -
egé szí té sé rõl szó ló, Genf ben, 1972. már ci us 25-én kelt
Jegy zõ könyv vel mó do sí tott és ki egé szí tett, az 1965. évi
4. tör vény ere jû ren de let tel ki hir de tett, a New York ban,
1961. már ci us 30-án kelt Egy sé ges Ká bí tó szer Egyez mény 
mel lék le té nek I. és II. Jegyzékében meghatározott  anya -
gokat,

b) az 1979. évi 25. tör vény ere jû ren de let tel ki hir de tett, a 
pszi cho tróp anya gok ról szó ló, Bécs ben, az 1971. évi feb -
ru ár hó 21. nap ján alá írt egyez mény mel lék le té nek I. és II.
Jegy zé ké ben meg ha tá ro zott ve szé lyes pszi cho tróp anya -
go kat, va la mint

c) az em be ri fel hasz ná lás ra ke rü lõ gyógy sze rek rõl szó ló 
tör vény530 mel lék le té ben meg ha tá ro zott pszi cho tróp anya -
go kat kell ér te ni.

(3)531 (3) A 283/A. § al kal ma zá sá ban ká bí tó szer til tott
elõ ál lí tá sá hoz hasz nált ve gyi anya gon az 1998. évi L. tör -
vénnyel ki hir de tett, az Egye sült Nem ze tek Szer ve ze te ke -
re té ben a ká bí tó sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott for -
gal ma zá sa el le ni, 1988. de cem ber 20-án, Bécs ben kelt
Egyez mény 12. Cik ké nek vég re haj tá sá ra ki adott, a ká bí tó -
sze rek és pszi cho tróp anya gok til tott elõ ál lí tá sá hoz, gyár -
tá sá hoz is hasz nált ve gyi anya gok kal vé gez he tõ egyes te -
vé keny sé gek sza bá lyo zá sá ról szó ló jog sza bály 1. szá mú
mel lék le té nek 1. ka te gó ri á já ban meg ha tá ro zott anya got
kell ér te ni.

XVII. fe je zet
A gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek532

I. cím
Gaz dál ko dá si kö te les sé ge ket és a gaz dál ko dás rend jét

sér tõ bûn cse lek mé nyek533

Ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok,
il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák

for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se534

287. § (1) Aki ha di tech ni kai esz köz, il let ve a gyár tá sá -
hoz al kal ma zott tech no ló gia, vagy ket tõs fel hasz ná lá sú
ter mék, il let ve tech no ló gia kül ke res ke del mi for gal mát,
ide ért ve an nak az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tén be lü li
át adá sát, il le tõ leg mû sza ki tá mo ga tó te vé keny ség nyúj tá -
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529 A 286/A. § (2) be kez dé sét a 2005:XXX. tör vény 6. §-a ik tat ta be.
530 Lásd az 1998:XXV. tör vényt.
531 A 286/A. § (3) be kez dé sét a 2005:XXX. tör vény 6. §-a ik tat ta be.
532 A XVII. Fe je zet jog anya ga az utób bi 14 év ben – fo ko za to san – szin te

tel je sen ki cse ré lõ dött. Ezért a láb jegy ze tek ben az egyes sza ka szok ko ráb bi
al cí me it – a jog al kal ma zás se gí té se ér de ké ben – kö zöl jük.

533 A XVII. Fe je zet I. Cí mé nek szö ve gét meg ál la pí tot ta, és a ko ráb bi
III-IV. Cím szá mo zá sát II–III. Cím re mó do sí tot ta az 1994:IX. tör vény 8. §-a.

534 Az al cím és a 287. § a 2005: XCI. tör vény 12. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ko ráb bi al cím: „Nem zet kö zi leg el len õr zött ter mé kek és tech no ló gi ák
for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se”.



sát vagy igény be vé te lét az eh hez szük sé ges te vé keny sé gi,
tár gya lá si, for gal mi vagy tran zit en ge dély, il le tõ leg ki vi te li 
en ge dély vagy Nem zet kö zi Im port iga zo lás, vagy eze ket
he lyet te sí tõ ok má nyok nél kül vég zi, bûn tet tet kö vet el, és
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az a vég sõ fel -
hasz ná ló (ve võ), aki a Vég fel hasz ná lói Nyi lat ko za tot, il le -
tõ leg a Vég sõ Cím zet ti és Vá sár lói Nyi lat ko za tot meg -
szeg ve, a ha di tech ni kai esz közt vagy tech no ló gi át, il le tõ -
leg a ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé ket vagy tech no ló gi át a
Nem zet kö zi Im port iga zo lás ban fog lal tak tól el té rõ en hasz -
nál ja fel.

(3) E § al kal ma zá sá ban

a) az Eu ró pai Kö zös ség vám te rü le tén a Kö zös sé gi
Vám kó dex lét re ho zá sá ról szó ló, 1992. ok tó ber 12-i
2913/92/EGK ta ná csi ren de let 3. cik ké ben meg ha tá ro zott
te rü le tet,

b) ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé ken a ket tõs fel hasz ná lá sú
ter mé kek és tech no ló gia ki vi te lé re vo nat ko zó kö zös sé gi
el len õr zé si rend szer ki ala kí tá sá ról szó ló, 2000. jú ni us 22-i
1334/2000/EK ta ná csi ren de let 2. cikk a) pont já ban meg -
ha tá ro zott ter mé ket

kell ér te ni.

Jo go su lat lan gaz da sá gi elõny meg szer zé se535

288. §536 (1) Aki

a) a köz pon ti költ ség ve tés bõl, a he lyi ön kor mány za ti
költ ség ve tés bõl vagy az el kü lö ní tett ál la mi pénz ala pok ból
jog sza bály alap ján,

b) kül föl di ál lam vagy nem zet kö zi szer ve zet ál tal cél jel -
leg gel

nyúj tott pénz ügyi tá mo ga tást vagy más gaz da sá gi elõnyt
úgy sze rez meg, hogy evé gett va lót lan tar tal mú nyi lat ko -
za tot tesz, avagy va lót lan tar tal mú, ha mis vagy ha mi sí tott
ok ira tot hasz nál fel, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a cél jel leg -
gel nyúj tott tá mo ga tást a jog cí mé tõl el té rõ en hasz nál fel,
és az eb bõl ere dõ vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek nem
tesz ele get, úgy szin tén az, aki a pénz ügyi tá mo ga tás fel -
hasz ná lá sá val kap cso lat ban elõ írt el szá mo lá si vagy szám -
adá si kö te le zett ség tel je sí té se kor va lót lan tar tal mú nyi lat -
ko za tot tesz, il le tõ leg va lót lan tar tal mú, ha mis vagy ha mi -
sí tott ok ira tot hasz nál fel.

535 Az al cí met az 1993: XVII. tör vény 65. §-a ál la pí tot ta meg. A ko ráb bi
al cím: „A nép gaz da ság szer ve i nek meg té vesz té se”.

536 A 288. § a 2001: CXXI. tör vény 54. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

Ér tel me zõ ren del ke zés537

288/A. § A 288. § al kal ma zá sá ban a kül föl di ál lam vagy 
a nem zet kö zi szer ve zet ál tal nyúj tott tá mo ga tá son ma gyar
köz igaz ga tá si szerv vagy pénz ügyi in téz mény ál tal, a kül -
föl di ál lam vagy a nem zet kö zi szer ve zet ne vé ben ke zelt tá -
mo ga tást is ér te ni kell. A 288. § nem al kal maz ha tó, ha a
bûn cse lek ményt az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé -
ben ke zelt pénz ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal, il le -
tõ leg az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy nevében kezelt
költségvetésbe történõ befizetésekkel kapcsolatban kö ve -
tik el.

A szám vi tel rend jé nek meg sér té se538

289. §539 (1) Aki a szám vi tel rõl szó ló tör vény ben vagy a
fel ha tal ma zá sán ala pu ló jog sza bá lyok ban elõ írt

a) be szá mo ló-ké szí té si, könyv ve ze té si, könyv vizs gá la ti 
kö te le zett sé gét megszegi,

b) bi zony la ti ren det meg sér ti,
és ez zel a va gyo ni hely ze té nek át te kin té sét, il le tõ leg el len -
õr zé sét meg ne he zí ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

(2)540 Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az egyé ni vál -
lal ko zó, va la mint a szám vi tel rõl szó ló tör vény ha tá lya alá
nem tar to zó más gaz dál ko dó is, aki jog sza bály ban meg ha -
tá ro zott nyil ván tar tá si, bi zony la to lá si kö te le zett sé gét meg -
sze gi, és ez zel va gyo ni hely ze té nek áttekintését, illetve
ellenõrzését megnehezíti.

(3) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
mény 

a) az adott üz le ti évet érin tõ en a meg bíz ha tó és va lós ké -
pet lé nye ge sen be fo lyá so ló hi bát idéz elõ az ered mény
vagy a sa ját tõ ke ér té ké nek, il le tõ leg a mér leg-fõ összeg -
nek a meg ál la pí tá sa szempontjából, vagy

b) az adott üz le ti évet érin tõ en a va gyo ni hely zet át te -
kin té sét, il le tõ leg el len õr zé sét meghiúsítja.

(4)541 A bün te tés bûn tett mi att az (1) be kez dés ese tén
há rom évig, a (3) be kez dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a cse lek ményt pénz ügyi in téz mény, biz to sí -
tó, be fek te té si szol gál ta tó, ön kén tes köl csö nös biz to sí tó
pénz tár vagy ma gánnyug díj pénz tár körében követik el.

537 Az al cí met és a 288/A. §-t a 2001: CXXI. tör vény 55. §-a ik tat ta be.
538 A 289. § ere de ti al cí mét (Gaz da sá gi el len õr zés meg hi ú sí tá sa) az 1992:

XIII. tör vény 1. §-a a „Szám vi te li fe gye lem meg sér té se” al cím re mó do sí tot ta. 
Az al cím új szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 56. §-a ál la pí tot ta meg.

539 A 289. § a 2001: CXXI. tör vény 56. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
540 A 289. § (2) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 13. §-ának (1) be kez dé sé -

vel mó do sí tott szö veg.
541 A 289. § (4) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 13. §-ának (2) be kez dé sé -

vel mó do sí tott szö veg.
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(5)542 A bün te tés vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a
(3) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott cse lek ményt
gon dat lan ság ból kö ve tik el.

Csõd bûn tett543

290. §544 (1) Aki a gaz da sá gi te vé keny sé ge kö ré ben be -
kö vet ke zett fi ze tés kép te len sé ge ese tén

a) a tar to zá sa fe de ze té ül szol gá ló va gyont el rej ti, el tit -
kol ja, meg ron gál ja, meg sem mi sí ti, hasz nál ha tat lan ná te -
szi,

b) szín lelt ügy le tet köt, vagy ké tes kö ve te lést is mer el,

c) az éssze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i vel el len té tes
mó don vesz te sé ges üz let be kezd, azt to vább foly tat ja,

d) az éssze rû gaz dál ko dás kö ve tel mé nye i vel el len té te -
sen va gyo nát más mó don tény le ge sen vagy szín leg csök -
ken ti,

és ez zel a hi te le zõi ki elé gí té sét rész ben vagy egész ben
meg hi ú sít ja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény
a gaz da sá gi élet ben sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár.

(3) Aki a hi te le zõi ki elé gí té sét rész ben vagy egész ben
az ál tal hi ú sít ja meg, hogy a fi ze tés kép te len né vá lást vagy
an nak lát sza tát az (1) be kez dés ben írt ma ga tar tá sok va la -
me lyi ké vel idé zi elõ, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény a
gaz da sá gi élet ben sú lyos kö vet kez mé nyek kel jár.

(5) Aki a fel szá mo lás el ren de lé sét kö ve tõ en a jog sza -
bály ban elõ írt be szá mo lá si, lel tár ké szí té si vagy egyéb tá jé -
koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, és ez zel a fel -
szá mo lás ered mé nyét rész ben vagy egész ben meg hi ú sít ja,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(6)545 Az (1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
mény ak kor bün tet he tõ, ha a csõd el já rást vagy a fel szá mo -
lá si el já rást meg in dí tot ták, il let ve a fel szá mo lá si el já rás a
kö te le zõ ké rés el mu lasz tá sa mi att ma radt el.

542 A 289. § (5) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 13. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

543 A 290. § ere de ti al cí me (Gaz da sá gi el len õr zés meg hi ú sí tá sa) he lyett a
je len le gi szö ve get az 1992: XIII. tör vény 2. §-a ál la pí tot ta meg.

544 A 290. § az 1992: XIII. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
545 A 290. § (6) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 38. §-ával mó do sí tott szö -

veg.

Hi te le zõ jog ta lan elõny ben ré sze sí té se546

291. §547 (1) Aki a fi ze tés kép te len sé gé nek tu da tá ban va -
la mely hi te le zõ jét a töb bi hi te le zõ hát rá nyá ra jog ta lan
elõny ben ré sze sí ti, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)548 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek mény
ak kor bün tet he tõ, ha a csõd el já rást vagy a fel szá mo lá si el -
já rást meg in dí tot ták, il let ve a fel szá mo lá si el já rás a kö te le -
zõ kérés elmulasztása miatt maradt el.

Ér tel me zõ ren del ke zés549

291/A. § (1) A 290. és a 291. §-ban meg ha tá ro zott bûn -
cse lek ményt tet tes ként az kö ve ti el, aki a gaz dál ko dó szer -
ve zet (adós) va gyo ná val vagy an nak egy ré szé vel ren del -
kez ni jo go sult, ak kor is, ha a fi ze tés kép te len ség, a va gyon
csök ke né se a gaz dál ko dó szer ve zet (adós) vo nat ko zá sá -
ban áll fenn, és a tet tes a gaz dál ko dó szer ve zet (adós)
hitelezõjének kielégítését hiúsítja meg.

(2) Az (1) be kez dést ak kor is al kal maz ni kell, ha a va -
gyon nal tör té nõ ren del ke zés alap já ul szol gá ló jog ügy let
érvénytelen.

Rossz mi nõ sé gû ter mék for ga lom ba ho za ta la

292. §550 (1) Aki rossz mi nõ sé gû ter mé ket jó mi nõ sé gû
ter mék ként ér té ke sít, hasz ná lat ba ad, il let ve for ga lom ba
hoz, vagy ezek iránt in téz ke dik, bûn tet tet kö vet el, és há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott rossz mi nõ sé -
gû ter mék for ga lom ba ho za ta lá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet
kö vet el, vét ség mi att egy évig ter je dõ  szabadságvesz -
téssel, köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel bün te -
ten dõ. 

293. §551 Aki a ter mék mi nõ sé gé nek meg ál la pí tá sá ra vo -
nat ko zó sza bá lyo kat meg sze gi, és ez zel le he tõ vé te szi,
hogy a ter mé ket a va ló sá gos nál jobb mi nõ sé gû ként ér té ke -
sít se nek, ad ja nak hasz ná lat ba, il le tõ leg hoz za nak for ga -
lom ba, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

546 A 291. § ere de ti al cí me (Pénz ügyi fe gye lem meg sér té se) he lyett a je -
len le gi szö ve get az 1992: XIII. tör vény 3. §-a ál la pí tot ta meg.

547 A 291. § (1) be kez dé se az 1992: XIII. tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

548 A 291. § (2) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 38. §-ával mó do sí tott
 szöveg.

549 Az al cí met és a 291/A. §-t az 1992: XIII. tör vény 4. §-a ik tat ta be.
550 A 292. § az 1997: LXXIII. tör vény 38. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
551 A 293. § az 1997: LXXIII. tör vény 39. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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294. § (1)552 A kö te le zõ en al kal ma zan dó nem ze ti szab -
vány ha tá lya alá tar to zó ter mék ak kor rossz mi nõ sé gû, ha a 
szab vány ban meg ha tá ro zott leg ala cso nyabb mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nyek nek sem fe lel meg.

(2)553 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese ten kí vül
rossz mi nõ sé gû az olyan ter mék, amely ren del te tés sze rû en 
nem hasz nál ha tó, vagy hasz nál ha tó sá ga je len tõs mér ték -
ben csökkent.

Mi nõ ség ha mis ta nú sí tá sa

295. § (1) Aki mi nõ sé get ta nú sí tó ok irat ban je len tõs
mennyi sé gû vagy ér té kû ter mék mi nõ sé gé rõl va lót lan ada -
tot ta nú sít, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2)554 Aki a cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét -
ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

Áru ha mis meg je lö lé se555

296. §556 Aki árut – a ver seny társ hoz zá já ru lá sa nél kül –
olyan jel leg ze tes kül sõ vel, cso ma go lás sal, meg je lö lés sel
vagy el ne ve zés sel ál lít elõ, amely rõl a ver seny társ, il le tõ -
leg an nak jel leg ze tes tu laj don ság gal ren del ke zõ áru ja is -
mer he tõ fel, vagy ilyen árut for ga lom ba ho za tal cél já ból
meg sze rez, tart, il le tõ leg for ga lom ba hoz, bûn tet tet kö vet
el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

A fo gyasz tó meg té vesz té se557

296/A. § (1)558 Aki az áru ke len dõ sé gé nek fel kel té se ér -
de ké ben nagy nyil vá nos ság elõtt az áru lé nye ges tu laj don -
sá ga te kin te té ben va lót lan tényt, vagy va lós tényt meg té -
vesz tés re al kal mas mó don ál lít, il let ve az áru lé nye ges tu -
laj don sá gá ról meg té vesz tés re al kal mas tá jé koz ta tást ad,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2)559 Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az áru lé nye ges
tu laj don sá gá nak mi nõ sül az össze té te le, hasz nál ha tó sá ga,
az egész ség re és a kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa, va la mint

a ke ze lé se, ere de te, az, hogy meg fe lel-e a jog sza bá lyi elõ -
írá sok nak, a nem ze ti szab vány nak vagy az áru val szem ben 
tá masz tott szo ká sos kö ve tel mé nyek nek, va la mint az, ha az 
áru fel hasz ná lá sa a szokásostól lényegesen eltérõ fel téte -
lek megvalósítását igényli.

(3)560 Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban az áru lé nye ges
tu laj don sá gá nak mi nõ sül az áru vá sár lá sá hoz ígért nye ré si
le he tõ ség vagy más elõ nyös következmény is.

Ver senyt kor lá to zó meg ál la po dás
köz be szer zé si és kon cesszi ós el já rás ban561

296/B. § (1) Aki a köz be szer zé si el já rás, il let ve a kon -
cesszió kö te les te vé keny ség re vo nat ko zó an ki írt nyílt vagy
zárt kö rû pá lyá zat ered mé nyé nek be fo lyá so lá sa ér de ké ben
az árak (dí jak), il le tõ leg egyéb szer zõ dé si fel té te lek rög zí -
té sé re, il let ve a pi ac fel osz tá sá ra irá nyu ló meg ál la po dást
köt, vagy más össze han golt ma ga tar tást ta nú sít, és ez zel a
ver senyt kor lá toz za, bûntettet követ el, és öt évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a köz -
be szer zé si el já rás, il let ve a kon cesszió kö te les te vé keny -
ség re vo nat ko zó an ki írt nyílt vagy zárt kö rû pá lyá zat ered -
mé nyé nek be fo lyá so lá sa ér de ké ben a vál lal ko zá sok tár sa -
dal mi szer ve ze te, a köz tes tü let, az egye sü lés és más  ha -
sonló szer ve zet olyan dön té sé nek a meghozatalában vesz
részt, amely a versenyt korlátozza.

(3) A bün te tés vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az (1) és
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek ményt je len tõs ér té -
ket meg nem ha la dó köz be szer zé si értékre követik el.

(4) Nem bün tet he tõ az (1)–(3) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott bûn cse lek mény el kö ve tõ je, ha a cse lek ményt, mi e lõtt
az a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na, a ha tó ság nak be je -
len ti, és az el kö ve tés kö rül mé nye it fel tár ja. Ha tó ság alatt a
ver seny- vagy pénz ügyi fel ügye le tet el lá tó szer ve ket és a
köz be szer zé sek kel kap cso la tos jogorvoslati eljárást le -
foly ta tó szervet is érteni kell.

Tar to zás fe de ze té nek el vo ná sa562

297. §563 (1) Aki a gaz da sá gi te vé keny ség bõl szár ma zó
tar to zás fe de ze té ül szol gá ló va gyont el von ja, és ez zel a
tar to zás ki egyen lí té sét rész ben vagy egész ben  meghiú -
sítja, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Az el kö ve tõ nem bün tet he tõ, ha a tar to zást a vád irat
be nyúj tá sá ig ki egyen lí tik.

560 A 296/A. § (3) be kez dé sét az 1996: LII. tör vény 15. §-a ik tat ta be.
561 Az al cí met és a 296/B. §-t a 2005: XCI. tör vény 14. §-a ik tat ta be.
562 A 297. § ere de ti al cí me (Jo go su lat lan kül ke res ke del mi te vé keny ség)

he lyett, ame lyet az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon
kí vül he lye zett, a je len le gi szö ve get az 1994: IX. tör vény 13. §-a ál la pí tot ta
meg.

563 A 297. § az 1994: IX. tör vény 13. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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552 A 294. § (1) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 13. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

553 A 294. § (2) be kez dé se az 1994: IX. tör vény 10. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

554 A 295. § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

555 A 296. § ere de ti al cí me (Ha mis ter mék jel zés) he lyett a je len le gi szö ve -
get az 1994: IX. tör vény 11. §-a ál la pí tot ta meg.

556 A 296. § az 1998: LXXXVII. tör vény 68. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
557 Az al cí met és a 296/A. §-t az 1994: IX. tör vény 12. §-a ik tat ta be.
558 A 296/A. § (1) be kez dé se az 1998: LXXXVII. tör vény 69. §-ával meg -

ál la pí tott szö veg.
559 A 296/A. § (2) be kez dé se az 1996: LII. tör vény 15. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.



Hi te le zé si csa lás564

297/A. § Aki gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sá hoz fo -
lyó sí tan dó hi tel nyúj tá sá nak, meg szün te té sé nek vagy a hi -
tel fel té te lek meg vál toz ta tá sá nak ked ve zõ el bí rá lá sa ér de -
ké ben va lót lan tar tal mú ok ira tot hasz nál fel, bûn tet tet kö -
vet el, és három évig terjedõ szabadságvesztéssel bün te -
ten dõ. 

En ge dély nél kü li kül ke res ke del mi te vé keny ség

298. §565 Aki en ge dély hez kö tött kül ke res ke del mi te vé -
keny sé get en ge dély nél kül fejt ki, vagy árut a ki vi te lé hez,
be ho za ta lá hoz szük sé ges en ge dély nél kül ex por tál vagy
im por tál, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Gaz da sá gi tár sa ság vagy szö vet ke zet ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ jé nek vissza élé se566

298/A. §567 A gaz da sá gi tár sa ság vagy a szö vet ke zet ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il le tõ leg az az üz let ve ze tés re jo go sult 
tag ja, aki a tár sa ság vagy a szö vet ke zet tag ját a tár sa ság
vagy szö vet ke zet va gyo nát il le tõ en meg té vesz ti, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Az alap tõ ke vagy a törzs tõ ke csor bí tá sa568

298/B. §569 A rész vény tár sa ság, il le tõ leg a kor lá tolt fe -
le lõs sé gû tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, aki az alap tõ két, 
il let ve a törzs tõ két rész ben vagy egész ben jog ta la nul el -
von ja, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

Va lót lan ér ték meg je lö lé se570

298/C. §571 (1) Aki köz re mû kö dik ab ban, hogy a gaz da -
sá gi tár sa ság ré szé re szol gál ta tott nem pénz be li hoz zá já ru -
lás (nem pénz be li be tét) ér té két a tár sa sá gi szer zõ dés ben a
szol gál ta tás idõ pont já ban fenn ál ló ér ték nél, ha pe dig a
nem pénz be li hoz zá já ru lás ér té két könyv vizs gá ló ál la pí -

tot ta meg, a könyv vizs gá ló ál tal meg je lölt ér ték nél ma ga -
sabb ér té ken je löl jék meg, bûn tet tet kö vet el, és há rom
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki köz re -
mû kö dik ab ban, hogy a gaz da sá gi tár sa ság ré szé re nem
pénz be li hoz zá já ru lás ként (nem pénz be li be tét ként) szol -
gál ta tott, az ál lam ház tar tás al rend sze re i hez tar to zó, il let ve
az ál la mi, ön kor mány za ti tu laj don ban ál ló va gyon ér té két
a tár sa sá gi szer zõ dés ben a könyv vizs gá ló ál tal meg je lölt
ér ték nél ala cso nyabb ér té ken je löl jék meg.

Jo go su lat lan pénz ügyi te vé keny ség572

298/D. § Aki tör vény ben elõ írt en ge dély nél kül
a) pénz ügyi szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ pénz ügyi

szol gál ta tá si,
b) be fek te té si szol gál ta tá si vagy ki egé szí tõ be fek te té si

szol gál ta tá si, áru tõzs dei szol gál ta tá si, be fek te té si alap ke -
ze lé si, tõzs dei, el szá mo ló há zi vagy központi értéktári,

c) biz to sí tá si,
d) ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá ri vagy ma gán-

 nyug díj pénz tá ri
te vé keny sé get vé gez, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Jo go su lat lan be fek te té si szol gál ta tá si te vé keny ség573

298/E. §574

Jo go su lat lan biz to sí tá si te vé keny ség575

298/F. §576

Gaz da sá gi adat szol gál ta tás el mu lasz tá sa577

299. § Aki köz hi te lû nyil ván tar tás ba be jegy zen dõ, gaz -
da sá gi te vé keny ség hez kap cso ló dó adat, jog vagy tény be -
je len té sét, il let ve ilyen adat, jog vagy tény vál to zá sá nak
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564 Az al cí met és a 297/A. §-t az 1994: IX. tör vény 14. §-a ik tat ta be.
565 A 298. § az 1993: XVII. tör vény 66. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
566 Az al cí met és a 298/A. §-t az 1988: XII. tör vény 1. §-a ik tat ta be. Az al -

cím je len le gi szö ve gét a 2000: CXLI. tör vény 91. §-a ál la pí tot ta meg.
567 A 298/A. § a 2000: CXLI. tör vény 91. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
568 Az al cí met és a 298/B. §-t 1988: XII. tör vény 1. §-a ik tat ta be.
569 A 298/B. § az 1994: IX. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
570 Az al cí met és a 298/C. §-t az 1994: IX. tör vény 16. §-a ik tat ta be.
571 A 298/C. § az 1998: LXXXVII. tör vény 71. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.

572 Az al cím és a 298/D. § a 2005: XCI. tör vény 15. §-a ál tal meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Jo go su lat lan pénz ügyi szol gál ta tá si te vé keny ség”.

573 Az al cí met és a 298/E. §-t az 1997: LXXIII. tör vény 41. §-a ik tat ta be,
és egy ide jû leg a ko ráb bi 298/E. § szá mo zá sát 298/F.-re mó do sí tot ta.

574 A 298/E. §-t a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

575 Az al cí met és a 298/F. §-t – ere de ti leg 298/E. §-ként – az 1996: LII. tör -
vény 17. §-a ik tat ta be. A 298/F. § je len le gi je lö lé sét az 1997: LXXIII. tör -
vény 41. §-a ál la pí tot ta meg.

576 A 298/F. §-t a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
ha tá lyon kí vül he lyez te.

577 A 299–303. §-t ma gá ba fog la ló, a XVII. Fe je zet ere de ti II. Cí mét
(A gaz dál ko dás rend jét sér tõ bûn cse lek mé nyek) az 1994: IX. tör vény 39. §-a
ha tá lyon kí vül he lyez te. A 299. § ere de ti al cí mét (Üzér ke dés) és a 299. §-t az
1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te. A je -
len le gi al cí met és 299. §-t az 1994: IX. tör vény 17. §-a ik tat ta be.



be je len té sét el mu laszt ja, ha a be je len té si kö te le zett sé gét
jog sza bály ír ja elõ, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés sel, közérdekû munkával vagy pénz bün -
te tés sel büntetendõ.

Benn fen tes ke res ke de lem578

299/A. § (1) Aki benn fen tes in for má ció fel hasz ná lá sá -
val pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó ügy le tet köt, bûn tet tet
kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ. 

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki

a) a bir to ká ban lé võ benn fen tes in for má ci ó ra te kin tet -
tel, mást bíz meg az zal, hogy a benn fen tes in for má ci ó val
érin tett pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó ügyletet kössön,

b) elõny szer zés vé gett benn fen tes in for má ci ót ar ra il le -
ték te len sze mély nek ad át.

Tõ ke be fek te té si csa lás579

299/B. §580 Aki

a) a gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ni hely ze té rõl vagy ve -
ze tõ ál lá sú sze mé lyé rõl e te vé keny sé gé vel össze füg gés -
ben, il let ve a gaz dál ko dó szer ve zet re vo nat ko zó an pénz -
ügyi esz köz rõl va lót lan adat köz lé sé vel vagy hí resz te lé sé -
vel, illetve adat elhallgatásával,

b) pénz ügyi esz köz re vo nat ko zó szín lelt ügy let  köté -
sével

má so kat tõ ke be fek te tés re vagy a be fek te tés eme lé sé re, il -
let ve tõ ke be fek te tés el adá sá ra vagy a be fek te tés csök ken -
té sé re rá bír, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Pi ra mis já ték szer ve zé se581

299/C. § Aki má sok pén zé nek elõ re meg ha tá ro zott for -
má ban tör té nõ és koc ká za ti té nye zõt is tar tal ma zó mó don
va ló össze gyûj té sén és szét osz tá sán ala pu ló olyan já té kot
szer vez, amely ben a lánc sze rû en be kap cso ló dó részt ve võk 
a lánc ban elõt tük ál ló részt ve võk szá má ra köz vet le nül
vagy a szer ve zõ út ján pénz fi ze tést vagy más szol gál ta tást
tel je sí te nek, bûn tet tet követ el, és három évig terjedõ
szabadságvesztéssel büntetendõ.

578 Az al cím és a 299/A. § a 2005: XCI. tör vény 16. §-a ál tal meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Benn fen tes ér ték pa pír-ke res ke de lem”.

579 Az al cí met és a 299/B. §-t az 1994: IX. tör vény 19. §-a ik tat ta be.
580 A 299/B. § szö ve gét a 2005: XCI. tör vény 17. §-a mó do sí tot ta.
581 Az al cí met és a 299/C. §-t az 1996: LII. tör vény 18. §-a ik tat ta be.

Gaz da sá gi ti tok meg sér té se582

300. § (1) Az a bank-, ér ték pa pír-, biz to sí tá si vagy pénz -
tár ti tok meg tar tá sá ra kö te les sze mély, aki bank-, ér ték pa -
pír-, biz to sí tá si vagy pénz tár ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot jog -
ta lan elõny szer zés vé gett, vagy más nak va gyo ni hát rányt
okoz va il le ték te len sze mély ré szé re hoz zá fér he tõ vé tesz,
úgy szin tén aki jog ta lan elõny szer zés vé gett, vagy más nak
va gyo ni hát rányt okoz va üz le ti tit kot jo go su lat la nul meg -
sze rez, fel hasz nál, más sal kö zöl vagy nyil vá nos ság ra hoz,
bûntettet követ el, és három évig terjedõ szabad ság vesz -
tés sel büntetendõ.

(2) Nem bün tet he tõ gaz da sá gi ti tok meg sér té se mi att,
aki

a) a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ra és a köz ér dek bõl 
nyil vá nos adat ra vo nat ko zó, kü lön tör vény ben meg ha tá ro -
zott kö te le zett sé gé nek tesz eleget, vagy

b) a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról
szó ló tör vény ben583 elõ írt be je len té si kö te le zett sé gé nek
tesz ele get, vagy ilyet kez de mé nyez, ak kor sem, ha az ál ta -
la jó hi sze mû en tett bejelentés megalapozatlan volt,

c) benn fen tes ke res ke de lem mel, pi ac be fo lyá so lás sal
vagy a ter ro riz mus el le ni küz de lem mel kap cso la tos, tör -
vény ben elõ írt be je len té si kö te le zett sé gé nek tesz ele get,
vagy ilyet kez de mé nyez, ak kor sem, ha az ál ta la jó hi sze -
mû en tett bejelentés megalapozatlan volt.

Bank ti tok meg sér té se584

300/A–300/B. §585

Szá mí tás tech ni kai rend szer és ada tok el le ni
bûn cse lek mény586

300/C. §587 (1) Aki szá mí tás tech ni kai rend szer be a szá -
mí tás tech ni kai rend szer vé del mét szol gá ló in téz ke dés
meg sér té sé vel vagy ki ját szá sá val jo go su lat la nul be lép,
vagy a be lé pé si jo go sult sá ga ke re te it túl lép ve, il le tõ leg azt
meg sért ve bent ma rad, vét sé get kö vet el, és egy évig  ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

582 Az al cím és a 300. § a 2005: XCI. tör vény 18. §-a ál tal meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Üz le ti ti tok meg sér té se”.

583 Lásd a 2003: XV. tör vényt.
584 A 300/A. §-t és al cí mét ere de ti leg az 1990: VI. tör vény 94. §-a ik tat ta

be „Til tott ér ték pa pír-ke res ke de lem” el ne ve zés sel. Ezt az al cí met és a
300/A. §-t az 1994: IX. tör vény 39. §-a 1994. má jus 15-ével ha tá lyon kí vül
he lyez te. Ez zel pár hu za mo san az 1993: CXII. tör vény 43. §-ának (2) be kez -
dé se 1994. ja nu ár 13-ával a Btk.-ba is mé tel ten 300/A. §-t és al cí met ik ta tott
be „Bank ti tok meg sér té se” cí men.

585 A 300/A-B. §-t a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont -
ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

586 Az al cí met és a 300/C. §-t az 1994: IX. tör vény 22. §-a ik tat ta be, „Szá -
mí tó gé pes csa lás” el ne ve zés sel. Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény
57. §-a ál la pí tot ta meg.

587 A 300/C. § a 2001: CXXI. tör vény 57. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(2) Aki
a) szá mí tás tech ni kai rend szer ben tá rolt, fel dol go zott,

ke zelt vagy to váb bí tott ada tot jo go su lat la nul meg vál toz -
tat, tö röl vagy hoz zá fér he tet len né tesz,

b) adat be vi te lé vel, to váb bí tá sá val, meg vál toz ta tá sá val,
tör lé sé vel, il le tõ leg egyéb mû ve let vég zé sé vel a szá mí tás -
tech ni kai rend szer mû kö dé sét jogosulatlanul akadályozza,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(3) Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett
a) a szá mí tás tech ni kai rend szer be ada tot be visz, az ab -

ban tá rolt, fel dol go zott, ke zelt vagy to váb bí tott ada tot
meg vál toz tat, tö röl vagy hoz zá fér he tet len né tesz, vagy

b) adat be vi te lé vel, to váb bí tá sá val, meg vál toz ta tá sá val,
tör lé sé vel, il le tõ leg egyéb mû ve let vég zé sé vel a szá mí tás -
tech ni kai rend szer mûködését akadályozza,
és ez zel kárt okoz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ 
sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
bün te té se

a) egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény je len tõs kárt okoz,

b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek mény kü lö nö sen nagy kárt okoz,

c) öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn -
cse lek mény kü lö nö sen je len tõs kárt okoz.

Ér ték pa pír ti tok meg sér té se588

300/D. §589

Szá mí tás tech ni kai rend szer vé del mét biz to sí tó
tech ni kai in téz ke dés ki ját szá sa590

300/E. § (1) Aki a 300/C. §-ban meg ha tá ro zott bûn cse -
lek mény el kö ve té se cél já ból, az eh hez szük sé ges vagy ezt
könnyí tõ szá mí tás tech ni kai prog ra mot, jel szót, be lé pé si
kó dot, vagy szá mí tás tech ni kai rend szer be való belépést
lehetõvé tevõ adatot

a) ké szít,
b) meg sze rez,
c) for ga lom ba hoz, az zal ke res ke dik, vagy más mó don

hoz zá fér he tõ vé tesz,
vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a
300/C. §-ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve té se
cél já ból az eh hez szük sé ges vagy ezt könnyí tõ, szá mí tás -

tech ni kai prog ram, jel szó, be lé pé si kód, vagy va la mely
szá mí tás tech ni kai rend szer be va ló be lé pést le he tõ vé te võ
adat ké szí té sé re vo nat ko zó gaz da sá gi, mû sza ki, szervezési 
is me re te it másnak a rendelkezésére bocsátja.

(3) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés a) pont ja ese tén, aki 
– mi e lõtt a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez szük sé ges vagy
ezt meg könnyí tõ szá mí tás tech ni kai prog ram, jel szó, be lé -
pé si kód, vagy va la mely szá mí tás tech ni kai rend szer egé -
szé be vagy egy ré szé be va ló be lé pést le he tõ vé te võ adat
ké szí té se a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na – te vé keny sé -
gét a ha tó ság elõtt fel fe di, és az el ké szí tett dol got a ha tó -
ság nak át ad ja, va la mint lehetõvé teszi a készítésben részt
vevõ más személy kilétének megállapítását.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek591

300/F. § (1)592 A 299/A. § és a 299/B. § al kal ma zá sá ban
pénz ügyi esz köz:

a) a be fek te té si esz köz, az egyéb tõzs dei ter mék és bár -
mi lyen más esz köz, amely nek a for gal ma zá sát az Eu ró pai
Unió va la mely tag ál la ma sza bá lyo zott pi a cán en ge dé lyez -
ték, vagy amely re vo nat ko zó an az ilyen pi a con tör té nõ for -
gal ma zás ra en ge dé lye zés iránti kérelmet nyújtottak be,

b) az a be fek te té si esz köz, amely nincs je len sza bá lyo -
zott pi a con, de ér té ke va la mely az a) pont ban fel so rolt
pénz ügyi esz köz ér té ké tõl, il let ve árfolyamától függ,

c)593 a nyil vá no san for ga lom ba ho zott ér ték pa pír a rend -
sze res, il let ve rend kí vü li tá jé koz ta tá si kö te le zett ség meg -
szû né sé ig.

(2) A 299/B. § al kal ma zá sá ban ve ze tõ ál lá sú sze mély:
a) a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, fel -

ügye lõ bi zott sá gi tagja,
b) a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók -

te le pe, il let ve a kül föl di szék he lyû eu ró pai gaz da sá gi
egye sü lés ma gyar or szá gi te lep he lye vezetésére kinevezett
személy,

c) min den olyan sze mély, akit a gaz dál ko dó szer ve zet
alap sza bá lya, ala pí tó ok ira ta, tár sa sá gi szer zõ dé se ilyen -
ként határoz meg.

(3)594 A 300/C. § és a 300/E. § al kal ma zá sá ban szá mí -
tás tech ni kai rend szer az ada tok au to ma ti kus fel dol go zá -
sát, ke ze lé sét, tá ro lá sát, to váb bí tá sát biz to sí tó be ren de zés
vagy az egy más sal kap cso lat ban lévõ ilyen berendezések
összessége.

591 Az al cím a 2005: XCI. tör vény 19. §-ának (1) be kez dé sé vel mó do sí tott
szö veg.

592 A 300/F. § (1)–(2) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 19. §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

593 A 300/F. § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 272. §-a ik -
tat ta be. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1-jén lép ha tály ba.

594 A 300/F. § (3) be kez dé sé nek szö ve gét – 300/F. § je lö lés sel – a 2001:
CXXI. tör vény 59. §-a ik tat ta be. A szá mo zást a 2005: XCI. tör vény
19. §-ának (2) be kez dé se mó do sí tot ta.
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588 Az al cí met és a 300/D. §-t az 1997: LXXIII. tör vény 42. §-a ik tat ta be.
589 A 300/D. §-t a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja

ha tá lyon kí vül he lyez te.
590 Az al cí met és a 300/E. §-t a 2001: CXXI. tör vény 58. §-a ik tat ta be.



Ár drá gí tás

301. § (1)595 Aki áru ért a ha tó sá gi ár nál vagy a reá néz ve
egyéb ként kö te le zõ en meg ál la pí tott ár nál ma ga sabb árat
kér, köt ki vagy fo gad el, vét sé get kö vet el, és két évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha az ár drá gí tást

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben,
c) je len tõs mennyi sé gû áru ra,
d) je len tõs mér té kû nye re ség el éré se végett

kö ve tik el.
(3)596

(4) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att pénz bün te tés sel büntetendõ.

302. §597 A 301. § (1) be kez dé se sze rint ár drá gí tás az is,
ha az áru ért a tény le ges mi nõ ség nél jobb mi nõ sé gû áru ha -
tó sá gi árá nak meg fe le lõ árat kér nek, köt nek ki vagy fo gad -
nak el.

Pénz mo sás598

303. §599 (1) Aki sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ cse -
lek mény el kö ve té sé bõl szár ma zó dol got az ere de té nek
lep le zé se cél já ból gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sa so -
rán fel hasz nál ja, a do log gal össze füg gés ben bár mi lyen
pénz ügyi vagy bank mû ve le tet vé gez, bûn tet tet kö vet el, és
öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a pénz mo sást

a) üz let sze rû en,
b) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér ték re,
c) pénz ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, be fek -

te té si alap ke ze lõ, el szá mo ló ház, biz to sí tó in té zet vagy sze -
ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal ko zó szer ve zet tiszt ség vi -
se lõ je ként vagy alkalmazottjaként,

d) hi va ta los sze mély ként,
e) ügy véd ként

kö ve tik el.
(3) Aki pénz mo sás el kö ve té sé ben meg ál la po dik, vét sé -

get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

595 A 301. § (1) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 43. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

596 A 301. § (3) be kez dé sét az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

597 A 302. § az 1997: LXXIII. tör vény 44. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
598 A 303. § ere de ti al cí me (Köz el lá tás ve szé lyez te té se) he lyett az al cí met

és a 303. §-t az 1994: IX. tör vény 23. §-a ál la pí tot ta meg.
599 A 303. § a 2001: CXXI. tör vény 60. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(4) Nem bün tet he tõ pénz mo sás mi att, aki a ha tó ság nál ön -
ként fel je len tést tesz, vagy ilyet kez de mé nyez, fel té ve, hogy
a cse lek ményt még nem, vagy csak rész ben fe dez ték fel.

(5)600

303/A. §601 (1) Aki a más ál tal el kö ve tett bün te ten dõ
cse lek mény bõl szár ma zó

a) dol got gaz da sá gi te vé keny ség gya kor lá sa so rán fel -
hasz nál ja,

b) do log gal össze füg gés ben bár mi lyen pénz ügyi vagy
bank mû ve le tet végez,
és gon dat lan ság ból nem tud a do log ere de té rõl, vét ség
 miatt két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés vét ség mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott cse lek -
ményt

a) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér ték re,
b) pénz ügyi in téz mény, be fek te té si vál lal ko zás, be fek -

te té si alap ke ze lõ, el szá mo ló ház, biz to sí tó in té zet vagy sze -
ren cse já ték szer ve zé sé vel fog lal ko zó szer ve zet tiszt ség vi -
se lõ je ként vagy alkalmazottjaként,

c) hi va ta los sze mély ként
kö ve tik el.

A pénz mo sás sal kap cso la tos be je len té si
 kö te le zett ség el mu lasz tá sa602

303/B. § (1)603 Aki a pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg -
aka dá lyo zá sá ról szó ló tör vény ben604 elõ írt be je len té si kö -
te le zett ség nek nem tesz ele get, bûn tet tet kö vet el, és há rom 
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben em lí tett be je len té si kö te le -
zett sé gé nek gon dat lan ság ból nem tesz ele get, vét sé get kö -
vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû
mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Ér tel me zõ ren del ke zés605

303/C. § A 303. § és a 303/A. § al kal ma zá sá ban dol gon
a va gyo ni jo go sult sá got meg tes te sí tõ olyan ok ira tot, de -
ma te ri a li zált ér ték pa pírt is ér te ni kell, amely a ben ne ta nú -
sí tott va gyo ni ér ték vagy jo go sult ság fe let ti ren del ke zést
ön ma gá ban –, il let ve de ma te ri a li zált for má ban ki bo csá tott
ér ték pa pír esetén az értékpapírszámla jogosultjának – biz -
to sít ja.

600 A 303. § (5) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek
a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

601 A 303/A. §-t a 2001: CXXI. tör vény 61. §-a ik tat ta be.
602 Az al cí met és a 303/B. §-t a 2001: CXXI. tör vény 62. §-a ik tat ta be.
603 A 303/B. § (1) be kez dé sé bõl a „a pénz ügyi szol gál ta tó szer ve zet szá -

má ra” szö veg részt a 2003: XV. tör vény 18. §-ának d) pont ja ha tá lyon kí vül
he lyez te.

604 Lásd a 2003: XV. tör vényt.
605 Az al cí met és a 303/C. §-t a 2005: XCI. tör vény 20. §-a ik tat ta be.
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II. cím606

A pénz- és bé lyeg ha mi sí tás

Pénz ha mi sí tás

304. §607 (1) Aki
a) pénzt for ga lom ba ho za tal cél já ból utá noz vagy meg -

ha mi sít,
b) ha mis vagy meg ha mi sí tott pénzt for ga lom ba ho za tal

cél já ból meg sze rez, az or szág ba be hoz, on nan ki visz, az
or szág területén átvisz,

c) ha mis vagy meg ha mi sí tott pénzt for ga lom ba hoz,
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a pénz ha mi sí tást

a) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér té kû pénz re,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.
(3)608 A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

pénz ha mi sí tást vál tó pénz re, il let ve ki sebb, vagy azt el nem 
érõ ér té kû pénzre követik el.

(4) Aki pénz ha mi sí tás ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, 
vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér -
de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

Pénz ha mi sí tás elõ se gí té se609

304/A. § Aki pénz ha mi sí tás hoz szük sé ges anya got, esz -
közt, be ren de zést vagy szá mí tó gé pes prog ra mot ké szít,
meg sze rez, tart, át ad, for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke -
dik, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel bün te -
ten dõ.

305. § A 304. § al kal ma zá sa szem pont já ból
a)610 pénz után zá sá nak kell te kin te ni a for ga lom ból ki -

vont pénz olyan meg vál toz ta tá sát is, hogy az for ga lom ban
le võ pénz látszatát keltse,

b) pénz meg ha mi sí tá sá nak kell te kin te ni olyan jel zés al -
kal ma zá sát, il let ve el tá vo lí tá sát is, amely an nak meg je lö -
lé sé re szol gál, hogy a pénz csak meg ha tá ro zott or szág ban
ér vé nyes, to váb bá a pénz nemesfémtartalmának csök ken -
té sét is.

606 A XVII. Fe je zet e Cí mé nek szá mo zá sát az 1994: IX. tör vény 8. §-a mó -
do sí tot ta az ere de ti III. Cím rõl II. Cím re.

607 A 304. § a 2001: CXXI. tör vény 63. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
608 A 304. § (3) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 73. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
609 A 304/A. §-t és az azt meg elõ zõ al cí met a 2001: CXXI. tör vény 64. §-a

ik tat ta be.
610 A 305. § a) pont ja a 2003: CXXX. tör vény 74. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.

Ha mis pénz ki adá sa

306. § (1)611 Aki va ló di, il let ve ha mi sí tat lan gya nánt
jog sze rû en szer zett ha mis vagy meg ha mi sí tott pénzt for ga -
lom ba hoz, vét sé get kö vet el és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel
büntetendõ.

(2)612 A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt kü lö nö sen nagy,
vagy azt meg ha la dó ér té kû pénzre követik el.

Bé lyeg ha mi sí tás

307. §613 (1) Aki for ga lom ba ho za tal vagy fel hasz ná lás
cél já ból

a) bé lye get utá noz vagy meg ha mi sít,
b) ha mis vagy meg ha mi sí tott bé lye get meg sze rez,

bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki ha mis,
meg ha mi sí tott vagy fel hasz nált bé lye get mint va ló dit, il le -
tõ leg fel nem hasz nál tat for ga lom ba hoz, vagy felhasznál.

(3) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bé -
lyeg ha mi sí tást

a) kü lö nö sen nagy, vagy azt meg ha la dó ér té kû bé lyeg re,
b) bûn szö vet ség ben

kö ve tik el.
(4) A bün te tés vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a bé lyeg -
ha mi sí tást ki sebb, vagy azt el nem érõ ér té kû bélyegre kö -
ve tik el. 

308. § (1) A 307. § al kal ma zá sá ban for ga lom ba ho zá son 
a bé lyeg gyûj tés cél já ra for ga lom ba ho zást, meg ha mi sí tá -
son pe dig a bé lyeg nek gyûj tés cél ját szol gá ló jo go su lat lan
megváltoztatását is érteni kell.

(2) A kül föl di bé lyeg a bel föl di vel azo nos vé de lem ben
ré sze sül.

III. cím614

A pénz ügyi bûn cse lek mé nyek

De vi za bûn cse lek mény615

309. §616

611 A 306. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

612 A 306. § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 65. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

613 A 307. § a 2003: CXXX. tör vény 75. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
614 A XVII. Fe je zet e Cí mé nek szá mo zá sát az 1994: IX. tör vény 8. §-a mó -

do sí tot ta az ere de ti IV. Cím rõl III. Cím re.
615 Az al cí met az 1996: LII. tör vény 20. §-a ál la pí tot ta meg. Az ere de ti al -

cím: „De vi za gaz dál ko dás meg sér té se”
616 A 309. §-t a 2001: XCIII. tör vény 6. §-a (1) be kez dé sé nek p) pont ja ha -

tá lyon kí vül he lyez te.
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Adó csa lás617

310. § (1) Aki az adó kö te le zett ség meg ál la pí tá sa szem -
pont já ból je len tõs tény re (adat ra) vo nat ko zó an va lót lan
tar tal mú nyi lat ko za tot tesz, vagy ilyen tényt (ada tot) a ha -
tó ság elõl el hall gat, és ez zel vagy más meg té vesz tõ ma ga -
tar tás sal az adó be vé telt csök ken ti, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, közérdekû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel na -
gyobb mér ték ben csökken.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel je len tõs
mér ték ben csökken.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö -
nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó mértékben csökken.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a meg ál -
la pí tott adó meg nem fi ze té se cél já ból té vesz ti meg a ha tó -
sá got, ha ez zel az adó be haj tá sát je len tõ sen kés lel te ti, vagy 
megakadályozza.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig az
adó tar to zá sát kiegyenlíti.

Mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett
adó csa lás 618

310/A. § (1) Az a mun kál ta tó, aki

a) mun ka szer zõ dés nél kül,

b) szín lelt szer zõ dés sel

al kal ma zott mun ka vál la ló ja ré szé re já ró sze mé lyi jel le gû
jut ta tás hoz kap cso ló dó, a ki fi ze tõt ter he lõ, az ál lam ház tar -
tás va la mely al rend sze ré be kö te le zõ en elõ írt köz te her-fi -
ze té si kö te le zett ség tel je sí té sét el mu laszt ja, ha az el vont
adók össze ge együt te sen ki sebb adó be vé tel-csök ke nést
ered mé nyez, vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az el vont adók
össze ge együt te sen na gyobb adó be vé tel-csök ke nést ered -
mé nyez.

(3) A bün te tés bûn tett mi att egy év tõl öt évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az el vont
adók össze ge együt te sen je len tõs adó be vé tel-csök ke nést
eredményez.

617 Az al cím és a 310. § a 2005: XCI. tör vény 21. §-a ál tal meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „Adó- és tár sa da lom biz to sí tá si csa lás”.

618 Az al cím és a 310/A. § a 2005: XCI. tör vény 22. §-a ál tal meg ál la pí tott
szö veg. A ko ráb bi al cím: „A Mun ka erõ pi a ci Alap be vé te lét biz to sí tó fi ze té si
kö te le zett ség meg sér té se”

(4) A bün te tés bûn tett mi att két év tõl nyolc évig ter je dõ
sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek mény foly tán az el vont
adók össze ge együt te sen kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha -
la dó adó be vé tel-csök ke nést ered mé nyez.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a meg ál -
la pí tott adó meg nem fi ze té se cél já ból té vesz ti meg a ha tó -
sá got, ha ez zel az adó be haj tá sát je len tõ sen kés lel te ti, vagy 
megakadályozza.

(6) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény
el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig az
adó tar to zá sát kiegyenlíti.

Tár sa da lom biz to sí tá si, egész ség biz to sí tá si vagy

 nyug díj já ru lék fi ze té si kö te le zett ség meg sér té se619

310/B. §620

Vissza élés jö ve dék kel

311. §621 (1) Aki a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé -
kek for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról szó ló tör vény -
ben, va la mint a fel ha tal ma zá sán ala pu ló jog sza bály ban
meg ál la pí tott fel té tel hi á nyá ban vagy ha tó sá gi en ge dély
nél kül jö ve dé ki ter mé ket elõ ál lít, meg sze rez, tart, for ga -
lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, és ez zel a jö ve dé ki adó -
be vé telt ki sebb mér ték ben csök ken ti, vét sé get kö vet el, és
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val 
vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel na gyobb
mér ték ben csök ken, illetve

b) az (1) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel vissza -
élést üz let sze rû en követik el.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel je len tõs mér -
ték ben csök ken, illetve

b) a (2) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel
vissza élést üz let sze rû en követik el.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö nö sen
nagy mér ték ben csök ken, illetve

b) a (3) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel
vissza élést üz let sze rû en követik el.

619 Az al cí met és a 310/B. §-t az 1993: XVII. tör vény 70. §-a ik tat ta be.
620 A 310/B. §-t a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja

ha tá lyon kí vül he lyez te.
621 Az ere de ti 311. §-t az 1996: LII. tör vény 38. §-a ha tá lyon kí vül  he -

lyezte. A 311. §-t is mé tel ten a 2001: LIX. tör vény 1. §-a ál la pí tot ta meg.

294 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



(5) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek mény foly tán az adó be vé tel kü lö nö sen je -
len tõs mér ték ben csök ken, illetve

b) a (4) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dék kel
vissza élést üz let sze rû en követik el.

(6)622 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
mény el kö ve tõ je nem bün tet he tõ, ha a vád irat be nyúj tá sá ig 
a jö ve dé ki adó tar to zá sát kiegyenlíti.

Jö ve dé ki or gaz da ság623

311/A. § (1) Aki va gyo ni ha szon szer zés cél já ból más ál -
tal jö ve dé ki adó zás alól el vont ter mé ket meg sze rez, tart,
fel hasz nál, for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, vét sé -
get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz -
ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt je len tõs ér té kû jö ve dé ki ter mék re,
b) az (1) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ jö ve dé ki or gaz da sá -

got üz let sze rû en
kö ve tik el.

(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a bûn cse lek ményt kü lö nö sen nagy ér té kû jö ve dé ki
termékre,

b) a (2) be kez dés sze rint mi nõ sü lõ jö ve dé ki or gaz da sá -
got üz let sze rû en
kö ve tik el.

(4) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt kü lö nö sen je len tõs ér té kû jö ve dé ki 
termékre,

b) a (3) be kez dés a) pont ja sze rint mi nõ sü lõ jö ve dé ki or -
gaz da sá got üzletszerûen
kö ve tik el.

(5)624 
(6) E § al kal ma zá sá ban a jö ve dé ki ter mék ér té ké nek

meg ál la pí tá sá nál a jog sze rû en elõ ál lí tott jö ve dé ki ter mék
ér té két kell figyelembe venni.

Jö ve dék kel vissza élés elõ se gí té se625

311/B. § (1) Aki jö ve dé ki ter mék elõ ál lí tá sá ra al kal mas, 
a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak
kü lö nös sza bá lya i ról szó ló tör vény ben, va la mint a fel ha -
tal ma zá sán ala pu ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott be ren de -

zést, ké szü lé ket, esz közt, alap anya got en ge dély nél kül,
vagy a jog sza bály meg sze gé sé vel elõ ál lít, meg sze rez, tart,
for ga lom ba hoz, il let ve a for ga lom ba ho za tal hoz szük sé -
ges zár je gyet vagy adó je gyet en ge dély nél kül, vagy a jog -
sza bály meg sze gé sé vel elõ ál lít, meg sze rez, tart, vét sé get
követ el, és két évig terjedõ szabadságvesztéssel,  köz ér -
dekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) je len tõs mennyi sé gû alap anyag ra, zár jegy re, vagy
c) je len tõs, il let ve azt meg ha la dó ér té kû adó jegy re

kö ve tik el.

Csem pé szet és vám or gaz da ság

312. §626 (1) Aki
a) vám árut a vám el len õr zés alól el von, vagy a vám te her, 

il let ve a vám biz to sí ték meg ál la pí tá sa vagy be sze dé se
szem pont já ból lé nye ges kö rül mé nyek te kin te té ben va lót -
lan nyilatkozatot tesz (csempészet),

b) csem pé szett vám árut va gyo ni ha szon vé gett meg sze -
rez, el rejt vagy el ide ge ní té sé ben köz re mû kö dik (vám or -
gaz da ság),
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) üz let sze rû en,
b) bûn szö vet ség ben,
c) je len tõs ér té kû vám áru ra,
d)627 kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra

kö ve tik el.
(3) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

bûn cse lek ményt
a) kü lö nö sen nagy ér té kû vám áru ra,
b) üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben je len tõs ér té kû

vámárura
kö ve tik el.

(4)628 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) kü lö nö sen je len tõs ér té kû vám áru ra,
b) üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben kü lö nö sen nagy

ér té kû vámárura,
c)629

kö ve tik el.

626 A 312. § az 1996: LII. tör vény 21. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
627 A 312. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja az 1997: CXL. tör vény

103. §-ának (6) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
628 A 312. § (4) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 24. §-ával meg ál la pí tott 

szö veg.
629 A 312. § (4) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
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622 A 311. § (6) be kez dé sét a 2005: XCI. tör vény 23. §-a ik tat ta be.
623 Az al cí met és a 311/A. §-t a 2001: LIX. tör vény 2. §-a ik tat ta be.
624 A 311/A. § (5) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé -

sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
625 Az al cí met és a 311/B. §-t a 2001: LIX. tör vény 3. §-a ik tat ta be.



(5)630 Az (1)–(4) be kez dés al kal ma zá sá ban
a) vám áru alatt az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak a

Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról szó ló, 1992. ok tó ber
12-i 2913/92/EGK ren de le te 4. cikk 8. pont ja sze rin ti nem
közösségi áruk fogalmát,

b) vám te her alatt az Eu ró pai Kö zös sé gek Ta ná csá nak a
Kö zös sé gi Vám kó dex lét re ho zá sá ról szó ló, 1992. ok tó ber
12-i 2913/92/EGK ren de le te 4. cikk 9. pont ja sze rin ti vám -
tar to zás, va la mint a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá ról
 szóló 2003. évi CXXVI. tör vény 1. §-a (3) be kez dé sé nek
12. pont ja szerinti nem közösségi adók és díjak fogalmat
kell ér te ni.

Fe de zet len bank kár tya fel hasz ná lá sa631

312/A. §632 

Vissza élés csek kel

313. §633 

Vál tó ha mi sí tás634

313/A. §635 

Kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ha mi sí tás636

313/B. §637 (1) Aki fel hasz ná lás cél já ból kész pénz-he -
lyet te sí tõ fi ze té si esz közt meg ha mi sít vagy ha mis kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt ké szít, vét sé get kö vet el,
és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ha mi sí tást va la mely gaz -
dál ko dó szer ve zet ál tal ki bo csá tott olyan kár tyá ra kö ve ti
el, amely a ki bo csá tó áru ja vagy szol gál ta tá sa el len ér té ké -
nek kiegyenlítésére alkalmas.

(3) Aki kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ha mi sí tá -
sá ra irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, vét ség mi att pénz bün -
te tés sel bün te ten dõ.

630 A 312. § (5) be kez dést a 2004: XL. tör vény 2. §-a ik tat ta be.
631 Az al cí met és a 312/A. §-t az 1996: LII. tör vény 22. §-a ik tat ta be.
632 A 312/A. §-t a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha -

tá lyon kí vül he lyez te.
633 A 313. §-t a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha tá -

lyon kí vül he lyez te.
634 Az al cí met és a 313/A. §-t az 1994: IX. tör vény 25. §-a ik tat ta be.
635 A 313/A. §-t a 2003: II. tör vény 88. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ja ha -

tá lyon kí vül he lyez te.
636 Az al cí met és a 313/B. § az 1994: IX. tör vény 26. §-a ik tat ta be, „Bank -

kár tya-ha mi sí tás” né ven. Az al cím szö ve gét a 2003: II. tör vény 25. §-a ál la pí -
tot ta meg.

637 A 313/B. § a 2003: II. tör vény 25. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

Kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés638

313/C. §639 (1) Aki
a) ha mis vagy ha mi sí tott kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si

esz közt jog ta lan ha szon szer zés vé gett felhasznál,
b) kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt jo go su lat la nul

felhasznál,
c) a ha mis, a ha mi sí tott vagy a jo go su lat la nul hasz nált

kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel tör té nõ fizetést
elfogadja,
és ez zel kárt okoz, kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz -
zel vissza élést kö vet el.

(2) A bün te tés vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés ki sebb kárt
okoz, vagy a bûn cse lek mé nyi ér ték ha tárt meg nem ha la dó
kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza -
élést 

a) bûn szö vet ség ben,
b) üz let sze rû en

kö ve tik el.
(3) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -

ság vesz tés, ha
a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés

na gyobb kárt okoz,
b) a ki sebb kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si

esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(4) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
je len tõs kárt okoz,

b) a na gyobb kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(5) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
kü lö nö sen nagy kárt okoz,

b) a je len tõs kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si
esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b) pont já ban meg -
ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(6) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élés
kü lö nö sen je len tõs kárt okoz,

638 Az al cí met és a 313/C. §-t az 1994: IX. tör vény 27. §-a ik tat ta be,
„Bank kár tyá val vissza élés” né ven. Az al cím szö ve gét a 2003: II. tör vény
26. §-a ál la pí tot ta meg.

639 A 313/C. § a 2003: II. tör vény 26. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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b) a kü lö nö sen nagy kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ
fi ze té si esz köz zel vissza élést a (2) be kez dés a)–b)  pont -
jában 
meg ha tá ro zott mó don kö ve tik el.

(7)640 Aki
a) olyan kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt, amely

nem vagy nem ki zá ró lag a sa ját ja, más tól, en nek be le egye -
zé se nél kül, jog ta la nul megszerez,

b) ha mis vagy meg ha mi sí tott, il let ve az a) pont ban meg -
ha tá ro zott mó don meg szer zett kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze -
té si esz közt át ad, meg sze rez, az or szág ba be hoz, on nan ki -
visz, az ország területén átvisz,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(8) A (2)–(7) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki a
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz zel vissza élést va la -
mely gaz dál ko dó szer ve zet ál tal ki bo csá tott olyan kár tyá ra 
kö ve ti el, amely a ki bo csá tó áru ja vagy szol gál ta tá sa el len -
ér té ké nek kiegyenlítésére alkalmas.

Kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz ha mi sí tá sá nak
elõ se gí té se641

313/D. §642 Aki kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz
ha mi sí tá sá hoz szük sé ges anya got, esz közt, be ren de zést
vagy szá mí tó gé pes prog ra mot ké szít, meg sze rez, tart, át ad, 
for ga lom ba hoz vagy az zal ke res ke dik, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Ér tel me zõ ren del ke zés643

313/E. § A 313/B–313/D. § al kal ma zá sá ban kész -
pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz kö zön a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz közt, to -
váb bá az uta zá si csek ket és a vál tót kell ér te ni, fel té ve,
hogy az a má so lás sal, ha mi sí tás sal vagy jo go su lat lan fel -
hasz ná lás sal szem ben vé dett. A kül föl dön ki bo csá tott
kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz köz a bel föl dön ki bo csá -
tott készpénz-helyettesítõ fizetési eszközzel azonos véde -
lem ben részesül.

640 A 313/C. § (7) be kez dé se a 2005: XCI. tör vény 24. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

641 Az al cí met és a 313/D. §-t az 1994: IX. tör vény 28. §-a ik tat ta be, „Ér -
tel me zõ ren del ke zés” né ven. Az al cím szö ve gét a 2003: II. tör vény 27. §-a ál -
la pí tot ta meg.

642 A 313/D. § a 2003: II. tör vény 27. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
643 Az al cí met és a 313/E. §-t a 2003: II. tör vény 28. §-a ik tat ta be.

IV. cím644

Ve gyes ren del ke zé sek

Az Eu ró pai Kö zös sé gek pénz ügyi ér de ke i nek
meg sér té se645

314. §646 (1) Aki az Eu ró pai Kö zös sé gek költ ség ve té sét
ká ro sít ja az zal, hogy

a) az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé ben ke zelt
pénz ala pok ból szár ma zó tá mo ga tá sok kal,

b) az Eu ró pai Kö zös sé gek ál tal vagy ne vé ben ke zelt
költ ség ve tés be tör té nõ be fi ze té sek kel
kap cso lat ban va lót lan tar tal mú nyi lat ko za tot tesz, va lót lan 
tar tal mú, ha mis vagy ha mi sí tott ok ira tot hasz nál fel, avagy 
az elõ írt tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek nem vagy meg té -
vesz tés re al kal mas mó don hi á nyo san tesz ele get, bûn tet tet
kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki
a) az (1) be kez dés a) pont já ban írt tá mo ga tást, vagy
b) az (1) be kez dés b) pont já ban írt be fi ze tés sel kap cso -

la tos ked vez ményt
a jó vá ha gyott cél tól el té rõ en hasz nál ja fel.

(3) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye let re fel jo go -
sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha az (1)–(2) be kez dés ben írt
bûn cse lek ményt a gaz dál ko dó szer ve zet tag ja vagy dol go -
zó ja a gaz dál ko dó szer ve zet ér de ké ben kö ve ti el, és a fel -
ügye le ti vagy az el len õr zé si kö te le zett sé gé nek teljesítése a 
bûncselekmény elkövetését megakadályozhatta volna.

(4) Vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
pénz bün te tés sel vagy köz ér de kû mun ká val bün te ten dõ a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je, el len õr zés re vagy fel ügye -
let re fel jo go sí tott tag ja vagy dol go zó ja, ha a (3) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott bûncselekményt gondatlanságból kö -
ve ti el. 

Ér tel me zõ ren del ke zés

315. § (1)647 En nek a fe je zet nek az al kal ma zá sá ban árun 
ipa ri vagy egyéb gaz da sá gi jel le gû szol gál ta tást, áron pe -
dig az áru (szol gál ta tás) el le né ben já ró bár mi lyen va gyo ni
ér té kû el len szol gál ta tást is érteni kell.

(2)648

644 A cím ko ráb bi szá mo zá sát az 1996: LII. tör vény 24. §-a V. cím rõl
IV. cím re mó do sí tot ta.

645 A 314. § al cí mé nek ere de ti, az 1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának
(2) be kez dé se foly tán ide jét múlt szö ve ge (El kob zás) he lyett az al cím új szö -
ve gét a 2001: CXXI. tör vény 69. §-a ál la pí tot ta meg.

646 A 314. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 93. §-ának (2) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te. A 314. §-t is mé tel ten a je len le gi szö veg gel a 2001:
CXXI. tör vény 69. §-a ik tat ta be.

647 Az ere de ti ren del ke zés je lö lé sét (1) be kez dés re mó do sí tot ta az 1994:
IX. tör vény 30. §-a.

648 A 315. § (2) be kez dé sét az 1994: IX. tör vény 30. §-a ik tat ta be, és az
1997: LXXIII. tör vény 57. §-a (2) be kez dé sé nek b) pont ja ha tá lyon kí vül he -
lyez te.
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XVIII. fe je zet
A va gyon el le ni bûn cse lek mé nyek

Lo pás

316. § (1) Aki ide gen dol got más tól azért vesz el, hogy
azt jog ta la nul el tu laj do nít sa, lo pást követ el.

(2) 649 A bün te tés vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a lo -
pást ki sebb ér ték re, vagy a sza bály sér té si ér ték re el kö ve -
tett lopást

a) bûn szö vet ség ben,
b) köz ve szély szín he lyén,
c) üz let sze rû en,
d) do log el le ni erõ szak kal,
e)650

f) he lyi ség be vagy eh hez tar to zó be ke rí tett hely re meg -
té vesz tés sel vagy a jo go sult (hasz ná ló) tud ta és be le egye -
zé se nélkül bemenve,

g) ha mis vagy lo pott kulcs hasz ná la tá val,
h) la kást vagy ha son ló he lyi sé get az el kö ve tõ vel kö zö -

sen hasz ná ló sérelmére,
i) zseb tol vaj lás út ján,
j) más nak a bûn cse lek mény el há rí tá sá ra kép te len ál la -

po tát kihasználva
kö ve tik el.

(3)651

(4) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a lo pást na gyobb ér ték re,
b)652 a ki sebb ér ték re el kö ve tett lo pást
1. a (2) be kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott

módon,
2. kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgy ra,
3. val lá si tisz te let tár gyá ra, il le tõ leg val lá si szer tar tás ra

vagy más egy há zi cél ra ren delt he lyi ség bõl a val lá si szer -
tar tás vég zé sé re szolgáló tárgyra,

4. te me tõ ben vagy te met ke zé si em lék he lyen a ha lott
em lé ké re ren delt vagy holt tes ten lévõ tárgyra
kö ve tik el.

(5) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a lo pást je len tõs ér ték re,
b) a na gyobb ér ték re el kö ve tett lo pást a (2) be kez dés

a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott módon
kö ve tik el.

649 A 316. § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 33. §-a, a „köz ér de kû
mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg, ugyan -
ezen tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka”
szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

650 A 316. § (2) be kez dé sé nek e) pont ját az 1993: XVII. tör vény
103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

651 A 316. § (3) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te.

652 A 316. § (4) be kez dé sé nek b) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 70. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

(6) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a lo pást kü lö nö sen nagy ér ték re,
b) a je len tõs ér ték re el kö ve tett lo pást a (2) be kez dés

a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott módon,
c)653

kö ve tik el.
(7)654 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha a
a) a lo pást kü lö nö sen je len tõs ér ték re,
b) a kü lö nö sen nagy ér ték re el kö ve tett lo pást a (2) be -

kez dés a)–d) pont já ban meg ha tá ro zott módon,
c)655

kö ve tik el.

Sik kasz tás

317. § (1) Aki a rá bí zott ide gen dol got jog ta la nul el tu -
laj do nít ja, vagy az zal sa ját ja ként ren del ke zik, sik kasz tást
követ el.

(2)656 A bün te tés vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a sik -
kasz tást ki sebb ér ték re vagy a sza bály sér té si ér ték re el kö -
ve tett sik kasz tást

a) bûn szö vet ség ben,
b) köz ve szély szín he lyén,
c) üz let sze rû en,
d)657

kö ve tik el.
(3)658

(4) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a sik kasz tást na gyobb ér ték re,
b) ki sebb ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a (2) be kez dés

a)-c) pont já ban meg ha tá ro zott módon
c)659 a sik kasz tást kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgyra

kö ve tik el.
(5) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha
a) a sik kasz tást je len tõs ér ték re,
b) a na gyobb ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a (2) be kez -

dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott módon
kö ve tik el.

653 A 316. § (6) be kez dé sé nek c) pont ját az 1999: CXX. tör vény 44. §-a
(1) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

654 A 316. § (7) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 26. §-a ik tat ta be.
655 A 316. § (7) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
656 A 317. § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 34. §-a, a „köz ér de kû

mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
657 A 317. § (2) be kez dé sé nek d) pont ját az 1993: XVII. tör vény

103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.
658 A 317. § (3) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se

ha tá lyon kí vül he lyez te.
659 A 317. § (4) be kez dé sé nek c) pont ját az 1999: CXX. tör vény

27. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

298 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



(6) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a sik kasz tást kü lö nö sen nagy ér ték re,
b) a je len tõs ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a (2) be kez -

dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(7)660 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a sik kasz tást kü lö nö sen je len tõs ér ték re,
b) a kü lö nö sen nagy ér ték re el kö ve tett sik kasz tást a

(2) be kez dés a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

Csa lás

318. § (1) Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett mást té ve -
dés be ejt, vagy té ve dés ben tart és ez zel kárt okoz, csa lást
kö vet el.

(2)661 A bün te tés vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a csa -
lás ki sebb kárt okoz, vagy a sza bály sér té si ér ték ha tárt meg
nem ha la dó kárt oko zó csa lást

a) bûn szö vet ség ben,
b) köz ve szély szín he lyén,
c) üz let sze rû en,
d)662

kö ve tik el.
(3)663

(4) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a csa lás na gyobb kárt okoz,
b) a ki sebb kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés a)–c) pont -

já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

(5) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha

a) a csa lás je len tõs kárt okoz,
b) a na gyobb kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés a)–c)

pont já ban meg ha tá ro zott mó don
kö ve tik el.

6) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha

a) a csa lás kü lö nö sen nagy kárt okoz,

660 A 317. § (7) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 27. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

661 A 318. § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 35. §-a, a „köz ér de kû
mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg, ugyan -
ezen tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne ve lõ mun ka”
szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

662 A 318. § (2) be kez dé sé nek d) pont ját az 1993: XVII. tör vény
103. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

663 A 318. § (3) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se
ha tá lyon kí vül he lyez te.

664 A 318. § (6) be kez dé sé nek c) pont ját az 1999: CXX. tör vény 44. §
(1) be kez dés nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

b) a je len tõs kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés
a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don,

c)664

kö ve tik el.
(7)665 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha
a) a csa lás kü lö nö sen je len tõs kárt okoz,
b) a kü lö nö sen nagy kárt oko zó csa lást a (2) be kez dés

a)–c) pont já ban meg ha tá ro zott módon,
c)666 

kö ve tik el.

Hût len ke ze lés

319. § (1) Akit ide gen va gyon ke ze lé sé vel bíz tak meg,
és eb bõl fo lyó kö te les sé gé nek meg sze gé sé vel va gyo ni hát -
rányt okoz, hût len kezelést követ el.

(2)667 A bün te tés vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha a hût -
len ke ze lés ki sebb va gyo ni hátrányt okoz.

(3) A bün te tés bûn tett mi att
a) há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hût len ke -

ze lés na gyobb va gyo ni hátrányt,
b) egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hût -

len ke ze lés je len tõs va gyo ni hátrányt,
c) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a

hût len ke ze lés kü lö nö sen nagy va gyo ni hátrányt,
d)668 öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a hût -

len ke ze lés kü lö nö sen je len tõs va gyo ni hátrányt
okoz.

Ha nyag ke ze lés

320. §669 (1) Akit olyan ide gen va gyon ke ze lé sé vel vagy 
fel ügye le té vel bíz tak meg, amely nek ke ze lé se vagy fel -
ügye le te tör vé nyen ala pul, és az eb bõl fo lyó kö te les sé gé -
nek meg sze gé sé vel vagy el ha nya go lá sá val gon dat lan ság -
ból va gyo ni hát rányt okoz, vét sé get kö vet el, és két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2)670 A bün te tés há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés,
ha a ha nyag ke ze lés kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó
va gyo ni hátrányt okoz.

665 A 318. § (7) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 28. §-a ik tat ta be.
666 A 318. § (7) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
667 A 319. § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az 1993:

XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
668 A 319. § (3) be kez dé sé nek d) pont ját az 1999: CXX. tör vény 29. §-a ik -

tat ta be.
669 Az ere de ti 320. §-t az Al kot mány bí ró ság 6/1992. (I. 30.) AB ha tá ro za ta 

meg sem mi sí tet te. A 320. §-t is mé tel ten az 1994: IX. tör vény 31. §-a ik tat ta be.
670 A 320. § (2) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 30. §-ával meg ál la pí tott 

szö veg.
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Rab lás

321. § (1) Aki ide gen dol got jog ta lan el tu laj do ní tás vé -
gett úgy vesz el más tól, hogy evég bõl va la ki el len erõ sza -
kot avagy élet vagy tes ti ép ség el le ni köz vet len fe nye ge -
tést al kal maz, il le tõ leg va la kit ön tu dat lan vagy vé de ke zés -
re kép te len ál la pot ba he lyez, bûn tet tet kö vet el, és két év tõl 
nyolc évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Rab lás az is, ha a tet ten ért tol vaj a do log meg tar tá sa
vé gett erõ sza kot avagy élet vagy tes ti ép ség el le ni köz vet -
len fe nye ge tést alkalmaz.

(3) A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a rablást

a) fegy ve re sen,
b) je len tõs ér ték re,
c) bûn szö vet ség ben vagy cso por to san,
d) 671 hi va ta los sze mély, kül föl di hi va ta los sze mély el -

len, hi va ta los el já rá sa alatt, vagy köz fel ada tot el lá tó sze -
mély el len, e fel ada tá nak teljesítése során
kö ve tik el.

(4)672 A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a rablást

a) kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó ér ték re,
b) je len tõs ér ték re hi va ta los sze mély, kül föl di hi va ta los

sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt, vagy köz fel ada tot
el lá tó sze mély el len, e fel ada tá nak tel je sí té se so rán, il le tõ -
leg je len tõs ér ték re fegy ve re sen, bûnszövetségben vagy
cso por to san,

c) fegy ve re sen vagy cso por to san hi va ta los sze mély,
kül föl di hi va ta los sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt,
vagy köz fel ada tot el lá tó sze mély el len, e feladata  teljesí -
tése során,
kö ve tik el.

Ki fosz tás

322. § (1) Aki ide gen dol got jog ta lan el tu laj do ní tás
végett

a) úgy vesz el más tól, hogy evég bõl le ré sze gí ti,
b) az ál ta la más bûn cse lek mény el kö ve té se so rán al kal -

ma zott erõ szak avagy élet vagy tes ti ép ség el le ni köz vet len 
fe nye ge tés ha tá sa alatt ál ló személytõl vesz el,
bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ki fosz tást

a) je len tõs ér ték re,
b) bûn szö vet ség ben vagy cso por to san

kö ve tik el.

671 A 321. § (3) be kez dé sé nek d) pont ját az 1998: LXXXVII. tör vény
77. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be, és szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény
71. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

672 A 321. § (4) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 71. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(3)673 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a ki fosz tást

a) kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó ér ték re,
b) je len tõs ér ték re, bûn szö vet ség ben vagy cso por to san

kö ve tik el.

Zsa ro lás

323. § (1)674 Aki jog ta lan ha szon szer zés vé gett mást
erõ szak kal vagy fe nye ge tés sel ar ra kény sze rít, hogy va la -
mit te gyen, ne te gyen vagy el tûr jön és ez zel kárt okoz,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a zsa ro lást

a) bûn szö vet ség ben,
b) élet vagy tes ti ép ség el le ni avagy más ha son ló an sú -

lyos fe nye ge tés sel,
c) hi va ta los sze mély ként e jel leg fel hasz ná lá sá val avagy 

hi va ta los meg bí zás vagy mi nõ ség színlelésével
kö ve tik el.

(3)675 

Ron gá lás

324. § (1) Aki ide gen va gyon tárgy meg sem mi sí té sé vel
vagy meg ron gá lá sá val kárt okoz, ron gá lást követ el.

(2)676 A bün te tés vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha

a) a ron gá lás ki sebb kárt okoz,
b)677 a sza bály sér té si ér ték ha tárt meg nem ha la dó kárt

oko zó ron gá lást bûn szö vet ség ben
kö ve tik el.

(3) Bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés -
sel bün te ten dõ az, aki

a) na gyobb kárt okoz,
b)678 1. kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tár gyat, ré gé sze ti

le lõ he lyet vagy mûemléket,
2. val lá si tisz te let tár gyát, il le tõ leg val lá si szer tar tás

vég zé sé re szol gá ló épü le tet vagy tárgyat,
3. te me té si he lyet, te met ke zé si em lék he lyet, il le tõ leg te -

me tõ ben vagy te met ke zé si em lék he lyen a ha lott em lé ké re
rendelt tárgyat
ron gál meg.

673 A 322. § (3) be kez dé sét az 1999: CXX. tör vény 32. §-a ik tat ta be.
674 A 323. § (1) be kez dé sét az 1997: LXXIII. tör vény 52. §-ának (1) be -

kez dé se ál la pí tot ta meg.
675 A 323. § (3) be kez dé sét a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé -

nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
676 A 324. § (2) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az 1993:

XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.
677 A 324. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ból a „vagy kü lö nös vissza esõ -

ként” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103. § (1) be kez dé se ha tá lyon kí -
vül he lyez te.

678 A 324. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 72. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(4)679 A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ron gá lás

a) je len tõs kárt okoz,

b)680 1. kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tár gyat, ré gé sze ti
le lõ he lyet vagy mûemléket,

2. val lá si tisz te let tár gyát, il le tõ leg val lá si szer tar tás
vég zé sé re szol gá ló épü le tet vagy tárgyat,

3. te me té si he lyet, te met ke zé si em lék he lyet, il le tõ leg te -
me tõ ben vagy te met ke zé si em lék he lyen a ha lott em lé ké re
rendelt tárgyat

sem mi sít meg,

c) rob ba nó anyag vagy rob ban tó szer fel hasz ná lá sá val
kö ve tik el.

(5) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a ron gá lás kü lö nö sen nagy kárt okoz.

(6)681 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha a ron gá lás kü lö nö sen je len tõs kárt okoz.

Jog ta lan el sa já tí tás

325. § (1)682 Aki a ta lált ide gen dol got el tu laj do nít ja,
avagy nyolc nap alatt a ha tó ság nak vagy an nak, aki el vesz -
tet te, nem ad ja át, úgy szin tén aki a vé let le nül vagy té ve -
dés bõl hoz zá ke rült ide gen dol got el tu laj do nít ja vagy
nyolc nap alatt vissza nem ad ja, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû munkával
vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2)683 A bün te tés két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha
a jog ta lan el sa já tí tást a kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó
tárgyra követik el.

Or gaz da ság

326. § (1) Aki lo pás ból, sik kasz tás ból, csa lás ból, hût len
ke ze lés bõl, rab lás ból, ki fosz tás ból, zsa ro lás ból, jog ta lan
el sa já tí tás ból, vagy or gaz da ság ból szár ma zó dol got va -
gyo ni ha szon vé gett meg sze rez, el rejt vagy el ide ge ní té sé -
ben közremûködik, orgazdaságot követ el.

679 A 324. § (4) be kez dé se az 1997: LXXIII. tör vény 53. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

680 A 324. § (4) be kez dé sé nek b) pont ja a 2001: CXXI. tör vény 72. §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

681 A 324. § ere de ti (6) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság 6/1992. (I. 30.)
AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te. A (6) be kez dést is mé tel ten az 1999: CXX.
tör vény 33. §-a ik tat ta be.

682 A 325. § ere de ti szö ve gé nek je lö lé sét az 1997: CXL. tör vény
103. §-ának (5) be kez dé se (1) be kez dés re mó do sí tot ta. A szö veg ben a „köz -
ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta
meg.

683 A 325. § (2) be kez dé sét az 1997: CXL. tör vény 103. §-ának (5) be kez -
dé se ik tat ta be.

(2)684 A bün te tés vét ség mi att két évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, köz ér de kû mun ka vagy pénz bün te tés, ha az or -
gaz da sá got

a) ki sebb ér ték re,
b)685 a sza bály sér té si ér ték re üz let sze rû en

kö ve tik el.
(3)686 A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza -

bad ság vesz tés, ha az or gaz da sá got na gyobb ér ték re vagy
kul tu rá lis ja vak kö ré be tar to zó tárgyra követik el.

(4) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés, ha az or gaz da sá got

a) je len tõs ér ték re,
b) na gyobb ér ték re üz let sze rû en

kö ve tik el.
(5)687 A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -

vesz tés, ha az or gaz da sá got
a) kü lö nö sen nagy ér ték re,
b) je len tõs ér ték re üz let sze rû en

kö ve tik el.
(6)688 A bün te tés öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha az or gaz da sá got
a) kü lö nö sen je len tõs ér ték re,
b) kü lö nö sen nagy ér ték re üz let sze rû en,
c)689 

kö ve tik el.

Jár mû ön ké nyes el vé te le

327. §690 (1) Aki ide gen gé pi meg haj tá sú jár mû vet más -
tól azért vesz el, hogy jog ta la nul hasz nál ja, vagy az így el -
vett, il let ve a rá bí zott ilyen jár mû vet hasz nál ja jog ta la nul,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
bûn cse lek ményt

a) erõ szak kal, avagy az élet vagy tes ti ép ség el le ni köz -
vet len fe nye ge tés sel,

b) bûn szö vet ség ben
kö ve tik el.

684 A 326. § (2) be kez dé sét az 1987: III. tör vény 39. §-ának (3) be kez dé se,
a „köz ér de kû mun ka” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta
meg, ugyan ezen tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se a „szi go rí tott ja ví tó-ne -
ve lõ mun ka” szö veg részt ha tá lyon kí vül he lyez te.

685 A 326. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ból a „vagy kü lö nös vissza esõ -
ként” szö veg részt az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

686 A 326. § (3) be kez dé se az 1997: CXL. tör vény 103. §-ának (6) be kez -
dé sé vel mó do sí tott szö veg.

687 A 326. § (5) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 34. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

688 A 326. § (6) be kez dé se az 1999: CXX. tör vény 34. §-a ik tat ta be.
689 A 326. § (6) be kez dé sé nek c) pont ját a 2001: CXXI. tör vény 88. §-a

(2) be kez dé sé nek a) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
690 A 327. § és az azt meg elõ zõ al cím az 1997: LXXIII. tör vény 55. §-ával

meg ál la pí tott szö veg.
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(3) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a (2) be kez dés a) pont já ban írt bûn cse lek ményt 
fegy ve re sen vagy bûn szö vet ség ben követik el.

Vá sár lók meg ká ro sí tá sa

328. § (1)691 Aki áru nak köz vet le nül a fo gyasz tók ré szé -
re for ga lom ba ho za ta la so rán

a) ha mis mé rés sel vagy szá mo lás sal;
b)692

c) az áru mi nõ sé gé nek meg ron tá sá val
a vá sár ló kat meg ká ro sí tó te vé keny sé get foly tat, ha sú lyo -
sabb bûn cse lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el,
és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun -
ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ az is, aki az ott
fel so rolt cse lek mé nye ket gaz da sá gi jel le gû szol gál ta tás
so rán a meg ren de lõk sérelmére követi el.

(3) Bûn tet tet kö vet el és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ, aki a vá sár lók meg ká ro sí tá sát üz -
let sze rû en követi el.

Bi tor lás

329. §693 (1) Aki
a) más szel le mi al ko tá sát sa ját ja ként tün te ti fel, és ez zel

a jo go sult nak va gyo ni hátrányt okoz,
b) gaz dál ko dó szer ve zet nél be töl tött mun ka kö ré vel,

tiszt sé gé vel, tag sá gá val vissza él ve más szel le mi al ko tá sá -
nak hasz no sí tá sát vagy az al ko tás hoz fû zõ dõ jo gok ér vé -
nye sí té sét at tól te szi füg gõ vé, hogy an nak dí já ból, il let ve
az ab ból szár ma zó ha szon ból vagy nye re ség bõl része sít -
sék, illetve jogosultként tüntessék fel,

bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ.

(2)694 E § al kal ma zá sá ban szel le mi al ko tás: az iro dal mi,
tu do má nyos és mû vé sze ti al ko tás, a ta lál mány, a  haszná -
lati min ta, a for ma ter ve zé si min ta, a mik ro elekt ro ni kai fél -
ve ze tõ termék topográfiája és az újítás.

Szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
meg sér té se695

329/A. §696 (1) Aki az iro dal mi, tu do má nyos vagy mû -
vé sze ti al ko tás szer zõ jé nek a mû vén, elõ adó mû vész nek az

elõ adó mû vé szi tel je sít mé nyén, hang fel vé tel elõ ál lí tó já nak 
a hang fel vé te lén, rá dió- vagy te le ví zió-szer ve zet nek a mû -
so rán, il le tõ leg film vagy adat bá zis elõ ál lí tó já nak a tel je -
sít mé nyén fenn ál ló jo gát ha szon szer zés vé gett, vagy va -
gyo ni hát rányt okoz va meg sér ti, vét sé get kö vet el, és két
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val
vagy pénz bün te tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó
jo gok megsértését

a) je len tõs va gyo ni hát rányt okoz va,

b) üz let sze rû en

kö ve tik el.

(3) A bün te tés

a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a szer zõi vagy
szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té sét kü lö nö sen
nagy vagyoni hátrányt,

b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a
szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg sér té sét 
kü lö nö sen je len tõs vagyoni hátrányt

okoz va kö ve tik el.

(4) Aki a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
meg sér té sét va gyo ni hát rányt okoz va gon dat lan ság ból kö -
ve ti el, vét ség mi att egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

Szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok vé del mét
biz to sí tó mû sza ki in téz ke dés ki ját szá sa697

329/B. §698 (1) Aki a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap -
cso ló dó jo gok vé del mét szol gá ló és a szer zõi jog ról szó ló
tör vény ben meg ha tá ro zott mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé -
se cél já ból az eh hez szük sé ges esz közt, ter mé ket, be ren de -
zést vagy fel sze re lést ha szon szer zés vé gett

a) ké szít, elõ ál lít,

b) át ad, for ga lom ba hoz, vagy az zal ke res ke dik,

vét sé get kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,
köz ér de kû mun ká val vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Az (1) be kez dés sze rint bün te ten dõ, aki a szer zõi
vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok vé del mét szol gá ló
mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé se cél já ból az eh hez szük sé -
ges vagy ezt könnyí tõ gaz da sá gi, mû sza ki, szer ve zé si is -
me re tet másnak a rendelkezésére bocsátja.

(3) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó
jo gok vé del mét szol gá ló mû sza ki in téz ke dés ki ját szá sát
üzletszerûen követik el.

697 Az ere de ti al cí met (Szer zõi vagy szom szé dos jog vé del mét biz to sí tó
mû sza ki in téz ke dés ki ját szá sa) és a 329/B. §-t az 1999: CXX. tör vény 37. §-a
ik tat ta be. Az al cím szö ve gét a 2001: CXXI. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

698 A 329/B. § a 2001: CXXI. tör vény 75. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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691 A 328. § (1) be kez dé sé ben a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az
1993: XVII. tör vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.

692 A 328. § (1) be kez dé sé nek b) pont ját az 1994: IX. tör vény 39. §-a ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

693 A 329. § az 1999: CXX. tör vény 35. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
694 A 329. § (2) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 73. §-ával meg ál la pí tott

szö veg.
695 Az ere de ti al cí met (Szer zõi vagy szom szé dos jo gok meg sér té se) és a

329/A. §-t az 1993: XVII. tör vény 72. §-a ik tat ta be. Az al cím szö ve gét a
2001: CXXI. 74. §-a ál la pí tot ta meg.

696 A 329/A. § a 2001: CXXI. tör vény 74. §-ával meg ál la pí tott szö veg.



(4) Nem bün tet he tõ az (1) be kez dés a) pont ja ese tén, aki 
– mi e lõtt a szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
vé del mét szol gá ló mû sza ki in téz ke dés meg ke rü lé sé hez
szük sé ges esz köz, ter mék, be ren de zés, fel sze re lés ké szí té -
se, il le tõ leg elõ ál lí tá sa a ha tó ság tu do má sá ra ju tott vol na –
te vé keny sé gét a ha tó ság elõtt fel fe di, és az el ké szí tett, il le -
tõ leg az elõ ál lí tott dol got a ha tó ság nak át ad ja, va la mint le -
he tõ vé te szi a készítésben, illetõleg elõállításban részt
vevõ más személy kilétének megállapítását.

Jog ke ze lé si adat meg ha mi sí tá sa699

329/C. §700 Aki más szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap -
cso ló dó jo gok vé del me alá tar to zó mû vé nek, il le tõ leg tel -
je sít mé nyé nek a fel hasz ná lá sá val össze füg gés ben meg je -
le ní tett, és a szer zõi jog ról szó ló tör vény ben meg ha tá ro -
zott jog ke ze lé si ada tot ha szon szer zés vé gett jo go su lat la -
nul el tá vo lít ja vagy meg vál toz tat ja, vét sé get kö vet el, és
két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val 
vagy pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Ipar jog vé del mi jo gok meg sér té se701

329/D. § (1)702 Aki a jo go sult nak sza ba dal mi ol ta lom,
hasz ná la ti vagy for ma ter ve zé si min ta ol ta lom, to pog rá fi a -
ol ta lom, véd jegy vagy föld raj zi áru jel zõ ol tal ma alap ján
fenn ál ló jo gát az ol ta lom tár gyá nak után zá sá val vagy át vé -
te lé vel meg sér ti, és ez zel va gyo ni hát rányt okoz, vét sé get
kö vet el, és két évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel,  köz ér -
dekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha az ipar jog vé del mi jo gok megsértését

a) je len tõs va gyo ni hát rányt okoz va,
b) üz let sze rû en

kö ve tik el.
(3) A bün te tés
a) öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az ipar jog vé del -

mi jo gok meg sér té sét kü lö nö sen nagy va gyo ni hátrányt,
b) két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az

ipar jog vé del mi jo gok meg sér té sét kü lö nö sen je len tõs va -
gyo ni hátrányt
okoz va kö ve tik el.

Hi tel sér tés

330. §703 Aki a hi tel fe de ze tét egész ben vagy rész ben el -
von ja, vagy a hi te le zõ nek a fe de zet bõl va ló ki elé gí té sét

más mó don meg hi ú sít ja, vét sé get kö vet el, és egy évig ter -
je dõ sza bad ság vesz tés sel, köz ér de kû mun ká val vagy
pénz bün te tés sel bün te ten dõ.

Tar to zás fe de ze té nek el vo ná sa704

330/A. §705

Ma gán in dít vány

331. § A sze mé lyi va gyont ká ro sí tó lo pás, sik kasz tás,
csa lás, hût len ke ze lés, ron gá lás, jog ta lan el sa já tí tás, or gaz -
da ság, va la mint jár mû ön ké nyes el vé te le mi att az el kö ve tõ
csak ma gán in dít vány ra bün tet he tõ, ha a sértett a hoz zá tar -
to zó ja.

Te vé keny meg bá nás

332. §706

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

333. § E fe je zet al kal ma zá sá ban

1.707 do log: a vil la mos- és a gaz da sá gi lag hasz no sít ha tó
más ener gia is, úgy szin tén a va gyo ni jo go sult sá got meg -
tes te sí tõ olyan ok irat, de ma te ri a li zált ér ték pa pír is, amely
a ben ne ta nú sí tott va gyo ni ér ték vagy jo go sult ság fe let ti
ren del ke zést ön ma gá ban – il let ve a de ma te ri a li zált for má -
ban ki bo csá tott ér ték pa pír esetében az értékpapírszámla
jogosultjának – biztosítja,

2.708

3.709

4. a kü lö nös vissza esés szem pont já ból ha son ló jel le gû
bûn cse lek mé nyek a va gyon el le ni bûn cse lek mé nyek.

704 Az al cí met és a 330/A. §-t az 1987: III. tör vény 36. §-a ik tat ta be.
705 A 330/A. §-t az 1994: IX. tör vény 39. §-a ha tá lyon kí vül he lyez te.
706 A 332. §-t a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja

2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te. A ha tá lyon kí vül he lye zett
ren del ke zés: „332. § A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ – kü lö nös mél tány lást 
ér dem lõ eset ben mel lõz he tõ is –, ha a lo pás, sik kasz tás, csa lás, hût len ke ze -
lés, ron gá lás, or gaz da ság, jog ta lan el sa já tí tás vagy a jár mû ön ké nyes el vé te -
lé nek el kö ve tõ je a cse lek ményt – mi e lõtt fel fe dez ték vol na – a ha tó ság nak
vagy a ká ro sult nak be je len ti és a kárt meg té rí ti, vagy meg tesz min den tõ le el -
vár ha tót a kár meg té rí té se ér de ké ben.”.

707 A 333. § 1. pont ja az 1998: LXXXVII. tör vény 78. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

708 A 333. § 2. pont ját az 1999: CXX. tör vény 44. §-a (1) be kez dé sé nek a)
pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

709 A 333. § 3. pont ját a 6/1992. (I. 30.) AB ha tá ro zat meg sem mi sí tet te,
majd az 1993: XVII. tör vény 103. §-ának (1) be kez dé se a biz ton ság ked vé ért
ha tá lyon kí vül he lyez te.
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699 Az al cí met és a 329/C. §-t az 1999: CXX. tör vény 38. §-a ik tat ta be.
700 A 329/C. § a 2001: CXXI. tör vény 76. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
701 Az al cí met és a 329/D. §-t az 1999: CXX. tör vény 39. §-a ik tat ta be.
702 A 329/D. § (1) be kez dé se a 2001: CXXI. tör vény 77. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
703 A 330. §-ban a „köz ér de kû mun ká val” szö veg részt az 1993: XVII. tör -

vény 75. §-a ál la pí tot ta meg.



XIX. fe je zet
A hon vé del mi kö te le zett ség el le ni bûn cse lek mé nyek

333/A. §710 E fe je zet ren del ke zé se it meg elõ zõ vé del mi
hely zet ben és rend kí vü li ál la pot ban be ve ze tett had kö te le -
zett ség el ren de lé sét kö ve tõ en kell al kal maz ni.

Be vo nu lá si kö te le zett ség meg sze gé se

334. §711 (1) Az a had kö te les, aki ka to nai be vo nu lá si kö -
te le zett sé gé nek nem tesz ele get, bûn tett mi att öt évig  ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ.

Ki bú vás a ka to nai szol gá lat alól

335. §712 (1) Az a had kö te les, aki ab ból a cél ból, hogy a
ka to nai szol gá lat alól ki von ja ma gát, je lent ke zé si vagy be -
vo nu lá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, bûn tet tet kö -
vet el, és öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün -
te ten dõ. 

(2) Az a had kö te les, aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott célból

a) tes tét meg cson kít ja, egész sé gét ká ro sít ja, vagy meg -
té vesz tõ ma ga tar tást tanúsít,

b) en ge dély nél kül kül föld re tá vo zik vagy tar tó san kül -
föl dön marad, 
öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

Ka to nai szol gá lat meg ta ga dá sa

336. §713 Az a had kö te les, aki ka to nai szol gá la tá nak tel -
je sí té sét meg ta gad ja, bûn tet tet kö vet el, és öt év tõl ti zen öt
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Ki bú vás a pol gá ri szol gá lat alól714

336/A. §715 (1) Az a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re en ge -
délyt ka pott sze mély, aki meg je le né si kö te le zett sé gé nek
nem tesz ele get, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

710 A 333/A. §-t a 2004: CXXXI. tör vény 9. §-a ik tat ta be.
711 A 334. § a 2004: CXXXI. tör vény 10. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
712 A 335. § a 2004: CXXXI. tör vény 11. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
713 A 336. § a 2004: CXXXI. tör vény 12. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
714 Az al cí met és a 336A. §-t az 1989: XXIII. tör vény 1. §-a ik tat ta be. Az

al cím szö ve gét az 1998: LXXXII. tör vény 79. §-a ál la pí tot ta meg.
715 A 336/A. § a 2004: CXXXI. tör vény 13. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ab ból 
a cél ból, hogy a pol gá ri szol gá lat tel je sí té se alól vég leg
kivonja magát, 

a) je lent ke zé si vagy meg je le né si kö te le zett sé gé nek nem 
tesz  ele get, eb bõl a cél ból tes tét meg cson kít ja, egész sé gét
ká ro sít ja, vagy meg té vesz tõ ma ga tar tást tanúsít, egy évtõl
öt évig, 

b) en ge dély nél kül kül föld re tá vo zik vagy tar tó san kül -
föl dön ma rad, két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz -
tés sel büntetendõ.

(3) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt azért kö ve ti el, hogy pol gá ri szol gá la tá nak tel je sí té -
se alól ide ig le ne sen ki von ja ma gát, bûn tett mi att há rom
évig, ha az ide ig le nes ki vo nás tar ta ma meg ha lad ja a hat
na pot, egy év tõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel bün te -
ten dõ.

A pol gá ri szol gá lat meg ta ga dá sa716

336/B. §717 Az a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé re en ge délyt 
ka pott sze mély, aki a pol gá ri szol gá lat tel je sí té sét meg ta -
gad ja, egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

336/C. §718 

Je lent ke zé si kö te le zett ség el mu lasz tá sa

337. §719 Az a had kö te les, aki meg je le né si kö te le zett sé -
gé nek nem tesz ele get, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Had kö te le zett ség tel je sí té sé nek aka dá lyo zá sa

338. §720 (1) Aki olyan cse lek ményt kö vet el, amely nek
cél ja an nak meg hi ú sí tá sa, hogy a had kö te les a 334. §-ban,
336/A. §-ban, 336/B. §-ban, il let ve a 337. §-ban meg je lölt
kö te le zett sé gét tel je sít se, bûn tet tet kö vet el, és az e §-ok -
ban meg ha tá ro zott bün te tés sel bün te ten dõ.

(2) Aki olyan cse lek ményt kö vet el, amely nek cél ja,
hogy had kö te lest a 335. §-ban meg ha tá ro zott mó don a ka -
to nai szol gá lat alól ki von jon, az ott írt meg kü lön böz te tés
szerint büntetendõ.

716 Az al cí met és a 336/B. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 80. §-a ik tat ta
be, és egy ide jû leg a ko ráb bi 336/B. § szá mo zá sát 336/C. §-ra mó do sí tot ta.

717 A 336/B. § a 2004: CXXXI. tör vény 14. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
718 Az al cí met (Pol gá ri szol gá lat tel je sí té sé nek aka dá lyo zá sa) és a

336/C. §-t – ere de ti leg 336/B. §-ként – az 1989: XXIII. tör vény 1. §-a ik tat ta
be, a sza kasz szá mo zá sát az 1998: LXXXVII. tör vény 80. §-a mó do sí tot ta.
Az al cí met és a 336/C. §-t a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának a) pont ja ha tá -
lyon kí vül he lyez te.

719 A 337. § a 2004: CXXXI. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
720 A 338. § a 2004: CXXXI. tör vény 16. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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Pol gá ri vé del mi kö te le zett ség meg sze gé se

339. §721 (1) Aki pol gá ri vé del mi szol gá la tát nem lát ja
el, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény sú lyos ve szélyt idéz elõ.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Hon vé del mi mun ka kö te le zett ség meg sér té se

340. § Az a hon vé del mi mun ká ra kö te le zett sze mély,
aki e kö te le zett sé gét tá vol ma ra dá sá val vagy más mó don
sú lyo san meg sér ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig  ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Szol gál ta tá si kö te le zett ség meg sze gé se

341. §722 Aki gaz da sá gi vagy anya gi szol gál ta tás ban
 álló hon vé del mi kö te le zett sé gét sú lyo san meg sze gi vagy
ki játssza, bûn tet tet kö vet el, és öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

Te vé keny meg bá nás

342. § A bün te tés kor lát la nul eny hít he tõ, ha az e fe je zet -
ben meg ha tá ro zott bûn cse lek mény el kö ve tõ je az el mu -
lasz tott kö te le zett sé gé nek önként eleget tesz.

XX. fe je zet

A ka to nai bûn cse lek mé nyek

I. cím
A szol gá la ti bûn cse lek mé nyek

Szö kés

343. § (1) Aki ab ból a cél ból, hogy ka to nai szol gá la tá -
nak tel je sí té se alól ki von ja ma gát, szol gá la ti he lyét ön ké -
nye sen el hagy ja vagy at tól tá vol ma rad, bûn tet tet kö vet el,
és egy év tõl öt évig ter je dõ szabadságvesztéssel  bünte -
tendõ.

721 A 339. § a 2004: CXXXI. tör vény 17. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
722 A 341. § a 2004: CXXXI. tör vény 18. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) A bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a szö kést

a) fegy ve re sen,

b) cso por to san,

c) fon tos szol gá lat tel je sí té se köz ben vagy a szol gá lat
fel hasz ná lá sá val,

d) sze mély el le ni erõ szak al kal ma zá sá val

kö ve tik el.

(3) Öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ, aki kül föld re szökik.

(4)723 Tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ, vagy élet fogy tig
 tartó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ, aki a (2) be kez dés
a)-c) pont já ban meg ha tá ro zott mó don kül föld re szö kik,
vagy a szö kést háború idején követi el.

(5) Aki a (2) vagy a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szö -
kés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn tett mi att egy év -
tõl öt évig, há bo rú ide jén öt év tõl tíz évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

(6)724

(7) A szö kés el kö ve tõ jé nek a bün te té se kor lát la nul eny -
hít he tõ, ha a ha tó ság nál ön ként jelentkezik.

Fel je len tés el mu lasz tá sa

344. § Aki hi telt ér dem lõ tu do mást sze rez ar ról, hogy
kül föld re szö kés el kö ve té se ké szül, vagy még le nem lep -
le zett ilyen bûn cse lek ményt kö vet tek el, és er rõl, mi helyt
te he ti, je len tést nem tesz, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ. A je len tés el mu -
lasz tá sa mi att az elkövetõ hozzátartozója nem büntethetõ.

Ön ké nyes el tá vo zás

345. §725 (1) Aki szol gá la ti he lyé rõl ön ké nye sen el tá vo -
zik, vagy at tól tá vol ma rad, és tá vol lé te negy ven nyolc órát
meg ha lad, vét sé get kö vet el, és egy évig, há bo rú ide jén
bûn tett mi att egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) Ha az ön ké nyes tá vol lét tar ta ma meg ha lad ja a ki lenc 
na pot, a bün te tés bûn tett mi att há rom évig, há bo rú ide jén
két év tõl nyolc évig ter je dõ szabadságvesztés.

723 A 343. § (4) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

724 A 343. § (6) be kez dé sét az 1994: IX. tör vény 39. §-a ha tá lyon kí vül he -
lyez te.

725 A 345. § az 1993: XVII. tör vény 73. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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Ki bú vás a szol gá lat alól

346. § (1)726 Aki ab ból a cél ból, hogy ka to nai szol gá la -
tá nak tel je sí té se alól ki von ja ma gát, tes tét meg cson kít ja,
egész sé gét ká ro sít ja, vagy meg té vesz tõ ma ga tar tást ta nú -
sít, bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel, há bo rú ide jén tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ
vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) Aki az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt azért kö ve ti el, hogy ka to nai szol gá la tá nak tel je sí té -
se alól ide ig le ne sen ki von ja ma gát, vét ség mi att egy évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel, há bo rú ide jén bûn tett mi att
egy év tõl öt évig terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(3) Ha az ide ig le nes ki vo nás tar ta ma meg ha lad ja a hat
na pot, a bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, há bo rú ide jén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés. 

A szol gá lat meg ta ga dá sa

347. §727 Aki a ka to nai szol gá lat tel je sí té sét meg ta gad ja, 
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel, há bo rú ide jén tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy 
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Kö te les ség sze gés szol gá lat ban

348. § (1)728 Aki õr-, ügye le ti vagy egyéb ké szen lé ti
szol gá lat ban el al szik, sze szes italt fo gyaszt, ren del te té si
he lyét el hagy ja, vagy a szol gá lat el lá tá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zést más mó don sú lyo san meg sze gi, vét sé get kö vet
el, és egy évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény a szol gá lat ra je len tõs hát rány veszélyével jár.

(3)729 A bün te tés bûn tett mi att tíz év tõl ti zen öt évig ter -
je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse -
lek ményt harc hely zet ben kö ve tik el, és ab ból kü lö nö sen
nagy hátrány származik.

726 A 346. § (1) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

727 A 347. §-ból a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írá sát
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

728 A 348. § (1) be kez dé se az 1993: XVII. tör vény 74. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

729 A 348. § (3) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

(4) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att a (2) be kez dés ese tén, az ott tett meg kü lön -
böz te tés sze rint, egy évig, il let ve há rom évig, a (3) be kez -
dés ese tén öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Szol gá la ti fel adat el lá tá sa aló li ki bú vás

349. § (1) Aki fon tos szol gá la ti fel adat alól meg té vesz -
tés sel vagy tá vol ma ra dás sal ki von ja, il le tõ leg an nak tel je -
sí té sé re kép te len né te szi ma gát, vét sé get kö vet el, és egy
évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig, há bo rú ide jén
egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény a szol gá lat ra je len tõs hát rány veszélyével jár.

Je len té si kö te le zett ség meg sze gé se

350. § (1) Aki fon tos szol gá la ti ügy ben kel lõ idõ ben
nem tesz je len tést, vagy va lót lan je len tést tesz, vét sé get
kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel  bünte -
tendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig, há bo rú ide jén
egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény bõl a szol gá lat ra je len tõs hátrány származik.

Szol gá la ti vissza élés

351. §730 (1) Aki azért, hogy jog ta lan hát rányt okoz zon,
il le tõ leg jog ta lan elõnyt sze rez zen, szol gá la ti ha tal má val
vagy hely ze té vel vissza él, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse -
lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és két évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att öt évig ter je dõ  szabad -
ságvesztés, ha a bûn cse lek mény bõl je len tõs hát rány szár -
ma zik.

II. cím
A füg ge lem sér tés

Zen dü lés

352. § (1) Aki a szol gá la ti rend és fe gye lem el len irá -
nyu ló olyan cso por tos, nyílt el len sze gü lés ben vesz részt,
amely a szol gá la ti fel ada tok tel je sí té sét je len tõ sen za var ja, 
bûn tet tet kö vet el, és két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

730 A 351. § az 1987: III. tör vény 37. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(2) Öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ a zendülés

a) kez de mé nye zõ je, szer ve zõ je és ve ze tõ je,

b) részt ve võ je, ha az elöl já ró vagy a zen dü lés sel szem -
ben fel lé põ el len erõ sza kot alkalmaz.

(3)731 Tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar -
tó sza bad ság vesz tés sel büntetendõ

a) a kez de mé nye zõ, a szer ve zõ és a ve ze tõ, ha a zen dü -
lés kü lö nö sen sú lyos kö vet kez ménnyel jár,

b) a részt ve võ, ha a zen dü lés so rán el kö ve tett cse lek mé -
nye ha lált okoz vagy egyéb kü lö nö sen sú lyos kö vet kez -
ménnyel jár.

(4)732 Há bo rú ide jén a bün te tés az (1) be kez dés ese tén öt 
év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, a (2) be kez dés 
ese tén, va la mint harc hely zet ben az (1) be kez dés ese tén is
tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tartó sza bad -
ság vesz tés. 

(5) Az (1) be kez dés ese tén kor lát la nul eny hít he tõ an nak
a bün te té se, aki a zen dü lést, mi e lõtt az sú lyo sabb kö vet -
kez ménnyel jár, vagy mi u tán fel szó lí tot ták, abbahagyja.

(6) Aki zen dü lés re irá nyu ló elõ ké szü le tet kö vet el, bûn -
tett mi att egy év tõl öt évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Zen dü lés meg aka dá lyo zá sá nak el mu lasz tá sa

353. § Aki a tu do má sá ra ju tott zen dü lést vagy elõ ké szü -
le tét tõ le tel he tõ leg nem aka dá lyoz za meg, il let ve ké se de -
lem nél kül nem je len ti, bûn tet tet kö vet el, és há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Pa rancs irán ti en ge det len ség

354. § (1) Aki a pa ran csot nem tel je sí ti, vét sé get kö vet
el, és egy évig, cso por tos el kö ve tés ese tén bûn tett mi att há -
rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha az en ge det -
len ség

a) más alá ren del tek je len lé té ben akár a pa rancs tel je sí té -
sé nek ki fe je zett meg ta ga dá sá val, akár egyéb sér tõ módon
történik,

b) a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát rány ve -
szé lyé vel jár.

731 A 352. § (3) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

732 A 352. § (4) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

(3)733 Aki há bo rú ban a har ci pa ran csot nem tel je sí ti, tíz
év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés sel bün te ten dõ.

(4) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att a (2) be kez dés b) pont ja ese tén egy évig, há -
bo rú ide jén há rom évig, a (3) be kez dés ese tén öt évig  ter -
jedõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Elöl já ró vagy szol gá la ti kö zeg el le ni erõ szak

355. § (1) Aki

a) az elöl já ró el len,

b) a fel jebb va ló, az õr vagy más szol gá la ti kö zeg el len
szol gá la tá nak tel je sí té se köz ben vagy ami att erõ sza kot al -
kal maz, az zal fe nye get vagy tett le ges el len ál lást ta nú sít,
bûn tet tet kö vet el, és há rom évig, há bo rú ide jén egy év tõl
öt évig ter je dõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc
évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek ményt fegy ver rel vagy cso por to san kö ve -
tik el,

b) a bûn cse lek mény egy ben pa rancs irán ti en ge det len -
ség is,

c) a bûn cse lek mény sú lyos tes ti sér tés sel, il le tõ leg a
szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát rány veszélyével 
jár.

(3)734 A bün te tés két év tõl nyolc évig, há bo rú ide jén öt
év tõl tíz évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény ma ra dan dó fo gya té kos sá got, sú lyos egész ség rom -
lást vagy életveszélyt okoz.

(4) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény a sér tett ha lá lát okozza.

(5)735 A bün te tés tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy élet -
fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés, ha

a) a bûn cse lek mény szán dé kos em ber ölést is  meg -
valósít,

b) a bûn cse lek ményt harc hely zet ben kö ve tik el.

(6) E § ren del ke zé se it kell al kal maz ni ak kor is, ha a
bûn cse lek ményt az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély vé del mé re kelt vagy er re ren delt sze mély ellen kö ve -
tik el.

733 A 354. § (3) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

734 A 355. § (3) be kez dé se az 1987: III. tör vény 38. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

735 A 355. § (5) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.
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Szol gá la ti te kin tély meg sér té se

356. § (1) Aki
a) az elöl já ró,
b) a szol gá la tát tel je sí tõ fel jebb va ló, õr vagy más szol -

gá la ti közeg
te kin té lyét más elõtt vagy fel tû nõ en dur ván meg sér ti, vét -
sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt több ka to na elõtt vagy
egyéb ként nyil vá no san követik el.

Buj to ga tás

357. § (1) Aki ka to nák kö zött az elöl já ró, a pa rancs vagy 
ál ta lá ban a szol gá la ti rend vagy a fe gye lem iránt elé ge det -
len sé get szít, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha

a) a buj to ga tást szol gá lat tel je sí té se köz ben kö ve tik el,
b) a buj to ga tás ból a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len -

tõs hát rány származik.

III. cím
Az elöl já rói bûn cse lek mé nyek

Alá ren delt meg sér té se

358. § (1) Aki alá ren delt jét em be ri mél tó sá gá ban, más
elõtt vagy fel tû nõ en dur ván meg sér ti, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés, ha a bûn cse lek ményt

a) al jas in dok ból,
b) sú lyos tes ti vagy lel ki gyöt rel met okoz va,
c) több alá ren delt sé rel mé re

kö ve tik el.
(3) A bün te tés egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság vesz -

tés, ha a bûn cse lek mény sú lyos tes ti sér tést vagy a szol gá -
lat ra je len tõs hátrányt okoz.

Elöl já rói ha ta lom mal vissza élés

359. § Aki elöl já rói ha tal má val vissza él ve alá ren delt jét
a) fe gyel mi fe nyí tés sel sújt ja,
b) pa nasz jo gá nak gya kor lá sá ban kor lá toz za,
c) já ran dó sá gá ban meg rö vi dí ti, vagy anya gi lag meg ter -

he li,
d) ma gán cél ra igény be ve szi,

e) a töb bi ek hez ké pest elõ nyö sebb vagy hát rá nyo sabb
bá nás mód ban részesíti,
vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ.

Elöl já rói gon dos ko dás el mu lasz tá sa

360. § (1) Aki elöl já rói kö te les sé gét az ál tal sze gi meg,
hogy az alá ren delt jé nek anya gi el lá tá sá ra vagy fe nye ge tõ
ve szély tõl meg óvá sá ra, il le tõ leg meg men té sé re szük sé ges
in téz ke dést el mu laszt ja, amennyi ben sú lyo sabb bûn cse -
lek mény nem va ló sul meg, vét sé get kö vet el, és egy évig
terjedõ szabadságvesztéssel büntetendõ.

(2) A bün te tés bûn tett mi att öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés, ha a bûn cse lek -
mény a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hátránnyal
jár.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att – az ott tett
meg kü lön böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

Elöl já rói in téz ke dés el mu lasz tá sa

361. § (1) Aki elöl já rói kö te les sé gét meg szeg ve
a) az alá ren delt kö te les ség sze gé sé nek vagy bûn cse lek -

mé nyé nek meg aka dá lyo zá sá ra, il let ve a fe le lõs ség re vo -
nás ra,

b) a szol gá la ti ren det, a fe gyel met vagy a köz biz ton sá -
got fe nye ge tõ za var leküzdésére
a szük sé ges in téz ke dést el mu laszt ja, vét sé get kö vet el, és
egy évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2) Ha a bûn cse lek mény a szol gá lat ra, a fe gye lem re
vagy a köz biz ton ság ra je len tõs hát ránnyal jár, a bün te tés
bûn tett mi att öt évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc évig
ter je dõ szabadságvesztés.

(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att – az ott tett
meg kü lön böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

El len õr zés el mu lasz tá sa

362. § (1) Aki elöl já rói kö te les sé gét az ál tal sze gi meg,
hogy az alá ren delt jét szol gá la tá nak tel je sí té sé ben nem el -
len õr zi, és ez a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re je len tõs hát -
ránnyal jár, vét sé get kö vet el, és egy évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel büntetendõ.

(2) Ha a bûn cse lek mény a szol gá lat ra vagy a fe gye lem re 
kü lö nö sen nagy hát ránnyal jár, a bün te tés bûn tett mi att öt
évig, há bo rú ide jén két év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés. 
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(3) Aki a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott bûn cse lek -
ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el, vét ség mi att – az ott tett
meg kü lön böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig
ter je dõ sza bad ság vesz tés sel büntetendõ.

IV. cím
A harc ké pes sé get ve szé lyez te tõ bûn cse lek mé nyek

Harc ké szült ség ve szé lyez te té se

363. § (1) Aki az ala ku lat harc ké szült sé gét köz vet le nül
ve szé lyez te ti az ál tal, hogy szol gá la ti kö te les sé gé nek meg -
sze gé sé vel 

a) nem gon dos ko dik a szük sé ges fegy ver zet, har ci fel -
sze re lés vagy más ha di anyag biz to sí tá sá ról vagy kész le té -
nek megóvásáról,

b) fon tos fegy ver ze tet, har ci fel sze re lést vagy más fon -
tos ha di anya got meg sem mi sít, hasz nál ha tat lan ná tesz,
vagy ren del te té sé tõl egyéb módon elvon,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig, há bo rú ide jén két
év tõl nyolc évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

(2)736 Ha a bûn cse lek mény a szol gá lat ra kü lö nö sen nagy 
hát ránnyal jár, a bün te tés két év tõl nyolc évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés, há bo rú ide jén tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ
vagy élet fogy tig tartó szabadságvesztés.

(3) Aki a bûn cse lek ményt gon dat lan ság ból kö ve ti el,
vét ség mi att az (1) be kez dés ese tén – az ott tett meg kü lön -
böz te tés sze rint – egy évig, il let ve há rom évig, a (2) be kez -
dés ese tén – az ott tett meg kü lön böz te tés sze rint – há rom
évig, il let ve öt évig ter je dõ szabadságvesztéssel  bünte -
tendõ. 

Pa rancs no ki kö te les ség sze gés

364. §737 Aki harc hely zet ben, pa rancs no ki kö te les sé gé -
nek meg sze gé sé vel

a) az alá ren delt ka to ná kat az el len ség nek meg ad ja vagy
el fog ni engedi,

b) a rá bí zott fon tos harc ál lást, be ren de zést, harc esz közt, 
vagy más ha di anya got kény sze rí tõ szük ség nél kül meg -
sem mi sí ti, vagy az el len ség nek hasz nál ha tó állapotban
átengedi,

736 A 363. § (2) be kez dé sé bõl a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si
nem elõ írá sát az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg -
sem mi sí tet te.

737 A 364. §-ból a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írá sát
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

c) nem fej ti ki az el len ség gel szem ben azt az el len ál lást,
amely re ké pes,
bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig ter je dõ vagy
élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ.

Ki bú vás a har ci kö te les ség tel je sí té se alól

365. §738 Aki há bo rú ban har ci kö te les sé gé nek tel je sí té se 
alól

a) szol gá la ti he lyé nek ön ké nyes el ha gyá sá val, el rej tõ -
zés sel vagy meg fu ta mo dás sal,

b) harc kép te len ség szán dé kos elõ idé zé sé vel vagy meg -
té vesz tõ ma ga tar tás sal,

c) harc esz kö ze el ha gyá sá val, meg ron gá lá sá val vagy al -
kal ma zá sá nak el mu lasz tá sá val,

d) az el len ség nek ön kén tes meg adás sal,
e) szol gá la ti kö te les sé gé nek egyéb sú lyos  megszegé -

sével
ki von ja ma gát, bûn tet tet kö vet el, és tíz év tõl ti zen öt évig
ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ.

Har ci szel lem bom lasz tá sa

366. § (1) Aki há bo rú ide jén a ka to nák kö zött elé ge det -
len sé get szít, kis hi tû sé get kelt, vagy ri asz tó hírt ter jeszt,
bûn tet tet kö vet el, és egy év tõl öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés sel büntetendõ.

(2) A bün te tés öt év tõl ti zen öt évig ter je dõ sza bad ság -
vesz tés, ha a bûn cse lek mény

a) harc hely zet ben ka to nák elé ge det len sé gét vagy egyéb 
kö te les ség sze gé sét váltja ki,

b) a szol gá lat ra más je len tõs hát ránnyal jár.

Ér tel me zõ ren del ke zés

367. § E fe je zet al kal ma zá sá ban ka to nai szol gá la ton a
122. § (1) be kez dé sé ben meg je lölt sze mé lyek ál tal tel je sí -
tett szol gá la tot kell érteni.

368. §739 E fe je zet al kal ma zá sá ban harc hely ze ten a Ma -
gyar Hon véd ség ka to nai szer ve ze té nek kül föl di al kal ma -
zá sát is ér te ni kell.

738 A 365. §-ból a ha lál bün te tést, mint ki szab ha tó bün te té si nem elõ írá sát
az Al kot mány bí ró ság 23/1990. (X. 31.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

739 A 368. §-t az 1998: LXXXVII. tör vény 81. §-a ik tat ta be, szö ve gét a
2004: CXXXI. tör vény 19. §-a ál la pí tot ta meg.
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1998. évi XIX. tör vény
a bün te tõ el já rás ról1

(Egy sé ges szer ke zet be foglalt szöveg)2

ELSÕ RÉSZ

I. Fe je zet
ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEK

Az el já rá si fel ada tok meg osz lá sa

1. § A bün te tõ el já rás ban a vád, a vé de lem és az ítél ke zés 
egy más tól elkülönül.

A bí ró ság el já rá sá nak alap ja

2. §3 (1) A bí ró ság az ítél ke zés so rán tör vé nyes vád alap -
ján jár el.

(2) Tör vé nyes a vád, ha a vád eme lés re jo go sult a bí ró -
ság hoz in té zett in dít vá nyá ban meg ha tá ro zott sze mély
pon to san kö rül írt, bün te tõ tör vény be üt kö zõ cse lek mé nye
mi att a bí ró sá gi eljárás lefolytatását kezdeményezi.

(3) A bí ró ság csak an nak a sze mély nek a bün te tõ jo gi fe -
le lõs sé gé rõl dönt het, aki el len vá dat emel tek, és csak olyan 
cse lek mény mi att, ame lyet a vád tartalmaz.

(4) A bí ró ság kö te les a vá dat ki me rí te ni, a vá don túl nem 
ter jesz ked het, de nincs köt ve a vád ló nak a vád tár gyá vá
tett cse lek mény Btk. sze rin ti mi nõ sí té sé re, a bün te tés ki -
sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra vonatkozó in dít -
vá nyá hoz.

Jog a bí ró ság el já rá sá hoz és a jog or vos la ti jog4

3. § (1) Min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy az el le ne
emelt vád ról bí ró ság döntsön.

(2)5 Bûn cse lek mény el kö ve té se mi att bár ki nek a fe le -
lõs sé gét meg ál la pí ta ni, és emi att ve le szem ben bün te tést
ki szab ni egye dül a bíróság jogosult.

(3)6 Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, a bí ró ság, az ügyész
és a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tai, va la mint az ügyész és a
nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé sei el len, il le tõ leg, ha e tör -

vény azt le he tõ vé te szi, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság
in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa miatt jogorvoslatnak van
helye.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá ro za tai el len ren des jog -
or vos lat nak nincs helye.

A bi zo nyí tá si te her

4. §7 (1) A vád bi zo nyí tá sa a vád lót ter he li.
(2) A két sé get ki zá ró an nem bi zo nyí tott tény nem ér té -

kel he tõ a ter helt terhére.

A vé de lem jo ga

5. § (1) A ter hel tet meg il le ti a vé de lem joga.
(2) Min den ki nek jo ga van ah hoz, hogy sza bad lá bon vé -

de kez zék. E jo got kor lá toz ni, il le tõ leg bár ki nek a sza bad -
sá gát el von ni csak az e tör vény ben meg ha tá ro zott ok ból és 
a tör vény ben meg ha tá ro zott eljárás alapján lehet.

(3)8 A ter helt sze mé lye sen vé de kez het, és a vé del mét az
el já rás bár mely sza ka szá ban vé dõ is el lát hat ja. A bí ró ság,
az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság biz to sít ja, hogy az, aki vel
szem ben a bün te tõ el já rást foly tat ják, az e tör vény ben
meghatározott módon védekezhessék.

(4) A vé dõ el já rá sa az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben kötelezõ.

A hi va tal ból va ló el já rás, a bün te tõ el já rás meg in dí tá sa
és a bün te tõ el já rás aka dá lyai9

6. § (1) A bí ró ság nak, az ügyész nek és a nyo mo zó ha tó -
ság nak kö te les sé ge, hogy az e tör vény ben meg ál la pí tott
fel té te lek ese tén a bün te tõ el já rást meg in dít sa, il le tõ leg az
eljárást lefolytassa.

(2) Bün te tõ el já rás csak bûn cse lek mény gya nú ja alap -
ján, és csak az el len in dít ha tó, akit bûn cse lek mény meg ala -
po zott gyanúja terhel.

(3)10 Bün te tõ el já rást nem le het in dí ta ni, a már meg in -
dult bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni, vagy fel men tõ íté -
le tet kell hozni, ha

a) a cse lek mény nem bûn cse lek mény, vagy azt nem a
ter helt (fel je len tett sze mély) kö vet te el,

b) nem ál la pít ha tó meg bûn cse lek mény el kö ve té se, il le -
tõ leg az, hogy a bûn cse lek ményt a ter helt (fel je len tett sze -
mély) követte el,

7 A 4. § a 2006: LI. tör vény 3. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

8 Az 5. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
9 A 6. § al cí mét a 2002: I. tör vény 3. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.
10 A 6. § (3)–(5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 3. §-ának (2) be kez dé se ik -

tat ta be.
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1 A tör vényt az Or szág gyû lés 1998. már ci us 10-én fo gad ta el. Ki hir det ve
a Ma gyar Köz löny 1998. évi 23. szá má ban.

2 A tör vény mó do sí tá sok kal egy sé ges szer ke zet be fog lalt szö ve gé nek a
Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét a 2002: I. tör vény 308. §-ának
(5) be kez dé se, a 2003: II. tör vény 88. §-ának (5) be kez dé se, majd a 2006:
LI. tör vény 285. § (4) be kez dé se ren del te el.

3 A 2. § a 2006: LI. tör vény 1. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

4 A 3. § elõt ti al cím a 2006: LI. tör vény 2. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

5 A 3. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 1. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
6 A 3. § (3)–(4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 2. §-ának (2) be kez dé se ik -

tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



c) – az e tör vény ben meg ha tá ro zott ki vé te lek kel – bün -
tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg szün te tõ ok áll fenn,

d)11 a ter helt cse lek mé nyét már jog erõ sen el bí rál ták, ki -
vé ve a Ne gye dik Rész ben, va la mint a XXIX. Fe je zet II. és
III. Cí mé ben meg ha tá ro zott el já rá sok ese tét.

(4) A Ne gye dik Rész ben meg ha tá ro zott el já rá so kat
(rend kí vü li jog or vos lat) ki vé ve, a (3) be kez dés d) pont ja
az irány adó ak kor is, ha az el kö ve tõ egy cse lek mé nye több
bûn cse lek ményt va ló sít meg, a bí ró ság azon ban – a vád
sze rin ti mi nõ sí tés nek meg fe le lõ en – nem a vád ira ti tény ál -
lás sze rint meg ál la pít ha tó va la mennyi bûncselekmény
miatt állapítja meg a terhelt bûnösségét.

(5) Az zal szem ben, aki nek a fe le lõs sé gét a bí ró ság sza -
bály sér té si el já rás ban ho zott ha tá ro za tá val ál la pí tot ta meg, 
azo nos tény ál lás mel lett bün te tõ el já rás – a sza bály sér té -
sek rõl szó ló tör vény ben meg ha tá ro zott per újí tá si el já rás12

lefolytatása elõtt – nem indítható.

Az ár tat lan ság vé lel me

7. § Sen ki sem te kint he tõ bû nös nek mind ad dig, amíg a
bû nös sé gét a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá ban nem  álla pí -
totta meg.

Az ön vád ra kö te le zés ti lal ma

8. § Sen ki sem kö te lez he tõ ar ra, hogy ön ma gát ter he lõ
val lo mást te gyen, és ön ma ga el len bi zo nyí té kot  szolgál -
tasson.

Az anya nyelv hasz ná la ta

9. § (1) A bün te tõ el já rás nyel ve a ma gyar. A ma gyar
nyelv nem tu dá sa mi att sen kit sem ér het hátrány.

(2)13 A bün te tõ el já rás ban mind szó ban, mind írás ban
min den ki az anya nyel vét, tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi szer zõ dés alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott kör ben re -
gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vét, vagy – ha a ma gyar nyel -
vet nem is me ri – az ál ta la is mert ként megjelölt más
nyelvet használhatja.

(3) An nak a ha tá ro zat nak és más hi va ta los irat nak a le -
for dí tá sá ról, ame lyet e tör vény sze rint kéz be sí te ni kell, az
a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság gon dos ko -
dik, ame lyik a ha tá ro za tot meg hoz ta, il le tõ leg a hivatalos
iratot kibocsátotta.

11 A 6. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 4. §-ával meg ál la -
pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

12 Lásd az 1999: LXIX. tör vény 103. §-a (1) be kez dé sé nek e) pont ját.
13 A 9. § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 4. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.

(4)14 Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a kéz be sí -
ten dõ ira tot nem kell le for dí ta ni, ha er rõl az érin tett ki fe je -
zet ten lemond.

A bün te tõ jo gi fe le lõs ség ön ál ló el bí rá lá sa

10. § Ab ban a kér dés ben, hogy a ter helt kö ve tett-e el és
mi lyen bûn cse lek ményt, a bí ró sá got, az ügyészt, a nyo mo -
zó ha tó sá got nem kö ti a más el já rás ban, így kü lö nö sen a
pol gá ri el já rás ban, a sza bály sér té si vagy a fe gyel mi el já -
rás ban ho zott ha tá ro zat, il le tõ leg az abban megállapított
tényállás.

A tör vény ha tá lya

11. § (1) A bün te tõ el já rást a cse lek mény el bí rá lá sa kor
ha tály ban lé võ tör vény sze rint kell lefolytatni.

(2) A ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tar to zó ügyek ben
[a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló 1978. évi IV. tör vény (a 
to váb bi ak ban: Btk.) 3. és 4. §] az el já rást e tör vény sze rint
kell lefolytatni.

II. Fe je zet
A BÍRÓSÁG

A bí ró ság fel ada ta

12. § (1) A bí ró ság fel ada ta az igaz ság szol gál ta tás.
(2) Bí ró ság dönt – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke -

zik – a sza bad ság el vo nás sal, il let ve sza bad ság kor lá to zás -
sal já ró kény szer in téz ke dé sek rõl.

(3) A bí ró ság az e tör vény ben meg ha tá ro zott más fel -
ada to kat is ellát.

(4) A vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság fel ada ta it – ha e
tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a nyo mo zá si bí ró lát ja el.

Az el já ró bí ró sá gok

13. § (1) El sõ fo kon a he lyi bí ró ság és a me gyei bí ró ság
jár el.

(2) Má sod fo kon jár el
a) a me gyei bí ró ság a he lyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó

ügyekben,
b) az íté lõ táb la a me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó

ügyekben,
c)15 ha e tör vény az íté lõ táb la ha tá ro za ta el le ni fel leb be -

zést le he tõ vé te szi, a Leg fel sõbb Bí ró ság az íté lõ táb la ha -
tás kö ré be tartozó ügyekben.

14 A 9. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 5. §-a ik tat ta be. A ren del ke zés 
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

15 A 13. § (2) be kez dé sé nek c) pont ját a 2002: I. tör vény 5. §-ának (1) be -
kez dé se ik tat ta be.
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(3)16 Har mad fo kon jár el
a) az íté lõ táb la azok ban az ügyek ben, ame lyek ben má -

sod fo kon a me gyei bí ró ság járt el,
b) a Leg fel sõbb Bí ró ság azok ban az ügyek ben, ame -

lyek ben má sod fo kon az íté lõ táb la járt el.
(4)17 Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben az el sõ

fo kú bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügyek ben az egyes bí ró,
il let ve a ta nács el nö ke he lyett ön ál ló alá írá si jog gal bí ró sá -
gi tit kár is el jár hat. A bí ró ság el já rá sá ra irány adó, e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ren del ke zé se ket ilyen esetben a
bírósági titkár eljárására kell alkalmazni.

(5)18 Kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ese tek ben,
ön ál ló alá írá si jog gal, tár gya lá son kí vül – a bí ró irá nyí tá sa
és fel ügye le te mel lett – bí ró sá gi ügy in té zõ is el jár hat. A bí -
ró ság el já rá sá ra irány adó, e tör vény ben meg ha tá ro zott ren -
del ke zé se ket ilyen eset ben a bí ró sá gi ügy in té zõ el já rá sá ra
kell alkalmazni.19

A bí ró ság össze té te le

14. § (1) A he lyi bí ró ság
a)20 egy hi va tá sos bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta nács ban 

jár el, ha a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi vagy en -
nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést rendel,

b) ül nö kök köz re mû kö dé se nél kül (egyes bí ró ként) jár el 
az a) pont alá nem tar to zó esetben.

(2) A me gyei bí ró ság mint el sõ fo kú bí ró ság – ha e tör -
vény más képp nem ren del ke zik – egy hi va tá sos bí ró ból és
két ül nök bõl ál ló tanácsban jár el.

(3)21 A he lyi bí ró ság az (1) be kez dés b) pont ja ese té ben
egy hi va tá sos bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta nács ban is el -
jár hat, ha meg ál la pít ja, hogy a vád tár gyá vá tett bûn cse lek -
mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en ho gyan mi nõ sül het,
vagy ha az egyes bí ró az ügyet a bíróság tanácsa elé utalta.

(4) A me gyei bí ró ság mint el sõ fo kú bí ró ság – az e tör -
vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben – két hi va tá sos bí ró ból
és há rom ül nök bõl ál ló tanácsban járhat el.

(5)22 A má sod fo kú és a har mad fo kú bí ró ság há rom hi va -
tá sos bí ró ból ál ló ta nács ban jár el. A Leg fel sõbb Bí ró ság
há rom, il le tõ leg ha e tör vény így ren del ke zik, öt hi va tá sos
bíróból álló tanácsban jár el.

16 A 13. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 6. §-a ik tat ta be. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

17 A 13. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg, szá mo zá sát (3) be kez dés rõl (4) be kez dés re a 2006: LI.
tör vény 6. §-a 2006. jú li us 1. nap já val mó do sí tot ta.

18 A 13. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 5. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta
be, szá mo zá sát (4) be kez dés rõl (5) be kez dés re a 2006: LI. tör vény 6. §-a
2006. jú li us 1. nap já val mó do sí tot ta.

19 Lásd a 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de le tet.
20 A 14. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 6. §-ának (1) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
21 A 14. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 7. §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
22 A 14. § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 7. §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(6) Az egyes bí ró és a ta nács el nö ke hi va tá sos bí ró; az
ítél ke zés ben a hi va tá sos bí ró és az ül nö kök jo gai, kö te les -
sé gei azonosak.

(7) 23 A 17. § (5) és (6) be kez dé sé ben fel so rolt bûn cse -
lek mé nyek ese tén el sõ fo kon a ta nács el nö ke (egyes bí ró),
má sod fo kon és – a Leg fel sõbb Bí ró ság ki vé te lé vel – har -
mad fo kon a ta nács egyik tag ja az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Tanács által kijelölt bíró.

Az el sõ fo kú bí ró ság ha tás kö re

15. § El sõ fo kon a he lyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zik
azok nak a bûn cse lek mé nyek nek az el bí rá lá sa, ame lye ket e 
tör vény nem utal a me gyei bíróság hatáskörébe.

16. § (1)24 A me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar toz nak
a) azok a bûn cse lek mé nyek, ame lyek re a tör vény ti zen -

öt évig ter je dõ vagy élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ki -
sza bá sát is le he tõ vé teszi; valamint

b) az ál lam el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. X. Fe je zet);
c) az em be ri ség el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XI. Fe je -

zet);
d)25 az em ber ölés re irá nyu ló elõ ké szü let, a gon dat lan -

ság ból el kö ve tett em ber ölés [Btk. 166. § (3) és (4) bek.], az 
erõs fel in du lás ban el kö ve tett em ber ölés (Btk. 167. §), az
élet ve szélyt (ha lált) oko zó tes ti sér tés [Btk. 170. § (5) bek.
és (6) bek. har ma dik for du la ta], az em ber rab lás (Btk.
175/A. §), az em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B. §), az
egész ség ügyi be avat ko zás, az or vos tu do má nyi ku ta tás
rend je és az egész ség ügyi ön ren del ke zés el le ni bûn cse lek -
mé nyek (Btk. XII. Fe je zet II. Cím);

e)26 a vá lasz tás, a nép sza va zás és a né pi kez de mé nye zés
rend je el le ni bûn cse lek mény (Btk. 211. §), az ál lam ti tok és 
a szol gá la ti ti tok meg sér té se (Btk. XV. Fe je zet III. Cím), a
hi va ta li bûn cse lek mé nyek (Btk. XV. Fe je zet IV. Cím), a
nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõ szak (Btk. 232. §), 
a fo goly zen dü lés (Btk. 246. §), a nem zet kö zi bí ró ság elõtt
el kö ve tett igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mény (Btk.
249/B. §), a köz élet (nem zet kö zi köz élet) tisz ta sá ga el le ni
bûn cse lek mé nyek (Btk. XV. Fe je zet VII. és VIII. Cím);

f)27 a ter ror cse lek mény (Btk. 261. §), a nem zet kö zi gaz -
da sá gi ti la lom meg sze gé se (Btk. 261/A. §), a lé gi jár mû,
vas úti, ví zi, köz úti tö meg köz le ke dé si vagy tö me ges áru -
szál lí tás ra al kal mas jár mû ha ta lom ba ke rí té se (Btk.
262. §), a bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C. §);

23 A 14. § (7) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 7. §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. Lásd 
még az 1997: LXVII. tör vény 14. §-ának (3) be kez dé sét.

24 A 16. § (1) be kez dé sé nek a)–d) és g) pont ja, va la mint 2005. ja nu ár
1-jéig ha tá lyos h) pont ja a 2002: I. tör vény 7. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

25 A 16. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ból az „az új szü lött meg ölé se (Btk.
166/A. §),” szö veg rész a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

26 A 16. § (1) be kez dé sé nek e) és f) pont ja a 2003: II. tör vény 29. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

27 A 16. § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom
meg sze gé se” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek b)
pont ja ál la pí tot ta meg.
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g)28 a ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, il le tõ -
leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák for gal -
má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se (Btk. 287. §), a
benn fen tes ke res ke de lem (Btk. 299/A. §), a tõ ke be fek te té -
si csa lás (Btk. 299/B. §), a pi ra mis já ték szer ve zé se (Btk.
299/C. §), a pénz mo sás (Btk. 303. §)29;

h)30 a kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la dó va gyo ni hát -
rányt oko zó köz ve szély oko zás [Btk. 259. § (2) bek. b)
pont] és köz ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa [Btk. 
260. § (2) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen
je len tõs kárt oko zó szá mí tás tech ni kai rend szer és ada tok
el le ni bûn cse lek mény [Btk. 300/C. § (4) bek. b) és c)
pont], a kü lö nö sen nagy vagy ezt meg ha la dó mér té kû be -
vé tel csök ke nést oko zó adó csa lás [Btk. 310. § (4) bek. a)
pont], mun kál ta tás sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás 
[Btk. 310/A. § (4) bek.], és vissza élés jö ve dék kel [Btk.
311. § (4) bek. a) pont és 311. § (5) bek.], a kü lö nö sen
nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs ér té kû jö ve dé ki ter -
mék re el kö ve tett jö ve dé ki or gaz da ság [Btk. 311/A. § (3)
bek. a) pont és 311/A. § (4) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ -
leg a kü lö nö sen je len tõs ér té kû vám áru ra el kö ve tett csem -
pé szet és vám or gaz da ság [Btk. 312. § (3) bek. a) pont és
Btk. 312. § (4) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö -
sen je len tõs kárt oko zó kész pénz-he lyet te sí tõ fi ze té si esz -
köz zel vissza élés [Btk. 313/C. § (5) bek. a) pont és 313/C.
§ (6) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len -
tõs ér ték re el kö ve tett lo pás [Btk. 316. § (6) bek. a) pont és
316. § (7) bek.] és sik kasz tás [Btk. 317. § (6) bek. a) pont
és Btk. 317. § (7) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö -
nö sen je len tõs kárt oko zó csa lás [Btk. 318. § (6) bek. a)
pont és 318. § (7) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ leg a kü lö -
nö sen je len tõs va gyo ni hát rányt oko zó hût len ke ze lés
[Btk. 319. § (3) bek. c) és d) pont], a kü lö nö sen nagy, vagy
ezt meg ha la dó va gyo ni hát rányt oko zó ha nyag ke ze lés
[Btk. 320. § (2) bek.], a kü lö nö sen nagy, vagy ezt meg ha la -
dó ér ték re el kö ve tett rab lás [Btk. 321. § (4) bek. a) pont] és 
ki fosz tás [Btk. 322. § (3) bek. a) pont], a kü lö nö sen nagy,
il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs kárt oko zó ron gá lás [Btk.
324. § (5) bek. és 324. § (6) bek.], a kü lö nö sen nagy, il le tõ -
leg a kü lö nö sen je len tõs ér ték re el kö ve tett or gaz da ság
[Btk. 326. § (5) bek. a) pont és 326. § (6) bek.], a kü lö nö -

sen nagy, il le tõ leg a kü lö nö sen je len tõs va gyo ni hát rányt
oko zó szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok meg -
sér té se [Btk. 329/A. § (3) bek.] és ipar jog vé del mi jo gok
meg sér té se [Btk. 329/D. § (3) bek.];

i) a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó bûn cse lek -
mé nyek.

(2) Ha a ter helt kü lön bö zõ bí ró sá gok ha tás kö ré be  tar -
tozó bûn cse lek mé nye ket kö ve tett el, a me gyei bíróság
jár el.

Az el sõ fo kú bí ró ság il le té kes sé ge

17. § (1)31 Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az el -
já rás ra az a bí ró ság il le té kes, amely nek a te rü le tén a bûn -
cse lek ményt el kö vet ték. A bí ró sá gok il le té kes sé gi te rü le -
tét a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szóló tör -
vény határozza meg.

(2) Ha a bûn cse lek ményt több bí ró ság te rü le tén kö vet -
ték el, vagy az el kö ve tés he lye nem ál la pít ha tó meg, az
azo nos ha tás kö rû bí ró sá gok kö zül az jár el, ame lyik az
ügy ben – a nyo mo zá si bí ró el já rá sát ide nem ért ve – ko ráb -
ban in téz ke dett (meg elõ zés). Ha az el kö ve tés he lye a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt is mert té vá lik, az el já rást az
ügyész, a ter helt, a vé dõ, a pót ma gán vád ló vagy a ma gán -
vád ló in dít vá nyá ra az a bíróság folytatja, amelynek a
területén a bûncselekményt elkövették.

(3)32 Az el já rás ra az a bí ró ság is il le té kes, amely nek te -
rü le tén a ter helt la kik, ha az ügyész, a ma gán vád ló vagy –
ha e tör vény más ként nem ren del ke zik – a pót ma gán vád ló
ott emel vádat.

(4) Több ter helt ese té ben a ter hel tek egyi ké re il le té kes
bí ró ság a töb bi ter helt tel szem ben is el jár hat, ha ez a ha tás -
kö rét nem ha lad ja meg. Ha több ilyen bí ró ság van, a
megelõzés az irányadó.

(5)33 A fog lal ko zás kö ré ben el kö ve tett ve szé lyez te tés
(Btk. 171. §), a köz le ke dé si bûn cse lek mé nyek (Btk. XIII.
Fe je zet) – ki vé ve az it tas vagy bó dult ál la pot ban el kö ve tett 
jár mû ve ze tést (Btk. 188. § (1) bek.] és a jár mû ve ze tés til -
tott át en ge dé sét [Btk. 189. § (1) bek.] –, a köz le ke dés kö ré -
ben el kö ve tett, de nem a Btk. XIII. Fe je ze té ben meg ha tá -
ro zott bûn cse lek mény, a kis ko rú ve szé lyez te té se (Btk.
195. §), a köz ve szély oko zás (Btk. 259. §), va la mint a köz -
ér de kû üzem mû kö dé sé nek meg za va rá sa (Btk. 260. §) ese -
tén a me gyei bí ró ság szék he lyén lé võ he lyi bí ró ság, a Fõ -
vá ro si Bí ró ság te rü le tén a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság
jár el. E bíróságok illetékessége e bûncselekmények miatt
a megye, illetõleg a fõváros területére terjed ki.

31 A 17. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény 8.
§-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. Lásd az 1997: LXVI. tör vény mel lék le té nek
I. ré szét.

32 A 17. § (3)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 8. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

33 A 17. § (5) be kez dé se a 2003: II. tör vény 29. §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.
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28 A 16. § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a „benn fen tes ke res ke de lem” és
a „ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, il le tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú
ter mé kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se”
szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja ál la pí -
tot ta meg.

29 A 16. § (1) be kez dé sé nek g) pont já ból „a pénz ha mi sí tás (Btk. 304. §) és
a bé lyeg ha mi sí tás (Btk. 307. §);” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

30 A 16. § (1) be kez dé sé nek h) pont ját a 2003: II. tör vény 29. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi h) pont je lö lé sét i) pont ra mó do sí -
tot ta. A 16. § (1) be kez dé sé nek h) pont já ban a „kü lö nö sen nagy vagy ezt
meg ha la dó mér té kû be vé tel csök ke nést oko zó adó csa lás” és a „mun kál ta tás -
sal össze füg gés ben el kö ve tett adó csa lás [Btk. 310/A. § (4) bek.]” szö veg -
részt a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja ál la pí tot ta meg
és a „tár sa da lom-biz to sí tá si, egész ség biz to sí tá si vagy nyug díj já ru lék fi ze té si
kö te le zett ség meg sér té se [Btk. 310/B. § (3) bek.]” szö veg részt a 2005: XCI.
tör vény 29. §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.



(6)34 Vissza élés ra dio ak tív anyag gal (Btk. 264. §),
vissza élés nuk le á ris lé te sít mény üze mel te té sé vel (Btk.
264/A. §), vissza élés atom ener gia al kal ma zá sá val (Btk.
264/B. §), és a gaz da sá gi bûn cse lek mé nyek (Btk. XVII.
Fe je zet) ese tén – ki vé ve a pénz ügyi bûn cse lek mé nye ket
(Btk. XVII. Fe je zet III. Cím) – a me gyei bí ró ság szék he -
lyén lé võ he lyi bí ró ság, a Fõ vá ro si Bí ró ság te rü le tén a Pes -
ti Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság jár el. E bí ró sá gok il le té kes -
sé ge e bûncselekmények miatt a megye, illetõleg a fõváros
területére terjed ki.

(7) Ha a ter helt kü lön bö zõ bí ró sá gok il le té kes sé ge alá
tar to zó bûn cse lek mé nye ket kö ve tett el, az a bí ró ság jár el,
amely va la me lyik bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra az (5)–(6)
bekezdés szerint illetékes.

(8)35 Az el kö ve tõ re il le té kes bí ró ság il le té kes sé ge a
bûn pár to ló ra és az or gaz dá ra is kiterjed.

18. § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül el kö ve -
tett bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra az a bí ró ság il le té kes,
amely nek a te rü le tén a ter helt la kik, vagy tar tóz ko dik, en -
nek hi á nyá ban az a bí ró ság, amelynek a területén fogva
tartják.

(2) Ha a ter helt a bûn cse lek ményt a Ma gyar Köz tár sa -
ság ha tá ra in kí vül kö vet te el, és az el já rást a tá vol lé té ben
foly tat ják, az a bí ró ság il le té kes, amely nek a te rü le tén a
ter helt utol já ra lakott, vagy tartózkodott.

(3)36 Ha az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak alap ján az
el já rás ra il le té kes bí ró ság nem ál la pít ha tó meg, a he lyi bí -
ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a Pes ti Köz pon ti Ke rü le -
ti Bí ró ság, me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tartozó ügyben a
Fõvárosi Bíróság jár el.

A ha tás kör és az il le té kes ség vizs gá la ta

19. § A bí ró ság a ha tás kö rét és az il le té kes sé gét hi va tal -
ból vizsgálja.

Az el já ró bí ró ság ki je lö lé se

20. § (1) A bí ró sá gok kö zött fel me rült ha tás kö ri vagy il -
le té kes sé gi össze üt kö zés ese té ben az el já ró bí ró sá got az
ügyész in dít vá nyá nak be szer zé se után ki kell jelölni.

(2) A ki je lö lés rõl

a) a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná csa ha tá roz, ha az
össze üt kö zés a te rü le tén le võ he lyi bí ró sá gok között,

34 A 17. § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 8. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

35 A 17. § (8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 8. §-ának (3) be kez dé se  ik -
tatta be.

36 A 18. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 8. §-a ik tat ta be. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

b)37 az íté lõ táb la ha tá roz, ha a ha tás kö ri össze üt kö zés a
te rü le tén lé võ me gyei bí ró ság és he lyi bí ró ság kö zött,
avagy az il le té kes sé gi össze üt kö zés a te rü le tén lé võ me -
gyei bí ró sá gok vagy a te rü le tén lé võ kü lön bö zõ me gyei bí -
ró sá gok te rü le tén lé võ he lyi bí ró sá gok kö zött,

c) a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá roz, ha a ha tás kö ri össze üt -
kö zés a kü lön bö zõ íté lõ táb lák hoz tar to zó me gyei bí ró sá -
gok és he lyi bí ró sá gok, a me gyei bí ró ság ka to nai ta ná csa
és a me gyei bí ró ság más ta ná csa, il le tõ leg más me gyei bí -
ró ság, a me gyei bí ró ság és az íté lõ táb la, a Fõ vá ro si Íté lõ -
táb la ka to nai ta ná csa és az íté lõ táb la más ta ná csa, il le tõ leg
más íté lõ táb la, a Leg fel sõbb Bí ró ság és az íté lõ táb la,
avagy az il le té kes sé gi össze üt kö zés az íté lõ táb lák vagy kü -
lön bö zõ ítélõtáblákhoz tartozó megyei bíróságok, illetõleg 
helyi bíróságok között merül fel.

(3) Az el já ró bí ró sá got a Leg fel sõbb Bí ró ság je lö li ki
ak kor is, ha az il le té kes sé get meg ha tá ro zó kö rül mé nyek
nem állapíthatók meg.

A bí ró ki zá rá sa

21. § (1) Bí ró ként nem jár hat el,
a) aki az ügy ben mint ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság

tag ja járt el, va la mint az ügy ben el járt vagy el já ró ügyész -
nek vagy a nyo mo zó ha tó ság tag já nak a hozzátartozója,

b) aki az ügy ben mint ter helt, vé dõ, to váb bá sér tett, ma -
gán vád ló, pót ma gán vád ló, ma gán fél, fel je len tõ vagy mint
ezek kép vi se lõ je vesz, vagy vett részt, va la mint aki ezek
hozzátartozója,

c) aki az ügy ben mint ta nú vagy szak ér tõ, il le tõ leg szak -
ta nács adó vesz, vagy vett részt,

d) aki az ügy ben kü lön tör vény38 alap ján tit kos in for má -
ció gyûj tés en ge dé lye zé sé rõl dön tött, te kin tet nél kül ar ra,
hogy a tit kos in for má ció gyûj tés sel szer zett ada to kat a bün -
te tõ el já rás ban felhasználták-e,

e) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból
nem vár ha tó.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé sei a nyo mo zá si bí ró ra is
irány adók.

(3) Az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott ese te ken kívül
a) a bí ró ság to váb bi el já rá sá ból ki van zár va, aki az ügy -

ben nyo mo zá si bí ró ként járt el,
b)39 a má sod fo kú el já rás ból ki van zár va az a bí ró, aki az

ügy el sõ fo kú, a har mad fo kú el já rás ból pe dig az, aki az
ügy el sõ fo kú vagy má sod fo kú el bí rá lá sá ban részt vett,

37 A 20. § (2) be kez dé sé nek b) és c) pont ja a 2002: XXII. tör vény
2. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

38 Lásd az 1994: XXXIV. tör vény 71. §-át, a 2004: XIX. tör vény 31. §-át,
az 1997: XXXII. tör vény 59. §-át, va la mint az 1995: CXXV. tör vény
58. §-ának (1) be kez dé sét.

39 A 21. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 9. §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.
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c)40 a ha tá lyon kí vül he lye zés foly tán meg is mé telt el já -
rás ból ki van zár va az a bí ró is, aki a ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro zat vagy a meg ala po zat lan sá ga mi att ha tá lyon kí -
vül he lye zett ha tá ro zat meghozatalában részt vett,

d)41 a per újí tás el ren de lé se foly tán meg is mé telt el sõ fo -
kú vagy má sod fo kú el já rás ból ki van zár va az a bí ró is, aki
a per újí tást el ren de lõ ha tá ro zat vagy a per újí tás sal tá ma -
dott ha tá ro zat meghozatalában részt vett,

e)42 a rend kí vü li jog or vos la ti el já rás ból ki van zár va az a 
bí ró, aki a rend kí vü li jog or vos lat tal meg tá ma dott ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ban részt vett.

(4) A (3) be kez dés ese tén az ügy el bí rá lá sá ból ki van
zár va az a bí ró is, aki nek hoz zá tar to zó ja vett részt a meg tá -
ma dott ha tá ro zat meghozatalában.

(5)43 A (3) be kez dés c) pont ja ese tén a meg is mé telt el já -
rás alap ján ho zott íté let fe lül bí rá la tá ból nincs ki zár va az a
bí ró, aki a ha tá lyon kí vül he lye zõ ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban részt vett.

(6)44 A (3) be kez dés e) pont ja ese tén nem ki zá rá si ok, ha
az alap ügy ben a bí ró olyan ha tá ro zat meg ho za ta lá ban vett
részt, ame lyet a rend kí vü li jog or vos la ti in dít vány nem érint.

22. §45 Nem jár hat el az ügy ben – a Leg fel sõbb Bí ró ság
ki vé te lé vel – az a bí ró ság, amely nek el nö ké vel, il le tõ leg
el nök he lyet te sé vel szem ben a 21. § (1) be kez dé sé nek
a)–c) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si ok me rült fel.

23. § (1) A bí ró a ve le szem ben fel me rült ki zá rá si okot, a 
ta nács el nö ke a ta nács tag já val szem ben fel me rült és a tu -
do má sá ra ju tott ki zá rá si okot kö te les a bí ró ság el nö ké nek
haladéktalanul bejelenteni.

(2) A ki zá rá si okot az ügyész, a ter helt, a vé dõ, to váb bá
a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán fél, va -
la mint ezek kép vi se lõ je is bejelentheti.

(3)46 A (2) be kez dés ben meg je lölt sze mély a 21. §
(1) be kez dé sé nek e) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si okot a 
tár gya lás meg kez dé se után csak ak kor ér vé nye sít he ti, ha
va ló szí nû sí ti, hogy a be je len tés alap já ul szol gá ló tény rõl a
tár gya lás meg kez dé se után szer zett tudomást, és ha azt
nyomban bejelenti.

40 A 21. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI tör vény 9. §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha -
tály ba.

41 A 21. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI tör vény 9. §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép
ha tály ba.

42 A 21. § (3) be kez dé sé nek e) – ere de ti leg d) – pont ja a 2002: I. tör vény
10. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg, je lö lé sét d) pont ról e)
pont ra a 2006:  LI. tör vény 9. §-ának (1) be kez dé se 2006. áp ri lis 1. nap já val
mó do sí tot ta.

43 A 21. § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 9. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

44 A 21. § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 9. §-ának (3) be kez dé se ik tat -
ta be. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

45 A 22. § a 2002: XXII. tör vény 2. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott, 
il le tõ leg a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont já val mó do sí tott
szö veg (az „el nö ké vel és el nök he lyet te sé vel” szö veg rész „el nö ké vel, il le tõ -
leg el nök he lyet te sé vel” szö veg re mó do sult).

46 A 23. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 12. §-a ik tat ta be, és egy ide jû -
leg az ere de ti (3) be kez dés szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do sí tot ta.

(4) A bí ró ság el nö ke a tu do má sá ra ju tott ki zá rá si ok
 miatt a bí ró ki zá rá sát hi va tal ból kezdeményezi.

(5)47 A 21. § (1) be kez dé sé nek d) pont já ban meg ha tá ro -
zott ki zá rá si ok fenn ál lá sa ese tén a kü lön tör vény sze rin ti
ti tok tar tá si kö te le zett ség a bí rót az ügyel osz tást vég zõ
vezetõjével szemben nem köti.

24. § (1)48 A bí ró az ügy ben a ki zá rá si ok be je len té sé tõl
kezd ve nem jár hat el, ha a ki zá rá si okot ma ga vagy rá vo -
nat ko zó an a ta nács elnöke jelenti be.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lal ta kat ki vé ve a bí ró a be je -
len tés el in té zé sé ig az ügy ben el jár hat, de az ügy dön tõ ha -
tá ro zat meg ho za ta lá ban nem vehet részt.

(3) A bí ró a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kor lá to zás
nél kül jár hat el, ha a be je len tõ a ki zá rás meg ta ga dá sa után
a 21. § (1) és (3) be kez dé sé nek ugyan azon pont já ra ala pí -
tott újabb be je len tést tesz a bíró kizárása iránt.

(4) A bí ró ság el nö ke in téz ke dik más bí ró ki je lö lé se
iránt, ha a bí ró a ki zá rá si okot ma ga vagy rá vo nat ko zó an a
ta nács el nö ke je len tet te be, vagy a bí ró a ki zá rá sá hoz hoz -
zá já rult. Eb ben az eset ben a ki zá rás ról nem kell külön
határozatot hozni.

(5)49 A ki zá rás irán ti be je len tés a (4) be kez dés ben sza -
bá lyo zott mó don nem in téz he tõ el, ha

a) azt a bí ró ság egyes bí rá ja el len je len tet ték be, azt a bí -
ró ság má sik bí ró ból és két ül nök bõl álló tanácsa,

b) a bí ró ság ta ná csa el len irá nyul, azt a bí ró ság má sik
tanácsa

bí rál ja el.

(6)50 A 22. §-ban sza bá lyo zott eset ben, vagy ha a bí ró -
ság nak nincs olyan ta ná csa, amely re a ki zá rá si ok nem vo -
nat ko zik, a ki zá rás ról a má sod fo kú bí ró ság, ha pe dig a ki -
zá rás irán ti be je len tés a má sod fo kú bí ró ság ra, vagy ar ra is
vo nat ko zik, a har mad fo kú bí ró ság ha tá roz. Ha a ki zá rá si
ok az íté lõ táb lá ra mint har mad fo kú bí ró ság ra, vagy ar ra is
vo nat ko zik, a ki zá rás ról a Leg fel sõbb Bí ró ság ha tá roz. Ha
a ki zá rás irán ti bejelentésnek helyt adnak, az eljáró bíróság 
kijelölésére a 20. § irányadó.

(7)51 A ki zá rás ról a bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz. Ha a
ki zá rás irán ti be je len tést nem a bí ró tet te, vagy a ki zá rá sá -
hoz nem já rult hoz zá, be kell sze rez ni a bíró nyilatkozatát.

(8) A ki zá rást ki mon dó ha tá ro zat el len jog or vos lat nak
nincs he lye, a ki zá rás meg ta ga dá sát az ügy dön tõ ha tá ro zat
el le ni jog or vos lat ban lehet sérelmezni.

47 A 23. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 10. §-a ik tat ta be. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

48 A 24. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 13. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

49 A 24. § (5) be kez dé se a 2006: LI tör vény 11. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

50 A 24. § (6) be kez dé se a 2006: LI tör vény 11. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

51 A 24. § (7) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI tör vény
11. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.
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25. § Ha a vé dõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán -
vád ló, a ma gán fél vagy a kép vi se lõ jük az ügy ben ugyan -
azon bí ró el len is mé tel ten alap ta la nul je lent be ki zá rá si
okot, a ki zá rást meg ta ga dó ha tá ro zat ban rend bír ság gal
sújt ha tó.

26. § (1) A bí ró ki zá rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az
ül nök re is irányadók.

(2) A nyo mo zá si bí ró ki zá rá sá ra a 23–25. § ren del ke zé -
se it kell al kal maz ni; a nyo mo zá si bí ró azon ban, ha a ve le
szem ben be je len tett ok alap ján a ki zá rá sá hoz nem já rult
hoz zá, az ügy ben a be je len tés elintézéséig eljárhat.

27. §52 A bí ró ki zá rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok irány -
adók a bí ró sá gi tit kár, a jegy zõ könyv ve ze tõ és a bí ró sá gi
ügy in té zõ ki zá rá sá ra is.

III. Fe je zet
AZ ÜGYÉSZ

Az ügyész fel ada ta

28. §53 (1) Az ügyész a köz vád ló. Az ügyész kö te les sé -
ge, hogy mind a ter hel tet ter he lõ és men tõ, mind a bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé get sú lyo sí tó és eny hí tõ kö rül mé nye ket az el -
já rás min den sza ka szá ban fi gye lem be ve gye.

(2) Az ügyész azo kat a jo go kat gya ko rol ja, ame lyek azt
az ügyész sé get il le tik, ahol az ügyész mûködik.

(3) Az ügyész a vád eme lés fel té te le i nek meg ál la pí tá sa
vé gett nyo mo zást vé gez tet vagy nyomoz.

(4) Ha a nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást
vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket [35. § (2) bek.], az
ügyész fel ügyel ar ra, hogy azt e tör vény ren del ke zé se it
meg tart va vé gez zék, az el já rás ban részt ve võ sze mé lyek a
jo ga i kat ér vé nye sít hes sék.54 Ennek érdekében az ügyész

a)55 nyo mo zást vagy fel je len tés ki egé szí tést ren del het
el, an nak le foly ta tá sá val a nyo mo zó ha tó sá got bíz hat ja
meg, a nyo mo zó ha tó sá got – an nak il le té kes sé gi te rü le tén
– nyo mo zá si cse lek mé nyek vég zé sé re vagy to váb bi nyo -
mo zás ra, a nyo mo zás nak az ál ta la megjelölt határidõn
belüli befejezésére utasíthatja,

b) a nyo mo zá si cse lek mé nyek nél je len le het, a nyo mo -
zás ira ta i ba be te kint het, azo kat magához kérheti,

c) a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tát meg vál toz tat hat ja
vagy ha tá lyon kí vül he lyez he ti, a nyo mo zó ha tó ság ha tá -
ro za ta el len a hoz zá meg kül dött panaszokat elbírálja,

52 A 27. § a 2002: I. tör vény 14. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
53 A 28. § a 2002: I. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
54 Lásd a 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást.
55 A 28. § (4) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI tör vény 12. §-ának (1) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

d) a fel je len tést el uta sít hat ja, a nyo mo zást meg szün tet -
he ti, a nyo mo zó ha tó sá got a nyo mo zás meg szün te té sé re
utasíthatja,

e) az el já rást ma gá hoz von hat ja.

(5) Ha az ügyész nyo moz, bár mely nyo mo zó ha tó sá got
– an nak il le té kes sé gi te rü le tén – nyo mo zá si cse lek mény
el vég zé sé re uta sít hat ja, a leg fõbb ügyész az ügy ügyész sé -
gi nyo mo zá sa so rán más nyo mo zó ha tó sá gok tag ja it az or -
szá gos ve ze tõ egyet ér té sé vel igény be veheti.56

(6) Az ügyész el len õr zi a bün te tõ el já rás so rán el ren delt,
a sze mé lyes sza bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val
já ró kény szer in téz ke dé sek tör vé nyes vég re haj tá sát.57

(7) Az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek
ese tén vá dat emel, és a bí ró ság elõtt – a ma gán vád és a pót -
ma gán vád ese tét ki vé ve – a vá dat kép vi se li, vagy dönt a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról, il le tõ leg rész be ni mel lõ zé sé rõl. 
[Az ügyész az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén 
vá dat emel, és a bí ró ság elõtt – a ma gán vád és a pót ma -
gán vád ese tét ki vé ve – a vá dat kép vi se li, vagy dönt a köz -
ve tí tõi el já rás ra uta lás ról, a vád eme lés el ha lasz tá sá ról, il -
le tõ leg rész be ni mel lõ zé sé rõl.]58 Az ügyész a vá dat el ejt -
he ti vagy mó do sít hat ja. Az ügyész az ügy ira ta it a bí ró sá gi
el já rás ban meg te kint he ti, és in dít vány té te li jog il le ti meg
az ügyben felmerült minden olyan kérdésben, amelyben a
bíróság dönt.59

29. § Ki zá ró lag az ügyész ség vég zi a nyo mo zást a kö -
vet ke zõ bûn cse lek mé nyek miatt:

a)60 a köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes sé get
él ve zõ sze mély [551. § (1) bek.], a nem zet kö zi jo gon ala -
pu ló men tes sé get él ve zõ sze mély [553. § (1) bek.] ál tal el -
kö ve tett bûn cse lek mény, a sé rel mük re el kö ve tett hi va ta los 
sze mély el le ni erõ szak, a mû kö dé sük kel kap cso lat ban el -
le nük el kö ve tett más bûn cse lek mény, to váb bá a nem zet -
kö zi leg védett személy elleni erõszak (Btk. 232. §),

b) a bí ró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi tit kár, fo -
gal ma zó és ügy in té zõ, az ügyész sé gi nyo mo zó, az ön ál ló
és a me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes, a
köz jegy zõ és a köz jegy zõ-he lyet tes, a rend õr ség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja el len el kö ve tett em ber ölés, hi va ta los sze -
mély el len el kö ve tett em ber rab lás, hi va ta los sze mély el le -
ni erõ szak, hi va ta los sze mély el len, hi va ta los el já rá sa alatt
el kö ve tett rab lás [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]

56 Lásd a 1/1992. Legf. Ü.-BM együt tes uta sí tást.
57 Lásd a 1/1990. Legf. Ü. uta sí tást.
58 A 28. § (7) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 12. §-ának

(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés a tör vény 285. §-ának
(3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

59 Lásd a 12/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást.
60 A 29. § a) és b) pont ja a 2003: II. tör vény 30. §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
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c)61 a rend õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag já nak ki vé te lé -
vel a b) pont ban fel so rol tak ál tal el kö ve tett bár mi lyen bûn -
cse lek mény, va la mint az ül nök nek az igaz ság szol gál ta tás -
sal össze füg gés ben elkövetett bûncselekménye,

d) a b) pont ban fel so rol tak vo nat ko zá sá ban el kö ve tett
vesz te ge tés [Btk. 253. § (1)–(2) bek.], a ve ze tõ be osz tá sú
vagy a fon to sabb ügyek ben in téz ke dés re hi va tott más hi -
va ta los sze mély ál tal el kö ve tett vesz te ge tés [Btk. 250. §
(2) bek. a) pont és (3) bek. má so dik té te le], a vesz te ge tés -
nek a Btk. 255. §-a sze rin ti alak za ta, a vesz te ge tés fel je len -
té sé nek el mu lasz tá sa (Btk. 255/B. §) és a befolyással
üzérkedés [Btk. 256. § (1) és (2) bek.],

e)62 a rend õr ség, a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet és a
pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos, a Ha tár õr -
ség hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú tag ja ál tal el kö ve -
tett, nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó bûn cse lek mény,
a Vám- és Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja, to váb -
bá a pénzügyi nyomozó által elkövetett bármilyen bûn cse -
lek mény,

f)63 az igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mé nyek
(Btk. XV. Fe je zet VI. Cím) kö zül a ha mis vád (Btk.
233-236. §), a ha tó ság fél re ve ze té se (Btk. 237. §), a ha mis
ta nú zás (Btk. 238-241. §), a ha mis ta nú zás ra fel hí vás (Btk.
242. §), a ha tó sá gi el já rás aka dá lyo zá sa (Btk. 242/A. §), a
men tõ kö rül mény el hall ga tá sa (Btk. 243. §), a hi va ta los
sze mély el já rá sa so rán el kö ve tett bûn pár to lás [Btk. 244. §
(3) bek. b) pont], az ügy vé di vissza élés (Btk. 247. §), a
zug ír ászat (Btk. 248. §), a nem zet kö zi bí ró ság elõtt el kö -
ve tett igaz ság szol gál ta tás el le ni bûn cse lek mény (Btk.
249/B. §),

g)64 a kül föl di hi va ta los sze mély (Btk. 137. § 3. pont ja)
el len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek, va la mint a nem zet kö zi
köz élet tisz ta sá ga el len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek (Btk.
XV. Fejezet VIII. Cím).

Az ügyész ség ha tás kö re és il le té kes sé ge

30. § (1)65 Az ügyész ség ha tás kö rét és il le té kes sé gét ál -
ta lá ban an nak a bí ró ság nak a ha tás kö re és il le té kes sé ge ha -
tá roz za meg, amely mel lett mû kö dik. Az ügyész ség szer -
ve ze tét kü lön tör vény alap ján a leg fõbb ügyész ha tá roz za
meg.66

(2) A kü lön bö zõ ügyész sé gek il le té kes sé gé be tar to zó
bûn cse lek mé nyek ese té ben az az ügyész ség jár el, ame lyik 
az ügy ben ko ráb ban intézkedett.

61 A 29. § c) és d) pont ja a 2002: I. tör vény 16. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

62 A 29. § e) pont ja a 2006: LI. tör vény 13. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

63 A 29. § f) pont ja a 2002: I. tör vény 16. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál -
la pí tott szö veg.

64 A 29. § g) pont ját a 2002: I. tör vény 16. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.
65 A 30. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 17. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg.
66 Lásd az 1972:V. tör vény 19. §-ának (3) be kez dé sét és a 25/2003.

(ÜK 12.) LÜ uta sí tást, va la mint a 2/2006. (ÜK. 1.) LÜ uta sí tást.

(3)67 A leg fõbb ügyész vagy a fe let tes ügyész ren del ke -
zé se alap ján az ügyész olyan ügy ben is el jár hat, amely re a
ha tás kö re vagy az il le té kes sé ge egyéb ként nem terjed ki.

(4) Az ügyész sé gek kö zött fel me rült ha tás kö ri vagy il le -
té kes sé gi össze üt kö zés ese tén az el já ró ügyész sé get a fe -
let tes ügyész jelöli ki.

Az ügyész ki zá rá sa

31. § (1) A bün te tõ ügy ben ügyész ként nem jár hat el,

a) aki az ügy ben mint bí ró járt el, va la mint az ügy ben el -
járt vagy el já ró bí ró hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint ter helt, vé dõ, to váb bá sér tett, ma -
gán vád ló, pót ma gán vád ló, ma gán fél, fel je len tõ vagy mint
kép vi se lõ jük vesz, vagy vett részt, il le tõ leg ezek hoz zá tar -
to zó ja, 

c) aki az ügy ben mint ta nú vagy szak ér tõ, va la mint
szak ta nács adó vesz, vagy vett részt,

d) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból
nem vár ha tó.

(2) A per újí tá si el já rás ból ki van zár va az az ügyész, aki
az alap ügy ben a nyo mo zást tel je sí tet te, egyes nyo mo zá si
cse lek mé nye ket vég zett, vá dat emelt, il le tõ leg a vádat kép -
vi sel te. 

(3) Nem ki zá rá si ok, ha az ügyész a hi va ta li ha tás kö ré -
ben tu do má sá ra ju tott bûn cse lek mény mi att tett fel je len -
tést. 

(4)68 Nem jár hat el az ügy ben – a Leg fõbb Ügyész ség
ki vé te lé vel – az az ügyész ség, amely nek a ve ze tõ jé vel
vagy ve ze tõ he lyet te sé vel szem ben az (1) be kez dés a)
vagy b) pont já ban sza bá lyo zott kizárási ok merült fel.

(5)69 Ha az (1) be kez dés a) és b) pont já ban sza bá lyo zott
ki zá rá si ok a me gyei fõ ügyésszel vagy fõ ügyész-he lyet tes -
sel szem ben me rült fel, a me gyei fõ ügyész ség te rü le tén lé -
võ he lyi ügyész ség az ügyben nem járhat el.

32. § (1)70 Az ügyész a ve le szem ben fel me rült ki zá rá si
okot kö te les az ügyész ség ve ze tõ jé nek ha la dék ta la nul be -
je len te ni. A ki zá rá si ok be je len té sé tõl kezd ve az ügyész az
ügyben nem járhat el.

(2) A ki zá rá si okot a ter helt, a vé dõ, to váb bá a sér tett, a
ma gán vád ló, a ma gán fél, va la mint a sér tett, a ma gán vád ló
és a ma gán fél kép vi se lõ je is bejelentheti.

(3) Az ügyész ség ve ze tõ je a tu do má sá ra ju tott ki zá rá si
ok mi att az ügyész ki zá rá sát hi va tal ból kezdeményezi.

67 A 30. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 14. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

68 A 31. § (4) be kez dé se a 2002: XXII. tör vény 2. §-ának (4) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

69 A 31. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 18. §-a ik tat ta be.
70 A 32. § (1)–(3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 19. §-a ik tat ta be, és egy -

ide jû leg az ere de ti (1)–(2) be kez dés szá mo zá sát (4)–(5) be kez dés re mó do sí -
tot ta.
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(4) Ha az ügyész a ki zá rá si okot nem ma ga je len tet te be,
a be je len tés el in té zé sé ig az ügy ben el jár hat, de – a 31. §
(1) be kez dé sé nek d) pont já ban sza bá lyo zott ki zá rá si ok ki -
vé te lé vel – a fel je len tést nem uta sít hat ja el, a nyo mo zást
nem szün tet he ti meg, kény szer in téz ke dést nem al kal maz -
hat, vádat nem emelhet, és a vádat nem képviselheti.

(5) Az ügyész ki zá rá sá ról az ügyész ség ve ze tõ je, az
ügyész ség ve ze tõ jé nek ki zá rá sá ról a fe let tes ügyész ség
vezetõje határoz.

33. §71 (1) Az ügyész a 32. § (4) be kez dé sé ben sza bá lyo -
zott kor lá to zás nél kül jár hat el, ha a be je len tõ a ki zá rás
meg ta ga dá sa után az ügyész ki zá rá sa iránt a 31. § (1) be -
kez dé sé nek ugyan azon pont já ra, il let ve (2) be kez dé sé re
ala pí tott újabb be je len tést tesz.

(2) Ha a ter helt, a vé dõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a ma -
gán fél, vagy a sér tett, a ma gán vád ló, il le tõ leg a ma gán fél
kép vi se lõ je az ügy ben ugyan azon ügyész el len is mé tel ten
alap ta la nul je lent be ki zá rá si okot, a ki zá rást meg ta ga dó
határozatban rendbírsággal sújtható.

34. §72 Az ügyész ki zá rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok
irány adók az ügyész sé gi nyo mo zó, az ügyész sé gi tit kár, az 
ügyész sé gi fo gal ma zó, az ügyész sé gi ügy in té zõ és a jegy -
zõ könyv ve ze tõ ki zá rá sá ra is.

IV. Fe je zet
A NYOMOZÓ HATÓSÁG

A nyo mo zó ha tó ság fel ada ta

35. § (1) A nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zást az ügyész
ren del ke zé se alap ján vagy ön ál ló an végzi.

(2)73 A nyo mo zó ha tó ság ön ál ló an vé gez nyo mo zást
vagy egyes nyo mo zá si cse lek mé nye ket, ha a bûn cse lek -
ményt ma ga ész lel te, a fel je len tést ná la tett ék, vagy ar ról
más mó don ma ga szer zett tu do mást, to váb bá ha az ügyész
a fel je len tés ki egé szí té sét, il let ve a nyo mo zás lefolytatását
a hatáskörébe utalta.

A nyo mo zó ha tó sá gok

36. § (1) Az ál ta lá nos nyo mo zó ha tó ság a rend õr ség.
(2)74 A Vám- és Pénz ügy õr ség vég zi a nyo mo zást a kö -

vet ke zõ bûn cse lek mé nyek miatt:
a)75 nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom meg sze gé se (Btk.

261/A. §), ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, il le -

tõ leg ket tõs fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák
 forgalmára vo nat ko zó kö te le zett ség meg sze gé se (Btk.
287. §), en ge dély nél kü li kül ke res ke del mi te vé keny ség
(Btk. 298. §), vissza élés jö ve dék kel (Btk. 311. §), jö ve dé ki 
or gaz da ság (Btk. 311/A. §), jö ve dék kel vissza élés  elõsegí -
tése (Btk. 311/B. §), csem pé szet és vám or gaz da ság (Btk.
312. §), 

b)76 áru ha mis meg je lö lé se (Btk. 296. §), bi tor lás (Btk.
329. §), szer zõi vagy szer zõi jog hoz kap cso ló dó jo gok
meg sér té se (Btk. 329/A. §), szer zõi vagy szer zõi jog hoz
kap cso ló dó jo gok vé del mét biz to sí tó mû sza ki in téz ke dés
ki ját szá sa (Btk. 329/B. §), jog ke ze lé si adat meg ha mi sí tá sa
(Btk. 329/C. §) és ipar jog vé del mi jo gok meg sér té se (Btk.
329/D. §), ha azt a Vám- és Pénz ügy õr ség ész le li, vagy a
feljelentést a Vám- és Pénzügyõrségnél teszik meg,

c)77 adó csa lás (Btk. 310. §), csa lás (Btk. 318. §), ha azt a
Vám- és Pénz ügy õr ség ha tás kö ré be tar to zó adó ra,  járu -
lékra vagy költ ség ve té si tá mo ga tás ra követik el, 

d) az a)–c) pon tok ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mé -
nyek kel össze füg gés ben el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tás
(Btk. 274. §), ma gán ok irat-ha mi sí tás (Btk. 276. §), egye di
azo no sí tó jel meg ha mi sí tá sa (Btk. 277/A. §) és bé lyeg ha -
mi sí tás (Btk. 307. §),

e) az or szág te rü le té re be ho za tal lal, az or szág te rü le té rõl 
ki vi tel lel, va la mint az or szág te rü le tén át vi tel lel el kö ve tett
vissza élés ká bí tó szer rel (Btk. 282–282/C. §) és a vissza -
élés ká bí tó szer elõ ál lí tá sá hoz hasz nált anyag gal (Btk.
283/A. §), ha a bûn cse lek ményt a Vám- és Pénz ügy õr ség
ész le li, vagy a feljelentést a Vám- és Pénzügyõrségnél
teszik meg.

(3)78 A sze mé lyi sza bad ság meg sér té se (Btk. 175. §), az
em ber ke res ke de lem (Btk. 175/B. §), a be uta zá si és tar tóz -
ko dá si ti la lom meg sér té se (Btk. 214. §), a jog el le nes tar -
tóz ko dás elõ se gí té se (Btk. 214/A. §), az em ber csem pé szés
(Btk. 218. §), a ha tár jel ron gá lás (Btk. 220. §), az úti ok -
mány, to váb bá az or szág ba be uta zás ra, az or szá gon át uta -
zás ra, vagy az or szág ból ki uta zás ra jo go sí tó más ok irat te -
kin te té ben el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tás (Btk. 274. §), a
vissza élés ok irat tal (Btk. 277. §), a fegy ver csem pé szet
(Btk. 263/B. §) és a fel so rolt bûn cse lek mé nyek kel kap cso -
la tos bûn szer ve zet ben rész vé tel (Btk. 263/C. §) nyo mo zá -
sát a Ha tár õr ség vég zi, ha a bûn cse lek ményt a Ha tár õr ség
a ha tár ren dé szet tel kap cso la tos te vé keny sé ge so rán  ész -
leli, vagy a fel so rolt – a Határõrség határrendészettel kap -
cso la tos tevékenységéhez kötõdõ – bûncselekmények
miatti feljelentést a Határõrségnél teszik meg.

75 A 36. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban a „nem zet kö zi gaz da sá gi ti la lom
meg sze gé se” és a „ha di tech ni kai esz kö zök és szol gál ta tá sok, il le tõ leg ket tõs
fel hasz ná lá sú ter mé kek és tech no ló gi ák for gal má ra vo nat ko zó kö te le zett -
ség meg sze gé se” szö veg részt a 2005: XCI. tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek
b) pont ja ál la pí tot ta meg.

76 A 36. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja 2006: LI. tör vény 17. §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

77 A 36. § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban az „adó csa lás” szö veg részt a
2005: XCI. tör vény 29. §-a (3) be kez dé sé nek b) pont ja ál la pí tot ta meg.

78 A 36. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 17. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

318 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám

71 A 33. § a 2002: I. tör vény 20. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
72 A 34. § a 2006: LI. tör vény 15. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke -

zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
73 A 35. § (2) be kez dé se 2006: LI. tör vény 16. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
74 A 36. § (2) be kez dé se a 2003: II. tör vény 31. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.



(4)79 Kül föl dön lé võ ma gyar ke res ke del mi ha jón, il le tõ -
leg pol gá ri lé gi jár mû vön ma gyar ál lam pol gár vagy – a
Btk. 3. §-ának (2) be kez dé sé ben, il let ve 4. §-ában meg ha -
tá ro zott eset ben – bár ki ál tal el kö ve tett bûn cse lek mény
mi att a ha jó, il le tõ leg a lé gi jár mû pa rancs no ka jo go sult a
nyo mo zó hatóságra vonatkozó rendelkezések al kal ma zá -
sá ra.

(5)80 A nyo mo zó ha tó sá gok a leg fõbb ügyész en ge dé -
lyé vel a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén
az Eu ró pai Unió tag ál la ma i nak nyo mo zó ha tó sá gai rész -
vé te lé vel egy ügy re vagy ügyek meg ha tá ro zott cso port ja i -
ra kö zös nyo mo zó cso por tot alakíthatnak, illetõleg abban
részt vehetnek.

A nyo mo zó ha tó ság ha tás kö re és il le té kes sé ge

37. § (1) A nyo mo zó ha tó sá gok ha tás kö rét és il le té kes -
sé gét kü lön jog sza bály ha tá roz za meg.81

(2)82 A 36. § (1)–(3) be kez dé se sze rin ti nyo mo zó ha tó -
sá gok kö zött fel me rült ha tás kö ri össze üt kö zés ese tén, va -
la mint, ha a rend õr ség, a Vám- és Pénz ügy õr ség vagy a
Ha tár õr ség ha tás kö ré be tar to zó bûn cse lek ménnyel hal ma -
zat ban olyan bûn cse lek mény is meg va ló sult, amely nek
nyo mo zá sá ra e nyo mo zó ha tó ság ha tás kö re nem ter jed ki,
és az el já rás el kü lö ní té se nem cél sze rû, az el já ró nyo mo zó
ha tó sá got az il le té kes ügyész je lö li ki. El já ró nyo mo zó ha -
tó ság ként az ügyész olyan nyo mo zó ha tó sá got is ki je löl -
het, amely nek hatásköre a 36. § (2)–(3) bekezdése alapján
a bûncselekmény nyomozására egyébként nem terjed ki.

(3)83 A nyo mo zó ha tó sá gok a ve ze tõ ik meg ál la po dá sa
alap ján az ügyész jó vá ha gyá sá val egy ügy re vagy ügyek
meg ha tá ro zott cso port ja i ra kö zös nyo mo zó csoportot hoz -
hat nak létre.

A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sa

38. § (1) A bün te tõ ügy ben a nyo mo zó ha tó ság tag ja ként 
nem jár hat el,

a) aki az ügy ben mint bí ró járt el, va la mint az ügy ben el -
járt vagy el já ró bí ró hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint ter helt, vé dõ, to váb bá sér tett, ma -
gán vád ló, pót ma gán vád ló, ma gán fél vagy azok kép vi se lõ -
je ként vesz, vagy vett részt, va la mint ezek hoz zá tar to zó ja,

79 A 36. § ere de ti (4) be kez dé se a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé -
nek a) pont ja alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba. A 36. § (5) be kez -
dé se a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dés nek b) pont ja alap ján a (4) szá -
mo zás ra mó do sul.

80 A 36. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 17. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

81 Lásd a 15/1994. (VII. 14.) BM ren de le tet, az 1/2004. (I. 9.) BM–IM
együt tes ren de le tet és a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes ren de le tet.

82 A 37. § (2) be kez dé se a 2003: II. tör vény 32. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

83 A 37. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 23. §-ának (2) be kez dé se ik tat -
ta be.

c) aki az ügy ben mint ta nú vagy szak ér tõ vesz, vagy vett 
részt,

d) aki tõl az ügy el fo gu lat lan meg íté lé se egyéb ok ból
nem vár ha tó.

(2) A per újí tás so rán el ren delt nyo mo zás ból a nyo mo zó
ha tó ság nak az alap ügy ben el járt tag ja is ki van zárva.

(3) Nem ki zá rá si ok, ha a nyo mo zó ha tó ság tag ja a szol -
gá la ti fel ada ta tel je sí té se so rán tu do má sá ra ju tott bûn cse -
lek mény miatt tett feljelentést.

(4) Nem jár hat el az ügy ben az a nyo mo zó ha tó ság,
amely nek ve ze tõ jé vel szem ben a 38. § (1) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott ki zá rá si ok me rül fel. Ha a ki zá rá si ok az or -
szá gos ha tás kö rû nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ jé vel szem ben
me rül fel, a nyomozást az ügyészség végzi.

39. § (1) Ha a nyo mo zó ha tó ság tag ja a ki zá rá si okot
nem ma ga je len tet te be, a be je len tés el in té zé sé ig az ügy -
ben el jár hat, de kény szer in téz ke dést nem alkalmazhat.

(2) A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sá ról a nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je, az utób bi ki zá rá sá ról a fe let tes nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je ha tá roz. Az or szá gos ha tás kö rû nyo mo zó 
ha tó ság ve ze tõ jé nek kizárásáról az illetékes ügyész ha tá -
roz. 

40. §84 A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sá ra egye -
bek ben a 32. § (1)–(4) be kez dé sét és 33. §-át kell meg fe le -
lõ en al kal maz ni az zal, hogy rend bír ság ki sza bá sá ra az
ügyész jo go sult.

41. § A nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá rá sá ra  vonat -
kozó sza bá lyok irány adók a jegy zõ könyv ve ze tõ  ki zárá -
sára is.

V. Fe je zet
A BÜNTETÕELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVÕ

SZEMÉLYEK

42. §85 A bün te tõ el já rás ban – a II–IV. Fe je zet ben fel so -
rol ta kon kí vül – a ter helt, a vé dõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a
pót ma gán vád ló, a ma gán fél, az egyéb ér de kel tek, ezek
kép vi se lõi, va la mint a se gí tõk vesz nek részt.

A ter helt

43. § (1) A ter helt az, aki vel szem ben bün te tõ el já rást
foly tat nak. A ter helt a nyo mo zás so rán gya nú sí tott, a bí ró -
sá gi el já rás ban vád lott, a bün te tés jog erõs ki sza bá sa, il let -
ve a meg ro vás, pró bá ra bo csá tás vagy ja ví tó in té ze ti
nevelés jogerõs alkalmazása után elítélt.

84 A 40. § a 2002: I. tör vény 24. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
85 A 42. § a 2003: II. tör vény 33. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(2) A ter helt jo go sult ar ra, hogy
a) a gya nú sí tást, a vád tár gyát, il le tõ leg ezek vál to zá sát

kö zöl jék vele,
b) – ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – az el já rá si

cse lek mé nyek nél je len le gyen, az el já rás so rán az õt érin tõ
ira tok ba betekintsen,

c) meg fe le lõ idõt és le he tõ sé get kap jon a vé de ke zés re
va ló fel ké szü lés re,

d) a vé del mé re szol gá ló té nye ket az el já rás bár mely sza -
ka szá ban elõ ad ja, in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket tegyen,

e) jog or vos lat tal él jen,
f) a bün te tõ el já rá si jo ga i ról és kö te les sé ge i rõl a bí ró ság -

tól, az ügyész tõl és a nyo mo zó ha tó ság tól fel vi lá go sí tást
kapjon.

(3)86 A fog va lé võ ter helt jo go sult ar ra, hogy
a) a vé dõ jé vel, és ha kül föl di ál lam pol gár, az ál la má nak

kon zu li kép vi se lõ jé vel a kap cso la tot fel ve gye, ve le írás -
ban és szó ban el len õr zés nélkül érintkezzék,

b)87 a hoz zá tar to zó já val vagy – az el sõ fo kú bí ró ság nak
a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig az
ügyész, azt kö ve tõ en a bí ró ság ren del ke zé se alap ján – más
sze méllyel szó ban, sze mé lye sen fel ügye let mel lett, írás -
ban el len õr zés mel lett érint kez zék. A hoz zá tar to zó val va ló 
érint ke zés ki zá ró lag a bün te tõ el já rás ered mé nyes sé ge ér -
de ké ben kor lá toz ha tó vagy tilt ha tó meg.

(4) A (2) be kez dés c) pont sze rin ti jo go sult ság szem
elõtt tar tá sa mel lett a ter helt szá má ra úgy kell biz to sí ta ni a
fel ké szü lés le he tõ sé gét, hogy az ne jár jon az el já rás foly ta -
tá sá ra néz ve arány ta lan ne héz ség gel.

(5)88 A Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén élõ ter helt kö te les
a la kó he lyé nek, il let ve a tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét, és
an nak meg vál to zá sát az el köl tö zés után há rom mun ka na -
pon be lül an nál a bí ró ság nál, ügyész nél, il le tõ leg nyo mo zó 
ha tó ság nál be je len te ni, ame lyik ve le szem ben bün te tõ el já -
rást foly tat. En nek el mu lasz tá sa ese tén – ha eh hez e tör -
vény más jog kö vet kez ményt nem fûz – a ter helt rend bír -
ság gal sújt ha tó, és az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö te -
lez he tõ. Er re a ter hel tet a nyo mo zás so rán az el sõ ki hall ga -
tá sa kor, a bí ró sá gi el já rás ban a vád irat kéz be sí té se kor fi -
gyel mez tet ni kell.89

(6) Ha e tör vény a ter helt hoz zá tar to zó já nak (örö kö sé nek)
in dít vány té te li jo got biz to sít, a hoz zá tar to zó (örö kös) jo ga i ra 
a ter helt jo gai meg fe le lõ en irány adó ak. Ha a ter helt olyan
egy há zi sze mély volt, aki azon egy ház sza bá lyai sze rint,
amely hez éle té ben tar to zott, egy há zi rend vagy fo ga da lom
oká ból há zas sá got nem köt he tett, ha lá la után – hoz zá tar to zó
(örö kös) hi á nyá ban – az egye nes ági ro kon jo gai il le tik meg a 
volt egy há za sze rin ti egy há zi elöl já ró ját.

86 A 43. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 26. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

87 A 43. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 18. §-ának (1)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

88 A 43. § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 26. §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be.

89 A 43. § (5) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény
18. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

A vé dõ

44. §90 (1)91 Vé dõ ként meg ha tal ma zás vagy ki ren de lés
alap ján ügy véd, il le tõ leg kü lön tör vény ben fog lalt fel té te -
lek ese tén eu ró pai kö zös sé gi jo gász jár hat el.

(2) A ter helt ér de ké ben több vé dõ is el jár hat. Több vé dõ
ré szé re adott meg ha tal ma zás ese tén egy el já rá si cse lek mé -
nyen vagy jog nyi lat ko zat meg té te le kor a ter helt ér de ké ben 
– ha a meg ha tal ma zás ból más nem kö vet ke zik – az el já ró
meghatalmazott védõk bármelyike eljárhat.

(3) Ha a ter helt ér de ké ben több vé dõ jár el, kö zü lük a hi -
va ta los ira to kat – ide ért ve az idé zést és az ér te sí tést is – a
ve ze tõ vé dõ nek kell kéz be sí te ni, jog or vos la ti nyi lat ko zat -
ra és per be széd tar tá sá ra a ve ze tõ vé dõ vagy az ál ta la ki je -
lölt vé dõ jo go sult. Ve ze tõ vé dõ nek mind ad dig, amíg a vé -
dõk egy be hang zó an mást nem je löl nek meg, az ügy ben
meghatalmazást elsõként benyújtó védõt kell tekinteni.

(4) Több ter helt ér de ké ben ugyan az a vé dõ ak kor jár hat
el, ha a ter hel tek ér de kei nem el len té te sek.

(5)92 Ügy véd je lölt vé dõ ként, ügy véd mel lett vagy ügy -
véd he lyet te se ként a me gyei bí ró ság, az íté lõ táb la és a
Leg fel sõbb Bí ró ság nyil vá nos ülé sén, il le tõ leg tárgyalásán 
nem járhat el.

45. § (1) Nem le het vé dõ

a) a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán fél 
és kép vi se lõ jük, va la mint ezek hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint bí ró, ügyész vagy mint a nyo mo zó 
ha tó ság tag ja járt el, va la mint az ügy ben el járt vagy el já ró
bí ró nak, ügyész nek vagy a nyo mo zó ha tó ság tag já nak a
hozzátartozója,

c) aki a ter helt ér de ké vel el len té tes ma ga tar tást ta nú sí -
tott, vagy aki nek az ér de ke a ter hel té vel ellentétes,

d) aki az ügy ben szak ér tõ ként, il le tõ leg szak ta nács adó -
ként vesz vagy vett részt,

e)93 aki az ügy ben ta nú ként vesz vagy vett részt, ki vé ve,
ha a 81. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján nem volt ki -
hall gat ha tó, il let ve ha a 82. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján a ta nú val lo mást meg ta gad ta,

f)94 aki az ügy ben ter helt ként vesz részt.

(2) A ta nú ér de ké ben el já ró ügy véd ez zel egy ide jû leg
nem le het védõ.

(3) A vé dõ ki zá rá sá ról a bí ró ság ha tá roz.

90 A 44. § a 2002: I. tör vény 27. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
91 A 44. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 19. §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
92 A 44. § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 19. §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
93 A 45. § (1) be kez dé sé nek e) pont ja a 2003: II. tör vény 34. §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.
94 A 45. § (1) be kez dé sé nek f) pont ját a 2002: I. tör vény 28. §-a ik tat ta be.
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46. § A bün te tõ el já rás ban vé dõ rész vé te le kö te le zõ, ha
a)95 a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi vagy en nél sú -

lyo sabb sza bad ság vesz tést rendel,
b)96 a ter hel tet fog va tart ják,
c)97 a ter helt sü ket, né ma, vak vagy – a be szá mí tá si ké -

pes sé gé re te kin tet nél kül – kó ros elmeállapotú,
d) a ter helt a ma gyar nyel vet, il le tõ leg az el já rás nyel vét

nem ismeri,
e) a ter helt egyéb ok ból nem ké pes sze mé lye sen vé de -

kez ni,
f) e tör vény er rõl kü lön ren del ke zik.

47. § (1)98 Vé dõt el sõ sor ban a ter helt ha tal maz hat meg.
Meg ha tal ma zást a ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je vagy
nagy ko rú hoz zá tar to zó ja, kül föl di ál lam pol gár ter helt ese -
tén ha zá ja kon zu li tiszt vi se lõ je is ad hat. A meg ha tal ma -
zás ról a terheltet értesíteni kell.

(2)99 A meg ha tal ma zást ah hoz a bí ró ság hoz, ügyész hez, 
il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság hoz kell be nyúj ta ni, amely elõtt
a meg ha tal ma zás idõ pont já ban a bün te tõ el já rás fo lya mat -
ban van. A meg ha tal ma zott vé dõ a meg ha tal ma zás be nyúj -
tá sát követõen gyakorolhatja eljárási jogait.

(3) A ter helt a meg ha tal ma zást mind az ál ta la, mind a
más ál tal meg ha tal ma zott vé dõ tõl megvonhatja.

48. § (1)100 A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó
ha tó ság vé dõt ren del ki, ha a vé de lem kö te le zõ, és a ter -
helt nek nincs meg ha tal ma zott vé dõ je. A ter hel tet a ki ren -
de lést kö ve tõ en tá jé koz tat ni kell a vé dõ sze mé lyé rõl és el -
ér he tõ sé gé rõl. A 46. § b) pont ja ese tén a vé dõt leg ké sõbb a
ter helt el sõ ki hall ga tá sá ig ki kell ren del ni. A ki ren de lõ ha -
tá ro zat ban a vé dõt tá jé koz tat ni kell a ter helt fog va tar tá sá -
nak helyérõl, valamint kihallgatásának tervezett helyérõl
és idejérõl.

(2) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ak kor is vé dõt ren del ki, ha a vé de lem nem kö te le zõ, de a
ter helt vé dõ ki ren de lé sét azért ké ri, mert a jö ve del mi vi -
szo nyai mi att nem tud a védelmérõl gondoskodni.

(3)101 A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
a 47. § (1) be kez dé sé ben fel so rol tak ké rel mé re vagy hi va -
tal ból vé dõt ren del ki, ha ezt a ter helt ér de ké ben szük sé -
ges nek tartja.

95 A 46. § a) pont ját a 2006: LI. tör vény 20. §-a ik tat ta be, egy ben az ad di gi 
a)–e) pon tok je lö lé sét 2006. jú li us 1. nap já val b)–f) pon tok ra mó do sí tot ta.

96 A 46. § a) pont já ból „az õri zet be vé telt ki vé ve,” szö veg rész a 2003: II.
tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép
ha tály ba.

97 A 46. § b) pont ja a 2002: I. tör vény 29. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
98 A 47. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény

30. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
99 A 47. § (2) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 30. §-ának (2) be kez dé se ik tat -

ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sát (3) be kez dés re mó -
do sí tot ta.

100 A 48. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

101 A 48. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 31. §-ának (1) be kez dé se ik -
tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (3)–(6) be kez dés szá mo zá sát (4)–(7) be kez -
dés re mó do sí tot ta.

(4)102 Ha a ter helt, vagy más er re jo go sult a ter helt vé -
del mé rõl meg ha tal ma zás út ján gon dos ko dik, a bí ró ság, az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a vé dõ ki ren de lé sét
vissza von ja. A ki ren de lés a visszavonással hatályát veszti.

(5) A vé dõ ki ren de lé se el len nincs he lye jog or vos lat nak, 
de a ter helt – in do kol tan – más vé dõ ki ren de lé sét kér he ti.
A ké re lem rõl az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó -
ság dönt, amely elõtt az eljárás folyik.

(6) A ki ren delt vé dõ in do kolt eset ben kér he ti a fel men -
té sét a ki ren de lés alól. A ké re lem el fo ga dá sá ról az a bí ró -
ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság dönt, amely elõtt
az eljárás folyik.

(7)103 Ha a vé dõ a ki ren de lé sét kö ve tõ en he lyet test vesz
igény be, a he lyet te se ként el já ró sze mé lyé rõl ha la dék ta la -
nul tá jé koz tat ja a ter hel tet, il le tõ leg azt a bí ró sá got,
ügyészt vagy nyo mo zó ha tó sá got, amely elõtt az eljárás
folyik.

(8)104 Ha a ter helt fog va van, a ki ren delt vé dõ sze mé lyé -
rõl a ki ren de lõ ér te sí ti a fog va tar tást vég re haj tó intézetet.

(9)105 A ki ren delt vé dõ a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság elõtt az idé zés re, il le tõ leg az ér te sí tés re
tör tént meg je le né sé ért, az ira tok ta nul má nyo zá sá ért, va la -
mint a fog va tar tott ter helt tel a fog vatar tás he lyén tör té nõ
meg be szé lé sért dí ja zás ra, to váb bá költ ség té rí tés re jo go -
sult. 106

49. §107 (1)108 A ki ren de lés, il le tõ leg a meg ha tal ma zás
ha tá lya – ha a meg ha tal ma zás ból más nem tû nik ki – a bün -
te tõ el já rás jog erõs be fe je zé sé ig tart, de ki ter jed a  perújí -
tásra, a fe lül vizs gá lat ra, va la mint a kü lön le ges  eljárá -
sokra is.

(2) A vé dõ ki ren de lé se – az (1) be kez dés ben sza bá lyo -
zott ese ten kí vül – ak kor is az el já ró bí ró ság, ügyész, il le tõ -
leg nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta foly tán vesz ti ha tá lyát, ha
a ki ren de lés törvényi oka megszûnt.

50. § (1) A vé dõ kö te les
a) a ter helt tel a kap cso la tot ké se de lem nél kül fel ven ni,
b) a ter helt ér de ké ben min den tör vé nyes vé de ke zé si esz -

közt és mó dot kel lõ idõ ben felhasználni,
c) a ter hel tet a vé de ke zés tör vé nyes esz kö ze i rõl fel vi lá -

go sí ta ni, a jo ga i ról tájékoztatni,
d) a ter hel tet men tõ, il le tõ leg a fe le lõs sé gét eny hí tõ té -

nyek fel de rí té sét szorgalmazni.

102 A 48. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

103 A 48. § (7) be kez dé se a 2002:  I. tör vény 31. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

104 A 48. § (8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 31. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

105 A 48. § (9) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21. §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

106 Lásd a 7/2002. (III. 30.) IM ren de le tet.
107 A 49. § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 32. §-a (1) be kez dés je lö lés -

re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg a 49. §-ba (2) be kez dést ik ta tott be.
108 A 49. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 21. §-ának (4) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2)109 A vé dõ a vé de lem ér de ké ben az ügy ben tá jé ko -
zód hat, a jog sza bá lyok ban biz to sí tott le he tõ sé gek és fel té -
te lek ke re tei kö zött ada to kat sze rez het be és gyûjt het.

(3) A ter helt jo ga it a vé dõ je kü lön is gya ko rol hat ja, ki -
vé ve azo kat, ame lyek ér te lem sze rû en ki zá ró lag a terheltet
illetik.

A sér tett

51. § (1) Sér tett az, aki nek a jo gát vagy a jo gos ér de két a
bûn cse lek mény sér tet te vagy ve szé lyez tet te.

(2) A sér tett jo go sult ar ra, hogy
a) – ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – az el já rá si

cse lek mé nyek nél je len le gyen, az el já rás õt érin tõ ira ta i ba
betekintsen,

b) az el já rás bár mely sza ka szá ban in dít vá nyo kat és ész -
re vé te le ket tegyen,

c) a bün te tõ el já rá si jo ga i ról és kö te les sé ge i rõl a bí ró ság -
tól, az ügyész tõl és a nyo mo zó ha tó ság tól fel vi lá go sí tást
kapjon,

d) e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben jog or vos lat tal
éljen.

(3)110 Ha a sér tett akár a bün te tõ el já rás meg in dí tá sa
elõtt, akár azt kö ve tõ en meg halt, he lyé be egye nes ági ro ko -
na, há zas tár sa, élet tár sa vagy tör vé nyes kép vi se lõ je lép het, 
és gya ko rol hat ja a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo go -
kat. Ha a sér tett olyan egy há zi sze mély volt, aki azon egy -
ház sza bá lyai sze rint, amely hez éle té ben tar to zott, egy há zi 
rend vagy fo ga da lom oká ból há zas sá got nem köt he tett, ha -
lá la után – hoz zá tar to zó (örö kös) hi á nyá ban – az egye nes -
ági rokon jogai illetik meg a volt egyháza szerinti egyházi
elöljáróját.

A ma gán vád ló

52. § (1) Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik,
könnyû tes ti sér tés, ma gán ti tok meg sér té se, le vél ti tok
meg sér té se, rá gal ma zás, be csü let sér tés és ke gye let sér tés
ese tén a vá dat mint ma gán vád ló a sér tett kép vi se li, fel té ve, 
hogy az elkövetõ magánindítványra büntethetõ.

(2) A ma gán vád ló ha lá la ese tén he lyé be har minc na pon
be lül a hoz zá tar to zó ja léphet.

(3)111 Köl csö nö sen el kö ve tett könnyû tes ti sér tés, rá gal -
ma zás és be csü let sér tés mi att az egyik fél fel je len té sé re
meg in dí tott el já rás ban – a cse lek mé nyek sze mé lyi és szo -
ros tár gyi össze füg gé se ese tén – e tör vény ren del ke zé sei
sze rint ma gán in dít ványt elõ ter jesz tõ má sik fél vi szon vád -
ló ként jár el. Ahol e tör vény a ma gán vád ló ról rendelkezik,
ezen a viszonvádlót is érteni kell.

109 Az 50. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 33. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

110 Az 51. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 34. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

111 Az 52. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 35. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

(4)112 A be csü let sér tés és a rá gal ma zás köz vád ra ül dö -
zen dõ, ha hi va ta los sze mély sé rel mé re hi va ta los el já rá sa
alatt, il let ve emi att, vagy ha tó ság sé rel mé re hi va ta li mû kö -
dé sé vel összefüggésben követik el.

A pót ma gán vád ló

53. § (1)113 A sér tett az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben pót ma gán vád ló ként lép het fel, ha

a) az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a fel je len tést el -
uta sí tot ta, vagy a nyo mo zást meg szün tet te,

b) az ügyész a vád eme lést rész ben mel lõz te,

c) az ügyész a vá dat el ej tet te,

d)114 az ügyész a nyo mo zás ered mé nye ként köz vád ra ül -
dö zen dõ bûn cse lek ményt nem ál la pí tott meg, ezért nem
emelt vá dat, il le tõ leg a vád kép vi se le tét – ma gán vá das
 eljárásban el ren delt nyo mo zás eredményeként – nem
vette át,

e) az ügyész a tár gya lá son a vá dat azért ej tet te el, mert
meg íté lé se sze rint a bûn cse lek mény nem köz vád ra
üldözendõ.

(2) A pót ma gán vád ló ha lá la ese tén he lyé be – har minc
na pon be lül – egye nes ági ro ko na, há zas tár sa, élet tár sa
vagy tör vé nyes képviselõje léphet.

(3)115 Nem ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló meg -
szû né se ese tén he lyé be – a jog utód lás be kö vet kez té tõl szá -
mí tott har minc na pon be lül – a jogutódja léphet.

A ma gán fél

54. § (1) Ma gán fél az a sér tett, aki a bün te tõ el já rás ban
pol gá ri jo gi igényt ér vé nye sít.

(2) A ma gán fél a ter helt tel szem ben azt a pol gá ri jo gi
igényt ér vé nye sít he ti, amely a vád tár gyá vá tett cse lek -
mény kö vet kez té ben keletkezett.

(3) A pol gá ri jo gi igény egyéb tör vé nyes úton va ló ér vé -
nye sí té sét nem zár ja ki, hogy a sér tett ma gán fél ként nem
lépett fel.

(4)116 A pol gá ri jo gi igényt – a Pol gá ri per rend tar tás -
ban117 meg ha tá ro zott fel té te lek ese tén – az ügyész is ér vé -
nye sít he ti.

112 Az 52. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 22. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

113 Az 53. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 36. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

114 Az 53. § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja it a 2006: LI. tör vény
23. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

115 Az 53. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 23. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

116 Az 54. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 37. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

117 Lásd az 1952:III. tör vényt.
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(5)118

(6) Ha a sér tett meg halt, az örö kö se lép het fel ma gán fél -
ként, az 51. §-ban sza bá lyo zott jo gok azon ban csak a pol -
gá ri jo gi igény ér vé nye sí té sé vel kap cso lat ban illetik meg.

(7)119 Ha a pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí té sé vel kap cso la -
tos el já rá si kér dés rõl e tör vény nem ren del ke zik, a pol gá ri
el já rás sza bá lya it kell al kal maz ni, fel té ve, hogy azok e tör -
vénnyel, il le tõ leg a bün te tõ el já rás jel le gé vel nem el len té -
te sek. A ter helt a ma gán fél lel szem ben kö ve te lést nem ér -
vé nye sít het, be szá mí tá si ki fo gás sal nem él het. A ter helt és
a magánfél között létrejött egyezséget a bíróság nem hagy -
hat ja jóvá.

(8)120 A pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí té sé nek egyéb tör -
vé nyes út ra uta sí tá sa el len nincs he lye fel leb be zés nek.
A bí ró ság az íté let nek a pol gá ri jo gi igény re vo nat ko zó ré -
szét nem nyil vá nít hat ja elõ ze te sen vég re hajt ha tó nak. Az
el sõ fo kú el já rás ban be je len tett pol gá ri jo gi igényt a má -
sod fo kú el já rás ban kiterjeszteni, illetve összegét felemelni 
nem lehet.

Az egyéb ér de kel tek

55. §121 (1) Az, aki nek a jo gá ra vagy a jo gos ér de ké re a
bün te tõ el já rás ban ho zott ha tá ro zat köz vet len ha tás sal le -
het, az õt érin tõ kör ben in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket te -
het, a ha tá ro zat reá vo nat ko zó ren del ke zé se el len jog or -
vos lat tal él het, és a tár gya lá son meg je len het.

(2) Ha az el já rás olyan bûn cse lek mény mi att fo lyik,
amellyel kap cso lat ban el kob zás nak, il le tõ leg va gyon el -
kob zás nak van he lye, an nak az egyéb ér de kelt nek a jo ga i -
ra, aki az el ko boz ha tó, il le tõ leg az olyan do log tu laj do no -
sa, amely re va gyon el kob zás ren del he tõ el, a sér tett jo gai
[51. § (2) bek.] az irány adók.

(3) A (2) be kez dés ese té ben, ha a bí ró ság el kob zást, il le -
tõ leg va gyon el kob zást ren delt el, az egyéb ér de kelt az íté -
let jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ en a tu laj don jo gi igé nyét
egyéb tör vé nyes úton ér vé nye sít he ti.

A kép vi se lõk

56. §122 (1)123 A sér tett, a ma gán vád ló és az egyéb ér de -
kelt – ha e tör vény nem ír elõ sze mé lyes köz re mû kö dé si
kö te le zett sé get – a jo ga it a kép vi se lõ je út ján is gya ko rol -
hat ja. Kép vi se lõ ként meg ha tal ma zás alap ján ügy véd,
nagy ko rú hoz zá tar to zó, vagy kü lön tör vény ben er re fel jo -
go sí tott sze mély jár hat el.

118 Az 54. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

119 Az 57. § (7) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény 24. §-a
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

120 Az 54. § (8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 37. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

121 Az 55. § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 38. §-a (1) be kez dés je lö -
lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg az 55. §-ba (2) és (3) be kez dést ik ta tott be.

122 Az 56. § a 2002: I. tör vény 39. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
123 Az 56. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta a 2006: LI. tör vény

25. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Ha a sér tett, a ma gán vád ló vagy az egyéb ér de kelt
cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes, a
kép vi se le tét a tör vé nyes kép vi se lõ je lát ja el, ér dek el len tét
ese tén a Pol gá ri Tör vény könyv124 ren del ke zé sei az irány -
adók. Az e tör vény ben meg ha tá ro zott eset ben a kép vi se -
let re eseti gondnok is jogosult.

(3) Ál la mi szer vet és gaz dál ko dó szer ve ze tet a kép vi se -
let re fel jo go sí tott dol go zó ja, il le tõ leg az ügy in té zés re jo -
go sult tag ja vagy al kal ma zott ja is képviselhet.

(4)125 A pót ma gán vád ló ügy vé di kép vi se le te kö te le zõ,
ki vé ve, ha a ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló jo gi
szak vizs gá val ren del ke zik. Nem ter mé sze tes sze mély pót -
ma gán vád ló kép vi se le té nek el lá tá sá ra a sér tett ügy ve ze -
tés re vagy kép vi se let re fel jo go sí tott tag ja vagy tiszt ség vi -
se lõ je, il le tõ leg a sér tet tel al kal ma zot ti jog vi szony ban lévõ 
személy is jogosult, feltéve, hogy jogi szakvizsgával ren -
del ke zik. 

(5) A ma gán fél kép vi se le té re a pol gá ri el já rás jog sza bá -
lyai az irányadók.

(6) Nem le het kép vi se lõ az, aki köz ügyek tõl el til tás ha -
tá lya alatt áll. A nem ügy véd nagy ko rú hoz zá tar to zó a
meg ha tal ma zá sá hoz ha tó sá gi er köl csi bizonyítványt
csatol be.

57. §126 (1)127 Ügy véd nek meg ha tal ma zást a sér tett – ha -
lá la ese tén az 51. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak –, a
ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, az egyéb ér de kelt, il le tõ -
leg a fel so rol tak nagy ko rú hoz zá tar to zó ja, az 56. § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben a tör vé nyes kép vi se -
lõ, il le tõ leg a gyám ha tó ság, az 56. § (3) be kez dé se ese té -
ben az ál la mi szerv vagy gaz dál ko dó szer ve zet kép vi se let -
re fel jo go sí tott tag ja vagy al kal ma zott ja ad hat. A kü lön
tör vény alap ján kép vi se let el lá tá sá ra fel jo go sí tott sze -
mély nek és a nagy ko rú hoz zá tar to zó nak meg ha tal ma zást a 
sér tett, a ma gán vád ló és az egyéb ér de kelt sze mé lye sen
adhat.

(2) A meg ha tal ma zást írás ba kell fog lal ni, és azt a kép -
vi se lõ el sõ el já rá si cse lek mé nye elõtt kell be nyúj ta ni. Ha a
kép vi se lõ a meg ha tal ma zás be nyúj tá sát el mu laszt ja, en nek 
pót lá sá ra egy al ka lom mal, leg fel jebb nyolc na pos ha tár idõ
ki tû zé sé vel fel le het hív ni. Ez a ha tár idõ a ma gán in dít vány
határidejének lejártát követõ idõre is átnyúlhat.

124 Lásd az 1959:IV. tör vényt.
125 Az 56. § (4) be kez dés nek utol só mon da tát a 2006:LI. tör vény

25. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

126 Az 57. § a 2002:I. tör vény 40. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
127 Az 57. § (1) be kez dé se a 2006:LI. tör vény 26. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(3)128 A jo gai ér vé nye sí té sé re bár mely ok ból kép te len és 
kép vi se lõ vel nem ren del ke zõ sér tett, ma gán vád ló, ma gán -
fél vagy egyéb ér de kelt kép vi se le té re a bí ró ság párt fo gó
ügy vé det ren del het ki, ha pe dig az ügyész a Pol gá ri per -
rend tar tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint per in dí tás ra jo go -
sult, erre az ügyész figyelmét felhívhatja.

58. § (1) Ha a bûn cse lek mény nek több sér tett je van, ma -
guk kö zül ki je löl he tik a sér tet ti jo go kat gya kor ló ter mé -
sze tes, il le tõ leg jogi személyt.

(2) Ha a pót ma gán vád vagy a ma gán vád eme lé sé re, il le -
tõ leg kép vi se le té re töb ben jo go sul tak, a meg egye zé sük tõl
függ, hogy me lyi kük jár el. Ha er rõl meg ál la po dás nem jött 
lét re, a bí ró ság jelöli ki közülük a képviselõt.

(3)129 Az el já rás ban a sér tett kép vi se lõ je ként, ha pe dig a
bûn cse lek mény nek több sér tett je van, vagy egyé nek pon -
to san meg nem ha tá roz ha tó, na gyobb lét szá mú cso port ja
te kin ten dõ sér tett nek, a sér tet tek kép vi se lõ je ként a köz -
hasz nú szer ve ze tek rõl szó ló tör vény130 ha tá lya alá tar to zó
olyan köz hasz nú szer ve zet is el jár hat, ame lyet sér tet tek
vagy sér tet tek egyes csoportjainak érdekképviseletére
hoztak létre.

A se gí tõk131

59. §132 A se gí tõk az e tör vény ben meg ha tá ro zott te vé -
keny sé get fejt het nek ki a ter helt, a ta nú és az e tör vény ben
meg ha tá ro zott más sze mé lyek ér de ké ben.

128 Az 57. § (3) be kez dé se he lyé be a 2005: CXXXV. tör vény 48. §-ának
(12) be kez dé sé vel mó do sí tott 2003:LXXX. tör vény 72. §-ának (5) be kez dé se 
alap ján 2008. ja nu ár 1. nap já tól a 2003:LXXX. tör vény 82. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott kö vet ke zõ ren del ke zés lép: „(3) A sér tett, ma gán vád ló,
ma gán fél, vagy egyéb ér de kelt ké rel mé re – ha an nak a jo gi se gít ség nyúj tás ról 
szó ló tör vény ben fog lalt fel té te lei fenn áll nak – a tör vény ben meg ha tá ro zott
szer ve zet en ge dé lye zi a párt fo gó ügy vé di kép vi se le tet. Ha a bí ró ság ész le li,
hogy a párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé sé nek fel té te lei a fel so rol tak
va la me lyi ké nél fenn áll nak, e sze mélyt tá jé koz tat ja ar ról, hogy párt fo gó ügy -
vé di kép vi se let en ge dé lye zé sét kér he ti, ha pe dig az ügyész a Pol gá ri per rend -
tar tás ban meg ha tá ro zot tak sze rint per in dí tás ra jo go sult, er re az ügyész fi -
gyel mét fel hív hat ja.” A jo gi se gít ség nyúj tás ról szó ló tör vény ren del ke zé se it
a 2003: LXXX. tör vény 73. §-ának (1) be kez dé se alap ján a bün te tõ el já rá sok -
ban ak kor kell al kal maz ni, ha a tá mo ga tás irán ti ké rel met a tör vény ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ en nyúj tot ták be.

129 Az 58. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 41. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

130 Lásd az 1997: CLVI. tör vényt.
131 Az 59. § al cí mét – az ere de ti al cím mel me ge gye zõ en – a 2003: II. tör -

vény 36. §-a ik tat ta be új ra.
132 Az ere de ti 59. §-sal kap cso lat ban a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be -

kez dé se ak ként ren del ke zett, hogy az az al cí mé vel együtt ér vé nyét vesz ti és
nem lép ha tály ba. A je len le gi ren del ke zést a 2003: II. tör vény 36. §-a ik tat ta
be új ra.

VI. Fe je zet
AZ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEKRE VONATKOZÓ

RENDELKEZÉSEK

I. Cím
A BÍRÓSÁG, AZ ÜGYÉSZ ÉS A NYOMOZÓ HATÓSÁG

ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEINEK ÁLTALÁNOS
SZABÁLYAI

60. § (1)133 Az el já rá si cse lek mé nyek vég zé se kor az em -
be ri mél tó sá got, az érin tet tek sze mé lyi sé gi jo ga it és a ke -
gye le ti jo got tisz te let ben kell tar ta ni, és biz to sí ta ni kell,
hogy a ma gán élet re vo nat ko zó ada tok szük ség te le nül ne
ke rül je nek nyil vá nos ság ra.

(2) Ha e tör vény a kény szer in téz ke dé sek al kal ma zá sa
ese tén az érin tett sze mély al kot má nyos jo ga i nak kor lá to -
zá sát meg en ge di, az ilyen cse lek mény el ren de lé sé nek az
egyéb fel té te lek meg lé te mel lett is csak ak kor van he lye,
ha az el já rás cél ja ki sebb kor lá to zás sal já ró más cse lek -
ménnyel nem biz to sít ha tó.

61. §134 A köz igaz ga tá si ha tó sá gok a ha tás kö rük be tar -
to zó mó don kö te le sek a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság ál tal fo ga na to sí tott el já rá si cse lek mé nyek nél köz -
re mû köd ni.

62. § A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az el já -
rá si cse lek mény el vég zé se elõtt a cse lek ménnyel érin tett
sze mélyt a jo ga i ról tá jé koz tat ja, és a kö te le zett sé ge i re fi -
gyel mez te ti.

63. § (1) Az el já rás ban részt ve võ sze mé lyek sze mé lyes
ada ta i nak meg is me ré sé re és ke ze lé sé re a bí ró ság, az
ügyész, a nyo mo zó ha tó ság, a szak ér tõ, va la mint a bí ró ság
vagy az ügyész ál tal meg ke re sett ha tó ság az e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel ada ta i nak tel je sí té se ér de ké ben jo go sult.
A ter helt bûn ügyi nyil ván tar tás cél já ra szol gá ló sze mé lyes
ada ta i nak kö rét és a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé nek sza bá -
lya it kü lön tör vény135 ál la pít ja meg.

(2) A bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze mély sze mé lyes
ada ta it a szük sé ges mér té kig kell jegy zõ könyv ben  rögzí teni.

(3) A bün te tõ el já rás so rán rög zí tett sze mé lyes ada tok –
ha e tör vény ki vé telt nem tesz – nem törölhetõk.

In téz ke dés a bû nö zés meg elõ zé sé re
és más el já rás kez de mé nye zé sé re136

63/A. § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a bûn cse -
lek mény el kö ve té sét köz vet le nül le he tõ vé te võ, a bün te tõ -
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133 A 60. § (1) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 27. §-a ik tat ta be, egy ben az
ad di gi 60. § ren del ke zé se a (2) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés 2006.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

134 A 61. § a 2006: LI. tör vény 28. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

135 Lásd az 1999: LXXXV. tör vényt.
136 A 63/A. §-t és al cí mét a 2006: LI. tör vény 29. §-a ik tat ta be. A ren del -

ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



el já rás so rán meg ál la pí tott okok ról és kö rül mé nyek rõl a
to váb bi bûn cse lek mé nyek meg elõ zé se vé gett, ha ez szük -
sé ges, ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az el já rá sa be fe je zé se -
kor tá jé koz tat ja a bû nö zés meg elõ zé sé re il le té kes ál la mi
vagy ön kor mány za ti szer vet.

(2) Ha az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság az el já rá sa
so rán olyan tényt ál la pít meg, vagy kö rül ményt ész lel,
amely mi att hi va tal ból to váb bi bí ró sá gi, köz igaz ga tá si
vagy más el já rás kez de mé nye zé sé nek vagy le foly ta tá sá -
nak van he lye, e cél ból az el já rás kez de mé nye zé sé re, il let -
ve le foly ta tá sá ra jo go sult szer vet tá jé koz tat ja.

(3) A tá jé koz ta tás tar tal maz za az el já rás kez de mé nye zé -
sé hez, il let ve le foly ta tá sá hoz szük sé ges tör té ne ti tény ál -
lást, va la mint a ter helt nek és a ta nú nak a bün te tõ el já rás so -
rán ke zelt sze mé lyes ada ta it, fel té ve, hogy azok az adat to -
váb bí tás cím zett je ál tal is ke zel he tõk.

(4) A (3) be kez dés alap ján a sér tett sze mé lyes ada tai ak -
kor to váb bít ha tók, ha az el já rás so rán õt ta nú ként ki hall -
gat ták, vagy a ta nú val lo más meg té te lé nek el ma ra dá sá ra
nem a 81. § (1) be kez dé sé nek a) vagy b) pont já ban, il let ve
(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott aka dály mi att ke rült sor.

(5) Az (1), il let ve (2) be kez dés sze rin ti in téz ke dés el len
nincs he lye jog or vos lat nak.

II. Cím

ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

A ha tár idõk

64. § (1) Az egyes el já rá si cse lek mé nyek tel je sí té sé re
nyit va ál ló idõ tar ta mot (ha tár idõ), il let ve azt az idõ tar ta -
mot, amely nek két el já rá si cse lek mény kö zött el kell tel nie
(idõ köz), a tör vény ha tá roz za meg, és a ha tár idõt a tör vény
alap ján a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ál la pít ja meg. A ha tár idõt órák ban, na pok ban, hónapokban 
vagy években kell megállapítani.

(2) Az órák ban meg ál la pí tott ha tár idõ be min den meg -
kez dett óra egész órá nak szá mít. A na pok ban meg ál la pí -
tott ha tár idõ be nem szá mít be az a nap, amely re a ha tár idõ
kez de té re okot adó kö rül mény esik (kez dõ nap). A hó na -
pok ban vagy évek ben meg ál la pí tott ha tár idõ azon a na pon
vég zõ dik, amely nek szá ma a kez dõ nap nak meg fe lel, ha
pe dig a hónapban nincs ilyen nap, a hónap utolsó napján.

(3) Ha a ha tár idõ utol só nap ja mun ka szü ne ti nap, a ha -
tár idõ a kö vet ke zõ mun ka na pon jár le.

(4) A bí ró ság hoz, az ügyész hez, il le tõ leg a nyo mo zó ha -
tó ság hoz in té zett be ad vány nak és az elõt tük tel je sít he tõ el -
já rá si cse lek mény nek a ha tár ide je a hi va ta li mun ka idõ vé -
gé vel jár le. Nem szá mít a ha tár idõ el mu lasz tá sá nak, ha a
be ad ványt a határidõ utolsó napján postára adták.

(5) Az el já rá si cse lek mény el vég zé sé re meg ha tá ro zott
idõ pont a ha tár nap. A ha tár na pot a bí ró ság, az ügyész, il le -
tõ leg a nyo mo zó hatóság állapítja meg.

So ron kí vü li el já rás137

64/A. § A bün te tõ el já rást so ron kí vül kell le foly tat ni
a) a kis ko rú sér tett sé rel mé re el kö ve tett, az élet, a tes ti

ép ség és az egész ség el le ni bûn cse lek mény (Btk. XII. Fe -
je zet I. Cím) vagy a há zas ság, a csa lád, az if jú ság és a ne mi
er kölcs el le ni bûn cse lek mény (Btk. XIV. Fe je zet) mi att,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zot ta kon kí vül más, sze mély
el le ni erõ sza kos bûn cse lek mény mi att, ha a kis ko rú sér tett
ér de ke a bün te tõ el já rás mi e lõb bi be fe je zé sét in do kol ja,
így kü lö nö sen ak kor, ha a sér tett tes ti, ér tel mi vagy er köl -
csi fej lõ dé sét a bûn cse lek mény je len tõ sen ve szé lyez tet te,
il let ve ha a ter helt az el já rás le foly ta tá sa kor is el lát ja a sér -
tett ne ve lé sét, fel ügye le tét vagy gon do zá sát, vagy egyéb -
ként is a sér tett kör nye ze té ben él.

Az iga zo lás

65. § (1) Ha a ter helt, a vé dõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a
ma gán fél, a pót ma gán vád ló, a ta nú vagy a szak ér tõ, to váb -
bá a bí ró sá gi el já rás ban az ügyész ha tár idõt vagy ha tár na -
pot, il le tõ leg a jog or vos lat ra jo go sult ha tár idõt ön hi bá ján
kí vül mu lasz tott – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik –
iga zo lás nak van he lye.

(2) Az iga zo lá si ké rel met az el mu lasz tott ha tár idõ utol -
só nap já tól, il le tõ leg a ha tár nap tól szá mí tott nyolc na pon
be lül le het elõ ter jesz te ni. Ha a mu lasz tás ké sõbb ju tott a
mu lasz tó tu do má sá ra, vagy az aka dály ké sõbb szûnt meg,
az iga zo lá si ké re lem ha tár ide je a tu do más szer zés sel, il le -
tõ leg az aka dály meg szû né sé vel kez dõ dik. Hat hó na pon
túl iga zo lá si ké rel met nem le het elõ ter jesz te ni.

(3) Az iga zo lá si ké re lem ben elõ kell ad ni a mu lasz tás
okát és azo kat a kö rül mé nye ket, ame lyek a mu lasz tás vét -
len sé gét va ló szí nû sí tik. Ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén az
iga zo lá si ké re lem elõ ter jesz té sé vel együtt az el mu lasz tott
cse lek ményt is pó tol ni kell.

(4) Az iga zo lá si ké rel met mél tá nyo san kell el bí rál ni.
(5) Az iga zo lá si ké re lem nek az el já rás foly ta tá sá ra, il le -

tõ leg a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs ha lasz tó ha tá lya. Ha
az iga zo lá si ké re lem va ló szí nû sí ti a mu lasz tó vét len sé gét,
il let ve azt, hogy az el mu lasz tott cse lek mény pót lá sa meg -
tör tént vagy meg tör té nik, az el já rá si cse lek mény vagy a
ha tá ro zat vég re haj tá sa fel füg geszt he tõ.

66. § (1) Az iga zo lá si ké re lem rõl a ha tár idõt, il let ve a
ha tár na pot meg ál la pí tó bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó 
ha tó ság ha tá roz. Jog or vos la ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén 
a jog or vos lat el bí rá lá sá ra jo go sult ha tá roz az iga zo lá si ké -
re lem rõl.

(2) Az iga zo lá si ké rel met ér de mi vizs gá lat nél kül el kell
uta sí ta ni, ha

a) az iga zo lást e tör vény ki zár ja,
b) a ké re lem el ké sett,
c) ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén az iga zo lást ké rõ az el -

mu lasz tott cse lek ményt – a ké re lem elõ ter jesz té sé vel
együtt – nem pó tol ta, hol ott az le het sé ges volt.

137 A 64/A. §-t és al cí mét a 2004: CXXXII. tör vény 1. §-a ik tat ta be.
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(3)138 Ha a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság az iga zo lá si ké re lem nek helyt ad, az iga zo lást ké rõ ál -
tal pó tolt cse lek ményt olyan nak kell te kin te ni, mint ha azt
az el mu lasz tott ha tár idõn be lül tel je sí tet te vol na, az el mu -
lasz tott ha tár na pon vég zett el já rá si cse lek ményt pe dig a
szük sé ges ke ret ben meg kell is mé tel ni. A meg is mét lés
ered mé nyé hez ké pest a ko ráb bi el já rá si cse lek mény, il le -
tõ leg ha tá ro zat ha tá lyá ban tar tá sá ról vagy tel jes, il le tõ leg
rész le ges ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl is ha tá roz ni kell.

(4) Az iga zo lá si ké re lem nek helyt adó ha tá ro zat el len
nincs he lye jog or vos lat nak.

Az idé zés és az ér te sí tés

67. § (1)139 Ha e tör vény ki vé telt nem tesz, a bí ró ság, az
ügyész és a nyo mo zó ha tó ság azt idé zi, aki nek a je len lé te
az el já rá si cse lek mény nél kö te le zõ, il le tõ leg azt ér te sí ti,
aki nek a je len lé te nem kö te le zõ, de azt a tör vény le he tõ vé
te szi. Akit meg idéz tek, kö te les az õt meg idé zõ bí ró ság,
ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elõtt meg je len ni.

(2) Az idé zés és az ér te sí tés rend sze rint írás ban vagy a
bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elõt ti sze -
mé lyes meg je le nés al kal má val szó ban tör té nik. Az idé zés -
nek, il le tõ leg ér te sí tés nek tar tal maz nia kell

a) a meg idé zett nek hol, mi kor, mi lyen mi nõ ség ben kell
meg je len nie,

b) az ér te sí tett hol, mi kor, mi lyen mi nõ ség ben je len het
meg,

c)140 az idé zés, il le tõ leg az ér te sí tés alap já ul szol gá ló el -
já rá si cse lek mény vár ha tó idõ tar ta mát, órák ban,

d) a tá vol ma ra dás kö vet kez mé nye i re va ló fi gyel mez te -
tést,

e) a vád irat be nyúj tá sa után a vád lott ne vét és az el já rás
alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény meg je lö lé sét.

(3) Ha az idõ hi á nya, ér te sí tés ese té ben az érin tet tek
nagy szá ma in do kolt tá te szi, a (2) be kez dés ben em lí tet ten
kí vül más al kal mas mó don vagy esz köz zel – kü lö nö sen
táv be szé lõ, te le fax, szá mí tó gép út ján – va ló idé zés nek
vagy ér te sí tés nek is he lye van. Saj tó hir det mény ben te he tõ
köz zé az ér te sí tés, ha ezt az ér de kel tek rend kí vül nagy szá -
ma in do kolt tá te szi.141

(4) Min den eset ben kö zöl ni kell, hogy az érin tet tet me -
lyik bí ró ság, ügyész ség, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság idé zi,
il le tõ leg ér te sí ti; az idé zés, il let ve az ér te sí tés té nyét az ügy 
ira ta i ban rög zí te ni kell.

(5)142 A meg idé zett fel hív ha tó ar ra, hogy az ügy re vo -
nat ko zó ira ta in kí vül a bi zo nyí tás nál fel hasz nál ha tó fel -
jegy zé se it vagy egyéb tár gya it hoz za ma gá val.

138 A 66. § (3) be kez dé sé nek utol só mon da ta a 2006: LI. tör vény 30. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

139 A 67. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
42. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

140 A 67. § (2) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 31. §-a ik tat ta
be, egy ben az ad di gi c)–d) pon tok je lö lé sét d)–e) pon tok ra mó do sí tot ta.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

141 Lásd a 8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
142 A 67. § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.

(6) Az írás be li idé zést vagy ér te sí tést zárt irat ban kell
meg kül de ni. Saj tó hir det mény ben az ér te sí tet tek ne ve nem
közölhetõ.

68. § (1) Ka to nát [Btk. 122. § (1) bek.] rend sze rint az
elöl já ró ja út ján kell idéz ni, il le tõ leg ér te sí te ni. Az idé zés,
il le tõ leg az ér te sí tés az elöl já ró egy ide jû ér te sí té se mel lett
köz vet le nül is tör tén het, ha a meg idé zett nek, il le tõ leg az
ér te sí tett nek az idé zés, il let ve az ér te sí tés kül dõ jé nek a
szék he lyén nincs elöl já ró ja, és a késedelem az eljárási
cselekmény elvégzését veszélyeztetné.

(2) A kis ko rú idé zé sé rõl a gon do zó ját az zal a fel hí vás sal 
kell ér te sí te ni, hogy a meg je le né sé rõl gon dos kod jék. Ha a
kis ko rú a ti zen ne gye dik élet évét nem töl töt te be, a gon do -
zó ja út ján kell idéz ni, il let ve ér te sí te ni. A kis ko rú idé zé sét
és ér te sí té sét a törvényes képviselõjével is közölni kell.

Az idé zés sel szem be ni mu lasz tás kö vet kez mé nyei

69. § (1)143 Ha a ter helt, a vé dõ, a ta nú vagy a szak ér tõ
idé zés el le né re nem je le nik meg, és ezt elõ ze te sen, mi helyt 
az aka dály a tu do má sá ra jut, ha la dék ta la nul, vagy ha ez
már nem le het sé ges, az aka dály meg szû né se után nyom -
ban, ala pos ok kal nem iga zol ja, il le tõ leg az el já rá si cse lek -
mény rõl engedély nélkül távozik,

a) a ter helt elõ ve ze té se ren del he tõ el,
b) a ta nú elõ ve ze té se ren del he tõ el, vagy rend bír ság gal

sújtható,
c) a vé dõ és a szak ér tõ rend bír ság gal sújt ha tó.
(2)144 Ha a ter helt, a vé dõ, a ta nú vagy a szak ér tõ ön hi -

bá já ból olyan ál la pot ban je le nik meg, hogy nem hall gat ha -
tó ki, il le tõ leg az el já rá si kö te le zett sé ge it nem ké pes tel je -
sí te ni, a kö vet ke zõ ki hall ga tá sá ra, il let ve el já rá si kö te le -
zett sé gé nek tel je sí té se ér de ké ben a ter helt elõ ve ze té se ren -
del he tõ el, a ta nú rend bír ság gal sújt ha tó vagy elõ ve ze té se
ren del he tõ el, a vé dõ és a szak ér tõ rend bír ság gal sújtható.
Az okozott költség megtérítésére a felsoroltakat kötelezni
kell.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a ter hel -
tet, a vé dõt, a ta nút és a szak ér tõt a meg nem je le né sé vel, il -
le tõ leg az el tá vo zá sá val oko zott költ ség meg té rí té sé re
határozattal kell kötelezni.

(4) A 68. § (1) be kez dé se sze rint idé zett ka to na mu lasz -
tá sa ese tén az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni.

(5) Ha a 68. § (2) be kez dé se sze rint idé zett kis ko rú nem
je le nik meg, és gon do zó ja nem iga zol ja, hogy a kis ko rú
meg nem je le né sé ben vét len, a gon do zó rend bír ság gal
sújt ha tó, és a meg nem je le nés sel oko zott költ ség meg té rí -
té sé re határozattal kötelezhetõ.

143 A 69. § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge a 2002: I. tör vény
43. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

144 A 69. § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 43. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(6) Ha az ügyész a bí ró ság ér te sí té sé ben meg je lölt idõ -
ben és he lyen olyan el já rá si cse lek mé nyen nem je le nik
meg, ame lyen rész vé te le kö te le zõ, er rõl a bí ró ság a fe let tes 
ügyészt tájékoztatja.

(7) Az idé zés sel szem be ni mu lasz tás kö vet kez mé nyei
ak kor al kal maz ha tók, ha az idé zés a 67–68. § ren del ke zé -
se i nek, kéz be sí té se pe dig az e tör vény ben és a kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak nak, il le tõ leg az egyéb elõírásoknak
megfelel.

A kéz be sí tés

70. § (1) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság hi va ta los ira tá nak az érin tett sze mély ré szé re át adá sa
(kéz be sí tés) történhet

a) sze mé lye sen,
b) pos ta út ján,145

c) hir det mé nyi úton,
d) a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság

kéz be sí tõ je útján,
e) nem zet kö zi jog se gély146 ke re té ben.
(2) A cím zett az ira tot az azt kül dõ nél is át ve he ti.
(3)147 Ha a sér tett nek vagy az egyéb ér de kelt nek kéz be -

sí té si meg bí zott ja van, a ré szük re szó ló ira tot – az idé zés
ki vé te lé vel – a meg bí zott nak kell kézbesíteni.

(4)148 A kéz be sí tés sza bály sze rû, ha a hi va ta los ira tot a
cím zett vagy he lyet te a kü lön jog sza bály sze rint át vé tel re
jo go sult más sze mély át vet te. A hi va ta los ira tot sza bály -
sze rû en kéz be sí tett nek kell te kin te ni, ha az irat át vé te lét,
il le tõ leg a kéz be sí té si bi zo nyít vány (tértivevény) aláírását
megtagadják.

(5) Az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt ré szé re a hi -
va ta los ira tot hir det mé nyi úton kell kéz be sí te ni. Hir det mé -
nyi kéz be sí tés ese tén a hir det mény tar tal maz za, hogy a
cím zett az ira tot me lyik bí ró ság nál, ügyész ség nél, il le tõ leg 
nyomozó hatóságnál veheti át.

(6)149 A hir det ményt ti zen öt nap ra ki kell füg gesz te ni az
azt kül dõ bí ró ság, ügyész ség, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság,
va la mint – ha ilyen van – a cím zett utol só is mert bel föl di
la kó he lye vagy tar tóz ko dá si he lye sze rin ti he lyi ön kor -
mány zat hir de tõ táb lá já ra. Az ira tot a hir det mény nek a bí -
ró ság nál, az ügyész ség nél, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság nál
tör tént ki füg gesz té sé tõl számított tizenötödik napon kell
kézbesítettnek tekinteni.

145 Lásd a 79/2004. (IV. 19.) Korm. ren de le tet.
146 Lásd az 1996: XXXVIII. tör vény 61. §-a (2) be kez dé sét, 63. §-át,

80. §-a (3) be kez dé sét, va la mint a 8001/2001. (IK 4.) IM tá jé koz ta tót. Lásd
még a 2003: CXXX. tör vény 49. §-át, amely a 2005:  CXVI. tör vény
4. §-ának (2) be kez dé se sze rint 2005. no vem ber 23-án lé pett ha tály ba.

147 A 70. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 32. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

148 A 70. § (4) és (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 44. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 70. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a
2004: CXXXII. tör vény 2. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

149 A 70. § (6)–(9) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 44. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

(7) A kéz be sí té si bi zo nyít vánnyal (tér ti ve vénnyel) fel -
adott hi va ta los ira tot a kéz be sí tés má so dik meg kí sér lé sé -
nek nap ját kö ve tõ ötö dik mun ka na pon kéz be sí tett nek kell
te kin te ni, ha a kéz be sí tés azért volt ered mény te len, mert a
címzett az iratot nem vette át.

(8) A ka to ná nak [Btk. 122. § (1) bek.] kéz be sí ten dõ ira -
tot az elöl já ró ja út ján kell kéz be sí te ni. A kéz be sí tés az
elöl já ró egy ide jû ér te sí té se mel lett köz vet le nül is tör tén -
het, ha a ka to ná nak az ira tot kül dõ bí ró ság, ügyész, il le tõ -
leg nyo mo zó ha tó ság szék he lyén nincs elöl já ró ja, és a ké -
se del mes kéz be sí tés az el já rás si ke rét vagy a ka to na jo gát,
il le tõ leg mél tá nyol ha tó ér de két sér te né. Ha a ka to na szol -
gá la ti vi szo nya a bün te tõ el já rás alatt meg szû nik, a kéz be -
sí tés re az ál ta lá nos sza bá lyok az irány adók.

(9) Ha a cím zett fog va van, a ne ki kéz be sí ten dõ ira tot –
idé zés és ér te sí tés ese tén az in té zet nek szó ló, az elõ ál lí tás -
ra vo nat ko zó meg ke re sés sel egy ide jû leg – a fog va tar tást
vég re haj tó in té zet pa rancs no ka út ján kell kéz be sí te ni.

70/A. §150 (1) A 70. § (7) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
kéz be sí té si vé le lem meg dön té se iránt a cím zett ter jeszt het
elõ ké rel met, ha 

a) a kéz be sí tés a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé re  vonat -
kozó jog sza bá lyok meg sér té sé vel tör tént, vagy 

b) a hi va ta los ira tot nem az a) pont ban meg ha tá ro zott
ok ból, ön hi bá ján kí vül nem vet te át. 

(2) A ké re lem ben elõ kell ad ni azo kat a té nye ket, il let ve
kö rül mé nye ket, ame lyek a kéz be sí tés sza bály ta lan sá gát
iga zol ják, vagy az (1) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a cím zett ré szé rõl az ön hi ba hi á nyát va ló szí -
nû sí tik.  

(3) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké re lem rõl
az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság ha tá roz,
amely nek el já rá sa so rán a kéz be sí tés tör tént. A ké re lem
elõ ter jesz té sé re és el bí rá lá sá ra a mu lasz tás iga zo lá sá ra vo -
nat ko zó ren del ke zé se ket (65. és 66. §) kell meg fe le lõ en al -
kal maz ni az zal, hogy a ké re lem elõ ter jesz té sé vel együtt
nem kell pó tol ni az el mu lasz tott cse lek ményt. 

(4) Ha a kéz be sí té si vé le lem meg dön té se iránt a ter helt,
a vé dõ, a ma gán vád ló vagy a pót ma gán vád ló ter jeszt elõ
ké rel met, és a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság
a ké re lem nek helyt ad, a vé lel me zett kéz be sí tés hez fû zõ dõ
jog kö vet kez mé nyek ha tály ta la nok, és a kéz be sí tést, il let ve 
a már meg tett in téz ke dé se ket, el já rá si cse lek mé nye ket a
szük sé ges mér ték ben meg kell is mé tel ni. A meg is mét lés
ered mé nyé hez ké pest a ko ráb bi el já rá si cse lek mé nyek ha -
tály ban tar tá sá ról vagy tel jes, il le tõ leg rész le ges ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl is ha tá roz ni kell. 

(5) A (4) be kez dés ben fel nem so rolt cím zett ál tal be -
nyúj tott ké re lem ese té ben, ha a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg
nyo mo zó ha tó ság a ké re lem nek helyt ad, a cím zett vo nat -
ko zá sá ban ér vé nye sü lõ, a kéz be sí tés hez fû zõ dõ jog kö vet -
kez mé nyek nem al kal maz ha tók, és a kéz be sí tést meg kell
is mé tel ni.

150 A 70/A. §-t a 2004: CXXXII. tör vény 3. §-a ik tat ta be, és egy ide jû leg a
ko ráb bi 70/A. § je lö lé sét 70/B. §-ra, a ko ráb bi 70/B. § je lö lé sét 70/C. §-ra
mó do sí tot ta.
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Má so lat ké szí té se az el já rás so rán ke let ke zett
irat ról151

70/B. §152 (1) Az el já rás so rán ke let ke zett irat ról – ide -
ért ve a bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság ál tal be -
szer zett, il le tõ leg a bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze mé -
lyek ál tal be nyúj tott, va la mint csa tolt ira tot is – az a bí ró -
ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az el -
já rás fo lya mat ban van, a bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze -
mé lyek ké rel mé re a (2)–(7) be kez dés sze rint leg ké sõbb a
ké re lem elõ ter jesz té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül má -
so la tot ad ki.153

(2) A nyo mo zás be fe je zé sé ig a gya nú sí tott, a vé dõ, a
 fiatalkorú tör vé nyes kép vi se lõ je, a sér tett és kép vi se lõ je
má so la tot kap hat a szak vé le mény rõl, va la mint az olyan
nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült irat ról, ame lyek nél je -
len lé tü ket e tör vény le he tõ vé te szi; az egyéb irat ról pe dig
ak kor, ha ez a nyo mo zás ér de ke it nem sér ti. A sér tett a
nyo mo zás so rán ke let ke zett más iratokról a tanúkénti
kihallgatását követõen kaphat másolatot.

(3) A fel je len tõ ré szé re – ha nem a (2) be kez dés ben fel -
so rol tak va la me lyi ke – csak a fel je len tés rõl adható má so -
lat. 

(4) Ha a ter helt nek a 179. § (1) be kez dé se sze rin ti ki -
hall ga tá sá ra, a vé dõ ki ren de lé sé re, il le tõ leg meg ha tal ma -
zá sá ra az irat ke let ke zé sét kö ve tõ en ke rült sor, a (2) be kez -
dés sze rin ti irat ról má so lat ki adá sá ra a ter helt az el sõ ki -
hall ga tá sá ra tör té nõ idé zés kéz be sí té sé tõl, a vé dõ a ki ren -
de lés rõl szó ló ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl, illetõleg a meg ha -
tal ma zás benyújtásától fogva jogosult.

(5) A nyo mo zás be fe je zé sét kö ve tõ en

a) a ter helt, a vé dõ és a fi a tal ko rú tör vé nyes kép vi se lõ je
má so la tot kap hat a nyo mo zás azon ira ta i ról, ame lyek nek a
meg is me ré sé re a 193. § (1) be kez dé se alapján jogosult,

b) a sér tett és kép vi se lõ je má so la tot kap hat a nyo mo zás
azon ira ta i ról, ame lyek nek a meg is me ré sé re a 229. §
(2) be kez dé se alapján jogosult.

(6)154 A bí ró sá gi el já rás ban a vád lott, a vé dõ, a fi a tal ko -
rú tör vé nyes kép vi se lõ je, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma -
gán vád ló, a ma gán fél és a fel so rol tak kép vi se lõ je ré szé re – 
ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a má so lat ki adá sa
csak a 60. § (1) bekezdésére figyelemmel korlátozható.

(7) Az egyéb ér de kelt és kép vi se lõ je ré szé re az ira tok -
ból az õt érin tõ kör ben ad ha tó má so lat. A ta nú ré szé re a
val lo má sát tar tal ma zó jegy zõ könyv rõl, il le tõ leg jegy zõ -
könyv-rész rõl adható másolat.

151 Az al cí met és – ere de ti leg a 70/A. §-t – a 2002: I. tör vény 45. §-a  ik -
tatta be.

152 A 70/A. § je lö lé sét a 2004: CXXXII. tör vény 3. §-a 70/B. §-ra mó do sí -
tot ta.

153 A rész le tes sza bá lyok ra lásd a 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes
ren de le tet.

154 A 70/B. § (6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 33. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(8) A má so lat ki adá sa el len nincs he lye jog or vos lat nak.
A ki adás meg ta ga dá sa mi att kü lön jog or vos lat nak van
 helye.

(9) Az ügy ira ta i ban fel kell je gyez ni, hogy mely irat ról,
ki nek a ré szé re, hány pél dány ban ké szült másolat.

Az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok meg is me ré se155

70/C. §156 (1) A bün te tõ el já rás so rán a ter helt, a vé dõ, a
tör vé nyes kép vi se lõ, a sér tett, a ma gán vád ló, a pót ma gán -
vád ló, a ma gán fél, az egyéb ér de kelt, va la mint a sér tett, a
ma gán vád ló, a pót ma gán vád ló, a ma gán fél és az egyéb ér -
de kelt kép vi se lõ je jo go sult meg is mer ni azt az ál lam tit kot,
il le tõ leg szol gá la ti tit kot, amit olyan irat tar tal maz, ame -
lyet e tör vény sze rint meg te kint het.

(2) Az ál lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló tör -
vény ben157 meg ha tá ro zott mi nõ sí tõ, il let ve ti tok bir to kos
szerv biz to sít ja, hogy az (1) be kez dés ben fel so rol tak a
bün te tõ el já rás so rán ál ta luk meg is mer he tõ ál lam tit kot, il -
le tõ leg szol gá la ti tit kot ak kor is meg is mer hes sék, ha a
meg is me rés kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel té te lei
a fel so rol tak nál nem áll nak fenn. Eb ben az eset ben az el já -
ró bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság az érin tet te -
ket fi gyel mez te ti, hogy az ál lam tit kot, il le tõ leg a szol gá la ti 
tit kot kö te le sek meg tar ta ni, a fi gyel mez te tés ki ter jed az ál -
lam ti tok, illetõleg a szolgálati titok megsértésének követ -
kez mé nye i re is. A figyelmeztetést jegyzõkönyvbe kell
fog lal ni.

(3) Az ál lam tit kot, il le tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó 
irat kéz be sí té sé re a 70. § ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té -
ré sek kel kell alkalmazni:

a) ál lam tit kot, il le tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat
az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl szó ló jog sza -
bály ban fog lal tak meg tar tá sá val, csak a bí ró ság nál, az
ügyész ség nél, il le tõ leg a nyomozó hatóságnál  kézbesít -
hetõ,

b) az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl szó ló
jog sza bály ban158 fog lal tak meg tar tá sá nak fel té te le i rõl a
cím zet tet nyi lat koz tat ni kell; ha a cím zett ki je len ti, hogy e
fel té te lek nek nem fe lel meg, vagy nem tesz nyi lat ko za tot,
a cím zett az ilyen ada tot tar tal ma zó ira tot a bí ró ság, az
ügyész ség, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tit kos ügy ke ze lés -
re fenn tar tott he lyi sé gé bõl nem vi he ti ki, ré szé re ál lam tit -
kot, il le tõ leg szol gá la ti tit kot nem tar tal ma zó ki vo na tot
kell kéz be sí te ni. Ar ról, hogy a ki vo nat nem tartalmaz ál -
lam tit kot, illetõleg szolgálati titkot, a minõsítõt nyi lat koz -
tat ni kell,

155 Az al cí met és – ere de ti leg a 70/B. §-t – a 2002: I. tör vény 46. §-a  ik -
tatta be.

156 A 70/B. § je lö lé sét a 2004: CXXXII. tör vény 3. §-a 70/C. §-ra mó do sí -
tot ta.

157 Lásd az 1995: LXV. tör vényt.
158 Lásd még a 79/1995. (VI. 30.) Korm. ren de le tet.
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c) ha a cím zett olyan nyi lat ko za tot tesz, hogy az ál lam ti -
tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl szó ló jog sza bály ban
fog lalt fel té te lek nek meg fe lel, a bí ró ság, az ügyész, il le tõ -
leg a nyo mo zó ha tó ság a cím zett ré szé re ál lam tit kot, il le tõ -
leg szol gá la ti tit kot tar tal ma zó ira tot kéz be sít,

d) az a)–b) pont ban írt kor lá to zás a ti tok vé del mi sza -
bály zat tal ren del ke zõ szer ve zet re nem ter jed ki.

(4) A (3) be kez dés c) pont ja ese tén a kéz be sí tés elõtt a
bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság el len õr zi,
hogy a cím zett nyi lat ko za ta a va ló ság nak meg fe lel-e. A bí -
ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság en nek meg -
ál la pí tá sá ra az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl
szó ló jog sza bály ban meg ha tá ro zott ti tok vé del mi fel ügye -
lõt is meg ke res he ti.

(5) Az ál lam tit kot, il le tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó 
irat má so lá sá ra és a má so lat ke ze lé sé re a kö vet ke zõ ren -
del ke zé se ket kell al kal maz ni:

a) ha az (1) be kez dés ben fel so rol tak nál az ál lam ti tok és
a szol gá la ti ti tok vé del mé rõl szó ló jog sza bály ban fog lal tak 
meg tar tá sa nem biz to sí tott, a jo go sult ré szé re az ál lam tit -
kot, il le tõ leg a szol gá la ti tit kot tar tal ma zó irat ról má so la tot 
kell ké szí te ni, de a má so la tot a jo go sult a bí ró ság, az
ügyész ség, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tit kos  ügy keze -
lésre fenn tar tott he lyi sé gé bõl nem vi he ti ki,

b) a má so la tot az el já rást foly ta tó bí ró ság, ügyész, il le tõ -
leg nyo mo zó ha tó ság õr zi, de biz to sí ta ni kell, hogy a má -
so la tot a jo go sult a hi va ta li mun ka idõ ben kor lá to zás nél -
kül ta nul má nyoz has sa, és a bí ró ság hi va ta los he lyi sé gé ben 
az ügy ben tar tott tár gya lás ide jé re a má so lat a jo go sult ren -
del ke zé sé re álljon.

Meg ke re sé sek

71. § (1)159 A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság
ál la mi és he lyi ön kor mány za ti szer vet, ha tó sá got, köz tes -
tü le tet, gaz dál ko dó szer ve ze tet, ala pít ványt, köz ala pít -
ványt és tár sa dal mi szer ve ze tet ke res het meg tá jé koz ta tás
adá sa, ada tok köz lé se, át adá sa, il le tõ leg ira tok ren del ke -
zés re bo csá tá sa vé gett, és en nek a tel je sí té sé re leg alább
nyolc, leg fel jebb har minc na pos ha tár idõt ál la pít hat meg.
A rejt je le zett160 vagy más mó don meg is mer he tet len né tett
ada tot a meg ke re sett kö te les az át adás vagy a köz lés elõtt
ere de ti ál la po tá ba vissza ál lí ta ni, il le tõ leg a meg ke re sõ szá -
má ra az adat tar tal mát meg is mer he tõ vé ten ni. Az (1) és a
(2) be kez dés alap ján meg ke re sett szerv kö te les az adat -
szol gál ta tást – amely ma gá ban fog lal ja kü lö nö sen az adat
fel dol go zá sát, írás ban vagy elekt ro ni kus úton va ló rög zí té -
sét és to váb bí tá sát is – té rí tés men te sen tel je sí te ni.161

A meg ke re sett a meg ál la pí tott ha tár idõ alatt – ha tör vény
más képp nem ren del ke zik – kö te les a meg ke re sést tel je sí -
te ni, vagy a tel je sí tés aka dá lyát közölni.

159 A 71. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 47. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

160 Lásd a 43/1994. (III. 29.) Korm. ren de le tet.
161 A 71. § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

34. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

(2) A bí ró ság, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság he lyi ön -
kor mány za tot és más ha tó sá got ira tok ren del ke zés re bo -
csá tá sa vé gett is megkereshet.

(3) Ha a meg ke re sés sze mé lyes ada tok köz lé sé re vo nat -
ko zik, az csak annyi és olyan sze mé lyes adat ra vo nat koz -
hat, amely a meg ke re sés cél já nak meg va ló sí tá sá hoz el en -
ged he tet le nül szük sé ges. A meg ke re sés ben az adat ke ze lés
pon tos cél ját és a kért ada tok kö rét meg kell je löl ni.162

(4) Ha a meg ke re sés ered mé nye ként olyan sze mé lyes
adat jut a meg ke re sõ tu do má sá ra, amely a meg ke re sés cél -
já val nem függ össze, az ada tot törölni kell.

(5) Ha a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mé lyes adat
az irat ere de ti pél dá nyá ban ta lál ha tó, a meg ke re sés cél já -
val össze füg gõ sze mé lyes adat ról ki vo na tot kell ké szí te ni,
és ez zel egy ide jû leg az ere de ti ira tot a megkeresettnek
vissza kell küldeni.

(6)163 Ha a meg ke re sett szerv a meg ke re sést a meg ál la -
pí tott ha tár idõn be lül nem tel je sí ti, vagy a meg ke re sés tel -
je sí té sét jo go su lat la nul meg ta gad ja, rend bír ság gal  sújt -
ható. A tel je sí tés jo go su lat lan meg ta ga dá sa ese tén – a
rend bír ság ki sza bá sa mel lett, ha a tör vé nyi fel té te lek fenn -
áll nak – az e tör vény ben meghatározott kény szer in téz ke -
dés is elrendelhetõ.

(7) Ha a meg ke re sett szerv a meg ke re sést azért nem tel -
je sí ti, mert azt tör vény ki zár ja,164 a meg ke re sett bir to ká ban 
lé võ adat meg szer zé se ér de ké ben a meg ke re set tet érin tõ en
to váb bi el já rá si cselekmény nem végezhetõ.

(8) Ha a kül föl di ek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló tör vény165 sze rint a be uta zás és a tar tóz ko dás fel té te -
lei egyéb ként nem áll nak fenn, az ügyész és a bí ró ság in -
dít vá nyoz hat ja az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nál, hogy en -
ge dé lyez ze an nak a kül föl di nek és reá te kin tet tel hoz zá tar -
to zó já nak a be uta zá sát, il let ve bel föl di tar tóz ko dá sát, aki -
nek a val lo má sa olyan bi zo nyí té kot tartalmazhat, amely
elõreláthatólag másként nem pótolható.

Az ira tok ke ze lé se166

71/A. § (1) Az ügy ira ta it a ke let ke zé sük, il le tõ leg a bí -
ró ság hoz, az ügyész hez, il let ve a nyo mo zó ha tó ság hoz ér -
ke zé sük sor rend jé ben szá mo zás sal kell el lát ni. A nyo mo -
zás so rán et tõl a ren del ke zés tõl el té rõ irat ke ze lé si sza bá -
lyok ál la pít ha tók meg.167 

162 Lásd az 1992: LXIII. tör vényt.
163 A 71. § (6)–(8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 47. §-ának (2) be kez dé se

ik tat ta be.
164 Lásd pl. az 1993: XLVI. tör vény 18. §-ának (3) be kez dé sét.
165 Lásd a 2001: XXXIX. tör vényt.
166 A 71/A. §-t és al cí mét a 2003: II. tör vény 37. §-a ik tat ta be.
167 Az irat ke ze lés rész le tes sza bá lya i ra lásd a nyo mo zó ha tó sá gok kap csán 

a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes ren de le tet, a 26/2003. (VI. 26.)
BM–IM együt tes ren de le tet, va la mint a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes
ren de le tet, a 604. § (4) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap -
ján ki adott ren de le te ket, az ügyész sé gi irat ke ze lés kap csán a 6/1998.
(ÜK 1999/1.) LÜ uta sí tást, a bí ró sá gi irat ke ze lés kap csán a 14/2002.
(VIII. 1.) IM ren de le tet, va la mint az OIT 2002. évi 4. sza bály za tát a bí ró sá -
gok egy sé ges irat ke ze lé sé rõl.
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(2) Az ügy ira ta it össze kell fûz ni, és az össze fû zés he -
lyén a bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság bé -
lyeg zõ jé vel el kell lát ni. Ha az ügy ira ta i hoz csa tolt mel -
lék le tet nem le het az ira tok hoz fûz ni, an nak meg õr zé sé rõl
és azo no sít ha tó sá gá ról más módon kell gondoskodni.

(3) Ha az irat el ve szett vagy meg sem mi sült, er rõl a tu -
do más szer zést, vagy a meg ál la pí tást kö ve tõ mun ka nap vé -
gé ig je len tést kell ten ni a bí ró ság el nö ké nek, az ügyész ség
ve ze tõ jé nek, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ jé nek és
az il le té kes ügyész nek. A bí ró ság el nö ke, az ügyész ség, il -
le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je ren del ke zik az el ve -
szett vagy meg sem mi sült irat fel ku ta tá sá ról vagy pót lá sá -
ról.  En nek ke re té ben az el já rás ban részt vett személyek
meghallgathatók, és kiadmányok, iratmásolatok sze rez he -
tõk be.

(4) Az ügy ira ta i nak pót lá sa mel lõz he tõ, ha az el ve szett
vagy meg sem mi sült irat alap ján ho zott ha tá ro zat az el já -
rást be fe jez te. Eb ben az eset ben csak a ha tá ro zat hi te les ki -
ad má nyát (másolatát) kell beszerezni.

Az ügyek egye sí té se és el kü lö ní té se

72. § (1) Ha a bün te tõ ügy ben több ter helt van, ve lük
szem ben rend sze rint egya zon el já rást kell foly tat ni. Ez a
ren del ke zés a bûn pár to ló ra és az or gaz dá ra is kiterjed.

(2) Egye sí te ni le het azo kat az ügye ket, ame lyek együt -
tes el bí rá lá sa az el já rás tár gyá ra vagy az el já rás ban részt
ve võ sze mé lyek re te kin tet tel, il let ve egyéb okból célszerû.

(3) Az ügyek egye sí té sét mel lõz ni kell, il le tõ leg az
ügye ket el kell kü lö ní te ni, ha a ter hel tek nagy szá ma vagy
egyéb ok a fe le lõs ség nek ugyan ab ban az el já rás ban tör té -
nõ el bí rá lá sát jelentõsen nehezítené.

(4) Az el kü lö ní tett ügy ira ta it a ha tás kör rel és il le té kes -
ség gel ren del ke zõ bí ró ság hoz, ügyész hez vagy nyo mo zó
ha tó ság hoz kell áttenni.

In téz ke dés is me ret len sze mély, is me ret len he lyen
tar tóz ko dó sze mély és is me ret len he lyen lé võ tárgy

fel ku ta tá sá ra168

73. § (1) Az el já rás nak nem aka dá lya, hogy a ter helt is -
me ret len he lyen tar tóz ko dik. Eb ben az eset ben a bí ró ság,
az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a ter helt tar tóz ko -
dá si he lyé nek fel ku ta tá sa iránt in téz ke dik; en nek so rán el
le het ren del ni a la kó he lyé nek, il le tõ leg a tar tóz ko dá si he -
lyé nek a meg ál la pí tá sát, a kö rö zé sét, és az e tör vény ben
meg ha tá ro zott eset ben el fo ga tó pa ran csot lehet  ki bocsá -
tani.169

168 A 73. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 48. §-a ál la pí tot ta meg.
169 A rész le tes sza bá lyok ra lásd az 1/2003. (III. 7.) IM ren de le tet.

(2) A la kó hely, il le tõ leg a tar tóz ko dá si hely meg ál la pí -
tá sa iránt a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást170 kell
meg ke res ni. A kö rö zést a kü lön tör vény ben171 meg ha tá ro -
zott sza bá lyok sze rint a rend õr ség, il le tõ leg – a reá irány -
adó tör vény172 sze rin ti ese tek ben – a Ha tár õr ség vég zi.

(3) Sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
ese tén, va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zott más ese -
tek ben a ter helt el fo gá sa és meg ta lá lá sa ese tén meg ha tá ro -
zott bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság elé ál lí tá sa 
is el ren del he tõ (el fo ga tó pa rancs). Azt, aki el len el fo ga tó -
pa ran csot bo csá tot tak ki, meg ta lá lá sa ese tén õri zet be kell
ven ni, és hu szon négy órán be lül az el fo ga tó pa ran csot ki -
bo csá tó vagy az ab ban meg je lölt más ügyész, il let ve nyo -
mo zó ha tó ság, il le tõ leg het ven két órán belül az el fo ga tó -
pa ran csot kibocsátó vagy az abban megjelölt más bíróság
elé kell állítani.

(4) Ha ha tó ság vagy hi va ta los sze mély olyan ter helt la -
kó he lyé rõl, il le tõ leg tar tóz ko dá si he lyé rõl sze rez tu do -
mást, aki vel szem ben az (1) és a (3) be kez dés sze rin ti in -
téz ke dést ren del tek el, kö te les er rõl az el ren de lõ bí ró sá got, 
ügyészt, illetõleg nyomozó hatóságot értesíteni.

(5) Az (1) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé -
se ket vissza kell von ni, mi helyt az el ren de lé sük oka meg -
szûnt. A vissza vo nás ról az el ren de lõ ha la dék ta la nul in téz -
ke dik. A nyo mo zó ha tó ság ál tal el ren delt kö rö zést az
ügyész is vissza von hat ja. Ha a kö rö zés el ren de lé sé nek oka 
a bí ró sá gi el já rás so rán szûnik meg, a körözést a bíróság is
visszavonhatja.

(6) Ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel gya nú sít ha tó
sze mély la kó he lye, il le tõ leg tar tóz ko dá si he lye vagy sze -
mély azo nos sá ga is me ret len, la kó he lyé nek, il le tõ leg tar -
tóz ko dá si he lyé nek vagy sze mély azo nos sá gá nak meg ál la -
pí tá sa ér de ké ben a kö rö zé sét le het el ren del ni. A la kó he -
lyé nek, il le tõ leg a tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sa ér -
de ké ben a bí ró ság vagy az ügyész an nak a sze mély nek a
kö rö zé sét is el ren del he ti, aki nek a ta nú kén ti ki hall ga tá sa a
bírósági eljárásban szükséges. A körözést vissza kell
vonni, ha az elrendelésének oka megszûnt.

(7) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren del he ti an nak az is me ret len he lyen lé võ tárgy nak a
kö rö zé sét, amely a tör vény ér tel mé ben le fog lal ha tó, il le tõ -
leg, amely nek a le fog la lá sát vagy a zár alá vé te lét ren del -
ték el. A tárgy kö rö zést vissza kell vonni, ha el ren de lé sé -
nek oka megszûnt.

(8) Az e §-ban meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket a bí ró sá gi
el já rás ban a ta nács el nö ke és – az el fo ga tó pa rancs ki bo csá -
tá sa ki vé te lé vel – a bí ró sá gi titkár is jogosult megtenni.

170 Lásd az 1992: LXVI. tör vény 24. §-ának (1) be kez dé sét.
171 Lásd a 2001: XVIII. tör vényt, a 20/2001. (X. 11.) BM és a 21/2001.

(X. 11.) BM ren de le tet.
172 Lásd az 1997: XXXII. tör vény 4. §-a (1) be kez dé sé nek 5. pont ját.
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(9)173 A la kó hely, il le tõ leg tar tóz ko dá si hely meg ál la pí -
tá sá nak el ren de lé sé re tett in téz ke dés, il le tõ leg a kö rö zés
el ren de lé sé rõl, va la mint az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sá ról 
szó ló határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

A bûn ügyi költ ség

74. § (1) Bûn ügyi költ ség

a)174 az a költ ség, ame lyet az ügy ben az el já rás meg in dí -
tá sá tól a bün te tés vég re haj tá sá nak be fe je zé sé ig, to váb bá a
rend kí vü li jog or vos la ti el já rás, va la mint a kü lön le ges el já -
rá sok so rán az ál lam elõ le ge zett,175

b) a ter helt nek, a sér tett nek, a ma gán fél nek, a pót ma -
gán vád ló nak és a ma gán vád ló nak, a ter helt és a sér tett tör -
vé nyes kép vi se lõ jé nek az ügy ben fel me rült kész ki adá sa,
ak kor is, ha azt az állam nem elõlegezte,

c) a ki ren delt vé dõ nek és a sér tett, a ma gán fél, va la mint
a pót ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek kész ki adá sa és dí ja, ak -
kor is, ha azt az állam nem elõlegezte.

(2)176 Az (1) be kez dés a) pont já ban em lí tett költ ség kü -
lö nö sen a ta nú meg je le né sé vel fel me rült költ ség, a szak ér -
tõ, il le tõ leg a szak ta nács adó ré szé re meg ál la pí tott mun ka -
díj és költ ség té rí tés, a le fog lalt do log szál lí tá sá val és meg -
õr zé sé vel fel me rült költ ség, valamint a tolmács díja és
költségtérítése.

(3) Ha a ter helt a jö ve del mi és va gyo ni vi szo nyai foly -
tán a bûn ügyi költ sé get elõ re lát ha tó an nem tud ja meg fi zet -
ni, és ezt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don iga -
zol ta, a ter helt vagy vé dõ je ké rel mé re a bí ró ság, il le tõ leg
az ügyész ha tá roz ar ról, hogy a ter helt ré szé re sze mé lyes
költ ség men tes sé get en ge dé lyez.177 A személyes költ ség -
men tes ség engedélyezése ese tén

a) a ter helt ké rel mé re a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság vé dõt ren del ki [48. § (2) bek.],

b)178

c)179 a ki ren delt vé dõ dí ját és költ sé gét az ál lam vi se li.

(4) A sze mé lyes költ ség men tes ség tár gyá ban ho zott ha -
tá ro zat, il le tõ leg az oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le zõ ha -
tá ro zat nak a költ ség vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se
elleni jogorvoslat halasztó hatályú.

173 A 73. § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 35. §-a ik tat ta be. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

174 A 74. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 49. §-ának (1) be -
kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

175 Lásd a 21/2003. (VI. 24.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
176 A 74. § (2)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 49. §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
177 Lásd a 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
178 A 74. § (3) be kez dé sé nek b) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be -

kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
179 Az 74. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 36. §-ával

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(5)180 Az elõ ve ze tés sel (162. §), va la mint a kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott rend õri kí sé rés sel oko zott költ -
ség nem szá mol ha tó el bûn ügyi költ ség ként, az elõ ve ze -
tés sel oko zott költ ség meg té rí té sé re kü lön jog sza bály181 az 
irány adó.

III. Cím182

FELVILÁGOSÍTÁS-ADÁS ÉS A NYILVÁNOSSÁG
TÁJÉKOZTATÁSA A BÜNTETÕELJÁRÁS SORÁN

74/A. § (1) A saj tó ré szé re a nyo mo zás be fe je zé sé ig a
nyo mo zó ha tó ság kü lön jog sza bály ban er re fel jo go sí tott
tag ja, va la mint az ügyész; a vád eme lé sig az ügyész, il le tõ -
leg az ál ta la meg bí zott sze mély; a bí ró sá gi el já rás so rán a
bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló tör vény ben
er re fel jo go sí tott sze mély adhat felvilágosítást.183

(2) A bí ró ság nyil vá nos tár gya lá sá ról a saj tó jo go sult tá -
jé koz ta tást adni. 

(3) Meg kell ta gad ni a saj tó szá má ra a fel vi lá go sí tást, ha 
az ál lam tit kot vagy szol gá la ti tit kot sér te ne, vagy egyéb -
ként az el já rás ered mé nyes le foly ta tá sát veszélyeztetné. 

74/B. § (1) A bí ró sá gi tár gya lás ról a nyil vá nos ság tá jé -
koz ta tá sa ér de ké ben hang- vagy kép fel vé telt a ta nács el nö -
ke en ge dé lyé vel, a bí ró sá gi tár gya lá son je len lé võ sze mély -
rõl – a bí ró ság tag ja in, a jegy zõ könyv ve ze tõn, az ügyé szen 
és a vé dõn kí vül – csak az érin tett hoz zá já ru lá sá val sza bad
ké szí te ni. A ta nács el nö ke a tár gya lás fo lya ma tos sá gá nak
és za var ta lan sá gá nak ér de ké ben az en ge délyt meg ta gad -
hat ja, illetõleg azt a bírósági eljárás bármely szakaszában
visszavonhatja.

(2) A zárt tár gya lás ról, il le tõ leg a tár gya lás nak azon ré -
szé rõl, amely rõl a bí ró ság a nyil vá nos sá got ki zár ta, a saj tó
nem ad hat tá jé koz ta tást, és a saj tó ré szé re fel vi lá go sí tás
nem ad ha tó, ki vé ve, ha a nyil vá nos ság ki zá rá sá ra a 245. §
(5) bekezdése alapján került sor.

(3) Ha tör vény ki vé telt nem tesz, a fo lya mat ban lé võ
vagy be fe je zett bün te tõ ügy ira ta i ba csak az e tör vény ál tal
er re fel jo go sí tott sze mély tekinthet be. 

(4) A (3) be kez dés sze rin ti irat a köz ira tok ról, a köz le -
vél tá rak ról és a ma gán le vél tá ri anyag vé del mé rõl szó ló
tör vény184 köz le vél tá ri anyag ban tör té nõ ku ta tás ra vo nat -
ko zó sza bá lyai sze rint az ott írt vé del mi idõ letelte elõtt is
kutatható.

180 A 74. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 49. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

181 Lásd a 2/1986. (IV. 21.) BM–IM–PM együt tes ren de le tet.
182 A VI. fe je zet III. Cí mét és a 74/A-74/B. §-t a 2003: II. tör vény 38. §-a

ik tat ta be.
183 Rész le te sen lásd a 26/2003. (VI. 26.) BM–IM együt tes ren de le tet, a

30/2004. (VI. 9.) PM–IM együt tes ren de le tet, a 604. § (4) be kez dé sé nek b)
pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján ki adott ren de le te ket, és a 9/2005.
(ÜK. 5.) LÜ uta sí tást.

184 Lásd az 1995: LXVI. tör vényt.
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(5) A 74/A. §-ban meg ha tá ro zott ese tet ki vé ve az el já -
rás ról fel vi lá go sí tás an nak ad ha tó, aki nek az el já rás le foly -
ta tá sá hoz, il le tõ leg an nak ered mé nyé hez jo gi ér de ke fû zõ -
dik. A vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, a bí ró sá gi el já rás
so rán az el já ró bí ró ság el nö ke – az eh hez fû zõ dõ jo gi ér dek 
iga zo lá sa után – en ge dé lye zi az ira tok megtekintését,
illetõleg a szükséges felvilágosítás megadását.

(6)185 Bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá gi vég re -
haj tó, párt fo gó fel ügye lõ, jo gi se gít ség nyúj tó, nyo mo zó
ha tó ság vagy köz igaz ga tá si ha tó ság meg ke re sé sé re – tör -
vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sá hoz szük sé ges
mér ték ben és idõ tar tam ban – a bí ró ság, az ügyész, il let ve a
nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ ügy iratait megküldi, illetve
azokba betekintést engedélyez.

VII. Fe je zet
A BIZONYÍTÁS

I. Cím
A BIZONYÍTÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bi zo nyí tás tár gya

75. § (1)186 A bi zo nyí tás azok ra a té nyek re ter jed ki,
ame lyek a bün te tõ és a bün te tõ el já rá si jog sza bá lyok al kal -
ma zá sá ban je len tõ sek. A bi zo nyí tás so rán a tény ál lás ala -
pos és hi ány ta lan, a va ló ság nak meg fe le lõ tisz tá zá sá ra kell 
tö re ked ni, azon ban, ha az ügyész nem in dít vá nyoz za, a bí -
ró ság nem kö te les a vá dat alá tá masz tó bizonyítási esz kö -
zök beszerzésére, és megvizsgálására.

(2) A bi zo nyí tás a bün te tõ el já rás já ru lé kos kér dé se i nek
– kü lö nö sen a pol gá ri jo gi igény nek – el bí rá lá sá ban je len -
tõs tényekre is kiterjedhet.

(3) Nem kell bi zo nyí ta ni azo kat a té nye ket, ame lyek
köz tu do má sú ak, vagy ame lyek rõl az el já ró bí ró ság nak,
ügyész nek, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság nak hivatalos
tudomása van.

(4)187 Az el já rás ban részt ve võ sze mé lyek az e tör vény -
ben meg ha tá ro zott ese tek ben és mó don kö te le sek és jo go -
sul tak a bi zo nyí tás ban közremûködni.

A bi zo nyí tás esz kö zei

76. § (1) A bi zo nyí tás esz kö zei a ta nú val lo más, a szak -
vé le mény, a tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, az ok irat és a ter helt 
vallomása.

185 A 74/B. § (6) be kez dé sét a 2005:  CLXXXIV. tör vény 21. §-a (4) be -
kez dé sé nek c) pont ja ik tat ta be.

186 A 75. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 37. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

187 A 75. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 50. §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be.

(2) A bün te tõ el já rás ban fel le het hasz nál ni azo kat az ok -
ira to kat és tár gyi bi zo nyí tá si esz kö zö ket, ame lye ket va la -
mely ha tó ság – jog sza bály ban meg ha tá ro zott fel ada ta i nak
tel je sí té se so rán a ha tás kö ré ben el jár va – a bün te tõ el já rás
megindítása elõtt készített, illetõleg beszerzett.

A bi zo nyí tás tör vé nyes sé ge

77. § (1) A bi zo nyí tá si esz kö zök fel de rí té se, össze gyûj -
té se, biz to sí tá sa és fel hasz ná lá sa so rán e tör vény ren del ke -
zé sei sze rint kell el jár ni. Jog sza bály el ren del he ti a bi zo -
nyí tá si cse lek mé nyek tel je sí té sé nek, a bi zo nyí tá si esz kö -
zök meg vizs gá lá sá nak és rög zí té sé nek, va la mint a bi zo -
nyí tá si eljárások lefolytatásának meghatározott mód ját.

(2) A bi zo nyí tá si cse lek mé nyek vég zé se kor az em be ri
mél tó sá got, az érin tet tek sze mé lyi sé gi jo ga it és a ke gye le ti 
jo got tisz te let ben kell tar ta ni, és biz to sí ta ni kell, hogy a
ma gán élet re vo nat ko zó ada tok szük ség te le nül ne ke rül je -
nek nyilvánosságra.

A bi zo nyí té kok ér té ke lé se

78. § (1) A bün te tõ el já rás ban sza ba don fel hasz nál ha tó a
tör vény ben meg ha tá ro zott min den bi zo nyí tá si esz köz, és
sza ba don al kal maz ha tó min den bi zo nyí tá si el já rás. A tör -
vény azon ban el ren del he ti egyes bizonyítási eszközök
igénybevételét.

(2) A bi zo nyí tás esz kö ze i nek és a bi zo nyí té kok nak
nincs tör vény ben elõ re meg ha tá ro zott bizonyító ereje.

(3) A bí ró ság és az ügyész a bi zo nyí té ko kat egyen ként
és összes sé gük ben sza ba don ér té ke li, és a bi zo nyí tás ered -
mé nyét az így ki ala kult meg gyõ zõ dé se szerint állapítja
meg.

(4) Nem ér té kel he tõ bi zo nyí ték ként az olyan bi zo nyí tá si 
esz köz bõl szár ma zó tény, ame lyet a bí ró ság, az ügyész
vagy a nyo mo zó ha tó ság bûn cse lek mény út ján, más til tott
mó don vagy a részt ve võk el já rá si jo ga i nak lé nye ges kor lá -
to zá sá val szerzett meg.

II. Cím

A TANÚVALLOMÁS

79. § (1) Ta nú ként az hall gat ha tó ki, aki nek bi zo nyí tan -
dó tény rõl tu do má sa lehet.

(2)188 Akit ta nú ként meg idéz tek, ha e tör vény ki vé telt
nem tesz, kö te les val lo mást tenni.

188 A 79. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 51. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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(3)189 A ta nú ké rel mé re a meg je le né sé vel fel me rült költ -
sé get a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér ték ben az
el já ró bí ró ság, ügyész vagy nyo mo zó ha tó ság meg ál la pít -
ja, és meg té rí ti.190 Er re a ta nút az idé zés ben, va la mint a ki -
hall ga tá sá nak befejezésekor figyelmeztetni kell.

80. §191 A ta nú ér de ké ben meg ha tal ma zott ügy véd jár -
hat el, ha a ta nú a jo ga i ról va ló fel vi lá go sí tás cél já ból ezt
szük sé ges nek tart ja. A ta nút er rõl az idé zé sé ben tá jé koz -
tat ni kell.

A ta nú val lo más té te lé nek aka dá lyai

81. § (1) Nem hall gat ha tó ki ta nú ként
a) a lel kész, il le tõ leg az egy há zi sze mély ar ról, ami re a

hi va tá sá nál fog va ti tok tar tá si kö te le zett sé ge áll fenn,
b) a vé dõ ar ról, ami rõl mint vé dõ szer zett tu do mást,

vagy amit a ter helt tel vé dõi mi nõ sé gé ben közölt,
c) aki tõl a tes ti vagy szel le mi ál la po ta mi att  nyilván -

valóan nem vár ha tó he lyes vallomás,
d)192 a ha tó sá gi ta nú olyan té nyek re, ada tok ra, kö rül mé -

nyek re néz ve, amely re ti tok tar tá si kö te le zett ség ter he li, és
ez alól a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó hatóság
nem mentette fel.

(2) Ál lam ti tok nak vagy szol gá la ti ti tok nak mi nõ sü lõ
tény rõl nem hall gat ha tó ki ta nú ként az, aki a ti tok tar tá si
kö te le zett ség alól nem kapott felmentést.

(3)193 A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben az ál -
lam ti tok ról és a szol gá la ti ti tok ról szó ló tör vény ben meg -
ha tá ro zott mi nõ sí tõ az ügyész, il le tõ leg a bí ró ság meg ke re -
sé sé re dönt a fel men tés meg adá sá ról vagy a ti tok tar tá si kö -
te le zett ség fenn tar tá sá ról. A fel men tés re irá nyu ló meg ke -
re sés ben azo no sí tás ra al kal mas mó don meg kell jelölni
azokat a kérdéseket, amelyekre a felmentést kérik.

82. § (1) A ta nú val lo mást meg ta gad hat ja
a) a ter helt hoz zá tar to zó ja,
b)194 az, aki a (4) be kez dés ese tét ki vé ve ma gát vagy

hoz zá tar to zó ját bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vá dol ná, az
ez zel kap cso la tos kér dés ben, ak kor is, ha a ta nú val lo mást
az a) pont alapján nem tagadta meg,

c) – a 81. § (2) be kez dé sé ben fog lalt ti tok tar tá si kö te le -
zett ség ese tét ide nem ért ve – az, aki a fog lal ko zá sá nál
vagy köz meg bí za tá sá nál fog va ti tok tar tás ra kö te les, ha a

ta nú val lo más sal a ti tok tar tá si kö te le zett sé gét meg sér te né,
ki vé ve, ha ez alól a kü lön jog sza bály sze rint jo go sult fel -
men tet te, vagy kü lön jog sza bály sze rint a bí ró ság, az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság meg ke re sé sé re a ti -
tok tar tá si kö te le zett ség alá esõ adat to váb bí tá sa a fel men -
tés re jo go sult szá má ra kö te le zõ.

(2)195 A ta nút a ki hall ga tá sa ele jén a men tes sé gi okok ra
és a jo ga i ra fi gyel mez tet ni kell. A fi gyel mez te tést, va la -
mint a ta nú nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze -
rint kell jegy zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi -
gyel mez te tés re adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé -
sé nek el ma ra dá sa ese tén a ta nú vallomása bizonyítási
eszközként nem vehetõ fi gye lem be.

(3) A meg ta ga dás jo gos sá gá ról az el já ró bí ró ság,
ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság határoz.

(4)196 A ta nú val lo mást az (1) be kez dés b) pont ja alap ján
nem ta gad hat ja meg az, aki a kér dés re adott vá lasszal ön -
ma gát olyan bûn cse lek mény el kö ve té sé vel vádolná, amely 
mi att

a) ve le szem ben a fel je len tést a 175. § (1) be kez dé se
alap ján el uta sí tot ták,

b) ve le szem ben a nyo mo zást a 190. § (1) be kez dé sé nek
f) pont ja vagy a 192. § (1) be kez dé se alap ján meg szün tet -
ték,

c) ve le szem ben a bün te tõ el já rást te vé keny meg bá nás
mi att meg szün tet ték [221/A. § (7) bek., 267. § (1) bek. l)
pont, 332. § (1) bek. f) pont],

d) ve le szem ben a bün te tõ el já rást a 226. § (1)–(2) be -
kez dé se vagy a 332. § (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján
meg szün tet ték, illetõleg

e) a Btk. Kü lö nös Ré sze alap ján a ha tó ság gal tör té nõ
együtt mû kö dé se foly tán nem büntethetõ.

(5) A (4) be kez dés alap ján tett ta nú val lo más ban kö zölt
bûn cse lek mény mi att az el já rás foly ta tá sa [191. § (2) bek.]
nem ren del he tõ el, és a ta nú val lo más nem te kint he tõ a per -
újí tás szem pont já ból új bi zo nyí ték nak [392. § (1) bek. a)
pont]. Ezt a ren del ke zést kell al kal maz ni ar ra a ta nú val lo -
más so rán fel tárt bûn cse lek mény re is, amely nem ké pez te
a ta nú el len ko ráb ban fo lya mat ban volt bün te tõ el já rás tár -
gyát, de a fel je len tés el uta sí tá sá nak, a nyo mo zás, il le tõ leg
az el já rás meg szün te té sé nek a tanúvallomással feltárt
bûncselekmény esetén is bármely okból helye lenne.

83. §197 (1)198 A ta nú val lo más té te lé nek aka dá lyát fi gye -
lem be kell ven ni, ha az akár a bûn cse lek mény el kö ve té se -
kor állt fenn, akár a ki hall ga tás kor áll fenn. A 82. § (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja sze rin ti men tes sé gi ok fenn ál lá sa
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189 A 79. § ere de ti (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-a (2) be kez dé sé -
nek el sõ mon da ta alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba, ez zel egy ide jû -
leg a 79. § ere de ti (4) be kez dé sé nek szá mo zá sát a tör vény hely má so dik mon -
da ta (3) be kez dés re mó do sí tot ta.

190 Lásd az 1/1969. (I. 8.) IM ren de le tet.
191 A 80. § a 2002: I. tör vény 52. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
192 A 81. § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2006: LI. tör vény 38. §-a ik tat ta

be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
193 A 81. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 53. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg. Lásd az 1995: LXV. tör vényt.
194 A 82. § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja a 2002: I. tör vény 54. §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

195 A 82. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 39. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

196 A 82. § (4) és (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 54. §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be. A 82. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 39. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

197 A 83. § a 2002: I. tör vény 55. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
198 A 83. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény 285. §-a

(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.



ese tén a ta nú a val lo más té telt – a 82. § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ki vé tel lel – ak kor is meg ta gad hat ja, ha a
kér dé ses bûn cse lek mény el kö ve té sét már jog erõ sen meg -
ál la pí tot ták, vagy ve le szem ben az ügyész a vád eme lést el -
ha lasz tot ta.

(2) A ta nú nak a 81. § (1) be kez dé se a) és b) pont já ban
meg ha tá ro zott men tes sé ge199 az an nak alap já ul szol gá ló
vi szony meg szû né se után is fenn ma rad. Eb ben az eset ben
a ta nú a ti tok tar tá si kö te le zett sé gé nek kö ré be tar to zó bi zo -
nyí tan dó tényre nem hallgatható ki.

(3) Ha a ta nú a 82. § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban
meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö te le zett ség alól nem ka pott
fel men tést, az a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ideig
áll fenn.

84. §200 A 83. § és a 85. § (3) be kez dé se ren del ke zé se i -
nek meg sér té sé vel ki hall ga tott ta nú val lo má sa bi zo nyí tá si
esz köz ként nem ve he tõ fi gye lem be.

A ta nú ki hall ga tá sa

85. § (1) A ta nú kat egyen ként kell ki hall gat ni.
(2) A ki hall ga tás kez de tén meg kell kér dez ni a ta nú tól a

ne vét, a szü le té si ide jét és he lyét, any ja ne vét, a la kó he lyé -
nek és tar tóz ko dá si he lyé nek cí mét, a fog lal ko zá sát, a sze -
mély azo no sí tó ok mány szá mát, va la mint azt, hogy a ter -
helt tel vagy a sér tet tel ro ko ni vi szony ban van-e, vagy hogy 
az ügy ben más ok ból ér de kelt vagy el fo gult-e. Ezek re a
kér dé sek re a ta nú ak kor is kö te les válaszolni, ha egyébként 
a vallomástételt megtagadhatja.

(3)201 A ki hall ga tás ele jén tisz táz ni kell, hogy nincs-e a
ta nú val lo más té te lé nek aka dá lya (81–82. §). Ha a ta nú val -
lo más té te lé nek nincs aka dá lya, fi gyel mez tet ni kell ar ra,
hogy kö te les a leg jobb tu do má sa és lel ki is me re te sze rint az 
iga zat val la ni, to váb bá ar ra, hogy a ha mis ta nú zást és a
men tõ kö rül mény el hall ga tá sát a tör vény sza bad ság vesz -
tés sel ren de li bün tet ni. A fi gyel mez te tést, va la mint a ta nú -
nak a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze rint kell jegy -
zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi gyel mez te tés re
adott vá lasz szó sze rin ti jegy zõ köny ve zé sé nek elmaradása 
esetén a tanú vallomása bizonyítási eszközként nem  ve -
hetõ figyelembe.

(4) A ta nú ki hall ga tá sá nál je len le het az ér de ké ben el já -
ró ügy véd, aki a ta nú nak fel vi lá go sí tást ad hat a jo ga i ról, de 
más te vé keny sé get nem vé gez het, és a val lo mást nem be -
fo lyá sol hat ja. A ki hall ga tást kö ve tõ en az ar ról ké szült
jegy zõ köny vet meg te kint he ti, és észrevételeit írásban
vagy szóban elõterjesztheti.

199 A 83. § (2) be kez dé sé ben a „– ha a ti tok tar tá si kö te le zett ség alól nem
ka pott fel men tést –” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé -
nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

200 A 84. § a 2006: LI. tör vény 40. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

201 A 85. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 41. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(5)202 A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
en ge dé lyez he ti, hogy a ta nú a szó be li ki hall ga tá sát  köve -
tõen vagy he lyet te írás ban te gyen val lo mást. Eb ben az
eset ben a ta nú a val lo má sát sa ját ke zû leg le ír ja és alá ír ja,
az elekt ro ni kus ok irat for má já ban el ké szí tett val lo má sát
mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal lát ja el, vagy a ta nú nak a
más mó don le írt val lo má sát bí ró vagy köz jegy zõ hi te le sí ti.
Az írás be li ta nú val lo más meg té te le nem zár ja ki, hogy
utóbb a ta nút, ha ez szük sé ges, a kihallgatása céljából a
bíróság, az ügyész, illetõleg a nyomozó hatóság  meg -
idézze.

(6) Ha a ta nú szó be li ki hall ga tás nél kül vagy a szó be li
ki hall ga tást kö ve tõ en írás ban tesz val lo mást, az írás be li
val lo más ból ki kell tûn nie, hogy a ta nú a val lo mást a val lo -
más té tel aka dá lya i nak (81. és 82. §), va la mint a ha mis ta -
nú zás kö vet kez mé nye i nek is me re té ben tet te meg. Er re a
ta nút az írás be li val lo más meg té te lé nek en ge dé lye zé sé vel
egy ide jû leg, a val lo más té tel aka dá lya i nak és a hamis
tanúzás következményeinek ismertetésével figyelmeztetni 
kell.

86. § (1) A ti zen ne gye dik élet évét meg nem ha la dott
sze mélyt csak ak kor le het ta nú ként ki hall gat ni, ha a val lo -
má sá tól vár ha tó bi zo nyí ték más sal nem pó tol ha tó. A ki -
hall ga tá sa ese tén a ha mis ta nú zás kö vet kez mé nye i re való
figyelmeztetést mellõzni kell.

(2) Aki szel le mi vagy egyéb ál la po ta mi att kor lá to zot tan 
ké pes meg ítél ni a ta nú val lo más meg ta ga dá sá nak je len tõ -
sé gét, ta nú ként csak ak kor hall gat ha tó ki, ha val lo mást kí -
ván ten ni, és a tör vé nyes kép vi se lõ je vagy a ta nú ként
 kihallgatandó ál tal meg je lölt hoz zá tar to zó hoz zá já rul.
A tör vé nyes kép vi se lõ vagy a ki hall ga tan dó ál tal  meg -
jelölt hozzátartozó a tanú érdekében ügyvédet hatalmazhat 
meg.

(3)203 A ti zen nyol ca dik élet évét meg nem ha la dott, va la -
mint a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ta nú ki hall ga tá sá nál 
a ta nú tör vé nyes kép vi se lõ je és gondozója jelen lehet.

(4)204 Ha a ta nú és a tör vé nyes kép vi se lõ vagy a gon do -
zó, il le tõ leg a ta nú ál tal meg je lölt hoz zá tar to zó kö zött ér -
dek el len tét van, a (2) és (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott jo -
go kat a gyámhatóság gyakorolja.

87. § A tár gya lást meg elõ zõ en a ta nú bí ró ság elõt ti ki -
hall ga tá sá nak ak kor van helye, ha

a) a ta nú az éle tét köz vet le nül ve szé lyez te tõ ál la pot ban
van,

b) meg ala po zot tan fel té te lez he tõ, hogy a ta nú tár gya lá -
son nem je len het meg.

202 A 85. § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 56. §-a ik tat ta be.
203 A 86. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 42. §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
204 A 86. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 42. §-ának (2) be kez dé se ik -

tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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88. § (1)205 A ki hall ga tá sa so rán a ta nú a hoz zá in té zett
kér dé sek re vá la szol, de ar ra is mó dot kell ne ki ad ni, hogy a 
val lo má sát össze füg gõ en elõ ad ja; en nek so rán – a ta nú vé -
del mé re vo nat ko zó sza bá lyok fi gye lem be vé te lé vel – tisz -
táz ni kell azt is, hogy a ta nú az ál ta la el mon dot tak ról mi -
ként szer zett tu do mást. Ha a ta nú val lo má sa el tér a ko ráb bi 
val lo má sá tól, en nek okát tisz táz ni kell. Az el já rás azo nos
sza ka szá ban a ta nú újabb ki hall ga tá sá nál a személyi ada to -
kat – ha azok nem változtak – nem szükséges rög zí te ni.

(2) A ta nú ké rel mé re a val lo má sá nak egyes ré sze it szó
sze rint kell jegy zõ könyv be venni.

89–92. §206

Kény szer in téz ke dés a ta nú val szem ben

93. § Ha a ta nú a val lo más té telt, il le tõ leg az el já rá si cse -
lek mény nél va ló köz re mû kö dést a kö vet kez mé nyek re tör -
tént fi gyel mez te tés után jo go su lat la nul meg ta gad ja, rend -
bír ság gal sújt ha tó, és az oko zott költség megfizetésére
kötelezhetõ.

94. § Ha a ta nú a men tes sé gé re hi vat ko zás sal ta gad ja
meg a val lo más té telt, az en nek helyt nem adó ha tá ro zat el -
le ni jog or vos lat nak halasztó hatálya van.

III. Cím
A TANÚ VÉDELME

95. § A ta nú éle té nek és tes ti ép sé gé nek vagy sze mé lyes
sza bad sá gá nak vé del me, va la mint an nak ér de ké ben, hogy
a ta nú a val lo más té te li kö te le zett sé gé nek ele get te gyen és
a val lo má sát meg fé lem lí tés nél kül te gye meg, a ta nút az e
tör vény ben meg ha tá ro zot tak szerint védelemben kell ré -
sze sí te ni.

A ta nú sze mé lyi ada ta i nak zárt ke ze lé se

96. § (1)207 A ta nú, il le tõ leg az ér de ké ben el já ró ügy véd
ké rel mé re vagy hi va tal ból el ren del he tõ, hogy a ta nú sze -
mé lyi ada ta it [85. § (2) bek.] – a ne vén kí vül – az ira tok kö -
zött el kü lö nít ve, zár tan ke zel jék. Ki vé te le sen in do kolt
eset ben a ta nú ne vé nek zárt ke ze lé se is el ren del he tõ. Ezek -
ben az ese tek ben a ta nú zár tan ke zelt ada ta it csak az ügy -
ben el já ró bíróság, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság
tekintheti meg.

205 A 88. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 57. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

206 A 89-92. §, va la mint a 89. §-t és a 91. §-t meg elõ zõ al cím a 2002: I. tör -
vény 308. §-ának (2) be kez dé se alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

207 A 96. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 58. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(2)208 Ha a ta nú sze mé lyi ada ta i nak zárt ke ze lé sét ren -
del ték el, et tõl kezd ve

a) az el já rást foly ta tó bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo -
zó ha tó ság biz to sít ja, hogy a ta nú zár tan ke zelt ada tai az el -
já rás egyéb ada ta i ból ne vál ja nak megismerhetõvé,

b) a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a
ta nú sze mély azo nos sá gát az azo no sí tás ra al kal mas ira tok
meg te kin té sé vel állapítja meg,

c) a sze mé lyi ada tok zár tan ke ze lé sé nek meg szün te té sé -
re csak a ta nú be le egye zé sé vel kerülhet sor.

(3)209 A ta nú sze mé lyi ada tai zárt ke ze lé sé nek el ren de -
lé sé tõl kezd ve a bün te tõ el já rás ban részt ve võk nek a ta nú
sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó irat ról olyan má so lat ad ha tó,
amely a ta nú személyi adatait nem tartalmazza.

Kü lö nö sen vé dett ta nú

97. § Kü lö nö sen vé det té nyil vá nít ha tó a ta nú, ha
a) val lo má sa ki emel ke dõ sú lyú ügy lé nye ges kö rül mé -

nye i re vonatkozik,
b) a val lo má sá tól vár ha tó bi zo nyí ték más sal nem pó tol -

ha tó,
c)210 a sze mé lye, a tar tóz ko dá si he lye, va la mint az, hogy 

az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság ta nú ként kí ván ja ki -
hall gat ni, a ter helt és a vé dõ elõtt nem ismert,

d) sze mé lyé nek fel fe dé se ese tén a ta nú vagy hoz zá tar to -
zó ja éle te, tes ti ép sé ge vagy sze mé lyes sza bad sá ga sú lyos
fe nye ge tés nek lenne kitéve.

A bün te tõ el já rás ban részt ve võk sze mé lyi vé del me211

98. § (1) Kü lö nö sen in do kolt eset ben az el já rást foly ta tó 
bí ró ság ta ná csá nak el nö ke, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha -
tó ság kez de mé nyez he ti, hogy a ter helt, a vé dõ, a sér tett, az
egyéb ér de kelt, a sér tett és az egyéb ér de kelt kép vi se lõ je,
to váb bá a ta nú, a szak ér tõ, a szak ta nács adó, a tol mács, a
ha tó sá gi ta nú, il let ve a fel so rol tak va la me lyi ké re te kin tet -
tel más sze mély a kü lön jog sza bály ban212 meghatározott
vé de lem ben részesüljön.

(2) A ké rel met az el já rást foly ta tó bí ró ság nál, ügyész -
nél, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság nál le het elõ ter jesz te ni, a
szó be li ké rel met jegy zõ könyv be kell foglalni.

(3) A bí ró ság, az ügyész ség, a nyo mo zó ha tó ság és a
bün te tés-vég re haj tá si in té zet ál lo má nyá ba tar to zó sze -
mély, il let ve re á juk te kin tet tel más sze mély sze mé lyi vé -
del mét a bí ró ság el nö ke, az ügyész ség, il le tõ leg a nyo mo -
zó ha tó ság ve ze tõ je és a bün te tés-vég re haj tá si intézet pa -
rancs no ka kezdeményezheti.

208 A 96. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 58. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

209 A 96. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 58. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

210 A 97. § c) pont ja a 2002: I. tör vény 59. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
211 A 98. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 60. §-a ál la pí tot ta meg.
212 Lásd a 34/1999. (II. 26.) Korm. ren de le tet.
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(4) A sze mé lyi vé de lem re vo nat ko zó ira to kat a bün te tõ -
ügy ira tai kö zött kell ke zel ni. Az ira to kat a ké re lem és a
kez de mé nye zés tár gyá ban ho zott dön tés ki vé te lé vel zártan 
kell kezelni.

A ta nú vé del mi prog ram ban részt ve võ sze mé lyek re
vo nat ko zó ren del ke zé sek213

98/A. § A kü lön jog sza bály ban214 meg ha tá ro zott ta nú -
vé del mi prog ram ban részt ve võ ter helt nek, sér tett nek, és
ta nú nak e prog ram ban va ló rész vé te le a fel so rol tak bün te -
tõ el já rá si jo ga it és kö te le zett sé ge it nem érin ti, a prog ram -
ban részt ve võ sze mély ese tén e tör vény ren del ke zé se it a
következõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) a prog ram ban részt ve võ sze mélyt a vé del met el lá tó
szerv út ján kell idéz ni, il le tõ leg ér te sí te ni, az ilyen sze mély 
ré szé re kéz be sí ten dõ hi va ta los ira tot csak a vé del met el lá -
tó szerv útján lehet kézbesíteni,

b) a prog ram ban részt ve võ sze mély a bün te tõ el já rás ban 
az ere de ti sze mély azo no sí tó ada ta it köz li, a la kó he lyé nek,
il le tõ leg a tar tóz ko dá si he lyé nek köz lé se he lyett a vé del -
met ellátó szerv címét jelöli meg,

c) a prog ram ban részt ve võ sze mély sze mé lyes ada ta it
tar tal ma zó ira tok ról má so lat, il let ve az ilyen sze mély re vo -
nat ko zó bár mely fel vi lá go sí tás – ide ért ve a hi va ta los szer -
ve ket is – csak an nak ad ha tó, aki nek a ré szé re a védelmet
ellátó szerv ezt engedélyezte,

d) a prog ram ban részt ve võ sze mély meg je le né sé vel, il -
let ve köz re mû kö dé sé vel fel me rült költ ség nem szá mol ha -
tó el bûnügyi költségként,

e) a ta nú és a ter helt meg ta gad hat ja a val lo mást olyan
adat ra néz ve, amely nek is me re té ben az új sze mély azo nos -
sá gá ra, az új la kó he lyé re, il le tõ leg tar tóz ko dá si helyére
lehet következtetni.

IV. Cím

A SZAKVÉLEMÉNY

A szak ér tõ al kal ma zá sa

99. § (1) Ha a bi zo nyí tan dó tény meg ál la pí tá sá hoz vagy
meg íté lé sé hez kü lön le ges szak ér te lem szük sé ges, szak ér -
tõt kell alkalmazni.

(2) Szak ér tõ al kal ma zá sa kö te le zõ, ha

a)215 a bi zo nyí tan dó tény, il le tõ leg az el dön ten dõ kér dés 
sze mély kó ros el me ál la po ta, al ko hol-, il le tõ leg ká bí tó szer -
füg gõ sé ge,

213 A 98/A. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 61. §-a ik tat ta be.
214 Lásd a 2001: LXXXV. tör vényt.
215 A 99. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 62. §-ával meg ál -

la pí tott szö veg.

b) a bi zo nyí tan dó tény, il le tõ leg az el dön ten dõ kér dés
kény szer gyógy ke ze lés vagy kény szer gyó gyí tás szük sé -
ges sé ge,

c) a sze mély azo no sí tást bi o ló gi ai vizs gá lat tal végzik,
d) el halt sze mély ki han to lá sá ra ke rül sor.
(3)216 Szak ér tõt a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo -

zó ha tó ság al kal maz hat.

100. § (1) A szak ér tõ al kal ma zá sa ki ren de lés sel tör té -
nik. A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl szó ló ha tá ro zat nak meg kell 
jelölnie

a) a szak ér tõi vizs gá lat tár gyát és azo kat a kér dé se ket,
ame lyek re a szak ér tõ nek vá laszt kell adnia,

b) a szak ér tõ ré szé re át adan dó ira to kat és tár gya kat, ha
az át adás nem le het sé ges, az ira tok és a tár gyak meg te kint -
he té sé nek helyét és idejét,

c) a szak vé le mény elõ ter jesz té sé nek ha tár ide jét.
(2) Ha a szak vé le mény el ké szí té sé hez sür gõs rész vizs -

gá lat ra van szük ség, e vizs gá lat ki ren de lõ ha tá ro zat nél kül, 
az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság szó be li ren del ke zé se
alapján is elvégezhetõ.

101. § (1) Rend sze rint egy szak ér tõt kell al kal maz ni. Ha 
a vizs gá lat jel le ge szük sé ges sé te szi, több szak ér tõ is ki -
ren del he tõ. Ez úgy is tör tén het, hogy a ki ren de lés csak a
szak ér tõi cso port ve ze tõ jét je lö li ki, és fel jo go sít ja õt ar ra,
hogy a többi szakértõt bevonja.

(2) A ha lál oka és kö rül mé nyei, va la mint az el me ál la pot
vizs gá la tá nál két szak ér tõt kell al kal maz ni. Jog sza bály
más eset ben is kö te le zõ vé te he ti több szakértõ  alkalma -
zását.

A szak ér tõ

102. §217 (1)218 A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo -
zó ha tó ság a szak ér tõi név jegy zék ben219 sze rep lõ igaz ság -
ügyi szak ér tõt, il le tõ leg szak vé le mény adá sá ra fel jo go sí -
tott gaz da sá gi tár sa sá got (a to váb bi ak ban: gaz da sá gi tár sa -
ság), szak ér tõi in téz ményt, vagy kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott ál la mi szer vet, in téz ményt, szer ve ze tet
(a to váb bi ak ban: szer ve zet), ha ez nem le het sé ges, kel lõ
szak ér te lem mel ren del ke zõ sze mélyt vagy in téz ményt
(a to váb bi ak ban: ese ti szak ér tõ) ren del het ki szak ér tõ ként.

(2) Kü lön jog sza bály meg ha tá roz hat ja azo kat a szak kér -
dé se ket, ame lyek ben meg ha tá ro zott in téz mény vagy szak -
ér tõi tes tü let jo go sult vé le ményt ad ni.220 In téz mény vagy
tes tü let ki ren de lé se ese tén an nak ve ze tõ je jelöli ki az
eljáró szakértõt.

216 Az 99. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 43. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

217 A 102. § a 2002: I. tör vény 63. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
218 A 102. § (1) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35. §-ának (1) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg.
219 Lásd a 210/2005. (X. 5.) Korm. ren de le tet.
220 Lásd a 2/1988. (V. 19.) IM ren de let 11. §-ának (3) be kez dé sét és a ren -

de let 3. szá mú mel lék le tét.

336 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



(3)221 A szak ér tõ ki ren de lé sé rõl a ki ren de lõ ha tá ro zat
kel té tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ren de lõ tá jé koz tat -
ja a ter hel tet, a vé dõt, a sér tet tet, és – ha a szak ér tõt a bí ró -
ság rendelte ki – az ügyészt.

(4)222 A gaz da sá gi tár sa ság, a szak ér tõi in téz mény, a
szer ve zet, il let ve a szak ér tõi tes tü let ve ze tõ je a ki ren de lõ
ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül tá jé -
koz tat ja a ki ren de lõt az el já ró szak ér tõ sze mé lyé rõl. E köz -
lés kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ki ren de lõ
tá jé koz tat ja a (3) be kez dés ben írt személyeket és szerveket 
a tájékoztatás tartalmáról.

A szak ér tõ ki zá rá sa

103. § (1) Szak ér tõ ként nem jár hat el,

a) aki az ügy ben mint ter helt, vé dõ, to váb bá mint sér tett, 
fel je len tõ vagy mint ezek kép vi se lõ je vesz, vagy vett részt, 
va la mint ezek hoz zá tar to zó ja,

b) aki az ügy ben mint bí ró, ügyész vagy nyo mo zó ha tó -
ság tag ja járt vagy jár el, va la mint ezek hoz zá tar to zó ja,

[b) aki az ügy ben mint bí ró, ügyész vagy nyo mo zó ha tó -
ság tag ja járt vagy jár el, ezek hoz zá tar to zó ja, va la mint az
ügy ben el járt vagy el já ró bí ró ság gal, ügyész ség gel, nyo -
mo zó ha tó ság gal al kal ma zot ti vagy szol gá la ti vi szony ban
lé võ sze mély és ezek hoz zá tar to zó ja,] 223

c) aki az ügy ben ta nú ként vesz, vagy vett részt,

d) a ha lál oka és kö rül mé nyei vizs gá la tá nál to váb bá a
ki han to lás nál az az or vos, aki a meg halt sze mélyt köz vet -
le nül a ha lá la elõtt gyógy ke zel te, il let ve aki meg ál la pí tot ta
a halál beálltát,

e)224 a szak ér tõi in téz mény és a szer ve zet szak ér tõ je, va -
la mint a szak ér tõi tes tü let tag ja, ha az a) pont ban meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok a szak ér tõi in téz mény, a szer ve zet vagy a
szak ér tõi tes tü let vezetõjével szemben áll fenn,

f) a gaz da sá gi tár sa ság tag ja, ha az a) pont ban meg ha tá -
ro zott ki zá ró ok a gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ jé vel, ve ze tõ
tiszt ség vi se lõ jé vel szem ben áll fenn, il let ve, aki olyan gaz -
da sá gi tár sa ság tag ja vagy al kal ma zott ja, amely nek tag ja
vagy al kal ma zott ja az ügyben már korábban eljárt,

g) akit az ügy ben szak ta nács adó ként vet tek igény be,

h) aki tõl el fo gu lat lan szak vé le mény egyéb ok ból nem
vár ha tó.

221 A 102. § (3) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

222 A 102. § (4) be kez dé sét a 2005: XLVII. tör vény 35. §-ának (2) be kez -
dé sé vel ik tat ta be.

223 A 103. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2005: XLVII. tör vény 35.
§-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2005: XLVII. tör vény 31.
§-ának (2) be kez dés e alap ján ha tá lyos 2007. I. 1-jé tõl.

224 A 103. § (1) be kez dé se e)–f) pont já nak szö ve gét a 2005: XLVII. tör -
vény 35. §-ának (3) be kez dé se ál la pí tot ta meg, egy ide jû leg az f)–g) je lö lést
g)–h)-ra mó do sí tot ta.

(2)225 A szak ér tõ a ve le szem ben fel me rült ki zá rá si okot
kö te les a ki ren de lõ nek ha la dék ta la nul be je len te ni. Gaz da -
sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, il let ve szak -
ér tõi tes tü let ki ren de lé se ese tén a be je len tést a ki ren delt
tár sa ság vagy szerv ve ze tõ je út ján kell meg ten ni.

(3) A szak ér tõ ki zá rá sá ról az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg
nyo mo zó ha tó ság ha tá roz, amely elõtt az eljárás folyik.

(4) A 83–84. § ren del ke zé sei a szak ér tõ re  értelemsze -
rûen irányadók.

Szak ér tõi vizs gá lat

104. § (1) A szak ér tõ kö te les az ügy ben köz re mû köd ni,
és szak vé le ményt adni.

(2)226 A szak ér tõt a ki ren de lés alól az a bí ró ság, ügyész,
il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az el já rás fo lyik,
fon tos ok ból ha tá ro zat tal fel ment he ti. A szak ér tõ – gaz da -
sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet, il let ve szak -
ér tõi tes tü let ki ren de lé se ese tén, an nak vezetõje útján – a
ki ren de lõt értesíti, ha

a) a szak kér dés nem tar to zik a szak ér tõ szak is me re te i -
nek körébe,

b) a szak kér dés ben kü lön jog sza bály alap ján meg ha tá ro -
zott in téz mény vagy tes tü let jo go sult szak vé le ményt ad ni,

c) a szak ér tõi te vé keny ség el lá tá sá ban fon tos ok aka dá -
lyoz za, így kü lö nö sen, ha a te vé keny ség za var ta lan el lá tá -
sá nak vagy a rész vizs gá la tok el vég zé sé nek a feltételei
nincsenek meg.

105. § (1) A szak ér tõ szak ér tõi vizs gá lat alap ján ad vé -
le ményt. A szak ér tõ a vizs gá la tot a tu do mány ál lá sá nak és
a kor sze rû szak mai is me re tek nek meg fe le lõ esz kö zök, el -
já rá sok és mód sze rek fel hasz ná lá sá val köteles elvégezni.

(2) A szak ér tõ kö te les és jo go sult mind azo kat az ada to -
kat meg is mer ni, ame lyek a fel ada tá nak tel je sí té sé hez
szük sé ge sek, e cél ból az ügy ira ta it meg te kint he ti, az el já -
rá si cse lek mé nyek nél je len le het, a ter helt tõl, a sért et tõl, a
ta núk tól és az el já rás ba be vont töb bi szak ér tõ tõl fel vi lá go -
sí tást kér het. Ha ez a fel ada tá nak tel je sí té sé hez szük sé ges,
a ki ren de lõ tõl újabb ada to kat, ira to kat és fel vi lá go sí tást
kér het. A szak ér tõ a ki ren de lõ fel ha tal ma zá sa alapján a
neki át nem adott tárgyat megtekintheti, megvizsgálhatja,
mintavételt végezhet.

(3) A szak ér tõ a vizs gá lat so rán sze mélyt vizs gál hat
meg, hoz zá kér dé se ket in téz het, tár gya kat meg te kint het és
vizs gál hat. Ha a szak ér tõ olyan tár gyat vizs gál meg, amely
a vizs gá lat foly tán meg vál to zik vagy meg sem mi sül, an nak 
egy ré szét le he tõ leg az ere de ti ál la pot ban úgy kell meg -
õriz nie, hogy az azo nos ság, illetõleg a származás meg ál la -
pít ha tó legyen.

225 A 103. § (2) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35. §-ának (4) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

226 A 104. § (2) be kez dé se má so dik mon da tá nak be ve ze tõ ré sze a 2005:
XLVII. tör vény 35. §-ának (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(4) A ki ren de lõ meg ha tá roz hat ja azo kat a vizs gá la to kat, 
ame lye ket a szak ér tõ nek a ki ren de lõ je len lé té ben kell
elvégezni.

(5) A szak ér tõ ér te sí te ni kö te les a ki ren de lõt, ha an nak a
ha tás kö ré be tar to zó in téz ke dés vagy el já rá si cse lek mény
elvégzése szükséges.

(6)227 A szak ér tõ a szak ér tõi vizs gá la tért, a szak vé le -
mény el ké szí té sé ért, va la mint a bí ró ság, az ügyész, il le tõ -
leg a nyo mo zó ha tó ság elõtt idé zés re tör tént meg je le né sért
dí ja zás ra, to váb bá az el já rá sá val fel me rült és iga zolt kész -
ki adá sá nak meg té rí té sé re jo go sult.228 A szak ér tõ dí ját a ki -
ren de lõ, il le tõ leg az a bí ró ság, ügyész vagy nyo mo zó ha tó -
ság, amely elõtt az el já rás fo lyik, a szak ér tõ ál tal be nyúj tott 
díj jegy zék ala pul vé te lé vel a szak vé le mény be ér kez tét, il -
le tõ leg a szak ér tõ meg hall ga tá sa esetén a meghallgatást
követõen, de legkésõbb harminc napon belül határozattal
állapítja meg.

(7) A szak ér tõi dí jat meg ál la pí tó ha tá ro zat el len kü lön
jog or vos lat nak van helye.

Köz re mû kö dé si kö te le zett ség
a szak ér tõ el já rá sa so rán

106. § (1)229 A meg vizs gá lan dó sze mély tes té nek sért -
he tet len sé gét érin tõ szak ér tõi vizs gá lat csak a ki ren de lõ
kü lön ren del ke zé se alap ján vé gez he tõ. A ter helt és a sér tett 
kö te les a szak ér tõi vizs gá lat nak, il let ve be avat ko zás nak
ma gát alá vet ni, ki vé ve a mû té tet és a mû tét nek mi nõ sü lõ
vizs gá la ti el já rást. A sér tett kö te les a szak ér tõi vizs gá lat el -
vég zé sét egyéb mó don (pl. adat szol gál ta tás sal) is elõ se gí -
te ni. A ki ren de lõ kü lön ren del ke zé se alap ján a ter helt, a
sér tett, va la mint a szem le tárgy bir to ko sa tûr ni kö te les,
hogy a bir to ká ban lé võ dol got a szakértõ – akár az állag
sérelmével vagy a dolog megsemmisülésével járó – vizs -
gá lat nak vesse alá.

(2) A szak ér tõi vizs gá lat tal oko zott ká rért – kü lön jog -
sza bály sze rint – kár ta la ní tás nak van helye.

(3)230 Ha a ter helt a köz re mû kö dé si kö te le zett sé gét nem
tel je sí ti, ve le szem ben elõ ve ze tés nek és kény szer al kal ma -
zá sá nak van he lye. Ha a sér tett sze gi meg a köz re mû kö dé si 
kö te le zett sé gét, elõ ve zet he tõ, valamint rendbírsággal
sújtható.

(4) Az (1)–(3) be kez dés nek a sér tett re vo nat ko zó ren -
del ke zé se it a ta nú ra is al kal maz ni kell, azon ban a 81–82. §
ren del ke zé sei irányadók.

227 A 105. § (6) és (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 65. §-a ik tat ta be.
228 Lásd a 3/1986. (II. 21.) IM ren de le tet.
229 A 106. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2002: I. tör vény 66. §-a

ik tat ta be.
230 Az 106. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 44. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Az el me ál la pot meg fi gye lé se

107. § (1) Ha a szak vé le mény sze rint a ter helt el me ál la -
po tá nak hosszabb szak ér tõi meg fi gye lé se szük sé ges, a bí -
ró ság – a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá ra – a
ter helt el me ál la po tá nak meg fi gye lé sét ren de li el. A fog va
le võ ter hel tet az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó 
In té zet be, a sza bad lá bon le võ ter hel tet a jog sza bály ban231

meg ha tá ro zott pszi chi át ri ai fek võ be teg in té zet be kell be -
utal ni. A meg fi gye lés egy hó na pig tart hat, ezt a ha tár idõt a
bíróság a megfigyelést végzõ intézet véleménye alapján
egy hónappal meghosszabbíthatja.

(2) Az el me ál la pot meg fi gye lé sé nek el ren de lé se mi att
be je len tett jog or vos lat nak nincs ha lasz tó ha tá lya, ki vé ve,
ha a terhelt szabadlábon van.

(3)232 A sza bad lá bon lé võ ter helt el me ál la po tá nak meg -
fi gye lé se so rán a ter helt sze mé lyes sza bad sá ga az egész -
ség ügy rõl szó ló tör vény ben233 meg ha tá ro zot tak sze rint
kor lá toz ha tó. Ha a ter helt az el me ál la pot meg fi gye lé se alól 
ki von ja ma gát, a pszi chi át ri ai in té zet er rõl ha la dék ta la nul
értesíti az elmeállapot megfigyelését elrendelõ bíróságot.

A szak vé le mény elõ ter jesz té se

108. § (1) A szak ér tõ a szak vé le ményt szó ban elõ ad ja,
vagy a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ál -
tal ki tû zött ha tár idõn be lül írás ban terjeszti elõ.

(2) A szak vé le mény ma gá ban fog lal ja
a) a vizs gá lat tár gyá ra, a vizs gá la ti el já rá sok ra és esz kö -

zök re, a vizs gá lat tár gyá ban be kö vet ke zett vál to zá sok ra
vo nat ko zó adatokat (lelet),

b) a vizs gá lat mód sze ré nek rö vid is mer te té sét,
c) a szak mai meg ál la pí tá sok össze fog la lá sát (szak mai

tény meg ál la pí tás),
d) a szak mai tény meg ál la pí tás ból le vont kö vet kez te té -

se ket, en nek ke re té ben a fel tett kér dé sek re adott vá la szo -
kat (vélemény).

(3) A szak ér tõ a szak vé le ményt a sa ját ne vé ben adja.
(4) Ha a vizs gá lat ban több szak ér tõ mû kö dött köz re, a

vé le mény ben fel kell tün tet ni, hogy me lyik szak ér tõ mi -
lyen vizs gá la tot vég zett. Ha több szak ér tõ azo nos vé le -
mény re jut, a szak vé le ményt kö zö sen is elõ ter jeszt he tik
(együt tes szak vé le mény). Több szak te rü let hez tar to zó
szak kér dés ben a szak ér tõk a szak vé le mé nyü ket egye sít he -
tik (egyesített szakvélemény).

(5)234 Az írás be li szak vé le ményt a szak ér tõ nek alá kell
írnia.

231 Lásd a 2/1988. (V. 19.) IM ren de let 52. §-ának (3) be kez dé sét.
232 A 107. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 67. §-a ik tat ta be.
233 Lásd az 1997: CLIV. tör vény X. Fe je ze tét.
234 A 108. § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2005: XLVII. tör vény

38. §-ának f) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.
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(6)235 A szak ér tõt – ha a meg idé zé sé re nincs szük ség – a
to váb bi el já rá si cse lek mé nyek rõl csak ak kor kell ér te sí te -
ni, ha ezt az írás be li szak vé le mény elõ ter jesz té sé vel egy -
ide jû leg ké ri. Er rõl a szak ér tõt a ki ren de lé sé rõl szóló
határozatban tájékoztatni kell.

(7) A ter helt, a ta nú, il le tõ leg a sér tett ké rel mé re el ren -
del he tõ, hogy a reá vo nat ko zó szak vé le mény (2) be kez dés
a) pont ja sze rin ti ré szét zár tan ke zel jék. Ilyen ké rel met a
ter helt vé dõ je és a ta nú ér de ké ben eljáró ügyvéd is elõ ter -
jeszt het. 

(8)236 A ter helt nek, a ta nú nak, il le tõ leg a sér tett nek az
el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény re vo nat ko zó, a szak -
vé le mény (2) be kez dés a) pont ja sze rin ti ré szét ké pe zõ, a
szak ér tõ elõtt tett nyi lat ko za ta bi zo nyí tá si eszközként nem
használható fel.

109. § Ha a szak vé le mény hi á nyos, ho má lyos, ön ma gá -
val el len tét ben ál ló vagy az egyéb ként szük sé ges, a bí ró -
ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság fel hí vá sá ra a
szak ér tõ kö te les a kért fel vi lá go sí tást meg ad ni, illetve a
szakvéleményt kiegészíteni.

A szak ér tõ meg hall ga tá sa

110. § (1) A szak vé le mény szó be li elõ adá sa elõtt meg
kell ál la pí ta ni a szak ér tõ sze mély azo nos sá gát, és tisz táz ni
kell, hogy nincs-e ve le szem ben ki zá ró ok. Az ese ti szak ér -
tõt fi gyel mez tet ni kell a ha mis szak vé le mény adá sá nak kö -
vet kez mé nye i re. A fi gyel mez te tést, va la mint a szak ér tõ -
nek a fi gyel mez te tés re adott vá la szát jegy zõ könyv be kell
ven ni. A szak vé le mény elõadása után a szakértõhöz kér dé -
se ket lehet intézni.

(2) A szak vé le mény nek a tár gya lá son tör té nõ elõ adá sa
elõtt az igaz ság ügyi szak ér tõt fi gyel mez tet ni kell a szak ér -
tõi esküjére.

(3)237

Más szak ér tõ al kal ma zá sa

111. §238 (1) Ha a szak ér tõ tõl kért fel vi lá go sí tás vagy a
szak vé le mény ki egé szí té se nem ve ze tett ered mény re,
vagy egyéb ok ból szük sé ges, más szak ér tõt kell  kiren -
delni.

(2) A ter helt és a vé dõ a nyo mo zás so rán in dít vá nyoz -
hat ja más szak ér tõ ki ren de lé sét. A ki ren de lés rõl az ügyész
határoz.

235 A 108. § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 68. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

236 A 108. § (8) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 45. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

237 A 110. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

238 A 111. § a 2002: I. tör vény 69. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(3) Ha kény szer gyógy ke ze lés rõl kell ha tá roz ni, a ter -
helt, a tör vé nyes kép vi se lõ je vagy a há zas tár sa, il le tõ leg
élet tár sa vagy a vé dõ in dít vá nyá ra más szak ér tõt is ki kell
ren del ni.

(4)239 Ha az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo -
zás so rán szak ér tõt ren delt ki, és a vád lott vagy a vé dõ a
vád irat kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül in dít -
vá nyoz za [263. § (2) bek.], a bí ró ság nak ugyan azon tény re
más szak ér tõt is ki kell ren del nie. E ren del ke zés al kal ma -
zá sá nak nincs he lye, ha az ügy ben a bí ró ság is ki ren delt
szak ér tõt, vagy a ter helt, il let ve a vé dõ ál tal fel kért sze -
mély (gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz mény, szer ve zet,
szak ér tõi tes tü let) szakértõként való bevonását a bíróság,
illetõleg az ügyész engedélyezte.

(5) Ha ugyan azon bi zo nyí tan dó tény re ugyan azon vizs -
gá la ti anyag ala pul vé te lé vel ké szí tett szak vé le mé nyek kö -
zött az ügy el dön té se szem pont já ból lé nye ges szak kér dés -
ben olyan el té rés van, amely a szak ér tõk tõl kért fel vi lá go -
sí tás sal, a szak vé le mény ki egé szí té sé vel vagy a szak ér tõk
egy más je len lé té ben va ló meg hall ga tá sá val (125. §) nem
tisz táz ha tó, a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság hivatalból vagy indítványra újabb szakvélemény
beszerzését rendelheti el.

(6) Az (5) be kez dés alap ján be szer zett szak vé le mény -
nek ab ban a kér dés ben kell ál lást fog lal nia, hogy a szak vé -
le mé nyek kö zöt ti el té rés mi re ve zet he tõ vissza, szük sé -
ges-e bár me lyik szak vé le mény ki egé szí té se, il le tõ leg hogy 
az ügy ben más szakvélemény beszerzése szükséges-e.

112. § (1) A ter helt és a vé dõ kö zöl he ti az ügyésszel, il -
le tõ leg a bí ró ság gal, hogy szak vé le ményt kí ván ké szít tet -
ni, és be nyúj ta ni.

(2)240 A ter helt vagy a vé dõ ál tal szak vé le mény ké szí té -
sé re fel kért sze mély (gaz da sá gi tár sa ság, szak ér tõi in téz -
mény, szer ve zet, szak ér tõi tes tü let) szak ér tõ ként va ló be -
vo ná sá ról a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ha tá roz. A fel kért
szak ér tõ – e mi nõ sé gé nek el is me ré se után – ön ál ló an szak -
ér tõi vizs gá la tot vé gez het, a bí ró sá gi el já rás ban a bí ró ság,
il le tõ leg az ügyész ál tal ki ren delt szak ér tõ vel azo nos jo -
gok il le tik meg, és kö te le zett sé gek ter he lik. A szak ér tõk az 
ál ta luk el vé gez ni kí vánt szak ér tõi vizs gá lat ról köl csö nö -
sen értesítik egymást, az értesített szakértõ a másik  szak -
értõ által végzett vizsgálaton jelen lehet.

(3) Ha a bí ró ság vagy az ügyész a fel kért sze mély be vo -
ná sát meg ta gad ja, az el ké szí tett vé le mény az ok irat ra vo -
nat ko zó sza bá lyok sze rint használható fel.

239 A 111. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2005: XLVII. tör vény
35. §-ának (6) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

240 A 112. § (2) be kez dé se a 2005: XLVII. tör vény 35. §-ának (7) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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A szak ér tõi kö te le zett ség meg sze gé sé nek
kö vet kez mé nyei

113. § (1) Ha a szak ér tõ a köz re mû kö dést vagy a vé le -
mény nyil vá ní tást a meg ta ga dás kö vet kez mé nye i re tör tént
fi gyel mez te tés után jo go su lat la nul meg ta gad ja, rend bír -
ság gal sújt ha tó, és az oko zott költség megfizetésére kö te -
lez he tõ.

(2)241 A szak ér tõt ak kor is rend bír ság gal le het súj ta ni,
ha a szak vé le mény elõ ter jesz té sé vel in do ko lat la nul kés le -
ke dik. Ha a szak vé le mény elõ ter jesz té sé vel a ki ren delt tár -
sa ság vagy szer ve zet ve ze tõ je ál tal ki je lölt szak ér tõ in do -
ko lat la nul kés le ke dik, a rend bír ság ki sza bá sá nak, il let ve
az oko zott költ ség meg fi ze té sé re kö te le zés nek a ki ren delt
gaz da sá gi tár sa ság gal, szak ér tõi intézménnyel, szer ve zet -
tel, vagy szakértõi testülettel szemben van helye.

(3) Ha a szak ér tõ a men tes sé gé re hi vat koz va ta gad ja
meg a vé le mény adást, az en nek helyt nem adó ha tá ro zat el -
le ni jog or vos lat el bí rá lá sá ig nem kö te lez he tõ közre mû kö -
dés re.

A tol mács

114. § (1)242 Ha nem ma gyar anya nyel vû sze mély az el -
já rás so rán az anya nyel vét, – tör vénnyel ki hir de tett nem -
zet kö zi szer zõ dés alap ján, az ab ban meg ha tá ro zott kör -
ben – re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vét kí ván ja hasz nál -
ni, tol má csot kell igény be ven ni. Ha az anya nyelv hasz ná -
la ta arány ta lan ne héz ség be üt köz ne, a ma gyar nyel vet nem 
is me rõ sze mély ál tal is mert ként meg je lölt más nyelv
használatát kell tolmács útján biztosítani.

(2) Ha a ki hall ga tan dó sze mély sü ket vagy né ma, ál ta lá -
ban tol mács igény be vé te lé vel vagy írás be li érint ke zés út -
ján kell kihallgatni.

(3)243 E tör vény nek a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé -
sei a tol mács ra is irány adók az zal, hogy a kü lön jog sza -
bály ban244 meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ sze mély 
ve he tõ igény be tol mács ként; ha ez nem le het sé ges, a kel lõ
nyelv is me ret tel ren del ke zõ más sze mély (ese ti tol mács) is
ki ren del he tõ. Tolmácson a szakfordítót is érteni kell.

Párt fo gó fel ügye lõi vé le mény245

114/A. § (1) A bí ró ság és az ügyész a bün te tés vagy in -
téz ke dés al kal ma zá sa, il le tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sa

elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren del he ti
el. [A bí ró ság és az ügyész a bün te tés vagy in téz ke dés al -
kal ma zá sa, il le tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sa vagy a köz -
ve tí tõi el já rás ra uta lás elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény
be szer zé sét ren del he ti el.]246 A párt fo gó fel ügye lõi vé le -
mény be szer zé sét tör vény kö te le zõ vé teheti. A pártfogói
felügyelõi véleményt a pártfogó felügyelõ készíti el.

(2) A párt fo gó fel ügye lõi vé le mény a ter helt sze mé lyi -
sé gét és élet vi szo nya it jel lem zõ té nye ket és kö rül mé nye -
ket – így kü lö nö sen csa lá di kö rül mé nye it, egész sé gi ál la -
po tát, eset le ges ká ros szen ve dé lye it, lak ha tá si kö rül mé -
nye it, is ko lai vég zett sé gét, szak tu dá sát, mun ka he lyét, en -
nek hi á nyá ban a fog lal koz ta tá sá ra vo nat ko zó ada to kat, jö -
ve del mi, va gyo ni vi szo nya it – ír ja le, to váb bá be mu tat ja a
fel tárt té nyek, kö rül mé nyek és a bûncselekmény el kö ve té -
se között fennálló kapcsolatot.247

(3)248 A párt fo gó fel ügye lõ a vé le mény ben tá jé koz ta tást
ad a ter helt adott sá ga i nak meg fe le lõ mun ka le he tõ ség rõl,
egész ség ügyi, il le tõ leg szo ci á lis in téz mé nyi el lá tá si le he -
tõ ség rõl, és ja vas la tot te het a ter helt tel szem ben egye di
ma ga tar tá si szabály vagy kötelezettség elrendelésére.

(4) Ha a bí ró ság vagy az ügyész úgy ren del ke zik, a párt -
fo gó fel ügye lõi vé le mény ben ki kell tér ni ar ra, hogy a ter -
helt a ki lá tás ba he lye zett ma ga tar tá si sza bá lyok vagy kö te -
le zett sé gek tel je sí té sét vál lal ja-e és ké pes-e tel je sí te ni, va -
la mint ar ra, hogy a sér tett hozzájárul-e a részére adandó
jóvátételhez.

(5) A párt fo gó kö te les és jo go sult mind azo kat az ada to -
kat meg is mer ni, ame lyek a párt fo gó fel ügye lõi vé le mény
el ké szí té sé hez szük sé ge sek, e cél ból az ügy ira ta it meg is -
mer he ti, a ter helt tõl, a sért et tõl, a ta núk tól és az el já rás ba
be vont más sze mé lyek tõl fel vi lá go sí tást kér het. Ha ez fel -
ada tá nak tel je sí té sé hez szük sé ges, az ügyész tõl vagy a bí -
ró ság tól újabb adatokat, iratokat és felvilágosítást kérhet.

(6) E tör vény nek a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé sei
a párt fo gó fel ügye lõi vé le ményt ké szí tõ párt fo gó ra is
irány adók az zal, hogy a 105. § (6) és (7) be kez dé se, a
106–107. §, és a 111–113. § a párt fo gó ra nem  alkalmaz -
hatók.

V. Cím
A TÁRGYI BIZONYÍTÁSI ESZKÖZ ÉS AZ OKIRAT

A tár gyi bi zo nyí tá si esz köz

115. § (1) Tár gyi bi zo nyí tá si esz köz min den olyan tárgy
(do log), amely a bi zo nyí tan dó tény bi zo nyí tá sá ra al kal -
mas, így kü lö nö sen az, amely a bûn cse lek mény el kö ve té -
sé nek nyo ma it hor doz za, vagy a bûn cse lek mény el kö ve té -
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241 A 113. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2005:XLVII. tör vény
35. §-ának (8) be kez dé se ik tat ta be.

242 A 114. § (1) be kez dé se a 2002:I. tör vény 70. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

243 Az 114. § (3) be kez dé se a 2006:LI. tör vény 46. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

244 Lásd a 24/1986. (VI. 26.) MT ren de le tet és a vég re haj tá sá ra ki adott
7/1986. (VI. 26.) IM ren de le tet.

245 A 114/A. §-t és al cí mét a 2003:II. tör vény 39. §-a ik tat ta be.

246 A 114/A. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006:LI. tör vény
47. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés a tör vény
285. §-ának (3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

247 Lásd még a 17/2003. (VI. 24.) IM ren de let II. fe je ze tét.
248 Az 114/A. § (3) be kez dé se a 2006:LI. tör vény 47. §-ának (2) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



se út ján jött lét re, ame lyet a bûn cse lek mény el kö ve té sé hez
esz kö zül hasz nál tak, vagy amelyre a bûncselekményt el -
kö vet ték. 

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban tár gyi bi zo nyí tá si esz köz
az irat, a rajz és min den olyan tárgy, amely mû sza ki, ve gyi
vagy más el já rás sal ada to kat rög zít. Ahol e tör vény irat ról
ren del ke zik, ezen az ada tot rög zí tõ tárgyat is érteni kell.

Az ok irat

116. § (1) Ok irat az a bi zo nyí tá si esz köz, amely va la mi -
lyen tény, adat va ló sá gá nak, ese mény meg tör tén té nek
vagy nyi lat ko zat meg té te lé nek bi zo nyí tá sá ra készül, és
arra alkalmas.

(2) Az ok irat ra vo nat ko zó ren del ke zé sek irány adók az
ok irat ból ké szült ki vo nat ra és az olyan tárgy ra is, amely
va la mely tény, adat va ló sá gá nak, ese mény meg tör tén té -
nek, vagy nyi lat ko zat meg té te lé nek iga zo lá sa cél já ból a
115. § (2) bekezdésében megjelölt módon készült.

(3)249

VI. Cím
A TERHELT VALLOMÁSA

117. § (1)250 A ter helt ki hall ga tá sa elõtt meg kell ál la pí -
ta ni a sze mély azo nos sá gát, en nek ér de ké ben meg kell kér -
dez ni a ter helt ne vét, szü le té si ide jét és he lyét, any ja ne vét, 
la kó he lyé nek és tar tóz ko dá si he lyé nek lak cí mét, a sze -
mély azo no sí tó ok má nya szá mát és az ál lam pol gár sá gát.
Ezek re a kér dé sek re a ter helt ak kor is kö te les válaszolni,
ha egyébként a vallomástételt megtagadja.

(2)251 A ter hel tet a ki hall ga tá sá nak meg kez dé se kor fi -
gyel mez tet ni kell ar ra, hogy nem kö te les val lo mást ten ni, a 
val lo más té te lét, il le tõ leg az egyes kér dé sek re tör té nõ vá -
lasz adást a ki hall ga tás fo lya mán bár mi kor meg ta gad hat ja,
de bár mi kor dönt het úgy, hogy val lo mást tesz, ak kor is, ha
ko ráb ban a val lo más té telt meg ta gad ta. Fi gyel mez tet ni kell 
ar ra is, hogy amit mond, il le tõ leg ren del ke zés re bo csát, bi -
zo nyí ték ként fel hasz nál ha tó. A fi gyel mez te tést, va la mint
a ter helt nek a fi gyel mez te tés re adott vá la szát szó sze rint
kell jegy zõ könyv be ven ni. A fi gyel mez te tés és a fi gyel -
mez te tés re adott vá lasz szó sze rin ti jegyzõkönyvezésének
elmaradása esetén a terhelt vallomása bizonyítási esz köz -
ként nem vehetõ figyelembe.

249 A 116. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

250 A 117. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
71. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

251 A 117. § (2) be kez dé sé nek el sõ és má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
71. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 117. § (2) be kez dé sé nek 
har ma dik és ne gye dik mon da ta a 2006: LI. tör vény 48. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) A ter helt ki hall ga tá sa a fog lal ko zá sá ra, mun ka he lyé -
re, is ko lai vég zett sé gé re, csa lá di, ke re se ti és va gyo ni kö -
rül mé nye i re, to váb bá a ko ráb bi bün te té sé re és az el já rás
tár gyá tól füg gõ en a ka to nai rend fo ko za tá ra és a ki tün te té -
se i re vo nat ko zó kér dé sek kel kezdõdik. Ezt követi a terhelt
részletes kihallgatása.

(4)252 Ha a ter helt a val lo más té te lét meg ta gad ja, fi gyel -
mez tet ni kell ar ra, hogy ez az el já rás foly ta tá sát nem aka -
dá lyoz za. Ha a ter helt val lo mást tesz, fi gyel mez tet ni kell,
hogy a val lo má sá ban mást bûn cse lek mény el kö ve té sé vel
ha mi san nem vá dol hat. Ar ra a bûn cse lek mény re néz ve,
amely re a ter helt a val lo más té te lét meg ta gad ta, a ter helt -
hez to váb bi kér dé sek nem in téz he tõk, és a ter helt a töb bi
ter helt tel, il le tõ leg a ta núk kal nem szem be sít he tõ, ki vé ve,
ha elõt te úgy dönt, hogy val lo mást tesz. A val lo más té te lé -
nek meg ta ga dá sa nem érin ti a ter helt kér de zé si, ész re vé te -
le zé si és in dít vány té te li jogát.

(5) Ha a ter helt val lo mást kí ván ten ni, a val lo más té tel
le he tõ sé gét biz to sí ta ni kell.

118. § (1)253 A ter helt nek mó dot kell ad ni ar ra, hogy a
val lo má sát össze füg gõ en elõ ad has sa, ezt kö ve tõ en kér dé -
sek in téz he tõk hoz zá. Ha a ter helt val lo má sa a ko ráb bi val -
lo má sá tól el tér, en nek okát tisz táz ni kell.

(2) A ter helt be is me ré se ese tén – ha e tör vény el té rõ en
nem ren del ke zik – meg kell sze rez ni az egyéb bi zo nyí té -
ko kat is.

(3) A ter hel te ket egyen ként kell ki hall gat ni. A ter helt a
val lo má sát sa ját ke zû leg vagy más mó don le ír hat ja, ezt az
ira tok hoz kell csa tol ni.

VII. Cím
A BIZONYÍTÁSI ELJÁRÁSOK

A szem le

119. § (1) Szem lét a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ren del
el, és tart, ha a bi zo nyí tan dó tény fel de rí té sé hez vagy meg -
ál la pí tá sá hoz sze mély, tárgy vagy hely szín meg te kin té se,
il le tõ leg tárgy vagy hely szín meg fi gye lé se szük sé ges.

(2)254 A szem lé nél – ha szük sé ges – szak ér tõt is le het al -
kal maz ni. 

(3) A szem le al kal má val a bi zo nyí tás szem pont já ból je -
len tõs kö rül mé nye ket rész le te sen rög zí te ni kell. A szem -
lén fel kell ku tat ni és össze kell gyûj te ni a tár gyi bi zo nyí tá -
si esz kö zö ket, és gon dos kod ni kell a meg fe le lõ mó don tör -
té nõ meg õr zé sük rõl. A szem le tár gyá ról, ha le het sé ges és
szük sé ges, kép- vagy hang fel vé telt, il let ve ké pet és han got 
egy ide jû leg rög zí tõ fel vé telt, raj zot vagy váz la tot kell ké -
szí te ni, és azt a jegy zõ könyv höz kell csa tol ni.

252 A 117. § (4) be kez dé sé nek har ma dik és ne gye dik mon da tát a 2002: I.
tör vény 71. §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.

253 A 118. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 72. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

254 A 119. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 73. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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(4) Ha a szem le tár gyát egy ál ta lán nem, vagy csak je len -
tõs ne héz ség, il let ve költ ség árán le het ne a bí ró ság, az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elé vin ni, a szem lét a
hely szí nen kell megtartani.

(5)–(6)255

A hely szí ni ki hall ga tás256

120. § (1) A bí ró ság, az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság 
a hely szí nen hall gat ja ki a ter hel tet és a ta nút,257 ha az ad di -
gi ki hall ga tás után is szük sé ges, hogy a bûn cse lek mény
hely szí nén nyi lat koz zék, és mu tas sa meg az el kö ve tés he -
lyét, a bûn cse lek ménnyel össze füg gõ más he lyet, tár gyi
bi zo nyí tá si eszközt vagy a cselekmény lefolyását.

(2) A hely szí ni ki hall ga tás elõtt a ter hel tet, il le tõ leg a ta -
nút ki kell hall gat ni ar ról, hogy a kér dé ses he lyet, cse lek -
ményt vagy tár gyi bi zo nyí tá si esz közt mi lyen kö rül mé -
nyek kö zött ész lel te, és mirõl ismerné fel.

A bi zo nyí tá si kí sér let

121. § (1) A bí ró ság, il le tõ leg az ügyész bi zo nyí tá si kí -
sér le tet ren del el és tart, ha azt kell meg ál la pí ta ni vagy el -
len õriz ni, hogy va la mely ese mény vagy je len ség meg ha tá -
ro zott he lyen, idõ ben, mó don, il le tõ leg kö rül mé nyek
között megtörténhetett-e.

(2) A bi zo nyí tá si kí sér le tet le he tõ leg ugyan olyan kö rül -
mé nyek kö zött kell le foly tat ni mint aho gyan a vizs gált ese -
mény vagy je len ség meg tör tént, il le tõ leg megtörténhetett.

A fel is me rés re be mu ta tás

122. § (1)258 A bí ró ság, il le tõ leg az ügyész fel is me rés re
be mu ta tást ren del el és tart, ha az sze mély vagy tárgy fel is -
me ré se cél já ból szük sé ges. A ter helt nek vagy a ta nú nak
fel is me rés re leg alább há rom sze mélyt vagy tár gyat kell be -
mu tat ni. A ter helt nek vagy a ta nú nak – ha más le he tõ ség
nem áll ren del ke zés re – fel is me rés re sze mély vagy tárgy
fény ké pen, il le tõ leg más adat hor do zón rögzített kép-,
illetõleg hangfelvétele is bemutatható.

(2) A fel is me rés re be mu ta tás elõtt azt, aki tõl a fel is me -
rés vár ha tó, rész le te sen ki kell hall gat ni ar ról, hogy a kér -
dé ses sze mélyt vagy tár gyat mi lyen kö rül mé nyek kö zött
ész lel te, mi lyen kap cso la ta van ve le, milyen  is mertetõje -
leirõl tud.

255 A 119. § (5) és (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez -
dé se alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

256 A 120. § elõt ti al cí met a 2006: LI. tör vény 49. §-a ik tat ta be. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

257 A 120. § (1) be kez dé sé bõl a „(hely szí ni ki hall ga tás)” szö veg részt a
2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val ha tá lyon kí vül he lyez te.

258 A 122. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 74. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

(3) Sze mé lyek be mu ta tá sa ese tén az ügy tõl füg get len és
a fel is me rést vég zõ ál tal nem is mert, to váb bá a kér dé ses
sze méllyel a fõ is mer te tõ je gyek ben meg egye zõ tu laj don -
sá gú – így kü lö nö sen ve le azo nos ne mû, ha son ló ko rú,
test al ka tú, bõr szí nû, ápolt sá gú és öl tö ze tû – sze mé lye ket
kell a kér dé ses sze méllyel egy cso port ba ál lí ta ni. Tár gyak
be mu ta tá sa ese tén a kér dé ses tár gyat ha son ló tár gyak kö -
zött kell el he lyez ni. A kér dé ses sze mély nek vagy tárgy nak 
a cso por ton belüli elhelyezkedése a többitõl jelentõsen
nem térhet el, és nem lehet feltûnõ.

(4) A be mu ta tást több fel is me rõ sze mély ese té ben is kü -
lön-kü lön, egy más tá vol lé té ben kell végezni.

(5) Ha a ta nú vé del me szük sé ges sé te szi, a fel is me rés re
be mu ta tást úgy kell vé gez ni, hogy a fel is me rés re be mu ta -
tott a ta nút ne is mer hes se fel, il le tõ leg ne ész lel hes se. Ha a
ta nú sze mé lyi ada ta i nak zárt ke ze lé sét ren del ték el, er rõl a
fel is me rés re bemutatásnál is gondoskodni kell.

123. § (1) A bi zo nyí tá si kí sér let re és a fel is me rés re be -
mu ta tás ra a szem le sza bá lya it ér te lem sze rû en alkalmazni
kell.

(2) A bí ró ság, il le tõ leg az ügyész a szem le, a bi zo nyí tá si 
kí sér let és a fel is me rés re be mu ta tás tar tá sá hoz a nyo mo zó
ha tó sá got is igény be ve he ti. A nyo mo zó ha tó ság a bí ró ság
utasításait határidõre teljesíti.

(3) A szem lét, a bi zo nyí tá si kí sér le tet és a fel is me rés re
be mu ta tást – ha az ügyész más képp nem ren del ke zik – a
nyo mo zó ha tó ság is el ren del he ti, és tarthatja.

(4)259 A ter helt, a ta nú, a sér tett és más sze mély a szem -
lé nek, a bi zo nyí tá si kí sér let nek és a fel is me rés re be mu ta -
tás nak kö te les ma gát alá vet ni, a bir to ká ban le võ tár gyat a
szem le, a bi zo nyí tá si kí sér let, il le tõ leg a fel is me rés re be -
mu ta tás cél já ból kö te les ren del ke zés re bo csá ta ni. E kö te -
le zett sé gek tel je sí té sé re a ter helt kény sze rít he tõ, a sértett
és más személy pedig rendbírsággal sújtható.

(5) A szem le, a bi zo nyí tá si kí sér let és a fel is me rés re be -
mu ta tás le fo lyá sát rend sze rint kép- vagy hang fel ve võ vel
vagy egyéb be ren de zés sel rög zí te ni kell. A rög zí tett kép-
vagy hang fel vé telt az ira tok hoz kell csa tol ni; az az ere de ti
cé lon kívül más célra nem használható fel.

A szem be sí tés

124. § (1) Ha a ter hel tek, a ta núk, il le tõ leg a ter helt és a
ta nú val lo má sai egy más sal el len té te sek, az el len té tet szük -
ség ese tén szem be sí tés sel le het tisz táz ni. A szem be sí tet tek
a val lo má su kat egy más sal élõ szó ban köz lik; meg en ged he -
tõ, hogy egymásnak kérdéseket tegyenek fel.

(2)260 Ha a ta nú vagy a ter helt vé del me ezt szük sé ges sé
te szi, a ta nú, il le tõ leg a ter helt szem be sí té sét mellõzni kell.

259 A 123. § (4) és (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 75. §-a ik tat ta be.
260 A 124. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 76. §-ával meg ál la pí tott szö -

veg.
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(3) A ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött sze mélyt ak -
kor le het szem be sí te ni, ha a szem be sí tés a kis ko rú ban nem
kelt félelmet.

A szak ér tõk pár hu za mos meg hall ga tá sa

125. § Ha a szak ér tõk vé le mé nye el tér, az el té rést a
szak ér tõk egy más je len lé té ben va ló meg hall ga tá sá val
lehet tisztázni.

VIII. Fe je zet
A KÉNYSZERINTÉZKEDÉSEK

I. Cím
AZ ÕRIZETBE VÉTEL

126. § (1) Az õri zet be vé tel a ter helt sze mé lyi sza bad sá -
gá nak át me ne ti elvonása.

(2) Az õri zet be vé tel sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja – kü lö nö sen tet ten -
érés – ese tén ren del he tõ el, fel té ve, hogy a ter helt elõ ze tes
le tar tóz ta tá sa valószínûsíthetõ.

(3) Az õri zet leg fel jebb het ven két órá ig tart hat. En nek
el tel té vel a ter hel tet – ha a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sát nem ren del te el – sza ba don kell bo csá ta ni. A ter hel tet
sza ba don kell bo csá ta ni, ha a bí ró ság az õri zet tar ta ma alatt 
az elõ ze tes letartóztatását nem rendelte el.

(4) Ugyan azon bûn cse lek mény mi att – ha a  körül -
mények nem vál toz tak – az õri zet be vé tel új ra nem ren del -
he tõ el.

(5) A ter helt nek az õri zet be vé tel el ren de lé sét meg elõ zõ
ha tó sá gi fog va tar tá sát az õri zet tar ta má ba be kell  számí -
tani.

127. § (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé sé rõl és meg szün -
te té sé rõl a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó hatóság
határoz.

(2) Ha az õri zet be vé telt a nyo mo zó ha tó ság ren del te el,
er rõl az ügyészt hu szon négy órán be lül értesíti.

(3) A bûn cse lek mény el kö ve té sén tet ten ért sze mélyt
bár ki el fog hat ja, kö te les azon ban õt a nyo mo zó ha tó ság -
nak ha la dék ta la nul át ad ni; ha er re nincs mód ja, a  rend õr -
séget értesíteni.

128. § (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé sé rõl és a fog va
tar tás he lyé rõl hu szon négy órán be lül ér te sí te ni kell a ter -
helt ál tal meg je lölt hoz zá tar to zót; en nek hi á nyá ban a ter -
helt ál tal meg je lölt más személy is értesíthetõ.

(2) A ter helt fel ügye let nél kül ma ra dó kis ko rú gyer me -
két, il le tõ leg az ál ta la gon do zott más sze mélyt gon do zás
cél já ból a hoz zá tar to zó já nak, il le tõ leg az ar ra al kal mas in -
téz mény nek kell át ad ni. A kis ko rú el he lye zé sé rõl a gyám -
ha tó ság út ján kell gon dos kod ni, a ter helt ál tal gon do zott
más sze mély ese té ben a he lyi ön kor mány zat jegy zõ jét kell

ér te sí te ni. In téz ked ni kell a ter helt fel ügye let nélkül
maradó vagyonának és lakásának biztonságba he lye zé sé -
rõl is.

(3) A ka to na [Btk. 122. § (1) bek.] õri zet be vé te lé rõl az
elöl já ró ját is ér te sí te ni kell.

II. Cím

AZ ELÕZETES LETARTÓZTATÁS

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás fel té te le

129. § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás a ter helt sze mé lyi
sza bad sá gá nak bí rói el vo ná sa a jog erõs ügy dön tõ ha tá ro -
zat meghozatala elõtt.

(2) A ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att foly ta tott el já rás -
ban, és akkor van helye, ha

a)261 meg szö kött, a bí ró ság, az ügyész, il let ve a nyo mo -
zó ha tó ság elõl el rej tõ zött, vagy szö kést kí sé relt meg, il le -
tõ leg az el já rás so rán el le ne újabb, sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek mény miatt eljárás indult,

b) szö ké sé nek vagy el rej tõ zé sé nek ve szé lyé re te kin tet -
tel vagy más ok ból meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy az el já -
rá si cse lek mé nyek nél a je len lé te másképp nem  biztosít -
ható, 

c) meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy sza bad lá bon ha gyá sa 
ese tén, kü lö nö sen a ta núk be fo lyá so lá sá val vagy meg fé -
lem lí té sé vel, tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, ok irat meg sem mi -
sí té sé vel, meg ha mi sí tá sá val vagy el rej té sé vel meg hi ú sí ta -
ná, megnehezítené vagy veszélyeztetné a bizonyítást,

d) meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy sza bad lá bon ha gyá sa 
ese tén a meg kí sé relt vagy elõ ké szí tett bûn cse lek ményt
vég hez vin né, vagy sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ újabb
bûncselekményt követne el.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé se

130. § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé rõl – a
vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá ra a IX. Fe je zet
VI. Cí me sze rin ti el já rás ban – a bíróság határoz.

(2)262 A bí ró ság elõ ze tes le tar tóz ta tás he lyett lak hely el -
ha gyá si ti lal mat, há zi õri ze tet vagy tá vol tar tást is el ren del -
het. 

(3) Ha a bün te tõ el já rás nak ma gán in dít vány ra van he lye, 
az elõ ze tes le tar tóz ta tás a ma gán in dít vány elõ ter jesz té se
elõtt nem rendelhetõ el.

261 A 129. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 77. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

262 A 130. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 50. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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Az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma

131. § (1)263 A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt elõ ze -
tes le tar tóz ta tás az el sõ fo kú bí ró ság nak a tár gya lás elõ ké -
szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig, de leg fel jebb egy hó na -
pig tart. Az elõ ze tes le tar tóz ta tást a nyo mo zá si bí ró al kal -
man ként leg fel jebb há rom hó nap pal, össze sen leg fel jebb
az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé tõl szá mí tott egy év el -
tel té ig meg hosszab bít hat ja. Ezt kö ve tõ en az elõ ze tes le tar -
tóz ta tást a me gyei bí ró ság egyes bí ró ként el jár va, a nyo mo -
zá si bí ró el já rá sá ra vonatkozó szabályok szerint, al kal -
man ként legfeljebb két hónappal meghosszabbíthatja.

(2) A vád irat be nyúj tá sa elõtt az elõ ze tes le tar tóz ta tás
meg hosszab bí tá sa iránt az ügyész az elõ ze tes le tar tóz ta tás
ha tár ide jé nek le jár ta elõtt öt nap pal tesz indítványt a
bíróságnak.

(3) A nyo mo zá si bí ró ha tá ro za ta el len be je len tett fel leb -
be zést a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná csa, a me gyei bí -
ró ság egyes bí ró ként ho zott ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést
az ítélõtábla tanácsa bírálja el.

(4)264 A vád irat be nyúj tá sa után az el sõ fo kú bí ró ság ál -
tal el ren delt vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás az el sõ
fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig tart.
Az el sõ fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té -
se után el ren delt vagy fenn tar tott, il le tõ leg a má sod fo kú
bí ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar tóz ta tás a má sod fo kú
el já rás be fe je zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön -
tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il -
let ve a har mad fo kú bí ró ság ál tal el ren delt elõ ze tes le tar -
tóz ta tás a har mad fo kú el já rás befejezéséig, de mindegyik
esetben legfeljebb a nem jogerõs ítélettel kiszabott
szabadságvesztés tartamáig tart.

(5)265 Az el sõ fo kú vagy a má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ
ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé se és új el já rás ra uta -
sí tá sa ese tén a má sod fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró ság
ál tal el ren delt vagy fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás a
meg is mé telt el já rás ra uta sí tott bí ró ság nak a meg is mé telt
el já rás ban a tárgyalás elõkészítése során hozott ha tá ro za -
tá ig tart.

132. § (1)266 Ha a vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy
fenn tar tott elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma

a) a hat hó na pot meg ha lad ja, és az el sõ fo kú bí ró ság
még nem ho zott ügy dön tõ ha tá ro za tot, az el sõ fokú
bíróság,

b) az egy évet meg ha lad ja, a má sod fo kú bí ró ság az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás in do kolt sá gát fe lül vizs gál ja.

263 A 131. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da ta a 2002: I. tör vény
78. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

264 A 131. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 51. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

265 Az 131. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 51. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

266 A 132. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 40. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

(2)267 A vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy fenn tar -
tott elõ ze tes le tar tóz ta tás in do kolt sá gát az (1) be kez dés b)
pont já ban meg ha tá ro zott ha tár idõt kö ve tõ en a má sod fo kú
bí ró ság, ha az el já rás a har mad fo kú bí ró ság elõtt fo lyik, a
har mad fo kú bíróság legalább hathavonta felülvizsgálja.

(3)268 Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma a há rom évet
el éri, az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik, ki vé ve az ügy -
dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott
elõ ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az ügy ben har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés
folytán megismételt eljárás van folyamatban.

(4)269 Ha a ter helt az elõ ze tes le tar tóz ta tás (3) be kez dé se 
sze rin ti meg szû né sét kö ve tõ en el ren delt lak hely el ha gyá si
ti la lom, il le tõ leg há zi õri zet sza bá lya it meg sze gi, az elõ ze -
tes le tar tóz ta tá sa is mét el ren del he tõ. Ek kor az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás (3) be kez dés sze rin ti tar ta mát az elõ ze tes le tar -
tóz ta tás ismételt elrendelésének napjától kell szá mí ta ni.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té se irán ti in dít vány
el bí rá lá sa

133. § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té se irán ti
in dít ványt a bí ró ság ér dem ben meg vizs gál ja, és er rõl in do -
kolt ha tá ro za tot hoz. Ha a ter helt, il le tõ leg a vé dõ az is mé -
telt in dít vány ban új kö rül mény re nem hi vat ko zik, a bí ró -
ság az in dít ványt érdemi indokolás nélkül elutasíthatja.

(2)270 Ha az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé se, meg -
hosszab bí tá sa, il le tõ leg fenn tar tá sa óta há rom hó nap el telt, 
az (1) be kez dés má so dik mondata nem alkalmazható.

In téz ke dés az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé se után

134. § A vád irat be nyúj tá sá ig a nyo mo zó ha tó ság, a
vád irat be nyúj tá sát kö ve tõ en a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz -
ta tott meg hall ga tá sa után ha la dék ta la nul meg te szi a
128. §-ban sza bá lyo zott in téz ke dé se ket, ha ezek az õri zet -
be vétel során nem történtek meg.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sa

135. § (1) Az elõ ze tes le tar tóz ta tást bün te tés-vég re haj -
tá si in té zet ben kell végrehajtani.

267 A 132. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 52. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

268 A 132. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 52. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

269 A 132. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 52. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

270 A 133. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 53. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2)271 Ha ezt a nyo mo zá si cse lek mé nyek el vég zé se in -
do kolt tá te szi, az ügyész ak ként ren del kez het, hogy az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás leg fel jebb har minc na pi idõ tar tam ban
rend õr sé gi fog dá ban is vég re hajt ha tó. Ezt az idõ tar ta mot
kö ve tõ en a gya nú sí tott rend õr sé gi fog dán tör té nõ el he lye -
zé sé rõl – to váb bi har minc na pi idõ tar tam ra – az ügyész in -
dít vá nyá ra a bí ró ság ha tá roz. A gya nú sí tott rend õr sé gi
fog dán történõ elhelyezése tárgyában hozott határozat
ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(3)272 Az elõ ze tes le tar tóz ta tás ban lé võ ter helt el já rá si
jo ga i nak gya kor lá sá ban nem kor lá toz ha tó. Biz to sí ta ni
kell, hogy a ter helt a vé dõ jé vel – és kül föl di ese tén ál la má -
nak kon zu li kép vi se lõ jé vel – érint kez hes sen. Az elõ ze tes
le tar tóz ta tás ban lé võ ter helt csak olyan kor lá to zás nak vet -
he tõ alá, amely a bün te tõ el já rás jel le gé bõl kö vet ke zik,
vagy amely a le tar tóz ta tást fo ga na to sí tó in té zet rend je
szük sé ges sé tesz. Az elõ ze tes letartóztatás vég re haj tá sá -
nak részletes szabályait külön jogszabályok határozzák
meg.

(4)273 Ha bi zo nyít ha tó, hogy a ter helt az elõ ze tes le tar -
tóz ta tá sá nak fo ga nat ba vé te lét kö ve tõ en a vé dõ jé vel va ló
kap cso lat tar tás fel hasz ná lá sá val

a) szö kést ké szít elõ,
b) a ta núk be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té sé vel,

tár gyi bi zo nyí tá si esz köz, ok irat meg sem mi sí té sé vel, meg -
ha mi sí tá sá val vagy el rej té sé vel az el já rás meghiúsítására
törekszik, illetõleg

c) újabb, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek -
mény el kö ve té sé re hív fel,
a bí ró ság – a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá ra – 
a vé dõt az el já rás ból ki zár hat ja.

So ron kí vü li el já rás,
az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szün te té se

136. § (1) A bí ró ság nak, az ügyész nek, il le tõ leg a nyo -
mo zó ha tó ság nak ar ra kell tö re ked nie, hogy az elõ ze tes le -
tar tóz ta tás a le he tõ leg rö vi debb ide ig tart son. Ha a ter helt
elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van, az el já rást soron kívül kell
lefolytatni.

(2)274 Az elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik, ha a tar ta ma
meg hosszab bí tás vagy fenn tar tás nél kül le járt, az el já rást
jog erõ sen be fe jez ték, a nyo mo zást meg szün tet ték, an nak
ha tár ide je le járt és az elõ ze tes le tar tóz ta tást a bí ró ság a
(3) be kez dés alap ján nem hosszab bí tot ta meg, to váb bá, ha
a vád eme lést el ha lasz tot ták. Az elõ ze tes le tar tóz ta tást meg 
kell szüntetni, ha az elrendelésének oka megszûnt.

271 A 135. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 54. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

272 A 135. § (3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 41. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

273 A 135. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 80. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg.

274 A 136. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 55. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3)275 Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re
vár ha tó an a nyo mo zás 176. § (2) be kez dé se má so dik mon -
da tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
elõ ze tes le tar tóz ta tást leg fel jebb két hó nap pal meg -
hosszab bít hat ja. Ha ez alatt vád eme lés re nem ke rült sor, a
bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta tást to váb bi, leg fel jebb két
hó nap pal meg hosszab bít hat ja. Az elõ ze tes le tar tóz ta tás
eb ben az eset ben is az el sõ fo kú bí ró ság nak a tár gya lás elõ -
ké szí té se során hozott határozatáig tart, de ha annak tar ta -
ma a három évet eléri, azt meg kell szüntetni.

(4) Az elõ ze tes le tar tóz ta tást a vád irat be nyúj tá sá ig az
ügyész is meg szün tet he ti.

III. Cím
A LAKHELYELHAGYÁSI TILALOM, A HÁZI ÕRIZET

ÉS A TÁVOLTARTÁS276

A lak hely el ha gyá si ti la lom277

137. § (1) A lak hely el ha gyá si ti la lom a ter helt moz gá si
sza bad sá gát és a la kó hely sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát
kor lá toz za; a lak hely el ha gyá si ti la lom ha tá lya alatt ál ló a
meg ha tá ro zott te rü le tet, kör ze tet en ge dély nél kül nem
hagy hat ja el, a tar tóz ko dá si he lyét, illetõleg a lakóhelyét
nem változtathatja meg.

(2)278 A lak hely el ha gyá si ti la lom ak kor ren del he tõ el, ha 
a bûn cse lek mény jel le gé re, a ter helt sze mé lyi és csa lá di
kö rül mé nye i re – kü lö nö sen az egész sé gi ál la po tá ra, idõs
ko rá ra – vagy az el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra te -
kin tet tel az elõ ze tes le tar tóz ta tás sal elérni kívánt célok
ezzel is biztosíthatók.

(3) A lak hely el ha gyá si ti la lom el ren de lé sé rõl a bí ró ság
ha tá roz. A lak hely el ha gyá si ti lal mat el ren de lõ ha tá ro za tá -
ban a bí ró ság elõ ír hat ja, hogy a ter helt meg ha tá ro zott idõ -
kö zön ként a rend õr sé gen je lent kez zék, és a lak hely el ha -
gyá si ti la lom célját biztosító más korlátozásokat is
elrendelhet.

(4)279 A lak hely el ha gyá si ti la lom mal el ren delt kor lá to -
zá sok meg tar tá sát a rend õr ség, a szol gá la ti vi szo nyá nak
tar ta ma alatt280 ka to ná val [Btk. 122. § (1) bek.] szem ben
el ren delt lak hely el ha gyá si ti la lom ren del ke zé se i nek meg -
tar tá sát a pa rancs nok vagy akadályoztatása esetén más
elöljáró ellenõrzi.

275 A 136. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 55. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (3) be kez dés je lö lést (4) be kez dés re mó do sí tot ta.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

276 A VIII. Fe je zet III. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 56. §-a ál la -
pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

277 A 137. § al cí mét a 2002: I. tör vény 82. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.
278 A 137. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 82. §-ának (3) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
279 A 137. § (4) és (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 82. §-ának (4) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg.
280 A 137. § (4) be kez dé sé bõl a „hi va tá sos és szer zõ dé ses ál lo má nyú”

 szövegrészt a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának b) pont ja ha tá lyon kí vül he -
lyez te.
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(5)281 A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt lak hely el ha -
gyá si ti la lom az el sõ fo kú bí ró ság tár gya lás elõ ké szí té se
so rán ho zott ha tá ro za tá ig, az ezt kö ve tõ en el ren delt vagy
fenn tar tott lak hely el ha gyá si ti la lom az el sõ fo kú bí ró ság
ügy dön tõ ha tá ro za tá nak ki hir de té sé ig, az el sõ fo kú bí ró -
ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt
vagy fenn tar tott, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ál tal el ren -
delt lak hely el ha gyá si ti la lom a má sod fo kú el já rás be fe je -
zé sé ig, a má sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat
ki hir de té se után el ren delt vagy fenntartott, illetõleg a
harmadfokú bíróság által elrendelt lakhelyelhagyási ti la -
lom az eljárás befejezéséig tart.

(6)282 Ha a bí ró ság a lak hely el ha gyá si ti lal mat a vád irat
be nyúj tá sa elõtt ren del te el, és az óta hat hó nap el telt anél -
kül, hogy az ügyész vá dat emelt vol na, a ti la lom fenn tar tá -
sá nak szük sé ges sé gét a bí ró ság meg vizs gál ja, ez iránt az
ügyész a ha tár idõ le jár ta elõtt öt nappal tesz indítványt.

(7) Ha a lak hely el ha gyá si ti la lom tar ta ma alatt a ter helt
élet kö rül mé nye i ben olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zik
be, amely mi att a ti la lom mal érin tett te rü let, kör zet el ha -
gyá sa, vagy a tar tóz ko dá si hely, il le tõ leg la kó hely meg vál -
toz ta tá sa szük sé ges, a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt
kö ve tõ en a bí ró ság a ter helt ké rel mé re a lak hely el ha gyá si
ti lal mat rész le ge sen fel old hat ja. A lak hely el ha gyá si ti la -
lom rész le ges fel ol dá sá ról szó ló ha tá ro zat ban a ter helt ré -
szé re en ge dé lyez he tõ a lak hely el ha gyá si ti la lom mal érin -
tett te rü let, kör zet meg ha tá ro zott cél ból és úti cél ra történõ
egyszeri, idõszakos vagy rendszeres elhagyása, illetõleg a
tartózkodási hely vagy a lakóhely megváltoztatása.

(8)283 A lak hely el ha gyá si ti la lom meg szû nik, ha a tar ta -
ma le járt, az el já rást jog erõ sen be fe jez ték, a nyo mo zást
meg szün tet ték, an nak ha tár ide je le járt és a lak hely el ha -
gyá si ti lal mat a bí ró ság a (9) be kez dés alap ján nem
hosszab bí tot ta meg, to váb bá, ha a vád eme lést el ha lasz tot -
ták. A lak hely el ha gyá si ti lal mat meg kell szün tet ni, ha az
el ren de lé sé nek oka meg szûnt. A lak hely el ha gyá si tilalom
megszüntetésére a vádirat benyújtásáig az ügyész is jo go -
sult.

(9)284 Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re
vár ha tó an a nyo mo zás 176. § (2) be kez dé se má so dik mon -
da tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság a
lak hely el ha gyá si ti lal mat leg fel jebb az el sõ fo kú bí ró ság -
nak a tár gya lás elõ ké szí té se során hozandó határozatáig
meghosszabbíthatja.

281 A 137. § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 57. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

282 A 137. § (6)–(8) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 82. §-ának (5) be kez dé -
se ik tat ta be.

283 A 137. § (8) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 57. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

284 A 137. § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 57. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A há zi õri zet285

138. §286 (1)287 A há zi õri zet a ter helt moz gá si sza bad sá -
gát és a tar tóz ko dá si he lye sza bad meg vá lasz tá sá nak jo gát
kor lá toz za. Há zi õri zet el ren de lé se ese tén a bí ró ság ál tal
ki je lölt la kást és az ah hoz tar to zó be ke rí tett he lyet a ter helt
csak a bí ró ság ha tá ro za tá ban meg ha tá ro zott cél ból, kü lö -
nö sen a min den na pi élet szo ká sos szük ség le te i nek biz to sí -
tá sa vagy gyógy ke ze lés cél já ból az ott írt idõ ben és tá vol -
ság ra (úti cél ra) hagy hat ja el.

(2)288 A há zi õri zet ak kor ren del he tõ el, ha a bûn cse lek -
mény jel le gé re és a bün te tõ el já rás idõ tar ta má ra, vagy a ter -
helt el já rás so rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra te kin tet tel az
elõ ze tes le tar tóz ta tás sal el ér ni kívánt célok ezzel is biz to -
sít ha tók. 

(3)289 Há zi õri zet el ren de lé se ese tén e kény szer in téz ke -
dés el ren de lé sé re, tar ta má ra, il le tõ leg fenn tar tá sá ra, va la -
mint meg szün te té sé re az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé -
sé re, meg hosszab bí tá sá ra, il le tõ leg fenn tar tá sá ra, va la mint 
meg szün te té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket [130. §
(1) bek., 131. §, 132. § (1) és (2) bek., 136. § (2)–(4) bek.]
kell alkalmazni.

(4) A bí ró ság úgy ren del kez het, hogy a há zi õri zet elõ -
írá sa i nak meg tar tá sát a rend õr ség – a ter helt hoz zá já ru lá -
sá val – a ter helt moz gá sát nyo mon kö ve tõ tech ni kai esz -
köz zel is el len õriz ze. A há zi õri zet elõ írá sai meg tar tá sá nak 
el len õr zé sé rõl kü lön jog sza bály ren del ke zik.290

(5) Ka to ná val [Btk. 122. § (1) bek.] szem ben szol gá la ti
vi szo nyá nak tar ta ma alatt há zi õri zet nem ren del he tõ el.

Tá vol tar tás291

138/A. § (1) A tá vol tar tás a ter helt sza bad moz gás hoz és 
a tar tóz ko dá si hely sza bad meg vá lasz tá sá hoz va ló jo gát
kor lá toz za. A tá vol tar tás ha tá lya alatt ál ló ter helt a bí ró ság
ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott szabályok szerint köteles

a) a meg ha tá ro zott la kást el hagy ni, és on nan a bí ró ság
ál tal meg ha tá ro zott ide ig távol maradni,

b) a meg ha tá ro zott sze mély tõl, il le tõ leg e sze mély la kó-
és mun ka he lyé tõl, az e sze mély ál tal lá to ga tott ne ve lé si és
ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény tõl, gyógy ke ze lés cél já ból
rend sze re sen lá to ga tott egész ség ügyi in téz mény tõl, val -
lás gya kor lá sa so rán rend sze re sen lá to ga tott épü let tõl a
bíróság által meghatározott ideig magát távol tartani,

285 A 138. § al cí mét a 2002: I. tör vény 83. §-a ik tat ta be.
286 A 138. § a 2002: I. tör vény 83. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
287 A 138. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 58. §-ának (1) be kez dé sé vel 

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
288 A 138. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 58. §-ának (2) be kez dé se

ik tat ta be, egy ben az ad di gi (2)–(4) be kez dés szá mo zá sát (3)–(5) be kez dés re
mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

289 A 138. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 58. §-ának (3) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

290 Lásd a 6/2003. (IV. 4.) IM–BM együt tes ren de le tet.
291 A 138/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 59. §-a ik tat ta

be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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c) tar tóz kod ni at tól, hogy a meg ha tá ro zott sze méllyel
köz vet le nül vagy köz vet ve érint ke zés be lépjen.

(2) Tá vol tar tás a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény meg ala po zott gya nú ja ese tén – fel té ve, hogy a 
tá vol tar tás sal el ér ni kí vánt cé lok ez zel biz to sít ha tók – ak -
kor ren del he tõ el, ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak el -
ren de lé se nem szük sé ges, de – kü lö nö sen a bûn cse lek -
mény jel le gé re, a ter helt nek az el já rás elõtt és az el já rás so -
rán ta nú sí tott ma ga tar tá sá ra, va la mint a ter helt és a sér tett
vi szo nyá ra tekintettel – megalapozottan feltehetõ, hogy a
lakókörnyezetben hagyása esetén

a) a sér tett ta nú be fo lyá so lá sá val vagy meg fé lem lí té sé -
vel meg hi ú sí ta ná, meg ne he zí te né, vagy ve szé lyez tet né a
bizonyítást, illetve

b) a meg kí sé relt vagy elõ ké szí tett bûn cse lek ményt vég -
hez vin né, vagy a sér tett sé rel mé re újabb sza bad ság vesz -
tés sel bün te ten dõ bûn cse lek ményt követne el.

(3) Ha a bün te tõ el já rás nak ma gán in dít vány ra van he lye, 
a tá vol tar tás a ma gán in dít vány elõ ter jesz té se elõtt nem
rendelhetõ el.

(4) A tá vol tar tás el ren de lé sé rõl a bí ró ság ha tá roz. A ha -
tá ro zat ban a bí ró ság elõ ír hat ja, hogy a ter helt meg ha tá ro -
zott idõ kö zön ként a tá vol tar tás alap já ul szol gá ló bün te tõ -
el já rást foly ta tó nyomozó hatóságnál jelentkezzék.

(5) A bí ró ság a ha tá ro za tot meg kül di a sér tett nek. Az
ügyész nek a tá vol tar tás el ren de lé sé rõl szó ló ha tá ro za tot
ak kor is meg kell kül de ni, ha a tá vol tar tás el ren de lé sét a
sér tett, a sér tett tör vé nyes kép vi se lõ je vagy a ter helt tel kö -
zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze mély tör vé nyes kép vi se lõ -
je [138/B. § (2) bek. d)–f) pontja] indítványozta.

(6) A vád irat be nyúj tá sá ig a nyo mo zó ha tó ság vagy az
ügyész, a vád irat be nyúj tá sát kö ve tõ en a bí ró ság a ter helt
meg hall ga tá sa után ha la dék ta la nul meg te szi a 128. §-ban
szabályozott intézkedéseket.

138/B. §292 (1) A tá vol tar tást a bí ró ság tíz tõl har minc
na pig ter je dõ idõ tar tam ra ren del he ti el.

(2) A tá vol tar tás el ren de lé sét
a) az ügyész,
b) a ma gán vád ló,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a sér tett,
e) a cse lek võ kép te len vagy kor lá to zot tan cse lek võ ké pes 

sér tett tör vé nyes kép vi se lõ je, valamint
f) a ter helt tel kö zös ház tar tás ban élõ kis ko rú sze mély

tör vé nyes kép vi se lõ je
in dít vá nyoz hat ja.

(3) Ha a tá vol tar tás ha tá lya alatt a 138/A. § (1) be kez dé -
sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott sze mély la kó he lye meg -
vál to zik, vagy e sze mély, il le tõ leg a ter helt élet kö rül mé -
nye i ben olyan lé nye ges vál to zás kö vet ke zik be, amely
 miatt a ha tá ro zat meg vál toz ta tá sa in do kolt, a bí ró ság a
(2) be kez dés ben fel so rol tak, va la mint a ter helt és a vé dõ

in dít vá nyá ra, a vád irat be nyúj tá sa után hi va tal ból is, a ha -
tá ro za tot mó do sít hat ja, vagy a tá vol tar tást meg szün tet he ti. 
A bí ró ság ugyan így jár el, ha a ter helt tel szem ben a bün te -
tõ el já rás so rán olyan kény szer in téz ke dést rendeltek el,
amely miatt a távoltartás módosítása vagy megszüntetése
szükséges.

(4) Ha a bí ró ság a tá vol tar tás mó do sí tá sá ról vagy meg -
szün te té sé rõl ha tá roz, a tá vol tar tás el ren de lé sét in dít vá -
nyo zó nyi lat ko za tát, va la mint az ügyész, a ma gán vád ló, il -
le tõ leg a pót ma gán vád ló in dít vá nyát be szer zi. A bí ró ság a
nyi lat ko zat, il le tõ leg az in dít vány elõ ter jesz té sé re ha tár -
idõt ál la pít meg; ha e ha tár idõ ered mény te le nül el telt, a bí -
ró ság a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján ha tá roz. A bí ró -
ság a ha tá ro za tot a 138/A. § (1) be kez dé sé nek b) pontjában 
meghatározott személy részére is megküldi.

(5) Ha a ter helt tel szem ben tá vol tar tást ren del tek el, az
el já rást so ron kí vül kell folytatni.

139. § (1)293 Ha a ter helt a lak hely el ha gyá si ti lal mat, il -
le tõ leg a há zi õri zet sza bá lya it meg sze gi, vagy az el já rá si
cse lek mé nyen idé zés el le né re nem je le nik meg, és ezt ala -
pos ok kal elõ ze te sen nem men ti ki, vagy az aka dály meg -
szû né se után ala pos ok kal nyom ban nem iga zol ja, õri zet be 
ve he tõ, to váb bá há zi õri zet ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tá -
sa, lak hely el ha gyá si ti la lom ese tén a há zi õri ze te vagy az
elõ ze tes le tar tóz ta tá sa rendelhetõ el, illetõleg ha ez nem
szükséges, rendbírsággal sújtható.

(2)294 Ha a ter helt a tá vol tar tás sza bá lya it szán dé ko san
meg sze gi, és ezt utó lag nem men ti ki, elõ ze tes  letartózta -
tása ren del he tõ el, il le tõ leg ha ez nem szük sé ges, rend bír -
ság gal sújtható.

IV. Cím
AZ IDEIGLENES KÉNYSZERGYÓGYKEZELÉS

140. § (1) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés a kó ros
el me ál la po tú ter helt sze mé lyi sza bad sá gá nak bí rói el vo ná -
sa jogerõs ítélet nélkül.

(2) Ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés nek ak kor van he -
lye, ha meg ala po zot tan le het kö vet kez tet ni ar ra, hogy a
ter helt kény szer gyógy ke ze lé sét kell elrendelni.

(3) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé sé re
az elõ ze tes le tar tóz ta tás el ren de lé sé re vo nat ko zó sza bá -
lyok [130. § (1) bek.] irányadók.

141. § (1) Ha a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tás ban van, az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé sé vel egy ide -
jû leg az elõ ze tes le tar tóz ta tást meg kell szüntetni.

293 A 139. § (1) be kez dé se – ere de ti leg 139. § – a 2002: I. tör vény
84. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

294 A 139. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 61. §-a  ik tat ta be, egy ben
az ad di gi 139. § a 139. § (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.
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292 A 138/B. §-t  a 2006: LI. tör vény 60. §-a ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. 
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(2) Ha az elõ ze te sen le tar tóz ta tott pszi chi át ri ai ke ze lé se
szük sé ges, de ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sé nek el -
ren de lé sé re nincs alap, az elõ ze tes le tar tóz ta tást – a bí ró -
ság ren del ke zé se alap ján – az Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és
El me gyó gyí tó In té zet ben kell végrehajtani.295

142. § (1) A vád irat be nyúj tá sa elõtt el ren delt ide ig le nes 
kény szer gyógy ke ze lés az el sõ fo kú bí ró ság nak a tár gya lás
elõ ké szí té se so rán ho zott határozatáig tart.

(2) Ha az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé -
sé tõl hat hó nap el telt, és az ügyész még nem nyúj tott be
vád ira tot, az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés in do kolt sá -
gát a bí ró ság fe lül vizs gál ja. A fe lül vizs gá lat iránt az
ügyész a ha tár idõ le jár ta elõtt öt nappal tesz indítványt a
bíróságnak.

(3)296 Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé -
sé tõl szá mí tott egy év el tel té vel an nak in do kolt sá gát a me -
gyei bí ró ság egyes bí ró ként el jár va, a vád irat be nyúj tá sá ig
a nyo mo zá si bí ró el já rá sá ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint
vizs gál ja fe lül. A fe lül vizs gá lat iránt az ügyész a ha tár idõ
lejárta elõtt öt nappal tesz indítványt a bíróságnak.

(4) A bí ró ság (2) be kez dés sze rin ti ha tá ro za ta el len be -
je len tett fel leb be zést a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná csa, 
a me gyei bí ró ság (3) be kez dés sze rin ti ha tá ro za ta el len be -
je len tett fel leb be zést az ítélõtábla tanácsa bírálja el.

143. § (1)297 A vád irat be nyúj tá sa után az el sõ fo kú bí ró -
ság ál tal el ren delt vagy fenn tar tott ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés az el sõ fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá -
nak ki hir de té sé ig, az el sõ fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ
ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott, il le -
tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ál tal el ren delt ide ig le nes kény -
szer gyógy ke ze lés a má sod fo kú el já rás be fe je zé sé ig, a má -
sod fo kú bí ró ság ál tal az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se
után el ren delt vagy fenn tar tott, il le tõ leg a har mad fo kú bí -
ró ság ál tal el ren delt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés a
har mad fo kú el já rás be fe je zé sé ig, ha tá lyon kí vül he lye zés
és új eljárás lefolytatására utasítás esetén a megismételt
eljárásra utasított bíróság ügydöntõ határozatának ki hir de -
té sé ig tart.

(2) A vád irat be nyúj tá sa után el ren delt vagy fenn tar tott
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá ra a
132. § (1) és (2) be kez dé sé nek ren del ke zé se it kell  alkal -
mazni.

144. § (1) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést az
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és El me gyó gyí tó In té zet ben kell
végrehajtani.

295 Lásd a 36/2003. (IX. 3.) IM ren de le tet.
296 A 142. § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 85. §-ával

meg ál la pí tott szö veg.
297 A 143. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 62. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés vég re haj tá sá ra
a 135. § (3)–(4) be kez dé se meg fe le lõ en irány adó. Az ide -
ig le ne sen kény szer gyógy ke zelt a tör vé nyes kép vi se lõ jé vel 
szó ban el len õr zés nél kül, ha pe dig meg ala po zot tan fel te -
he tõ, hogy ez ál tal az el já rást meghiúsítaná, ellenõrzés
mellett érintkezhet.

145. § (1)298 Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés meg -
szû nik, ha a tar ta ma le járt, a nyo mo zást meg szün tet ték, an -
nak ha tár ide je le járt, to váb bá, ha az el já rást jog erõ sen be -
fe jez ték. Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést meg kell
szün tet ni, ha az elrendelésének oka megszûnt.

(2)299 Ha a nyo mo zás be fe je zõ dött, és a vád eme lés re
vár ha tó an a nyo mo zás 176. § (2) be kez dé se má so dik mon -
da tá ban meg ál la pí tott ha tár ide jé nek le jár ta után ke rül sor,
e ha tár idõ le jár ta elõtt az ügyész in dít vá nyá ra a bí ró ság az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést leg fel jebb az el sõ fo kú
bí ró ság nak a tár gya lás elõ ké szí té se során hozandó hatá ro -
za tá ig meghosszabbíthatja.

(3) Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést a vád irat be -
nyúj tá sá ig az ügyész is meg szün tet he ti.

(4)300 Az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se
el len a ter helt há zas tár sa és tör vé nyes kép vi se lõ je is jo go -
sult fel leb be zés re, és a fel so rol tak in dít vá nyoz hat ják az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés megszüntetését is.

V. Cím

INTÉZKEDÉS A KÜLFÖLDRE UTAZÁSI TILALOM
BIZTOSÍTÁSÁRA301

146. §302 (1) Az õri zet be vé tel el ren de lé se kor a ter helt
úti ok má nyát el kell ven ni. Ha a ter helt õri zet be vé te le úgy
szûnt meg, hogy ve le szem ben elõ ze tes le tar tóz ta tást, ide -
ig le nes kény szer gyógy ke ze lést, lak hely el ha gyá si ti lal mat
vagy há zi õri ze tet nem ren del tek el, a ter helt úti ok má nyát
vissza kell ad ni.

(2) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás, az ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, a lak hely el ha gyá si ti la lom és a há zi õri zet
el ren de lé sé rõl az úti ok mány vissza vo ná sa ér de ké ben az a
bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság, amely elõtt az
el já rás fo lyik, ha la dék ta la nul ér te sí ti az út le vél ha tó sá got, a 
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott kül föld re uta zá si tilalom
biztosítása érdekében.303

298 A 145. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 63. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

299 A 145. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 63. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (2)–(3) be kez dé sek szá mo zá sát (3)–(4) be kez -
dés re mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

300 A 145. § (4) – ere de ti leg (3) – be kez dé sét a 2003: II. tör vény 43. §-ának 
(2) be kez dé se ik tat ta be.

301 A VIII. fe je zet V. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 64. §-ának (1)
be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

302 A 146. § a 2006: LI. tör vény 64. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

303 Lásd az 1998: XII. tör vényt.
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(3) Az (1)–(2) be kez dés ren del ke zé se it kül föl di ter helt
ese tén is al kal maz ni kell, az zal, hogy a (2) be kez dés sze -
rin ti ér te sí tést az ide gen ren dé sze ti ha tó ság nak kell meg -
kül de ni.304

VI. Cím305

AZ ÓVADÉK

147. §306 (1) Az óva dék a bí ró ság ál tal meg ha tá ro zott
összeg, amely a ter helt nek az el já rá si cse lek mé nye ken
 való je len lé tét biz to sít ja.

(2) A bí ró ság a 129. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott eset ben a ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
meg szün tet he ti, ha a bûn cse lek mény re és a sze mé lyi kö -
rül mé nyek re te kin tet tel az el já rá si cse lek mé nyek nél a ter -
helt meg je le né sét az óvadék letétele valószínûvé teszi.

(3) Óva dék meg ál la pí tá sát a ter helt vagy a vé dõ az elõ -
ze tes le tar tóz ta tás ról dön tés re jo go sult bí ró ság nál in dít vá -
nyoz hat ja. Az óva dék meg ál la pí tá sá nak tár gyá ban – ha azt 
nem a tár gya lá son in dít vá nyoz zák – a bí ró ság ülést tart,
ezen az ügyészt, a ter hel tet és a vé dõt meg hall gat ja. Ha a
vé dõ az ülé sen ér te sí tés el le né re nem jelent meg, az ülés a
védõ távollétében is megtartható.

(4) A bí ró ság az óva dék össze gét a ter helt sze mé lyi kö -
rül mé nye i re és va gyo ni hely ze té re is fi gye lem mel ál la pít ja 
meg. A bí ró ság a ha tá ro zat ban lak hely el ha gyá si ti lal mat,
há zi õri ze tet, tá vol tar tást, va la mint ki uta zá si ti lal mat is el -
ren del het. A bí ró ság az óva dék meg ál la pí tá sá ról az elõ ze -
tes letartóztatást elrendelõ határozatában is rendelkezhet.

(5) A ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak óva dék el le né -
ben tör té nõ meg szün te té se el len ki zá ró lag az ügyész és a
pót ma gán vád ló élhet fellebbezéssel.

(6) A bí ró ság ál tal jog erõ sen meg ál la pí tott óva dé kot a
bí ró sá gon kész pénz ben kell le ten ni, vagy an nak le té te lét
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don kell iga zol ni.
En nek meg tör tén te után a fog va lé võ ter hel tet ha la dék ta la -
nul sza ba don kell bo csá ta ni.307

(7) Az óva dék meg ál la pí tá sa irán ti in dít vány el uta sí tá sa
ese tén a ter helt, il le tõ leg a vé dõ óva dék meg ál la pí tá sa iránt 
is mé tel ten ak kor ter jeszt het elõ in dít ványt, ha eb ben új kö -
rül mény re hi vat ko zik. Ha az is mé telt in dít vány ban a ter -
helt, il le tõ leg a vé dõ nem hi vat ko zik új kö rül mény re, a bí -
ró ság az indítványt érdemi indokolás nélkül elutasíthatja.

304 Lásd a 2001: XXXIX. tör vény 63. §-át.
305 A VIII. Fe je zet VI. Cí mé nek ha tály ba lé pé sé rõl a 2002: I. tör vény

308. §-ának (3) be kez dé se sze rint kü lön tör vény ren del ke zett vol na. Ez utób -
bi tör vény hely ha tá lyon kí vül he lye zé sé vel azon ban a 2003: II. tör vény
88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja a jog in téz mény ha tály ba lé pé sé rõl ren del -
ke zett. 

306 A 147. § a 2006: LI. tör vény 65. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

307 Lásd a 27/2003. (VII. 2.) IM ren de le tet és a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de -
le tet.

148. §308 (1) Az óva dék le té te lét kö ve tõ en sza bad láb ra
he lye zett ter helt elõ ze tes le tar tóz ta tá sát a bí ró ság el ren del -
he ti, ha

a) a ter helt az el já rá si cse lek mé nyen idé zés el le né re nem 
je lent meg, és el ma ra dá sát elõ ze te sen ala pos ok kal nem
men tet te ki, vagy az aka dály meg szû né se után nyom ban
alapos okkal nem igazolta,

b) az óva dék le té te lét kö ve tõ en a ter helt elõ ze tes le tar -
tóz ta tá sá nak más oka merült fel.

(2) Az óva dék össze gét a ter helt nek vissza kell ad ni, ha
a) – az (1) be kez dés a) pont ja ki vé te lé vel – a bí ró ság az

elõ ze tes le tar tóz ta tá sát elrendelte,
b) az ügyész a nyo mo zást meg szün tet te, il le tõ leg an nak

ha tár ide je le járt, vagy az ügyész a vád eme lést  elhalasz -
totta,

c) a bí ró ság az el já rást jog erõs íté let tel vagy meg szün te -
tõ ha tá ro zat tal befejezte.

(3) Sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese té ben az óva dé kot
ak kor le het vissza ad ni, ha a bün te tés le töl té sét a terhelt
megkezdte.

(4) A ter helt el vesz ti a jo gát az óva dék össze gé re, ha az
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott ok ból a bí ró ság
az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát rendelte el.

VII. Cím
A HÁZKUTATÁS, A MOTOZÁS ÉS A LEFOGLALÁS

A ház ku ta tás

149. § (1)309 A ház ku ta tás a ház, la kás, egyéb he lyi ség
vagy azok hoz tar to zó be ke rí tett hely, to váb bá az ott el he -
lye zett jár mû át ku ta tá sa, il le tõ leg szá mí tás tech ni kai rend -
szer vagy ilyen rend szer út ján rög zí tett ada to kat tar tal ma -
zó adat hor do zó át vizs gá lá sa az eljárás eredményessége
érdekében.

(2) Ház ku ta tás nak ak kor van he lye, ha meg ala po zot tan
fel te he tõ, hogy az

a) a bûn cse lek mény el kö ve tõ jé nek kéz re ke rí té sé re,
b) a bûn cse lek mény nyo ma i nak fel de rí té sé re,
c)310 bi zo nyí tá si esz köz, el ko boz ha tó vagy va gyon el -

kob zás alá esõ do log meg ta lá lá sá ra
ve zet.

(3)311 Ház ku ta tást a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg ha az
ügyész más képp nem ren del ke zik, a nyo mo zó ha tó ság ren -
del el, a bí ró ság és az ügyész a ház ku ta tás vég re haj tá sá hoz
a nyo mo zó ha tó sá got igény be ve he ti. A (2) be kez dés b) és
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308 A 148. § a 2006: LI. tör vény 66. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

309 A 149. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 88. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

310 A 149. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 88. §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

311 A 149. § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 88. §-ának
(3) be kez dé sé vel, má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény 46. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.



c) pont ja ese tén a ház ku ta tást el ren de lõ ha tá ro zat ban – ha
ez le het sé ges – meg kell je löl ni azo kat a bi zo nyí tá si esz kö -
zö ket, el ko boz ha tó, vagy va gyon el kob zás alá esõ dol go -
kat, amelyek megtalálása érdekében a házkutatás szük sé -
ges.

(4)312 A ház ku ta tást rend sze rint az érin tett je len lé té ben
kell el vé gez ni, a meg kez dé se elõtt kö zöl ni kell ve le a ház -
ku ta tást el ren de lõ ha tá ro za tot, és – ha a ház ku ta tás meg ha -
tá ro zott, il le tõ leg is mert bi zo nyí tá si esz köz vagy el ko boz -
ha tó do log, il le tõ leg sze mély meg ta lá lá sá ra irá nyul – fel
kell õt szó lí ta ni, hogy a ke re sett dol got ad ja elõ, a szá mí -
tás tech ni kai rend sze ren vagy adat hor do zón tá rolt ada tot
te gye hoz zá fér he tõ vé, il le tõ leg a sze mélyt ad ja át. Ha az
érin tett a fel szó lí tás ra a ke re sett dol got elõ ad ja, a szá mí tás -
tech ni kai rend sze ren vagy adat hor do zón tá rolt ada tot hoz -
zá fér he tõ vé te szi, il le tõ leg a ke re sett sze mélyt át ad ja, a
ház ku ta tás nem foly tat ha tó, ki vé ve, ha gyanú merül fel
arra, hogy a házkutatás során más bizonyítási eszköz, el ko -
boz ha tó vagy vagyonelkobzás alá esõ dolog is fellelhetõ.

(5) Ha a ház ku ta tá son az érin tett, il le tõ leg a vé dõ je, kép -
vi se lõ je vagy meg bí zott hoz zá tar to zó ja nincs je len, az
érin tett ér de ke i nek vé del mé re olyan sze mélyt kell ki ren -
del ni, aki rõl ala po san fel te he tõ, hogy a ház ku ta tás sal érin -
tett érdekeit megfelelõen védi.

(6)313 A köz jegy zõi314 vagy ügy vé di315 iro dá ban, to váb -
bá az egész ség ügyi in téz mény ben316 tar tan dó ház ku ta tást
– ha az köz jegy zõi vagy ügy vé di te vé keny ség gel össze -
füg gõ hi va tás be li tit kot, il le tõ leg egész ség ügyi ada tot tar -
tal ma zó irat meg ta lá lá sá ra irá nyul – a vád irat be nyúj tá sá ig
a bí ró ság ren de li el. A házkutatás csak az ügyész je len lé té -
ben végezhetõ.

(7) Az ügyész a bí ró ság ha tá ro za ta nél kül tart hat ja a (6)
be kez dés sze rin ti ház ku ta tást, ha a ház ku ta tás ké se del mes
fo ga na to sí tá sa a (2) be kez dés ben fel so rolt célok elérését
veszélyezteti.

(8) A (7) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ben a bí ró ság
ha tá ro za tát utó lag be kell sze rez ni. Ha a bí ró ság az in dít -
ványt el uta sít ja, a ház ku ta tás ered mé nye bi zo nyí ték ként
nem használható fel.

A mo to zás

150. § (1)317 A mo to zás bi zo nyí tá si esz köz vagy el ko -
boz ha tó, il le tõ leg va gyon el kob zás alá esõ do log meg ta lá -
lá sa cél já ból a ter helt és az olyan sze mély ru há za tá nak és
tes té nek át vizs gá lá sa, aki rõl meg ala po zot tan fel te he tõ,

hogy bi zo nyí tá si esz közt vagy el ko boz ha tó, il le tõ leg olyan 
dol got tart ma gá nál, amely va gyon el kob zás alá es het.
A mo to zás so rán a mo to zás alá vont sze mély rendelkezése
alatt álló jármû, csomag és más tárgy is átvizsgálható.

(2) Mo to zást az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ren del el. Ha a mo to zást az ügyész ren de li el, vég re haj tá sá -
hoz a nyo mo zó ha tó sá got veszi igénybe.

(3)318 Ha a mo to zás cél ja meg ha tá ro zott do log meg ta lá -
lá sa, az érin tet tet elõbb fel kell szó lí ta ni, hogy a ke re sett
dol got ad ja át, ha a fel szó lí tás ra a ke re sett dol got elõ ad ja, a
mo to zás tól el kell tekinteni.

(4) Az érin tett tes té nek át vizs gá lá sát csak a meg mo to -
zot tal azo nos ne mû vé gez he ti, és a mo to zás nál csak ilyen
sze mély le het je len. E ren del ke zés nem vo nat ko zik a mo -
to zás nál közremûködõ orvosra.

(5) A mo to zás nál je len le het a mo to zás hely szí nén tar -
tóz ko dó, az érin tett ál tal meg ne ve zett sze mély, ki vé ve az
olyan sze mélyt, aki nek a je len lé te a nyo mo zás érdekeit
veszélyezteti.

(6)319 A mo to zás el len pa nasz nak van he lye.

A le fog la lás

151. § (1)320 A le fog la lás a bi zo nyí tás ér de ké ben vagy
az el kob zás, il le tõ leg a va gyon el kob zás biz to sí tá sá ra a do -
log bir to ká nak el vo ná sa a birtokos rendelkezése alól.

(2) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren de li an nak a do log nak, il le tõ leg szá mí tás tech ni kai
rend szer nek vagy ilyen rend szer út ján rög zí tett ada to kat
tar tal ma zó adat hor do zó nak a lefoglalását, amely

a) bi zo nyí tá si esz köz,
b) a tör vény ér tel mé ben el ko boz ha tó, vagy amely re va -

gyon el kob zás ren del he tõ el.
(3)321 A köz jegy zõi vagy ügy vé di iro dá ban, to váb bá az

egész ség ügyi in téz mény ben tar tott – köz jegy zõi vagy ügy -
vé di te vé keny ség gel össze füg gõ hi va tás be li tit kot, il le tõ -
leg egész ség ügyi ada tot tar tal ma zó – ira tok lefoglalását a
bíróság rendeli el.

(4) A cím zett nek még nem kéz be sí tett pos tai és hír köz -
lé si kül de mény nek, va la mint a saj tó ter mék szer kesz tõ sé ge 
ira ta i nak le fog la lá sát a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt
kö ve tõ en a bí ró ság ren de li el. A ha tá ro zat meg ho za ta lá ig
csak a küldemény visszatartásának van helye.

(5) Ha a le fog la lást a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész ren de li 
el, vég re haj tá sá hoz a nyo mo zó ha tó sá got veheti igénybe.

318 A 150. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 89. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

319 A 150. § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 68. §-a ik tat ta be. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

320 A 151. § (1)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 90. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

321 A 151. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 69. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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312 A 149. § (4)–(7) be kez dé se a 2002: I. tör vény 88. §-ának (3) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

313 A 149. § (6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 67. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

314 Lásd az 1991: XLI. tör vényt.
315 Lásd az 1998: XI. tör vényt.
316 Lásd az 1997: CLIV. tör vény 3. §-ának g) pont ját.
317 A 150. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 89. §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.



(6)322 Ha az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a le -
fog la lás el ren de lé sé re nem jo go sult, ké se del met nem tû rõ
eset ben a dol got õr zés be ve he ti. Eb ben az eset ben a le fog -
la lás el ren de lé sé re jo go sult ha tá ro za tát utó lag ké se de lem
nél kül be kell sze rez ni. A do log õr zé sét meg kell szün tet ni, 
és azt a bir to kos nak vissza kell ad ni, ha a lefoglalásra
jogosult a lefoglalást nem rendeli el.

152. § (1)323 A le fog la lás ér de ké ben a do log, il le tõ leg a
szá mí tás tech ni kai rend szer vagy az ilyen rend szer út ján
rög zí tett ada to kat tar tal ma zó adat hor do zó bir to ko sát vagy
az adat ke ze lõ jét fel kell szó lí ta ni, hogy a ke re sett dol got
ad ja át, il le tõ leg a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí -
tett ada tot te gye hoz zá fér he tõ vé. Ha ezt ön ként nem te szi
meg, rend bír ság gal sújt ha tó, ki vé ve a ter hel tet és azt, aki a
ta nú val lo mást meg ta gad hat ja, il le tõ leg aki ta nú ként nem
hall gat ha tó ki. Az át adás meg ta ga dá sa nem aka dá lya an -
nak, hogy a ke re sett dol got, il le tõ leg a szá mí tás tech ni kai
rend szer út ján rögzített adatot házkutatással, illetve mo to -
zás sal megszerezzék. Erre az érintettet figyel mez tet ni kell.

(2) Nem fog lal ha tók le a ter helt és a vé dõ kö zött vál tott
le ve lek és más írás be li köz lé sek, va la mint a vé dõ nek az
ügy re vo nat ko zó feljegyzései.

(3) Nem fog lal ha tók le a ter helt és a ta nú val lo más meg -
ta ga dá sá ra a 82. § (1) be kez dé se alap ján jo go sult sze mély
kö zött vál tott le ve lek és más írás be li köz lé sek, fel té ve, ha a 
dol got a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra jogosult személy
õrzi.

(4) Nem fog lal ha tók le azok az ira tok sem, ame lyek nek
tar tal má ra a ta nú val lo más meg ta gad ha tó, ha az ira tot a ta -
nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély õr zi. Ez a
kor lá to zás ki ter jed an nak a sze mély nek a hi va ta li he lyi sé -
gé ben õr zött ira tok ra és dol gok ra, aki a 82. § (1) be kez dés
c) pont ja alapján a tanúvallomást megtagadhatja.

(5)324 A (3) és (4) be kez dés sze rin ti kor lá to zás nem ér -
vé nye sül, ha

a) a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély az
üggyel kap cso lat ban meg ala po zot tan gya nú sít ha tó társ tet -
tes ség gel, ré szes ség gel, bûn pár to lás sal vagy or gaz da ság gal, 

b) a le fog la lan dó do log a bûn cse lek mény esz kö ze,
c) a ta nú val lo más meg ta ga dá sá ra jo go sult sze mély a le -

fog la lan dó dol got – a (3) és (4) be kez dés re tör tént fi gyel -
mez te tést kö ve tõ en – önként átadja.

153. § (1) Irat ese té ben gon dos kod ni kell ar ról, hogy an -
nak tar tal ma il le ték te len sze mély elõtt rejt ve maradjon.

(2)325 Ha az olyan irat meg ta lá lá sá nál az ügyész nincs
je len, amely re néz ve a bir to ko sa sze rint a 82. § (1) be kez -

dé sé nek b) pont ja alap ján ta gad ha tó meg a ta nú val lo más,
és az irat bir to ko sa, il le tõ leg vé dõ je, kép vi se lõ je vagy
meg bí zott hoz zá tar to zó ja az irat tar tal má nak meg is me ré -
sé hez nem já rul hoz zá, az ira tot tar tal ma zó adat hor do zót,
il le tõ leg az ira tot zárt bo rí ték ban át ad ja a nyo mo zó ha tó -
ság nak, a nyo mo zó ha tó ság az ira tot be te kin tés nél kül to -
váb bít ja az ügyész nek. Ha ez nem le het sé ges, a nyo mo zó
ha tó ság a 154. § (3) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá -
val in téz ke dik az irat õr zé sé rõl. Az ügyész az irat tar tal má -
nak meg is me ré se után ha la dék ta la nul ha tá roz az irat le fog -
la lá sá ról, il le tõ leg a 151. § (3) be kez dé se sze rin ti ira tok
ese té ben a le fog la lás irán ti in dít vány bí ró ság hoz tör té nõ
elõ ter jesz té sé rõl. Ha az ügyész, illetõleg a bíróság a le fog -
la lást nem rendeli el, az irat sem ebben az ügyben, sem más 
büntetõeljárásban bizonyítási eszközként nem vehetõ fi -
gye lem be. 

(3) Az irat bir to ko sá nak ké ré sé re – ha ez az el já rás ér de -
két nem ve szé lyez te ti – a le fog lalt irat ról ré szé re hi te les
má so la tot kell kiadni.

154. § (1)326 A le fog lalt dol got le tét be kell he lyez ni; ha a 
do log le tét be he lye zés re nem al kal mas, vagy azt más fon -
tos ok in do kol ja, a meg õr zé sé rõl egyéb mó don kell gon -
dos kod ni.327 Ez utób bi eset ben a le fog lalt do log nak a bûn -
cse lek ménnyel kap cso la tos egye di tu laj don sá ga it rög zí tõ
ira tot vagy fény ké pet kell az ügy ira ta i hoz csa tol ni. Ha in -
gat lan le fog la lá sá nak van he lye, a le fog la lást el kell ren -
del ni, azt azonban a zár alá vétel szabályai szerint kell vég -
re haj ta ni.

(2) A le fog lalt dol go kat jegy zõ könyv ben vagy más ok -
irat ban a mennyi sé gük, ér té kük, mi nõ sé gi ál la po tuk fel -
tün te té sé vel, egye di azo no sí tás ra al kal mas módon fel kell
sorolni.

(3) A le fog lalt dol got úgy kell õriz ni, hogy az vál to zat -
la nul ma rad jon, a bûn cse lek mény eset le ges nyo mai el ne
tûn je nek, a le fog lalt dol got ne le hes sen ki cse rél ni, és az
azo nos sá ga könnyen megállapítható legyen.

155. § (1)328 A le fog la lást a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg
a nyo mo zó ha tó ság meg szün te ti, ha ar ra az el já rás ér de ké -
ben már nincs szük ség; a le fog la lást meg kell szün tet ni, ha
a nyo mo zást meg szün tet ték, il le tõ leg an nak ha tár ide je le -
járt. A le fog la lás meg szün te té se he lyett más, jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mó don kell el jár ni, ha a le fog lalt do log
bir tok lá sa jog sza bály ba üt kö zik. A bí ró ság ál tal el ren delt
lefoglalást a vádirat benyújtásáig az ügyész is meg szün tet -
he ti. 

(2) A le fog la lás meg szün te té se kor a le fog lalt dol got an -
nak kell ki ad ni, aki a bûn cse lek mény el kö ve té se kor a do -
log tu laj do no sa volt, és ezt két sé get ki zá ró módon igazolni
tudja.

326 A 154. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2002: I. tör vény 93. §-a
ik tat ta be.

327 Lásd a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
328 A 155. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 70. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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322 A 151. § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 90. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

323 A 152. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 91. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

324 A 152. § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 91. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

325 A 153. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 92. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.



(3) Ha nincs olyan sze mély, aki nek a (2) be kez dés sze -
rint a dol got ki kell ad ni és ez az el já rás ada ta i ból sem tû nik 
ki, a dol got an nak kell ki ad ni, aki a ki adá sa iránt ala pos nak 
lát szó igényt je len tett be.

(4) Ha olyan sze mély sincs, aki nek a (3) be kez dés sze -
rint le het ne a dol got ki ad ni, vagy ilyen igény az el já rás
ada ta i ból nem tû nik ki, a dol got an nak kell ki ad ni, aki tõl
le fog lal ták.

(5) A ter helt nek a le fog lalt dol got csak ak kor le het ki ad -
ni, ha azt a (2)–(4) be kez dés sze rint más nak nem le het ki -
ad ni.

(6)329 A ter helt tõl le fog lalt do log a bí ró ság ha tá ro za ta
alap ján az ál lam tu laj do ná ba ke rül, ha az két ség te le nül
mást il let, de aki nek a ki lé te nem ál la pít ha tó meg. A ké -
sõbb je lent ke zõ igény lõ a do log ki adá sát, il le tõ leg az ér té -
ke sí tés bõl szár ma zó el len ér té két igé nyel he ti. Az igény lõ
ké rel me tár gyá ban a Pol gá ri per rend tar tás sze rint ha tás -
kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró ság határoz.

(7)330 A le fog la lás meg szün te té se ese tén, ha a do log ter -
mé szet ben már nem ad ha tó ki, a do log elõ ze tes ér té ke sí té -
sé bõl be folyt el len ér té ket ala pul vé ve, a ke ze lé sé bõl, tá ro -
lá sá ból ere dõ költ ség gel csök ken tett, a meg té rí tés idõ pont -
já ig el telt idõ re szá mí tott min den ko ri tör vé nyes ka ma tá val
nö velt össze gét kell meg té rí te ni. Vám áru ese tén a vám jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott el szá mo lást kö ve tõ en kell ki fi -
zet ni az ér té ke sí tés bõl be folyt el len ér té ket. A jo go sult az
ezt meg ha la dó igé nyét a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ér vé -
nye sít he ti. Ha a le fog la lás alap ta lan volt, a do log elõ ze tes
ér té ke sí té sé bõl be folyt el len ér ték a do log ke ze lé sé bõl, tá -
ro lá sá ból ere dõ költ ség gel nem csök kent he tõ. Er rõl a le -
fog la lás meg szün te té sé rõl ha tá ro za tot ho zó bí ró ság,
ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság a határozatában dönt.

(8) Ha a le fog lalt do log ér ték te len, és ar ra sen ki sem tart
igényt, a le fog la lás meg szün te té se után azt meg kell sem -
mi sí te ni. 

A le fog lalt do log elõ ze tes ér té ke sí té se és el kob zá sa331

156. § (1) A bí ró ság a le fog lalt do log ér té ke sí té sé rõl ha -
tá roz, ha a le fog lalt dolog

a) gyors rom lás nak van ki té ve,
b) hu za mos tá ro lás ra al kal mat lan.
(2) A bí ró ság a le fog lalt do log ér té ke sí té se iránt ak kor is 

ha tá roz hat, ha a le fog lalt dolog
a)332 ke ze lé se, tá ro lá sa, il let ve õr zé se – kü lö nö sen a do -

log ér té ké re vagy az elõ re lát ha tó lag hosszú ide ig tar tó tá -
ro lá sá ra te kin tet tel – arány ta lan és jelentõs költséggel
járna,

329 A 155. § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 94. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

330 A 155. § (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 94. §-ának (2) be kez dé se ik -
tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (7) be kez dés szá mo zá sát (8) be kez dés re
mó do sí tot ta.

331 A 156. § al cí mét a 2002: I. tör vény 95. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

332 A 156. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 95. §-ának (2)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

b) ér té ke az elõ re lát ha tó lag hosszú ide ig tar tó tá ro lás
mi att je len tõ sen csökkenne.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ese tén a le fog lalt do log ak kor
ér té ke sít he tõ, ha a le fog lalt do log ki adá sa iránt sen ki nem
je len tett be jogos igényt.

(4) A le fog lalt do log ér té ke sí té sé bõl be folyt el len ér ték a 
le fog lalt do log helyébe lép.

(5)333 Ha a le fog lalt do log bir tok lá sa a köz biz ton sá got
ve szé lyez te ti vagy a do log bir tok lá sa jog sza bály ba üt kö -
zik, a bí ró ság a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész in dít vá nyá -
ra – szük ség ese tén min ta vé tel el ren de lé se mel lett – a le -
fog lalt dolog elkobzásáról határoz.

A le fog lalt do log vissza tar tá sa

157. § (1)334 A ter helt nek ki adan dó dol got a ve le szem -
ben meg ál la pí tott pénz bün te tés, pénz mel lék bün te tés, va -
gyon el kob zás, bûn ügyi költ ség vagy pol gá ri jo gi igény
biz to sí tá sá ra vissza le het tar ta ni, er rõl az ügy dön tõ ha tá ro -
zat ban kell rendelkezni.

(2) A pol gá ri jo gi igény biz to sí tá sát szol gá ló vissza tar -
tást meg kell szün tet ni, ha a ma gán fél a meg ál la pí tott tel je -
sí té si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott hat van na pon be lül nem
kért vég re haj tást, il le tõ leg a pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí -
té sé nek egyéb tör vé nyes út ra uta sí tá sa ese tén hat van na -
pon be lül nem iga zol ja, hogy a pol gá ri perben biztosítási
intézkedés iránti kérelmet nyújtott be.

Kö zös sza bá lyok

158. § (1) A ház ku ta tást, a mo to zást és a le fog la lás ér de -
ké ben tett in téz ke dést az érin tett kí mé le té vel, le he tõ leg a
nap nak a ha to dik és hu szon ne gye dik órá ja kö zött kell vé -
gez ni. Biz to sí ta ni kell, hogy az in téz ke dés foly tán ne ke -
rül je nek nyil vá nos ság ra a ma gán élet nek a bün te tõ el já rás -
sal össze nem füg gõ körülményei; kerülni kell a szük ség te -
len károkozást.

(2) Az in téz ke dés rõl ké szí tett jegy zõ könyv ben fel kell
tün tet ni, hogy a tár gyi bi zo nyí tá si esz közt vagy más dol -
got, tár gyat hol, mi lyen kö rül mé nyek között találták meg.

(3) Aki a ház ku ta tást, a mo to zást vagy a le fog la lás ér de -
ké ben tett in téz ke dést aka dá lyoz za, ezek tû ré sé re kény sze -
rít he tõ, és – a ter helt ki vé te lé vel – rendbírsággal sújtható.

(4) A nyo mo zó ha tó ság a bí ró ság nak a ház ku ta tás, a mo -
to zás és a le fog la lás vég re haj tá sá ra vo nat ko zó uta sí tá sa it
határidõre teljesíti.

333 A 156. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 95. §-ának (3) be kez dé se ik -
tat ta be.

334 A 157. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 96. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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VIII. Cím335

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI RENDSZER ÚTJÁN
RÖGZÍTETT ADATOK MEGÕRZÉSÉRE KÖTELEZÉS

158/A. § (1) A meg õr zés re kö te le zés a bûn cse lek mény
fel de rí té se és a bi zo nyí tás ér de ké ben a szá mí tás tech ni kai
rend szer út ján rög zí tett adat bir to ko sá nak, fel dol go zó já -
nak, il le tõ leg ke ze lõ jé nek a szá mí tás tech ni kai rend szer út -
ján rög zí tett meg ha tá ro zott adat feletti rendelkezési
jogának ideiglenes korlátozása.

(2) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
el ren de li an nak a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí -
tett adat nak a meg õr zé sét, amely bi zo nyí tá si esz köz, vagy
bi zo nyí tá si esz köz fel de rí té sé hez, a gya nú sí tott ki lé té nek,
tar tóz ko dá si helyének a megállapításához szükséges.

(3) A meg õr zés re kö te le zett a ha tá ro zat ve le tör té nõ
köz lé sé nek idõ pont já tól kö te les a ha tá ro zat ban meg je lölt
szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada tot vál to zat -
la nul meg õriz ni, és – szük ség ese tén más adat ál lo mány tól
el kü lö nít ve – biz to sí ta ni an nak biz ton sá gos tá ro lá sát.
A meg õr zés re kö te le zett kö te les a szá mí tás tech ni kai rend -
szer út ján rög zí tett adat meg vál toz ta tá sát, tör lé sét, meg -
semmi sü lé sét, va la mint an nak to váb bí tá sát, má so lat jo go -
su lat lan készítését, illetõleg az adathoz való jogosulatlan
hozzáférést megakadályozni.

(4) A meg õr zés re kö te le zést el ren de lõ a meg õr zés sel
érin tett ada tot fo ko zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal
lát hat ja el. Ha az adat ere de ti he lyen tör té nõ meg õr zé se az
érin tett nek az adat fel dol go zá sá val, ke ze lé sé vel, tá ro lá sá -
val vagy to váb bí tá sá val kap cso la tos te vé keny sé gét je len -
tõ sen aka dá lyoz ná, az el ren de lõ en ge dé lyé vel az adat
meg õr zé sé rõl an nak más adat hor do zó ra vagy más szá mí -
tás tech ni kai rend szer be tör té nõ át má so lá sá val gon dos kod -
hat. Az át má so lást kö ve tõ en az el ren de lõ az ere de ti ada tot
tar tal ma zó adathordozóra és számítástechnikai rendszerre
a korlátozásokat részlegesen vagy teljesen feloldhatja.

(5) Ah hoz az adat hoz, ame lyet a meg õr zés re kö te le zés
érint, az in téz ke dés tar ta ma alatt ki zá ró lag az el ren de lõ bí -
ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság, va la mint az el -
ren de lõ en ge dé lyé vel az adat bir to ko sa vagy ke ze lõ je jo -
go sult hoz zá fér ni. Ar ról az adat ról, ame lyet a meg õr zés re
kö te le zés érint, az adat bir to ko sa vagy ke ze lõ je az in téz ke -
dés tar ta ma alatt csak az elrendelõ kifejezett engedélyével
adhat más részére tájékoztatást.

(6) A meg õr zés re kö te le zett kö te les ha la dék ta la nul tá jé -
koz tat ni az el ren de lõt, ha a meg õr zés re kö te le zés sel érin -
tett ada tot jo go su lat la nul meg vál toz tat ták, tö röl ték, át má -
sol ták, to váb bí tot ták, meg is mer ték, vagy hogy ezek meg -
kí sér lé sé re utaló jelet észlelt.

335 A VIII. Fe je zet VIII. Cí mét és a 158/A. §-t a 2002: I. tör vény 97. §-a ik -
tat ta be, és egy ide jû leg a VIII. Fe je zet ere de ti VIII–IX. Cí mé nek szá mo zá sát
IX–X. Cím re mó do sí tot ta.

(7) A meg õr zés re kö te le zést kö ve tõ en az el ren de lõ ha la -
dék ta la nul meg kez di az érin tett ada tok át vizs gá lá sát, és
en nek ered mé nyé hez ké pest az adat nak a szá mí tás tech ni -
kai rend szer be vagy más adat hor do zó ra tör té nõ át má so lá -
sá val az adat le fog la lá sát kell el ren del ni, vagy a meg õr zés -
re kö te le zést meg kell szün tet ni.

(8) A meg õr zés re kö te le zés az adat le fog la lá sá ig, de leg -
fel jebb há rom hó na pig tart. A meg õr zés re kö te le zés meg -
szû nik, ha a bün te tõ el já rást be fe jez ték. A bün te tõ el já rás
be fe je zé sé rõl a megõrzésre kötelezettet értesíteni kell.

IX. Cím336

A ZÁR ALÁ VÉTEL
ÉS A BIZTOSÍTÁSI INTÉZKEDÉS337

A zár alá vé tel338

159. § (1)339 A zár alá vé tel a zár alá vett va gyon tár gyak
és va gyo ni jo gok fe let ti ren del ke zé si jo got füg gesz ti fel.
Zár alá vé telt a bí ró ság rendel el.

(2)340 Ha az el já rás olyan bûn cse lek mény mi att fo lyik,
amellyel kap cso lat ban va gyon el kob zás nak van he lye, il le -
tõ leg ha pol gá ri jo gi igényt ér vé nye sí te nek, és ala po san
tar ta ni le het at tól, hogy a ki elé gí tést meg hi ú sít ják, ezek
biz to sí tá sá ra a ter helt egész va gyo ná nak, va gyo na meg ha -
tá ro zott ré szé nek vagy egyes va gyon tár gya i nak zár alá vé -
te le ren del he tõ el. A zár alá vé tel el ren del he tõ ar ra a va -
gyon ra, va gyon rész re, il le tõ leg egyes va gyon tárgy ra is,
amely re néz ve va gyon el kob zás ren del he tõ el, de ame lyet
nem a ter helt bir to kol. A zár alá vé tel nek a köz hi te lû nyil -
ván tar tás ba tör té nõ be jegy zé se iránt ha la dék ta la nul in téz -
ked ni kell. Ha nincs kü lön jogszabály szerinti közhitelû
nyilvántartás, a zár alá vétellel érintett gazdálkodó szer ve -
ze tet kell értesíteni.

(3)341 A ma gán fél ál tal ér vé nye sí tett pol gá ri jo gi igény
biz to sí tá sá ra zár alá vé tel nek csak a ma gán fél in dít vá nyá ra 
van he lye. A nyo mo zás so rán zár alá vé tel nek he lye van a
sér tett in dít vá nyá ra is. Ha a bí ró ság a nem jog erõs ügy dön -
tõ ha tá ro za tá ban in gat lan ra va gyon el kob zást ren delt el,
en nek biz to sí tá sá ra az el já rás jog erõs befejezéséig az
ingatlan zár alá vételét rendelheti el.

336 Az ere de ti VIII. Cím szá mo zá sát a 2002: I. tör vény 97. §-a IX. Cím re
mó do sí tot ta.

337 A Cím szö ve gét a 2002: I. tör vény 98. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

338 Az al cí met a 2002: I. tör vény 98. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.
339 A 159. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 98. §-ának

(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
340 A 159. § (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 98. §-ának

(4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
341 A 159. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 71. §-ának (1) be kez dé sé vel 

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(4) A zár alá vé telt fel kell ol da ni, ha

a)342 az el ren de lé sé nek oka meg szûnt, ha a nyo mo zást
meg szün tet ték, il le tõ leg an nak ha tár ide je le járt, ki vé ve, ha
a zár alá vett va gyon tár gyat, il le tõ leg va gyo ni jo gok fe let ti
ren del ke zé si jo got ma gá nak kö ve te lõ sze mély a kö ve te lé -
se ér de ké ben hatvan napon belül polgári eljárást indított,

b) a zár alá vé telt meg ha tá ro zott összeg biz to sí tá sá ra
ren del ték el, és ezt az össze get le tét be helyezték,

c)343 az el já rást va gyon el kob zás al kal ma zá sa nél kül fe -
jez ték be, il le tõ leg a pol gá ri jo gi igényt elutasították,

d) a pol gá ri jo gi igény meg íté lé se ese tén a ma gán fél a
meg ál la pí tott tel je sí té si ha tár idõ le jár tá tól szá mí tott har -
minc na pon be lül nem kért végrehajtást,

e) a pol gá ri jo gi igény egyéb tör vé nyes út ra uta sí tá sa
ese tén az ügyész, il le tõ leg a ma gán fél hat van na pon be lül
nem iga zol ta, hogy az igé nyét érvényesítette.

(5)344 A (4) be kez dés a), d) és e) pont já ban írt ha tár idõt a 
zár alá vé telt fel ol dó, a nyo mo zást meg szün te tõ, a pol gá ri
jo gi igény meg íté lé sé re, il le tõ leg egyéb tör vé nyes út ra uta -
sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat közlésétõl kell számítani.

(6)345 Ha in gat lan le fog la lá sát ren del ték el, azt a zár alá
vé tel sza bá lyai sze rint kell vég re haj ta ni.

(7)346 A zár alá vé telt a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész is
meg szün tet he ti.

Biz to sí tá si in téz ke dés

160. §347 (1) A biz to sí tá si in téz ke dés a zár alá vé tel ér de -
ké ben an nak ide ig le nes meg aka dá lyo zá sa, hogy a ter helt
vagy más ér de kelt az in gó és in gat lan va gyo na, va gyo ni jo -
got meg tes te sí tõ ér ték pa pír jai, pénz in té zet nél szer zõ dés
alap ján ke zelt pénz esz kö zei, gaz dál ko dó szer ve zet va gyo -
ná ból az õt meg il le tõ üz let rész vagy va gyo ni há nyad fe let ti 
ren del ke zé si jo gát gya ko rol ja.

(2) Az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság biz to sí tá si
in téz ke dést al kal maz hat, ha a zár alá vé tel fel té te le i nek
fenn ál lá sa va ló szí nû sít he tõ, és a ter helt az (1) be kez dés ben 
meg ha tá ro zott va gyo na el rej té sét, ren del ke zé si jo gá nak át -
ru há zá sát, el ide ge ní té sét vagy meg ter he lé sét megkísérli,
illetõleg ha ez megalapozottan feltehetõ.

342 A 159. (4) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 71. §-ának (2)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

343 A 159. § (4) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 98. §-ának (6)
be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

344 A 159. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 98. §-ának (7) be kez dé se ik -
tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 48. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

345 A 159. § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 98. §-ának (7) be kez dé se ik -
tat ta be.

346 A 159. § (7) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 71. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

347 A 160. § a 2002: I. tör vény 99. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(3) Biz to sí tá si in téz ke dés ként a nyo mo zó ha tó ság, il le -
tõ leg az ügyész az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott dol go -
kat le fog lal ja, vagy a 61. §-ban fel so rolt ha tó sá go kat ke re -
si meg a ha tás kö rük be tar to zó in téz ke dé sek el vég zé se ér -
de ké ben. A ha tó sá gok az in téz ke dé se ket ha la dék ta la nul
kö te le sek meg ten ni, és en nek meg tör tén té rõl a nyo mo zó
ha tó sá got, il le tõ leg ügyészt ha la dék ta la nul tá jé koz tat ni.

(4) A nyo mo zó ha tó ság, il le tõ leg az ügyész a 61. §-ban
fel nem so rolt más szer ve ket, gaz dál ko dó szer ve ze te ket is
meg ke res het a ter helt va gyo ná nak zá ro lá sa és a biz to sí tá si
in téz ke dés nyil ván tar tás ba vé te le cél já ból. A meg ke re sett
szer vek a biz to sí tá si in téz ke dés el vég zé sé re vo nat ko zó
meg ke re sést ha la dék ta la nul nyil ván tar tás ba ve szik, gon -
dos kod nak a va gyon zá ro lá sá ról, és ezek meg tör tén té rõl a
megkeresést intézõ nyomozó hatóságot, illetõleg ügyészt
tájékoztatni kötelesek.

(5) A biz to sí tá si in téz ke dés el sõ sor ban az zal szem ben
al kal maz ha tó, aki nek a zár alá vé tel a ren del ke zé si jo gát
füg gesz te né fel. Al kal maz ha tó más olyan sze méllyel
szem ben is, aki a ter helt tel – a do log el rej té se, ren del ke zé si 
jo gá nak át ru há zá sa, el ide ge ní té sé nek meg kí sér lé se cél já -
ból – kap cso la tot tart, vagy megalapozottan feltehetõ,
hogy kapcsolatba lép.

(6) A biz to sí tá si in téz ke dés nyil ván tar tás ba vé te lét kö -
ve tõ en a biz to sí tá si in téz ke dést el szen ve dõ a ren del ke zé si
jog át me ne ti jel le gû korlátozását tûrni köteles.

(7) A biz to sí tá si in téz ke dést kö ve tõ en a zár alá vé tel el -
ren de lé sét ha la dék ta la nul in dít vá nyoz ni kell, és – ha ez a
fo ga na to sí tást nem ve szé lyez te ti – az érin tet tet ér te sí te ni
kell. Ha a zár alá vé telt a bí ró ság nem ren del te el, a biz to sí -
tá si intézkedést haladéktalanul fel kell oldani.

X. Cím348

AZ ELJÁRÁS RENDJÉNEK BIZTOSÍTÁSA

A rend bír ság

161. § (1) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a
rend fenn tar tá sa ér de ké ben, va la mint az el já rá si kö te le zett -
sé gek meg sze gé se mi att ezer fo rint tól két száz ezer fo rin tig, 
kü lö nö sen sú lyos vagy is mé telt eset ben öt száz ezer forintig 
terjedõ rendbírság szabható ki.

(2) A rend bír ság össze gé nek meg ál la pí tá sá nál a ki sza -
bá sá ra okot adó cse lek mény sú lyát és kö vet kez mé nye it
kell figyelembe venni.

(3) Rend bír ság ki sza bá sá ról a bí ró ság és az ügyész ha tá -
roz.

(4) A rend bír ság ki sza bá sa el len be je len tett jog or vos lat -
nak ha lasz tó hatálya van.

348 Az ere de ti IX. Cím szá mo zá sát a 2002: I. tör vény 97. §-a X. Cím re mó -
do sí tot ta.
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(5)349 A 69. § (1) be kez dé sé nek b) vagy c) pont ja, va la -
mint (2) és (5) be kez dé se, a 93. §, a 106. § (3) be kez dé se, a
113. § (1) vagy (2) be kez dé se, a 123. § (4) be kez dé se, a
152. § (1) be kez dé se, a 158. § (3) be kez dé se, a 185. § (3)
be kez dé se, a 245. § (4) be kez dé se és a 343. § (1) be kez dé se 
alap ján ki sza bott rend bír sá got – meg nem fi ze té se ese tén –
a bí ró ság el zá rás ra vál toz tat ja át. A rend bír ság el zá rás ra
tör té nõ át vál toz ta tá sa ese tén ezer fo rint tól öt ezer fo rin tig
ter je dõ összeg he lyett egy-egy na pi el zá rást kell szá mí ta ni, 
az egy na pi el zá rás nak meg fe le lõ össze get a rend bír sá got
ki sza bó ha tá ro zat ban kell meg ál la pí ta ni.350 A rend bír ság
he lyé be lé põ el zá rás egy nap nál rö vi debb és száz nap nál
hosszabb nem lehet. Erre a rendbírságot kiszabó ha tá ro zat -
ban a megbírságolt személyt figyelmeztetni kell. 

(6) Az ügyész ál tal ki sza bott rend bír ság át vál toz ta tá sá -
ról az ügyész ség szék he lye sze rint il le té kes nyo mo zá si bí -
ró az iratok alapján dönt.

(7) Az (5) és a (6) be kez dés alap ján a rend bír sá got el zá -
rás ra át vál toz ta tó ha tá ro zat el len nincs he lye jog or vos lat -
nak. Az el zá rás vég re haj tá sá ra a sza bály sér té si jog sza bá -
lyok irány adók az zal, hogy az el zá rás vég re haj tá sá nak el -
ha lasz tá sa vagy fél be sza kí tá sa csak a meg bír sá golt sze -
mély kór há zi gyógy ke ze lé sé nek szük sé ges sé ge ese tén és
csak ezen idõ tar ta mig en ge dé lyez he tõ. Az elzárást bün te -
tés- vég re haj tá si intézetben kell végrehajtani.

Az elõ ve ze tés

162. § (1)351 Az elõ ve ze tés sze mé lyi sza bad sá got kor lá -
to zó in téz ke dés an nak ér de ké ben, hogy az érin tet tet a bí ró -
ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elé ál lít sák,
vagy biz to sít sák az el já rá si cse lek mé nyen, il le tõ leg a
szakértõi vizsgálaton való részvételét.

(2) A tör vény ben meg ha tá ro zott sze mé lyek elõ ve ze té -
sé nek el ren de lé sé rõl a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo -
mo zó hatóság rendelkezik.

(3)352 Az elõ ve ze tést a rend õr ség hajt ja vég re. Az elõ ve -
ze tést az ál ta la nyo mo zott ügy ben az il le té kes sé gi te rü le -
tén el já ró más nyo mo zó ha tó ság is vég re hajt hat ja. A rend -
õr, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság az érin tett sze mélyt az elõ -
ve ze tést el ren de lõ ha tá ro zat ban meg je lölt hely re kí sé ri,
en nek ér de ké ben a reá irány adó tör vény sze rint szükség
esetén kényszert és más intézkedést alkalmazhat.

(4) Az elõ ve ze tést ál ta lá ban a nap nak a ha to dik és hu -
szon ne gye dik órá ja kö zött kell végrehajtani.

(5) A bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
ren del kez het úgy, hogy a rend õr az elõ ve ze tés fo ga na to sí -

tá sa he lyett az érin tett sze mély út ba in du lá sát el len õriz ze,
ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy az elõvezetés célja
ezzel is elérhetõ.

(6) Ka to na [Btk. 122. § (1) bek.] elõ ve ze té se iránt az
elõ ve ze ten dõ elöl já ró ját kell megkeresni.

(7)353 Az elõ ve ze tés kü lön jog sza bály ban354 meg ha tá ro -
zott költ sé gé nek meg fi ze té sé re az elõ ve ze tet tet kell kö te -
lez ni. 

Tes ti kény szer al kal ma zá sa

163. § (1) Ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy el já rá si
cse lek mény biz to sí tá sa vagy bi zo nyí tá si cse lek mény fo ga -
na to sí tá sa cél já ból tes ti kény szer al kal ma zá sa szük sé ges,
er rõl az el já rá si cse lek mény el vég zé sét el ren de lõ bí ró ság,
ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság ren del kez het. A tes ti
kény szer al kal ma zá sá ról ren del kez het az el já rá si cse lek -
ményt vagy a bi zo nyí tá si cselekményt végzõ bíróság,
ügyész, illetõleg nyomozó hatóság is.

(2) Tes ti kény szer a ter helt tel, a sér tet tel, a ta nú val, va la -
mint az el já rá si cse lek ményt aka dá lyo zó más sze méllyel
szem ben alkalmazható.

(3) A tes ti kény szer al kal ma zá sá ra a bí ró ság és az
ügyész el sõ sor ban a rend õr sé get ve szi igény be.355

(4) Ki vé te le sen a bí ró sá gi el já rá si cse lek mény nél je len
lé võ bün te tés-vég re haj tá si õr is igény be ve he tõ tes ti kény -
szer al kal ma zá sá ra, ez azon ban nem ter jed het ki  bizonyí -
tási cse lek mény ér de ké ben alkalmazott testi kényszerre.

MÁSODIK RÉSZ

IX. Fe je zet
A NYOMOZÁS

I. Cím
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Alap ve tõ ren del ke zés

164. § (1) A bün te tõ el já rás – ha e tör vény el té rõ en nem
ren del ke zik – nyo mo zás sal kezdõdik.

(2) A nyo mo zás so rán fel kell de rí te ni a bûn cse lek -
ményt, az el kö ve tõ sze mé lyét, fel kell ku tat ni és biz to sí ta ni 
kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket. A tény ál lást oly mér ték ben
kell fel de rí te ni, hogy a vád ló dönt hes sen ar ról, vá dat
emel-e.356

353 A 162. § (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 100. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

354 Lásd a 2/1986. (IV. 21.) BM–IM–PM együt tes ren de le tet.
355 Lásd a 1994: XXXIV. tör vény 34. §-át és a Rend õr ség Szol gá la ti Sza -

bály za tá ról szó ló 3/1995. (III. 1.) BM ren de let 53. §-át, a bün te tés-vég re haj -
tá si szer ve zet vo nat ko zá sá ban a 1995: CVII. tör vény 13. §-ának (4) be kez dé -
sét és 18. §-át.

356 A nyo mo zás rész le tes sza bá lya i ra lásd a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM, és
a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes ren de le tet.
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349 A 161. § (5)–(7) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 49. §-a ik tat ta be.
350 A 161. § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

72. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

351 A 162. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 73. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

352 A 162. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 100. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.



Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság kap cso la ta

165. § (1) Az ügyész ren del ke zik a nyo mo zás ról. Az
ügyész a nyo mo zó ha tó sá got uta sít ja. Az ügyész be te kint -
het a nyo mo zó ha tó sá gok kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott nyil ván tar tá sa i ba, és ezek ada ta it fel hasz nál hat ja.
Egyes nyo mo zá si cse lek mé nyek tel je sí té se vé gett az
ügyész ak kor is a nyo mo zó ha tó ság hoz fordulhat, ha
egyébként a nyomozást maga végzi.

(2)357 A nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek az ügy nyo mo -
zá sá ra vo nat ko zó uta sí tá sa it ha tár idõ re tel je sí ti, az ügyészt 
– an nak ren del ke zé se sze rint – a nyo mo zás el ren de lé sé rõl
és az ügy ál lá sá ról írás ban vagy szó ban tá jé koz tat ja. Ha a
nyo mo zó ha tó ság ész le li, hogy olyan el já rá si cse lek mény
el vég zé se, il le tõ leg ha tá ro zat meg ho za ta la szük sé ges,
amely rõl a dön tés a bí ró ság, il le tõ leg az ügyész hatás kö ré -
be tartozik, errõl az ügyészt haladéktalanul tájékoztatja.

(3) Az ügyész a ha tá ro za tai elõ ké szí té sé re a nyo mo zó
ha tó sá got utasíthatja.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ren del ke zé se it ak kor is al kal -
maz ni kell, ha a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zást a 35. §
(2) be kez dé se alap ján önállóan végzi.

(5) Az ügyész az uta sí tást, a nyo mo zó ha tó ság a tá jé koz -
ta tást írás ban vagy szó ban ad hat ja. Az uta sí tást a nyo mo zó
ha tó ság ké ré sé re írásba kell foglalni.

(6)358 A nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je az ügyé szi uta sí tás
el len fe let tes szer ve út ján elõ ter jesz tést te het a fe let tes
ügyész hez. Az elõ ter jesz tés nek nincs halasztó hatálya.

A jegy zõ könyv

166. § (1) A nyo mo zá si cse lek mé nyek rõl – ide ért ve az
ügyész, va la mint a nyo mo zó ha tó ság in téz ke dé se it –, ha e
tör vény más képp nem ren del ke zik, az ügyész, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság jegy zõ köny vet ké szít. A jegy zõ köny vet
a jegy zõ könyv ve ze tõ vagy a nyomozó hatóság tagja veszi
fel.

(2) A jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni
a) az el já ró ha tó ság meg ne ve zé sét,
b) az el já rás alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény meg ne ve -

zé sét és a gya nú sí tott nevét,
c) a nyo mo zá si cse lek mény he lyét és ide jét,
d)359 a je len lé võ ügyész, nyo mo zó ha tó ság tag ja, el já -

rás ban részt ve võ sze mély és kép vi se lõ je, vé dõ, ta nú, ta nú
ér de ké ben el já ró ügy véd, ha tó sá gi ta nú és jegy zõ könyv ve -
ze tõ nevét,

e) a ki hall ga tott ter helt és ta nú, a meg hall ga tott szak ér tõ
ne vét, va la mint az e tör vény ben meg ha tá ro zott más sze -
mé lyi adatokat.

357 A 165. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
74. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

358 A 165. § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 74. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

359 A 166. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 75. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3)360 A jegy zõ könyv ben rö vi den le kell ír ni a nyo mo zá -
si cse lek mény me ne tét ak ként, hogy a jegy zõ könyv alap -
ján az el já rá si sza bá lyok meg tar tá sát is el len õriz ni le hes -
sen. A gya nú sí tott és a ta nú val lo má sát, va la mint a nyo mo -
zá si cse lek mény so rán tett in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket
a jegy zõ könyv nek a szük sé ges rész le tes ség gel kell tar tal -
maz nia. A ki hall ga tott in dít vá nyoz hat ja a val lo má sá nak
szó sze rin ti jegy zõ könyv be fog la lá sát. Ha az ügyész vagy
a nyo mo zó ha tó ság az in dít ványt nem tart ja in do kolt nak,
azt el uta sít ja, és egy ide jû leg a ki hall ga tot tat tá jé koz tat ja a
85. § (5) és (6) bekezdésében foglaltakról; az indítvány el -
uta sí tá sát és a tájékoztatást jegyzõkönyvbe foglalja.

(4) Ha a szak ér tõ a szak vé le ményt szó ban ad ja elõ, en -
nek jegy zõ könyv be vé te lé re a (3) be kez dés irányadó.

(5) A jegy zõ köny vet a nyo mo zá si cse lek ményt vég zõ
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság tag ja és a jegy zõ -
könyv ve ze tõ alá ír ja. A gya nú sí tott, a ta nú és a tol mács a
jegy zõ könyv min den ol da lát alá ír ja. Ha a gya nú sí tott, a ta -
nú vagy a tol mács a jegy zõ könyv alá írá sát meg ta gad ja, a
meg ta ga dás té nyét és an nak kö zölt vagy ismert indokát a
jegyzõkönyvben fel kell tüntetni.

(6) Ha a nyo mo zá si cse lek mé nyen je len lé võ gya nú sí -
tott, vé dõ, sér tett, egyéb ér de kelt, ta nú vagy az ér de ké ben
el já ró ügy véd az el já rás sal össze füg gõ ese mény vagy nyi -
lat ko zat jegy zõ könyv be vé te lét ké ri, ez csak ab ban az eset -
ben ta gad ha tó meg, ha en nek meg tör tén té rõl az ügyész -
nek, il le tõ leg a nyomozó hatóság tagjának nincs tudomása.

(7)361 A jegy zõ köny vet az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó -
ság el já ró tag ja szük ség ese tén ki ja vít ja vagy ki egé szí ti, a
ki ja ví tást és a ki egé szí tést alá ír ja, és ar ról az ér de kel te ket
ér te sí ti. A nyo mo zá si cse lek mé nyen je len vol tak a jegy zõ -
könyv ál ta luk tör tént meg is me ré sét kö ve tõ en a jegy zõ -
könyv ki ja ví tá sát vagy ki egé szí té sét in dít vá nyoz hat ják.
A ki ja ví tást a jegy zõ könyv ben a ki ja ví tás dá tu má nak meg -
je lö lé sé vel fel kell jegyezni, vagy az indítvány elutasítását
az iratokban fel kell tüntetni.

167. § (1) Az ügyész, va la mint a nyo mo zó ha tó ság el -
ren del he ti a nyo mo zá si cse lek mény nek gyors írás sal, kép-
vagy hang fel ve võ vel vagy egyéb be ren de zés sel tör té nõ
rög zí té sét; el ren de li, ha a gya nú sí tott, a vé dõ vagy a sér tett
ezt a költ sé gek egy ide jû elõ le ge zé sé vel in dít vá nyoz za.
A rög zí tés ilyen mód ja a jegy zõ köny vet nem pó tol ja, de az
ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság ál tal ké szí tett, a ké pet és a
han got egy ide jû leg rög zí tõ fel vé tel ese té ben a jegy zõ -
könyv ben mind össze a je len le võ ket, az el ké szí tés he lyét,
idejét és egyéb körülményeit kell feltüntetni.362

360 A 166. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 101. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

361 A 166. § (7) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da tát a 2002:
I. tör vény 101. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

362 A rész le tes sza bá lyok ra lásd a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes ren -
de le tet, va la mint a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együt tes ren de le tet.
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(2) A gyors írói fel jegy zést, a kép- vagy hang fel vé telt
vagy a nyo mo zá si cse lek mény nek egyéb mó don tör té nõ
rög zí té sé vel lét re jött fel vé telt kü lön jog sza bály ren del ke -
zé sei szerint kell megõrizni.

(3) A gyors író ra a szak ér tõk re vo nat ko zó ren del ke zé sek 
az irányadók.

A je len tés

168. § (1) A nyo mo zó ha tó ság tag ja az ál ta la vég zett
nyo mo zá si cse lek mé nyek rõl – ha az ügyész más képp nem
ren del ke zik – jegy zõ könyv he lyett je len tést ké szít het. Az
ügyész el ren del he ti egyes nyo mo zá si cse lek mé nyek meg -
is mét lé sét, és ezekrõl jegyzõkönyv felvételét.

(2) A je len tés tar tal maz za a 166. § (2) be kez dé sé nek
a)-c) és e) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat, az el vég zett
el já rá si cse lek mé nyek meg je lö lé sét, és ezek tar tal má nak
tö mör össze fog la lá sát ak ként, hogy az el já rá si sza bá lyok
meg tar tá sát is el len õriz ni le hes sen.363

(3) A je len tést a nyo mo zó ha tó ság el já ró tag ja ír ja alá.

A ha tá ro zat

169. § (1)364 Az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság a
ki zá rás ról (32. §, 39. §), a vé dõ nek a ki ren de lés aló li fel -
men té sé rõl és a ki ren delt vé dõ dí já nak meg ál la pí tá sá ról
[48. § (6) és (9) bek.], a vé dõ ki ren de lé sé nek vissza vo ná sá -
ról, ha an nak oka meg szûnt [49. § (2) bek.], az iga zo lá si
ké re lem el bí rá lá sá ról (66. §), a mu lasz tás sal és a meg nem
je le nés sel oko zott költ ség vi se lé sé re kö te le zés rõl (69. §),
az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, át té te lé rõl (72. §),
a bûn ügyi költ ség meg ál la pí tá sá ról [74. § (2) bek.], a sze -
mé lyes költ ség men tes ség rõl, il let ve az oko zott költ ség vi -
se lé sé re kö te le zés rõl [74. § (3)–(4) bek.], a ta nú és a szak -
ér tõ men tes ség re tör tént hi vat ko zá sá nak el nem fo ga dá sá -
ról [94. §, 113. § (3) bek.], a szak ér tõ ki ren de lé sé rõl
(100. §, 111. §), ki zá rá sá ról (103. §), fel men té sé rõl
(104. §), dí já nak meg ál la pí tá sá ról [105. § (6) bek.], a tol -
mács ki ren de lé sé rõl, ki zá rá sá ról, fel men té sé rõl, dí já nak
meg ál la pí tá sá ról (114. §), a kény szer in téz ke dé sek rõl
(VIII. Fe je zet) – ki vé ve a tes ti kény szer al kal ma zá sát
(163. §) –, a ha tá ro zat ki ja ví tá sá ról [169. § (5) bek.], a fel -
je len tés el uta sí tá sá ról (174. §), az el já rás fel füg gesz té sé rõl
(188. §), a fel füg gesz tett nyo mo zást kö ve tõ en az el já rás
foly ta tá sá ról (188. §), a nyo mo zás meg szün te té sé rõl
(190. §, 192. §), a meg szün te tett nyo mo zást kö ve tõ en az
el já rás foly ta tá sá ról (191. §), az ügyész a szak ér tõ be vo ná -
sá ról (112. §), a nyomozás határidejének meg hosszab bí tá -

sá ról (176. §), a nyomozás részbeni mellõzésérõl (187. §)
és a panasz elbírálásáról [195. § (4) bek.], a halaszthatatlan 
nyomozási cselekmény elleni jogorvoslat elbírálásáról
[195. § (7) bek.] határozatot hoz.

(2) A ha tá ro zat ban meg kell ne vez ni azt, aki re a ren del -
ke zés vo nat ko zik, és fel kell tün tet ni az azo no sí tás hoz
szük sé ges sze mé lyi ada to kat. A ha tá ro zat ban fel kell
tüntetni

a) az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság meg ne ve zé sét,

b) a bûn cse lek ményt, amely mi att az el já rás fo lyik,

c) a ha tá ro zat ban meg ál la pí tott ren del ke zést és a jog sza -
bályt, ame lyen az alapul,

d)365 hogy el le ne van-e he lye jog or vos lat nak, és azt mi -
lyen ha tár idõn be lül, me lyik nyo mo zó ha tó ság hoz,
ügyész ség hez, il le tõ leg bí ró ság hoz kell benyújtani.

(3) A ha tá ro za tot rö vi den azok nak a té nyek nek a fel tün -
te té sé vel kell in do kol ni, ame lyek a ha tá ro zat ren del ke zé -
se i re okot adtak.

(4) A ha tá ro za tot jegy zõ könyv be, vagy más mó don írás -
ba kell fog lal ni, és az zal kell kö zöl ni, aki re a ren del ke zé se
vo nat ko zik, to váb bá az zal is, aki nek az el já rá si jo ga it
 érinti. A gya nú sí tot tal kö zölt ha tá ro za tot a vé dõ vel is kö -
zöl ni kell. A ha tá ro za tot a je len le võk nek át kell ad ni, és
szó ban is kö zöl ni kell, egyébként pedig kézbesítés útján
kell közölni.

(5) Ha név cse re, szám- vagy szá mí tá si hi ba és más ha -
son ló el írás tör tént, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság 
a ha tá ro zat ki ja ví tá sát mind in dít vány ra, mind hi va tal ból
el ren del he ti. A ki ja ví tást a ha tá ro zat ra fel kell je gyez ni.
A ki ja ví tás ra vo nat ko zó ér te sí tés re a 166. § (7) bekezdése
értelemszerûen irányadó.

II. Cím

A BÜNTETÕELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA
NYOMOZÁSSAL

A nyo mo zás meg in dí tá sá nak alap ja

170. § (1) A nyo mo zás az ügyész nek vagy a nyo mo zó
ha tó ság nak hi va ta li ha tás kö ré ben, va la mint a nyo mo zó ha -
tó ság tag já nak hi va ta li mi nõ sé gé ben tu do má sá ra ju tott
ada tok alap ján vagy feljelentésre indul meg.

(2)366 Nyo mo zást az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság
ren del el, és er rõl fel jegy zést ké szít. A fel jegy zés bõl ki kell 
tûn nie, hogy mi lyen bûn cse lek mény mi att és mi kor in dí -
tot tak nyo mo zást. A nyo mo zás el ren de lé se a fel je len tést
tar tal ma zó iraton is feljegyezhetõ.

365 A 169. § (2) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 102. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.

366 A 170. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 77. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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363 A 168. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2006: LI. tör vény
285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te.

364 A 169. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 76. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(3)367 A nyo mo zás el ren de lé sé rõl a fel je len tés meg ér ke -
zé sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül kell ha tá roz ni, fel té -
ve, ha a fel je len tést nem uta sít ják el, vagy a fel je len tés ki -
egé szí té sé re nincs szük ség. A nyo mo zó ha tó ság az ál ta la
el ren delt nyo mo zás ról, il le tõ leg a fel je len tés el uta sí tá sá ról 
hu szon négy órán be lül ér te sí ti az ügyészt. Ha a fel je len tést
nem a sér tett tet te, de a sze mé lye is mert, a nyo mo zás el ren -
de lé sé rõl ér te sí te ni kell a sér tet tet is. Kü lön jog sza bály ha -
tá roz za meg, hogy a nyo mo zás el ren de lé sé rõl, il le tõ leg
meg szün te té sé rõl szó ló ér te sí tést az e törvényben meg ha -
tá ro zot ta kon kívül kinek kell megküldeni.368

(4)369 Nyo mo zás el ren de lé se nél kül in dul meg a nyo mo -
zás, ha az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság a bi zo nyí tá si
esz kö zök biz to sí tá sá ra, az el kö ve tés sel gya nú sít ha tó sze -
mély ki lé té nek meg ál la pí tá sa, el rej tõ zé sé nek, a bûn cse lek -
mény be fe je zé sé nek avagy újabb bûn cse lek mény el kö ve -
té sé nek meg aka dá lyo zá sa vé gett vagy ké se del met nem tû -
rõ más ok ból nyo mo zá si cse lek ményt vé gez. A nyo mo zás
meg in dí tá sá nak tényérõl és idejérõl utólag haladéktalanul
feljegyzést kell készíteni.

(5)370 A (4) be kez dés sze rin ti nyo mo zá si cse lek ményt
bár mely nyo mo zó ha tó ság el vé gez he ti, kö te les azon ban a
ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ nyo mo zó ha tó sá -
got haladéktalanul értesíteni.

(6) Nyo mo zást nem le het in dí ta ni köz ok irat-ha mi sí tás
(Btk. 274. §) mi att, ha a ha mis vagy ha mi sí tott, il le tõ leg
más ne vé re szó ló va ló di úti ok mányt a kül föl di az or szág
te rü le té re tör té nõ be uta zás ér de ké ben hasz nál ja fel, fel té -
ve, hogy ve le szem ben ide gen ren dé sze ti el já rás nak van
he lye. Ez a ren del ke zés nem al kal maz ha tó, ha a kül föl di -
vel szem ben más bûncselekmény elkövetése miatt is nyo -
mo zást kell indítani.

A fel je len tés

171. § (1) Bûn cse lek mény mi att bár ki te het fel je len tést.
A fel je len tés kö te le zõ, ha an nak el mu lasz tá sa bûn cse lek -
mény. 

(2) A ha tó ság tag ja és a hi va ta los sze mély, to váb bá, ha
kü lön tör vény elõ ír ja, a köz tes tü let kö te les a ha tás kö ré ben
tu do má sá ra ju tott bûn cse lek ményt – ha az el kö ve tõ is mert, 
an nak meg je lö lé sé vel – fel je len te ni. A fel je len tés hez csa -
tol ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zö ket, ha ez nem lehetséges, a
megõrzésükrõl kell gondoskodni.

367 A 170. § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 77. §-ának 
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

368 A 170. § (3) be kez dé sé nek má so dik, har ma dik és ne gye dik mon da tát a
2002: I. tör vény 103. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.

369 A 170. § (4) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 103. §-ának 
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

370 A 170. § (5) és (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 103. §-ának (4) be kez -
dé se ik tat ta be.

172. § (1) A fel je len tést rend sze rint az ügyész nél vagy a
nyo mo zó ha tó ság nál kell írás ban vagy szó ban meg ten ni.
A szó ban tett fel je len tést jegy zõ könyv be kell fog lal ni.
A fel je len tést nyom ban nyil ván tar tás ba kell ven ni.

(2) A fel je len tést más ha tó ság és a bí ró ság is el fo gad hat -
ja, de kö te les azt a nyo mo zó ha tó ság nak meg kül de ni. Ha a
fel je len tés azon na li in téz ke dést kíván, azt el kell fogadni.

(3) Ha a fel je len tést nem a ha tás kör rel és il le té kes ség gel 
ren del ke zõ ügyész nél, il let ve nyo mo zó ha tó ság nál tett ék,
a fel je len tést ez is kö te les át ven ni, il le tõ leg jegy zõ könyv be 
fog lal ni, és az eljárásra jogosultnak megküldeni.

(4) A táv be szé lõn vagy más tech ni kai esz köz zel tör tént
fel je len tés re az (1) be kez dés ben fog lal ta kat kell meg fe le -
lõ en alkalmazni.

A fel je len tés ki egé szí té se371

172/A. § (1) Ha a fel je len tés alap ján a nyo mo zás el ren -
de lé sé rõl, il le tõ leg a fel je len tés el uta sí tá sá ról meg nyug ta -
tó an nem le het ál lást fog lal ni, a fel je len tés kiegészítésének 
van helye.

(2) A fel je len tés ki egé szí té se so rán a nyo mo zó ha tó ság a 
178. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott adat szer zõ te vé -
keny sé get foly tat hat. A fel je len tés ki egé szí té se alap ján a
nyo mo zó ha tó ság leg fel jebb ti zen öt napig végezhet adat -
szer zõ tevékenységet.

(3) Ha a fel je len tés ki egé szí té sét kö ve tõ en a nyo mo zást
el ren de lik, a nyo mo zás ha tár ide jét a fel je len tés ki egé szí tés
el ren de lé se napjától kell számítani.

A ma gán in dít vány

173. § (1) Ma gán in dít vány ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény 
mi att csak a jo go sult fel je len té se alap ján in dít ha tó bün te -
tõ el já rás. A ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ jé nek bár mely
olyan nyi lat ko za tát, amely sze rint az el kö ve tõ bün te tõ jo gi
fe le lõs ség re vonását kívánja, magánindítványnak kell
tekinteni.

(2) A ma gán in dít vány elõ ter jesz té sé re jo go sult nyi lat -
ko za tát be kell sze rez ni, ha a nyo mo zás meg in dí tá sát kö -
ve tõ en de rül ki, hogy a cse lek mény csak ma gán in dít vány -
ra büntethetõ.

(3) A ma gán in dít ványt at tól a nap tól szá mí tott har minc
na pon be lül kell elõ ter jesz te ni, ame lyen a ma gán in dít -
vány ra jo go sult a bûn cse lek mény el kö ve tõ jé nek ki lé té rõl
tu do mást szer zett. A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset -
ben ezt a ha tár idõt at tól a nap tól kell szá mí ta ni, ame lyen a
ma gán in dít vány ra jo go sult a fel hí vás ról tu do mást szer zett. 
Az el hunyt sér tett hoz zá tar to zó ja a még nyitva álló ha tár -
idõ alatt terjesztheti elõ a magánindítványt.

371 A 172/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 78. §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(4) A ma gán in dít vány elõ ter jesz té sé re nyit va ál ló ha tár -
idõ el mu lasz tá sa mi att iga zo lás nak ak kor van he lye, ha a
bûn cse lek mény közvádra üldözendõ.

A fel je len tés el uta sí tá sa

174. § (1) Az ügyész a tu do má sá ra ju tott fel je len tést há -
rom na pon be lül ha tá ro zat tal el uta sít ja, ha ma gá ból a fel je -
len tés bõl megállapítható, hogy

a) a cse lek mény nem bûn cse lek mény,
b) a bûn cse lek mény gya nú ja hi ány zik,
c) a bün tet he tõ sé get ki zá ró ok (Btk. 22. §) ál la pít ha tó

meg,
d) el já rás ha lál, el évü lés vagy ke gye lem [Btk. 32. §

a)–c) pont] foly tán nem in dít ha tó,
e) a ma gán in dít vány, kí vá nat vagy fel je len tés hi ány zik,
f) a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták.
(2) Az (1) be kez dés a)–b), va la mint d)–f) pont já ban

meg ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá, ha a bün tet he tõ sé get a
gyer mek kor zár ja ki [Btk. 22. § a) pont], a fel je len tés el -
uta sí tá sá ra a nyomozó hatóság is jogosult.

(3) A fel je len tést nem le het el uta sí ta ni, ha
a) kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se lát szik szük sé ges -

nek,
b)372 el kob zás nak, il le tõ leg va gyon el kob zás nak a bün -

tet he tõ ség tõl füg get le nül he lye van, ki vé ve, ha az el kob -
zás ra, il le tõ leg va gyon el kob zás ra irá nyu ló el já rás hoz a
bizonyítékok rendelkezésre állnak.

(4) A fel je len tés el uta sí tá sá ról ér te sí te ni kell a fel je len -
tõt és azt is, aki ma gán in dít ványt ter jesz tett elõ. A fel je len -
tést el uta sí tó ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyész nek
haladéktalanul megküldi.

(5)373 Ha a fel je len tés el uta sí tá sa kor az (1) be kez dés
c) pont ja ese tén az ügyész a ter hel tet meg ro vás ban (Btk.
71. §) ré sze sí ti, a meg ro vás ban ré sze sí tett pa na sza ese tén a
nyo mo zást el kell ren del ni, ki vé ve, ha a fel je len tés el uta sí -
tá sá nak más oka áll fenn.

175. § (1) A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja ese té ben az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság az ügyész en ge dé lyé vel a fel je len tést el uta sít hat ja, ha a 
bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú sít -
ha tó sze mély az ügy, il le tõ leg más bün te tõ ügy fel de rí té sé -
hez, bi zo nyí tá sá hoz hoz zá já rul va olyan mér ték ben együtt -
mû kö dik, hogy az együtt mû kö dés hez fû zõ dõ nem zet biz -
ton sá gi vagy bûn ül dö zé si ér dek jelentõsebb mint az,
amely az állam büntetõjogi igényének érvényesítéséhez
fûzõdik.

372 A 174. § (3) be kez dé sé nek b) pont ja a 2002: I. tör vény 104. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

373 A 174. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 104. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

(2)374 A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja ese tén az ügyész a fel je len tést ha tá ro zat tal el uta -
sít ja, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel fe dett nyo mo zó
[178. § (2) bek.] gya nú sít ha tó meg ala po zot tan, aki a cse -
lek ményt szol gá la ti fel ada ta tel je sí té se köz ben bûn ül dö zé -
si ér dek bõl kö vet te el, és a bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb,
mint az, amely az állam büntetõjogi igényének ér vé nye sí -
té sé hez fûzõdik.

(3) A fel je len tés nek az (1) vagy (2) be kez dés alap ján
tör tént el uta sí tá sa ese tén az ál lam té rí ti meg azt a kárt,
amely az el kö ve tõt a pol gá ri jog sze rint ter he li. Ha a kár té -
rí tés rõl pol gá ri per ben kell ha tá roz ni, a kár igény jogalapját 
vélelmezni kell.

(4) A pol gá ri per ben az ál la mot az igaz ság ügy-mi nisz ter 
kép vi se li. A pol gá ri per ben el já ró bí ró ság a ke re set el bí rá -
lá sa elõtt be szer zi a fel je len tés el uta sí tá sá ról ha tá ro za tot
ho zott ügyész ség nyi lat ko za tát a fel pe res sé rel mé re el kö -
ve tett cse lek mény rõl, il le tõ leg a cse lek ménnyel oko zott
kár ról. Az ügyész nyi lat ko za ta nem ter jed het ki olyan
tény re, amely nek alap ján az el kö ve tõ sze mé lyé re, illetve a
nyomozás megszüntetésének indokaira lehet  következ -
tetni.

(5)375 Ha a fel je len tést az (1) vagy (2) be kez dés alap ján
uta sít ják el, a ha tá ro zat ren del ke zõ rész bõl és kel te zés bõl
áll. A ren del ke zõ rész tar tal maz za a bûn cse lek mény meg -
je lö lé sét, a fel je len tés el uta sí tá sá nak té nyét, és a tá jé koz ta -
tást ar ról, hogy a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel kap cso lat -
ban fel me rült kár az állammal szemben miként ér vé nye sít -
he tõ. 

(6) Az (1) vagy (2) be kez dés alap ján a fel je len tés nem
uta sít ha tó el, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze -
mély, il le tõ leg a fe dett nyo mo zó más éle té nek szán dé kos
ki ol tá sá val já ró bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po -
zot tan gyanúsítható.

(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély, il le tõ -
leg a fe dett nyo mo zó el len in dí tott bün te tõ el já rást el kell
kü lö ní te ni at tól az ügy tõl, amely ben az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott sze mély, il le tõ leg a fe dett nyo mo zó ál tal
fel tárt bizonyítékot fel kívánják használni.

III. Cím
A NYOMOZÁS LEFOLYTATÁSA

A nyo mo zás ha tár ide je

176. §376 (1) A nyo mo zást a le he tõ leg rö vi debb idõn be -
lül le kell foly tat ni, és az el ren de lé sé tõl, il let ve meg in du lá -
sá tól szá mí tott két hó na pon be lül be kell fe jez ni. Ha az ügy 
bo nyo lult sá ga vagy el há rít ha tat lan aka dály in do kol ja, a
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374 A 175. § (2)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 105. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

375 A 175. § (5)–(7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 105. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

376 A 176. § a 2002: I. tör vény 106. §-ával meg ál la pí tott szö veg.



nyo mo zás ha tár ide jét az ügyész két hó nap pal, ha ez a ha -
tár idõ le telt, a377 fõ ügyész leg fel jebb a bün te tõ el já rás meg -
in dí tá sá tól szá mí tott egy év el tel té ig meg hosszab bít hat ja.

(2)378 Egy éven túl a leg fõbb ügyész jo go sult a nyo mo -
zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ra. Ha a nyo mo zás
meg ha tá ro zott sze mély el len fo lyik, a meg hosszab bí tás
leg fel jebb a gya nú sí tott nak a 179. § (1) be kez dé se sze rin ti
ki hall ga tá sá tól szá mí tott két évig ter jed het, ki vé ve, ha a
leg fõbb ügyész a 193. § (3) be kez dé se alap ján a nyo mo zás
idõ tar ta mát az engedélyben meghatározott idõpontig meg -
hosszab bí tot ta. 

(3) Ha az ügyész nyo moz, a nyo mo zás ha tár ide jét az
ügyész ség ve ze tõ je két hó nap pal, a fe let tes ügyész leg fel -
jebb a nyo mo zás el ren de lé sé tõl szá mí tott egy év el tel té ig,
azt kö ve tõ en a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ ig a 
legfõbb ügyész hosszabbíthatja meg.

(4)379 A nyo mo zás ha tár ide jé nek meg hosszab bí tá sá ról
ren del ke zõ ha tá ro zat el len nincs helye panasznak.

Nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se ha tá ro zat nél kül

177. §380 Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az olyan
kény szer in téz ke dé se ket, ame lyek nek el ren de lé sé re egyéb -
ként jo go sult (126. §, 149. §, 150. §, 151. §, 158/A. §) ha -
lasz tást nem tû rõ eset ben nyom ban el vé gez he ti, és bi zo -
nyí tá si cse lek mé nyek (119. §, 121. §, 122. §) el vég zé sét
ren del he ti el (ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény). Az
el já rá si cse lek mény rõl ké szült jegy zõ könyv ben a ha laszt -
ha tat lan ság té nyét és az ezt meg ala po zó kö rül mé nye ket fel 
kell tün tet ni.

A nyo mo zó ha tó ság egyéb adat szer zõ te vé keny sé ge

178. §381 (1)382 A nyo mo zó ha tó ság a bün te tõ el já rás
meg in dí tá sa után an nak meg ál la pí tá sá ra, hogy van nak-e
bi zo nyí tá si esz kö zök, és ezek hol ta lál ha tók, adat szer zést
vé gez het, en nek so rán igény be ve he ti a bûn ül dö zõ szer vek 
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott bûn ül dö zé si adat ke ze lé si 
adat bá zi sa it,383 a meg ke re sés re (71. §) vo nat ko zó sza bá -
lyok sze rint bár ki tõl ok ira tok és ada tok ren del ke zés re bo -
csá tá sát, va la mint fel vi lá go sí tás adá sát, a fel je len tõ vagy a
sér tett ál la mi, he lyi ön kor mány za ti szerv, köz tes tü let, gaz -
dál ko dó szer ve zet, ala pít vány, köz ala pít vány vagy tár sa -

dal mi szer ve zet ve ze tõ jé tõl, il le tõ leg a vizs gá lat ra jo go sult 
szerv tõl vizs gá lat tar tá sát és a kár meg ál la pí tá sát kér he ti, a
bûn cse lek mény hely szí nét meg te kint he ti, szak ta nács adót
ve het igény be, és a meg szer zett ada to kat el len õriz he ti.
A nyo mo zó ha tó ság az adat szer zés so rán fény kép vagy
más adat hor do zón rög zí tett kép be mu ta tá sá val sze mélyt
vagy tár gyat ki vá lasz tat hat, il le tõ leg a be mu ta tott sze -
mély rõl vagy tárgy ról fel vi lá go sí tást kérhet.

(2) A nyo mo zó ha tó ság az adat szer zõ te vé keny sé ge so -
rán az ügyész en ge dé lyé vel a nyo mo zó ha tó ság olyan tag -
ját is igény be ve he ti, aki e mi nõ sé gét lep le zi (fe dett nyo -
mo zó), va la mint a reá irány adó tör vény sze rint más, bí rói
en ge dély hez nem kö tött titkos információgyûjtést is vé -
gez het.

(3) A nyo mo zó ha tó ság nak az a tag ja, aki az adat szer -
zést vé gez te, er rõl je len tést ké szít. A je len tés tar tal má ra a
168. § (2) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sei az irány adók. 
A (2) be kez dés sze rin ti adat szer zõ te vé keny ség rõl szó ló
je len tést a nyomozó hatóság vezetõje írja alá.

(4) Ha az ügyész a nyo mo zó ha tó ság adat szer zõ te vé -
keny sé gé nek ered mé nyét bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz -
nál ni, az ar ról ké szí tett je len tést csa tol ja a nyo mo zás ira ta i -
hoz. A nyo mo zó ha tó ság adat szer zõ te vé keny sé gé rõl ké -
szí tett je len tés a nyo mo zás ira ta i hoz tör té nõ csa to lást kö -
ve tõ en az ok irat ra (116. §) vonatkozó szabályok szerint
használható fel bizonyítékként.

178/A. §384 (1)385 A nyo mo zás el ren de lé sét kö ve tõ en az
ügyész, il le tõ leg az ügyész jó vá ha gyá sá val a nyo mo zó ha -
tó ság a meg ke re sés re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint – ha ez
az ügy jel le ge mi att szük sé ges – a gya nú sí tott ról (fel je len -
tett rõl, il le tõ leg az el kö ve tés sel gya nú sít ha tó sze mély rõl) a 
tény ál lás fel de rí té se ér de ké ben ada tok szol gál ta tá sát igé -
nyel he ti az adó ha tó ság tól, az egész ség ügyi és a hoz zá kap -
cso ló dó ada tot ke ze lõ szerv tõl és egyéb üz le ti ti tok nak mi -
nõ sü lõ ada tot ke ze lõ szerv tõl. A nyo mo zó ha tó ság a hír -
köz lé si szol gál ta tást nyúj tó szer ve zet tõl, a bank ti tok nak,
ér ték pa pír ti tok nak, pénz tár ti tok nak mi nõ sü lõ ada tot  ke -
zelõ szerv tõl, a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból, va la -
mint az in gat lan-nyil ván tar tás ból az ügyész jó vá ha gyá sa
nél kül is igé nyel he ti ada tok szol gál ta tá sát. Az adat szol gál -
ta tás nem tagadható meg.

(2) Ha meg ha tá ro zott sze mély meg ala po zot tan gya nú -
sít ha tó bûn cse lek mény el kö ve té sé vel, e sze mély rõl be kell
sze rez ni a bûn ügyi nyil ván tar tás386 ada ta it, és – ha an nak
kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak – a
szer ve zett bû nö zés el le ni ko or di ná ci ós köz pont adat nyil -
ván tart ásá ban kezelt adatokat.387

384 A 178/A. §-t a 2002: I. tör vény 109. §-a ik tat ta be.
385 A 178/A. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 81. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
386 Lásd az 1999: LXXXV. tör vényt és a 7/2000. (II. 16.) BM–IM együt -

tes ren de le tet.
387 Lásd a 2000: CXXVI. tör vényt.
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377 A 176. § (1) be kez dé sé bõl a „me gyei” szö veg részt a 2006: VII. tör vény 
16. §-a (3) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

378 A 176. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 79. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

379 A 176. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 79. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

380 A 177. § a 2002: I. tör vény 107. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
381 A 178. § a 2002: I. tör vény 108. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
382 A 178. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 80. §-ával

meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
383 Lásd az 1994: XXXIV. tör vényt, va la mint a 2004: XIX. tör vény

35–37. §-át és az 1997: XXXII. tör vény 65-77.§-ait.



(3) A nyo mo zó ha tó ság – az ügyész hoz zá já ru lá sá val –
át ve he ti a kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott, az ügyész ség
bün te tõ jo gi te vé keny sé ge so rán ke let ke zett és ügyész sé gi
adat nyil ván tart ás ban ke zelt sze mé lyes ada to kat, va la mint
a bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet nyil ván tar tá sa i ban ke -
zelt adatokat.388

(4) Az (1)–(3) be kez dés alap ján át vett adat csak az ügy -
ben és csak ak kor hasz nál ha tó fel, ha az adat szol gál ta tás sal 
érin tett sze méllyel szem ben az ügyész vá dat emel. Ha az
ügyész nem emel vá dat, az át vett ada tot törölni kell.

A gya nú sí tott ki hall ga tá sa

179. § (1)389 Ha a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján
meg ha tá ro zott sze mély meg ala po zot tan gya nú sít ha tó bûn -
cse lek mény el kö ve té sé vel, az ügyész, il le tõ leg – ha az
ügyész más képp nem ren del ke zik – a nyo mo zó ha tó ság a
gya nú sí tot tat a 117-118. § sze rint ki hall gat ja. A fog va lé võ 
gya nú sí tot tat hu szon négy órán be lül ki kell hall gat ni. E ha -
tár idõt at tól az idõ pont tól kell szá mí ta ni, amikor a gya nú -
sí tot tat a nyomozó hatóság elé állították.

(2) A gya nú sí tot tal a ki hall ga tás ele jén kö zöl ni kell a
gya nú sí tás lé nye gét, az er re vo nat ko zó jog sza bá lyok meg -
je lö lé sé vel. 

(3) A gya nú sí tot tat fi gyel mez tet ni kell ar ra, hogy vé dõt
vá laszt hat, il le tõ leg vé dõ ki ren de lé sét kér he ti. Ha az el já -
rás ban vé dõ rész vé te le kö te le zõ, a gya nú sí tott fi gyel mét
ar ra is fel kell hív ni, hogy ha há rom na pon be lül nem ha tal -
maz meg vé dõt, az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság ren -
del ki vé dõt. Ha a gya nú sí tott ki je len ti, hogy nem kí ván vé -
dõt meg bíz ni, az ügyész, illetve a nyomozó hatóság nyom -
ban védõt rendel ki.

(4) 390 A gya nú sí tott ki hall ga tá sá ról a nyo mo zó ha tó ság
olyan idõ ben kö te les in téz ked ni, hogy a ter helt meg fe le lõ
idõt és le he tõ sé get kap jon a vé de ke zés re va ló  felkészü -
lésre [43. § (2) bek. c) pont].

(5) Ha a nyo mo zás ada tai alap ján a Btk. 283. §-ában
meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok ból az el já -
rás meg szün te té sé nek le het he lye, en nek fel té te le i rõl a
nyo mo zó ha tó ság tájékoztatja a gyanúsítottat.

180. § (1) Nem te he tõ fel a gya nú sí tott nak a vá laszt,
 illetõleg nem bi zo nyí tott tény ál lí tá sát ma gá ban fog la ló, a
tör vénnyel össze nem egyez tet he tõ ígé re tet tartalmazó
kérdés.

(2) A gya nú sí tott be le egye zé se nél kül a val lo má sa
 polig ráf al kal ma zá sá val nem vizsgálható.

388 Lásd az 1994: LXXX. tör vényt és az 1995: CVII. tör vényt.
389 A 179. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2003: II. tör vény 50. §-a

ik tat ta be.
390 A 179. § (4)–(5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 82. §-a ik tat ta be. A

ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A ta nú ki hall ga tá sa

181. § (1)391 A ta nút az ügyész, il le tõ leg – ha az ügyész
más képp nem ren del ke zik – a nyo mo zó ha tó ság a 79–88. § 
sze rint ki hall gat ja. A ta nú nak nem te he tõ fel a 180. §
(1) be kez dé sé ben ti lal ma zott, to váb bá olyan kér dés, amely 
a fe le let re útmutatást tartalmaz.

(2) A fel je len tõ ta nú ként ki hall gat ha tó. Ha a fel je len tés
tar tal maz za a fel je len tõ elõ adá sát, a ta nú kén ti ki hall ga tá sa
mellõzhetõ.

(3)392

Szak ta nács adó köz re mû kö dé se

182. § (1)393 Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo -
zá si cse lek mé nyek nél szak ta nács adót ve het igény be, ha a
bi zo nyí tá si esz kö zök fel ku ta tá sá hoz, meg szer zé sé hez,
össze gyûj té sé hez vagy rög zí té sé hez kü lön le ges szak is me -
ret szük sé ges, il le tõ leg az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság
valamilyen szakkérdésben felvilágosítást kér.

(2) Szak ta nács adó igény be vé te le kö te le zõ, ha a ter helt
val lo má sát a nyo mo zás ban po li gráf al kal ma zá sá val
vizsgálják.

(3) Ha a szak ta nács adó el já rá sa so rán a sze mély tes té -
nek sért he tet len sé gét érin tõ cse lek mény el vég zé se szük sé -
ges, er rõl az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság külön ren del -
ke zik. 

(4) Az ügyész, il let ve a nyo mo zó ha tó ság tag já nak ki zá -
rá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket a szak ta nács ad óra meg -
fe le lõ en alkalmazni kell.

(5)394 A szak ta nács adó köz re mû kö dé sé rõl jegy zõ köny -
vet kell ké szí te ni, és azt a nyo mo zás ira ta i hoz kell csatolni.

A ha tó sá gi ta nú

183. §395 (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a szem le,
a bi zo nyí tá si kí sér let, a fel is me rés re be mu ta tás, a le fog la -
lás, a ház ku ta tás és a mo to zás vég re haj tá sá nál, az ír ni-ol -
vas ni nem tu dó sze mély ki hall ga tá sá ról fel vett jegy zõ -
könyv is mer te té sé nél – el há rít ha tat lan aka dály ki vé te lé -
vel – ha tó sá gi ta nút al kal maz hat. Er re az ér de kel tet fi gyel -
mez tet ni kell.

(2) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság az (1) be kez dés ben 
fel so rolt el já rá si cse lek mé nyek nél, ha az érin tett sze mély
ír ni-ol vas ni nem tud, il le tõ leg a ti zen ne gye dik élet évét
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391 A 181. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
110. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

392 A 181. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

393 A 182. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 111. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

394 A 182. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 111. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

395 A 183. § a 2006: LI. tör vény 83. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



nem töl töt te be, hi va tal ból, vagy a gya nú sí tott, a vé dõ je,
va la mint a szem lé vel, a le fog la lás sal, a ház ku ta tás sal, to -
váb bá a mo to zás sal érin tett sze mély in dít vá nyá ra ha tó sá gi
ta nút al kal maz. Ha tó sá gi ta nú hi va tal ból is al kal maz ha tó,
ha az el já rá si cse lek ménnyel érintett személy az érdeke i -
nek védelmére egyéb okból feltehetõen nem képes.

(3) A ha tó sá gi ta nú iga zol ja an nak a nyo mo zá si cse lek -
mény nek a le fo lyá sát és ered mé nyét, amely nél jelen volt.

(4) A ha tó sá gi ta nú kén ti köz re mû kö dés re sen ki sem kö -
te lez he tõ.

(5) Ha tó sá gi ta nú ként olyan ér dek te len sze mélyt kell
igény be ven ni, aki ké pes ér zé kel ni és iga zol ni a nyo mo zá si 
cse lek mény el vég zé sét. Nem le het ha tó sá gi ta nú az el já ró
ügyész, a nyo mo zó ha tó ság tag ja, al kal ma zott ja vagy a
felsoroltak hozzátartozója.

(6) A nyo mo zá si cse lek mény elõtt a ha tó sá gi ta nút a jo -
ga i ról és a kö te les sé ge i rõl fel kell vi lá go sí ta ni. A ha tó sá gi
ta nú a nyo mo zá si cse lek mény re ész re vé telt te het, a ta nú
költ sé ge i nek meg té rí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé sek sze -
rint jo go sult költ ség té rí tés re, il let ve e tör vény ren del ke zé -
sei alap ján jo go sult sze mé lyi vé de lem re. A ha tó sá gi ta nút
a nyo mo zá si cse lek mény so rán tu do má sá ra ju tott té nyek -
re, ada tok ra, kö rül mé nyek re néz ve ti tok tar tá si kö te le zett -
ség ter he li. Az a bí ró ság, ügyész, il le tõ leg nyo mo zó ha tó -
ság, amely elõtt az el já rás fo lya mat ban van, az ügy tárgyát
érintõ tényekre, adatokra, körülményekre nézve a hatósági 
tanút a titoktartási kötelezettség alól felmentheti.

(7) A nyo mo zá si cse lek ményt úgy kell le foly tat ni, hogy
azt a ha tó sá gi ta nú nyo mon követhesse.

(8) A nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült jegy zõ könyv -
ben fel kell tün tet ni a ha tó sá gi ta nú ne vét, lak cí mét, va la -
mint azt, hogy a ha tó sá gi ta nú az ügy ben nem ér de kelt. Ha
a nyo mo zá si cse lek mény so rán a ha tó sá gi ta nú ész re vé telt
tett, a jegy zõ könyv ben ezt is fel kell tüntetni.

Je len lét a nyo mo zá si cse lek mé nyek nél

184. § (1) A nyo mo zá si cse lek mé nyen az ügyé szen,
a nyo mo zó ha tó ság tag ján és a jegy zõ könyv ve ze tõn kí -
vül csak az le het je len, aki nek a je len lé tét e törvény meg -
en ge di. 

(2)396 Ha a gya nú sí tot tat az ügyész vagy a nyo mo zó ha -
tó ság ki hall gat ja, a vé dõ je a ki hall ga tá son je len le het.
A vé dõ je len le het az ál ta la, il let ve az ál ta la vé dett gya nú -
sí tott ál tal in dít vá nyo zott ta nú ki hall ga tá son, va la mint az
ilyen ta nú rész vé te lé vel meg tar tott szem be sí té sen is. A ki -
hall ga tá son je len lé võ védõ a gyanúsítotthoz és a tanúhoz
kérdéseket intézhet.

(3) A fog va lé võ gya nú sí tott a ki hall ga tá sa elõtt a vé dõ -
vel ér te kez het.

396 A 184. § (2) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da ta a 2003:
II. tör vény 51. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(4)397 A nyo mo zá si cse lek mé nyen je len le het az ál lam-
és jog tu do má nyi kar jo gász sza kán, il le tõ leg a Rend õr tisz ti 
Fõ is ko lán hall ga tói jog vi szony ke re té ben szer ve zett szak -
mai gya kor la tát töl tõ sze mély, ha ezt az ügyész, il le tõ leg a
nyo mo zó ha tó ság en ge dé lye zi, és a je len lé võ gya nú sí tott,
tanú vagy sértett ehhez írásban hozzájárul.

(5)398 A kül föl di ál lam pol gár gya nú sí tott kén ti vagy ta -
nú kén ti ki hall ga tá sán je len le het ál la má nak kon zu li tiszt -
vi se lõ je.399

(6) Tör vénnyel ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés ren -
del ke zé se alapján

a) a kül föl di ál lam pol gár gya nú sí tott el len, il le tõ leg
b) a kül föl di ál lam pol gár sér tett sé rel mé re el kö ve tett

bûn cse lek mény miatt
in dult el já rás so rán le he tõ vé kell ten ni, hogy a nyo mo zá si
cse lek mé nyen a kül föl di ál lam ha tó sá gá nak tag ja je len le -
hes sen. Az ér te sí tés mel lõz he tõ, ha a ké se de lem ve széllyel
jár. Eb ben az eset ben a kül föl di ál lam ha tó sá gát az el vég -
zett nyo mo zá si cse lek mény rõl utó lag ha la dék ta la nul ér te -
sí te ni kell.400

(7)401 Azok nál a nyo mo zá si cse lek mé nyek nél, ame lyek -
nél a vé dõ je len le het, a vé dõ mel lett vagy he lyet te se ként
ügy véd je lölt is jelen lehet.

(8)402 Ha tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta ik el lá tá sa
ér de ké ben ez szük sé ges, a szem lén más hi va ta los sze mé -
lyek is jelen lehetnek.

(9)403

185. § (1)404 A gya nú sí tott, a vé dõ és a sér tett je len le het
a szak ér tõ meg hall ga tá sá nál, a szem lé nél, a bi zo nyí tá si kí -
sér let nél és a fel is me rés re be mu ta tás nál, in dít ványt ter -
jeszt het elõ és ész re vé telt te het, a szak ér tõ höz kér dé se ket
in téz het. A fel so rol tak nak a nyo mo zá si cse lek mény rõl
 való ér te sí té se ki vé te le sen mel lõz he tõ, ha ezt a nyo mo zá si
cse lek mény sür gõs sé ge in do kol ja. Az ér te sí tést mel lõz ni
kell, ha en nek kö vet kez té ben a tanú zártan kezelt adatai a
gyanúsított, a védõ és a sértett elõtt ismertté válnának.

(2) A gya nú sí tott a szem lé re és a bi zo nyí tá si kí sér let re
idéz he tõ, eb ben az eset ben a nyo mo zá si cse lek mény a gya -
nú sí tott tá vol lé té ben nem tartható meg.

(3) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zá si cse -
lek mény hely szí né rõl el tá vo lít hat ja azt, aki nek a je len lé te
az el já rást aka dá lyoz za, a nyo mo zás elõ se gí té se ér de ké ben 
bár kit a nyo mo zá si cse lek mény hely szí nén va ló tar tóz ko -
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397 A 184. § (4) be kez dé se a 2006:LI. tör vény 84. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

398 A 184. § (5) és (6) be kez dé sét a 2002:I. tör vény 113. §-a ik tat ta be.
399 Lásd az 1987. évi 13. tör vény ere jû ren de le tet.
400 Lásd az 1997:XLIX. tör vényt.
401 A 184. § (7) és (8) be kez dé sét a 2003:II. tör vény 51. §-ának (2) be kez -

dé se ik tat ta be.
402 A 184. § (8) be kez dé sét a 2005: CLXXXIV. tör vény 21. §-a (4) be kez -

dé sé nek d) pont ja ik tat ta be és az ere de ti (8) be kez dés szá mo zást (9) be kez -
dés re mó do sí tot ta.

403 A 184. § (9) be kez dé sét a 2006:LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

404 A 185. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tát a 2003:II. tör vény 52. §-a ál -
la pí tot ta meg, utol só mon da tát pe dig a 2002:I. tör vény 114. §-a ik tat ta be.



dás ra kö te lez het. Aki az el já rás rend jét za var ja, vagy a
hely szí nen tar tóz ko dá si kötelezettségének nem tesz ele -
get, rendbírsággal sújtható.

186. § (1) Aki a nyo mo zá si cse lek mé nyen je len le het, az 
ar ról ké szült jegy zõ köny vet nyom ban meg te kint he ti.

(2) A gya nú sí tott, a vé dõ és a sér tett a nyo mo zás so rán is 
meg te kint he ti a szak vé le ményt, az egyéb ira to kat pe dig
ak kor, ha az a nyo mo zás érdekeit nem sérti.

(3) A gya nú sí tott és a vé dõ jo go sult ar ra, hogy azok ról
az ira tok ról, ame lye ket meg te kint het, má so la tot kapjon.

(4)405 A sér tett, il le tõ leg a ta nú val lo má sát vagy egyéb -
ként sze mé lyi ada ta it tar tal ma zó, a nyo mo zás so rán ke let -
ke zett, il le tõ leg an nak so rán be szer zett, be nyúj tott vagy
csa tolt irat ról ké szült má so la ton nem tün tet he tõk fel a sér -
tett, il le tõ leg a ta nú sze mé lyi ada tai. Nem ad ha tó má so lat
az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za tá nak ter -
ve ze té rõl, az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság között a 165. §
(1)–(3) bekezdése alapján keletkezett iratokról.

A nyo mo zás rész be ni mel lõ zé se

187. § (1) A gya nú sí tott ki hall ga tá sa után az ügyész a
to váb bi nyo mo zást ha tá ro zat tal mel lõz he ti az olyan bûn -
cse lek mény mi att, amely nek az el kö ve tett je len tõ sebb sú -
lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs ség re vo nás szem pont -
já ból nincs jelentõsége.

(2) A nyo mo zás rész be ni mel lõ zé sé rõl szó ló ha tá ro za tot 
kö zöl ni kell a sér tet tel, a fel je len tõ vel és az zal is, aki ma -
gán in dít ványt ter jesz tett elõ. Ha a ha tá ro zat tal érin tet tek
szá ma nagy, a ha tá ro zat köz lé se a 67. § (3) be kez dé sé ben
említett módon történhet.

A nyo mo zás fel füg gesz té se

188. § (1) Az ügyész ha tá ro zat tal fel füg gesz ti a nyo mo -
zást, ha

a) a gya nú sí tott is me ret len he lyen vagy kül föl dön tar -
tóz ko dik, és az el já rás a tá vol lé té ben nem folytatható,

b) a gya nú sí tott tar tós, sú lyos be teg sé ge vagy a bûn cse -
lek mény el kö ve té se után be kö vet ke zett el me be teg sé ge
mi att az el já rás ban nem vehet részt,

c)406

d) az el já rás le foly ta tá sá hoz elõ ze tes kér dés ben ho zott
dön tést kell beszerezni,

e) jog se gély irán ti meg ke re sés kül föl di ha tó ság ál ta li
tel je sí té se szük sé ges és to váb bi, Ma gyar or szá gon el vég -
zen dõ nyo mo zá si cselekmény már nincs,

405 A 186. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 115. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

406 A 188. § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

f)407 nem ma gyar ál lam pol gár ál tal kül föl dön el kö ve tett
bûn cse lek mény mi att a bün te tõ el já rás meg in dí tá sá hoz
szük sé ges döntést kell beszerezni,

g)408 nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság a jog ha tó sá gá ba tar to -
zó ügy ben a ma gyar ha tó sá got a bün te tõ el já rás át adá sa
végett megkeresi,

h)409 a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve tet te
ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí -
tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló rész vé tel nek, és az a
bün tet he tõ ség meg szû né sét ered mé nyez he ti, fel té ve hogy
további nyomozási cselekmény elvégzése nem szükséges.

(2)410 A nyo mo zást foly tat ni kell, ha a fel füg gesz tés oka
meg szûnt, il let ve az (1) be kez dés g) pont ja ese tén, ha a
nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság alap ok má nyát ki hir de tõ, il let -
ve alap ok má nyá ból fa ka dó kö te le zett sé gek vég re haj tá sá -
ról szó ló tör vény azt elõ ír ja. A nyo mo zás foly ta tá sát el ren -
de lõ határozat ellen nincs helye panasznak.

(3) Az ügyész leg fel jebb egy éves ha tár idõt ál la pít hat
meg

a) a kül föl dön tar tóz ko dó nak a vissza té rés re,
b) az ér de kelt nek ke re set be nyúj tá sá ra, a sze mé lyi ál la -

pot kér dé sé nek el dön té se érdekében,
c)411

(4) Ha az ügyész ál tal meg ál la pí tott ha tár idõ ered mény -
te le nül telt el, az el já rást foly tat ni kell.

(5) A nyo mo zás fel füg gesz té sé rõl szó ló ha tá ro za tot kö -
zöl ni kell az is mert he lyen tar tóz ko dó gya nú sí tot tal, a vé -
dõ vel, a fel je len tõ vel és a sértettel.

(6)412 A nyo mo zás fel füg gesz té se után – az (1) be kez dés
a) pont ját ki vé ve – a gya nú sí tott (el kö ve tõ) sze mé lyét köz -
vet le nül érin tõ nyo mo zá si cse lek mény nem végezhetõ.

(7) A fel füg gesz tés tar ta ma a nyo mo zás ha tár ide jé be
nem szá mít be.

189. § (1)413 A nyo mo zó ha tó ság ha tá ro zat tal fel füg -
geszt he ti a nyo mo zást a 188. § (1) be kez dé sé nek a), e) és
h) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben. A nyo mo zást fel -
füg gesz tõ ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyésznek
haladéktalanul megküldi.

(2)414

407 A 188. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja a 2002: I. tör vény 116. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

408 A 188. § (1) be kez dé sé nek g) pont ját a 2003: II. tör vény 53. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

409 A 188. § (1) be kez dé sé nek h) pont ját a 2006: LI. tör vény 85. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

410 A 188. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 85. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

411 A 188. § (3) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

412 A 188. § (6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 116. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

413 A 189. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 86. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

414 A 189. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
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A nyo mo zás meg szün te té se

190. § (1) Az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg -
szün te ti,

a) ha a cse lek mény nem bûn cse lek mény,
b) ha a nyo mo zás ada tai alap ján nem ál la pít ha tó meg

bûn cse lek mény el kö ve té se, és az el já rás foly ta tá sá ról sem
várható eredmény,

c) ha nem a gya nú sí tott kö ve tet te el a bûn cse lek ményt,
il let ve ha a nyo mo zás ada tai alap ján nem ál la pít ha tó meg,
hogy a bûn cse lek ményt a gya nú sí tott követte el,

d) ha bün tet he tõ sé get ki zá ró ok ál la pít ha tó meg, ki vé ve, 
ha kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se lát szik szük sé ges -
nek, 

e) a gya nú sí tott ha lá la, el évü lés, ke gye lem miatt,
f) a tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb bün tet he tõ sé get

meg szün te tõ ok miatt,
g) ha a ma gán in dít vány, kí vá nat vagy fel je len tés hi ány -

zik, és az már nem pó tol ha tó,
h)415 ha a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták, ide ért -

ve a Btk. 6. § ese tét is,
i)416 ha az el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás so rán nem volt

meg ál la pít ha tó,
j)417 és meg ro vást al kal maz, ha a gya nú sí tott cse lek mé -

nye már nem ve szé lyes, vagy oly cse kély fok ban ve szé lyes 
a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al kal maz ha tó leg -
eny hébb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz ke dés al kal -
ma zá sa is szükségtelen.

(2)418 Az (1) be kez dés a), e), g), h) és i) pont já ban meg -
ha tá ro zott ese tek ben, to váb bá ha a bün tet he tõ sé get a gyer -
mek kor zár ja ki [Btk. 22. § a) pont], a nyo mo zás meg szün -
te té sé re a nyo mo zó ha tó ság is jo go sult. A nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro za tot a nyo mo zó ha tó ság az ügyésznek
haladéktalanul megküldi.

(3)419 Ha a meg ha tá ro zott sze mély gya nú sí tott kén ti ki -
hall ga tá sá tól szá mí tott két év el telt [176. § (2) bek.], az
ügyész a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján dönt ar ról,
hogy a nyo mo zást meg kell-e szün tet ni, vagy a 193. §
(1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse lek mény el vég zé sé nek és 
azt kö ve tõ en vád eme lés nek, a vád eme lés el ha lasz tá sá nak
[vagy az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá nak]420 van-e
alapja.

415 A 190. § (1) be kez dé sé nek h) pont ja a 2003: II. tör vény 53. §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

416 A 190. § (1) be kez dé sé nek i) pont ja a 2006: LI. tör vény 87. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

417 Az 190. § (1) be kez dé sé nek j) pont ját a 2006: LI. tör vény 87. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

418 A 190. § (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 87. §-ának 
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

419 A 190. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 87. §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (3)–(4) be kez dés szá mo zá sát (4)–(5) be kez dés re
mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

420 A 190. § (3) be kez dé sé ben „a vagy az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá -
nak” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 87. §-ának (4) be kez dé se ik tat ta be, a
ren del ke zés a tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba.

(4) A nyo mo zás meg szün te té se ese tén a bûn ügyi költ sé -
get az ál lam vi se li; a gya nú sí tot tat kö te lez ni kell an nak a
költ ség nek vi se lé sé re, amely a mu lasz tá sa folytán merült
fel.

(5) A nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tot egy ide jû leg
kö zöl ni kell a gya nú sí tot tal, a vé dõ vel, a sér tet tel, a fel je -
len tõ vel és az zal is, aki ma gán in dít ványt terjesztett elõ.

191. § (1) A nyo mo zás meg szün te té se – ha e tör vény ki -
vé telt nem tesz – nem aka dá lya an nak, hogy ugyan ab ban
az ügy ben utóbb az el já rást folytassák.

(2)421 A nyo mo zás foly ta tá sát az ügyész, ha pe dig a nyo -
mo zást az ügyész szün tet te meg, a fe let tes ügyész ha tá ro -
zat tal ren de li el. Ha a gya nú sí tot tat meg ro vás ban (Btk.
71. §) ré sze sí tet ték, az ügyész, il le tõ leg a fe let tes ügyész a
nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül  he -
lyezi. A nyo mo zás foly ta tá sá ról szóló határozat ellen nincs 
helye panasznak.

(3)422 Ha a nyo mo zás meg szün te té se el len nem él tek pa -
nasszal, il let ve az ügyész, vagy a fe let tes ügyész nem ren -
del te el a nyo mo zás foly ta tá sát, utóbb azt csak a bí ró ság
ren del he ti el az el len, aki vel szem ben a nyo mo zást ko ráb -
ban megszüntették.

(4) Ha a bí ró ság a nyo mo zás foly ta tá sá nak el ren de lé se
irán ti in dít ványt el uta sí tot ta, vál to zat lan ala pon a nyo mo -
zás foly ta tá sá nak el ren de lé se irán ti is mé telt in dít vány
elõterjesztésének nincs helye.

(5)423 Aki vel szem ben a fel je len tést a 175. § (1) be kez -
dé se alap ján uta sí tot ták el, vagy a nyo mo zást a 192. §
(1) be kez dé se alap ján szün tet ték meg, a 82. § (5) be kez dé -
sé nek ese te in kí vül a nyo mo zást vagy an nak foly ta tá sát az
illetékes ügyész rendelheti el.

A nyo mo zás meg szün te té se az együtt mû kö dõ
gya nú sí tot tal és a fe dett nyo mo zó val szem ben

192. § (1) A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po -
zott gya nú ja ese té ben az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó -
ság az ügyész en ge dé lyé vel a nyo mo zást meg szün tet he ti,
ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot tan gya nú -
sít ha tó sze mély az ügy, il le tõ leg más bün te tõ ügy bi zo nyí -
tá sá hoz hoz zá já rul va olyan mér ték ben együtt mû kö dik,
hogy az együtt mû kö dés hez fû zõ dõ nem zet biz ton sá gi vagy 
bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb, mint az, amely az állam
bün te tõ jo gi igényének érvényesítéséhez fûzõdik.

421 A 191. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 88. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

422 A 191. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 88. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

423 A 191. § (5) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 53. §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be.

364 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



(2)424 A bûn cse lek mény el kö ve té sé nek meg ala po zott
gya nú ja ese tén az ügyész a nyo mo zást ha tá ro zat tal meg -
szün te ti, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala po zot -
tan gya nú sít ha tó fe dett nyo mo zó [178. § (2) bek.] a cse lek -
ményt szol gá la ti fel ada ta tel je sí té se köz ben bûn ül dö zé si
ér dek bõl kö vet te el, és a bûn ül dö zé si ér dek je len tõ sebb,
mint az, amely az állam büntetõjogi igényének ér vé nye sí -
té sé hez fûzõdik.

(3) Az (1) vagy (2) be kez dés alap ján a nyo mo zás nem
szün tet he tõ meg, ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
sze mély, il le tõ leg a fe dett nyo mo zó más éle té nek szán dé -
kos ki ol tá sá val já ró bûn cse lek mény el kö ve té sé vel meg ala -
po zot tan gyanúsítható.

(4) A nyo mo zás nak az (1) vagy (2) be kez dés alap ján
tör té nõ meg szün te té se ese tén a 175. § (3)–(5) be kez dé sét
meg fe le lõ en al kal maz ni kell. A nyo mo zás meg szün te té se
eb ben az eset ben sem aka dá lya an nak, hogy ugyan ab ban
az ügy ben utóbb az el já rást foly tas sák (191. §).

(5)–(7)425

A nyo mo zás ira ta i nak meg is me ré se

193. § (1)426 A nyo mo zás el vég zé se után az ügyész vagy 
– ha az ügyész más képp nem ren del ke zik – a nyo mo zó ha -
tó ság a gya nú sí tott nak és a vé dõ nek az er re ki je lölt he lyi -
ség ben át ad ja a nyo mo zás össze fû zött ira ta it. Le he tõ vé
kell ten ni, hogy a gya nú sí tott és a vé dõ az eset le ges vád -
eme lés alap já ul szol gá ló összes ira tot – ki vé ve a zár tan ke -
zelt ira to kat – meg is mer hes se.

(2)427 Az ira tok meg te kin té sé nek ha tár nap já ról a gya nú -
sí tot tat és a vé dõt ér te sí te ni kell, a fog va le võ gya nú sí tot tat
a ha tár nap ra – ké ré sé re – elõ kell ál lí ta ni. A gya nú sí tott és
a vé dõ a nyo mo zás ki egé szí té sét in dít vá nyoz hat ja, egyéb
in dít vá nyo kat és ész re vé te le ket te het, az ira tok ról má so la -
tot kér het. A gya nú sí tot tat er re a jo gá ra fi gyel mez tet ni
kell.

(3)428 A gya nú sí tott, il le tõ leg a vé dõ in dít vá nyá ról az
ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság ha tá roz. Ha az in dít -
vány alap ján nyo mo zá si cse lek mény tel je sí té se vá lik szük -
sé ges sé, és az a 176. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da -
tá ban meg ál la pí tott ha tár idõn be lül nem vé gez he tõ el, az
ügyész elõ ter jesz té sé re a leg fõbb ügyész a nyo mo zá si cse -
lek mény el vég zé se ér de ké ben a nyo mo zás ha tár ide jét leg -
fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít hat ja. Az el vég -
zett nyo mo zá si cse lek mény foly tán ke let ke zett ira tok meg -
te kin té sét a meg hosszab bí tott nyo mo zás ha tár ide jé nek
utol só nap já ig – az (1) be kez dés ben írt fel té te lek kel – a
gya nú sí tott és a vé dõ szá má ra le he tõ vé kell tenni.

424 A 192. § (2)–(4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 118. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg.

425 A 192. § (5)–(7) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé -
se alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

426 A 193. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2003: II. tör vény 53. §-ának
(5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

427 A 193. § (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 119. §-ának 
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

428 A 193. § (3)–(6) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 89. §-ával meg ál la pí tott 
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) A gya nú sí tott és a vé dõ az ira tok meg te kin té sé nek
ha tár nap ját kö ve tõ en is jo go sult ar ra, hogy meg is mer je az
(1) be kez dés sze rin ti, va la mint a (3) be kez dés alap ján el -
ren delt nyo mo zá si cse lek mény el vég zé se folytán ke let ke -
zett iratokat.

(5) Ha a nyo mo zás ira ta i nak az (1), il le tõ leg a (3) be kez -
dés sze rin ti is mer te té sét a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az
ira to kat az is mer te tés meg tör tén te után ti zen öt na pon belül
megküldi az ügyésznek.

(6) A nyo mo zás ira ta i nak az (1), il le tõ leg a (3) be kez dés
sze rin ti is mer te té sét kö ve tõ en a sér tet tet ér te sí te ni kell ar -
ról, hogy a nyo mo zás ira ta it meg te kint he ti, és gya ko rol -
hat ja az õt a nyo mo zás során megilletõ más jogokat.

194. § (1) A nyo mo zás ira ta i nak a 193. § (1) be kez dés
sze rin ti át adá sá ról fel vett jegy zõ könyv tartalmazza

a) a gya nú sí tott nak és a vé dõ nek át adott ira tok meg je lö -
lé sét, a meg te kin tés kez dõ és be fe je zõ idõpontját,

b) a gya nú sí tott és a vé dõ in dít vá nya it és ész re vé te le it,
c) ha a gya nú sí tott vagy a vé dõ nem él a 193. § (1) be -

kez dés ben biz to sí tott jo gá val, ezt a tényt.
(2) 429 Ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott ön ként alá ve -

tet te ma gát a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen,
ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló rész vé tel nek, és az
még a 193. § (1) be kez dé se sze rin ti el já rá si cse lek mény
idõ pont já ban is tart, ezt a tényt a jegy zõ könyv ben fel kell
tün tet ni, és az ezt igazoló okiratot a nyomozás irataihoz
kell csatolni.

IV. Cím
Jog or vos lat a nyo mo zás so rán

195. § (1)430 Aki re néz ve az ügyész vagy a nyo mo zó ha -
tó ság ha tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz – ha e tör vény ki -
vé telt nem tesz –, a ha tá ro zat el len a köz lés tõl szá mí tott
nyolc na pon belül panasszal élhet.

(2) Nincs he lye pa nasz nak a más szak ér tõt ki ren de lõ és
a gya nú sí tott vagy a vé dõ ál tal szak vé le mény el ké szí té sé re 
fel kért sze mély szak ér tõ ként va ló be vo ná sát en ge dé lye zõ
határozat ellen [111–112. §].

(3) A pa nasz nak – ha e tör vény ki vé telt nem tesz – nincs
ha lasz tó ha tá lya. Ki vé te le sen in do kolt eset ben a ha tá ro za -
tot ho zó, il le tõ leg a pa naszt el bí rá ló a ha tá ro zat vég re haj tá -
sát a pa nasz elbírálásáig felfüggesztheti.

(4) Ha a ha tá ro za tot ho zó a pa nasz nak há rom na pon be -
lül nem ad helyt, kö te les azt ha la dék ta la nul fel ter jesz te ni
az el bí rá lás ra jo go sult hoz. Az ügyész ha tá ro za ta el le ni pa -
naszt a fe let tes ügyész, a nyo mo zó ha tó ság ha tá ro za ta el le -
ni pa naszt az ügyész a hoz zá ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt,
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429 A 194. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 90. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

430 A 195. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 91. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



meg szün te tõ ha tá ro zat esetén harminc napon belül ha tá ro -
zat tal bírálja el.

(5) A pa nasz el bí rá lá sá ról a pa naszt te võt – a ha tá ro zat
ha tá lyon kí vül he lye zé se, il le tõ leg a meg vál toz ta tá sa ese -
tén azo kat is, akik kel a ha tá ro za tot kö zöl ték – ér te sí te ni
kell. A pa naszt el bí rá ló ha tá ro zat el len to váb bi jog or vos -
lat nak – a (6) bekezdés eseteit kivéve – nincs helye.

(6) A 149. § (3) be kez dé se, a 150. § (2) be kez dé se, a
151. § (4) be kez dé se, va la mint a 153. § (2) be kez dé se sze -
rin ti ha tá ro zat, to váb bá a 151. § (2) be kez dé se sze rin ti
ügyé szi ha tá ro zat el le ni pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat el len a
kéz be sí tés tõl szá mí tott nyolc na pon be lül a ha tá ro za tot ho -
zó ügyész ség nél fe lül bí rá la ti in dít vány ter jeszt he tõ elõ, az
ügyész ség a fe lül bí rá la ti in dít ványt az ira tok kal és indít vá -
nyá val együtt három napon belül megküldi a bíróságnak.

(7) A ha laszt ha tat lan nyo mo zá si cse lek mény el le ni jog -
or vos lat ra az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal -
maz ni. 

(8)431 A tör vény ben ki zárt, az el ké sett és a nem jo go sult -
tól szár ma zó pa naszt in do ko lás nél kül el kell utasítani.

196. §432 Az, akit az ügyész vagy a nyo mo zó ha tó ság in -
téz ke dé se vagy in téz ke dé sé nek el mu lasz tá sa érint, e tör -
vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban el len ve tést te het. Ha
az el len ve tés meg ala po zott, a szük sé ges és in do kolt  in -
tézkedéseket az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság meg -
te szi. 

197. §433 (1) Ha az ügyész a nyo mo zást a 190. § (1) be -
kez dé sé nek e) pont ja alap ján azért szün tet te meg, mert a
bün tet he tõ ség a hi va tal ból kez de mé nye zett el já rá si ke gye -
lem foly tán szûnt meg, a gya nú sí tott a nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül
kér he ti a nyo mo zás foly ta tá sát, eb ben az eset ben a nyo mo -
zást foly tat ni kell.

(2) A bün te tõ el já rást foly tat ni kell, ha a gya nú sí tott a
nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro zat el len be nyúj tott pa na -
szá ban a meg ro vás al kal ma zá sát sé rel me zi, és a bün te tõ el -
já rás meg szün te té sé nek más oka nincs. Er re a gya nú sí tot -
tat a határozatban figyelmeztetni kell.

198. § (1) Ha a fel je len tést a sér tett tet te, a sér tett a fel je -
len tést el uta sí tó ha tá ro zat el len, a nyo mo zás el ren de lé se
iránt a ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott nyolc napon belül
panasszal élhet.

(2) Ha az ügyész a nyo mo zást meg szün tet te, a sér tett az
el já rás foly ta tá sá nak el ren de lé se iránt a ha tá ro zat köz lé sé -
tõl szá mí tott nyolc na pon belül panasszal élhet.

431 A 195. § (8) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 91. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

432 A 196. § a 2006: LI. tör vény 92. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del -
ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

433 A 197. § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 120. §-ának (1) be kez dé se
az (1) be kez dés je lö lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg a 197. §-ba (2) be kez -
dést ik ta tott be.

199. § (1) Az ügyész, il le tõ leg a fe let tes ügyész a pa nasz 
alap ján

a) a fel je len tést el uta sí tó, il le tõ leg a nyo mo zást meg -
szün te tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi, és dönt a nyo -
mo zás el ren de lé sé rõl vagy foly ta tá sá ról, illetve a vád eme -
lés rõl, 

b) a pa naszt el uta sít ja, ha azt nem ta lál ja ala pos nak.
(2)434 A pa nasz el uta sí tá sát kö ve tõ en a sér tett pót ma -

gán vád ló ként lép het fel, ha
a) a fel je len tést a 174. § (1) be kez dé sé nek a) vagy c)

pont ja alap ján uta sí tot ták el,
b) a nyo mo zást a 190. § (1) be kez dé sé nek a)–d) vagy f)

pont ja alap ján szün tet ték meg.
(3) Nincs he lye a pót ma gán vád ló ként tör té nõ fel lé pés -

nek, ha a bün tet he tõ sé get a gyer mek kor vagy a kó ros el -
me ál la pot zár ja ki, to váb bá az elkövetõ halála esetén.

V. Cím
BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS

ADATSZERZÉS435

Ál ta lá nos sza bá lyok

200. § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság bí rói en ge -
dély alap ján az el kö ve tõ ki lé té nek, tar tóz ko dá si he lyé nek
meg ál la pí tá sa, el fo gá sa, va la mint bi zo nyí tá si esz köz fel -
de rí té se ér de ké ben a nyo mo zás el ren de lé sé tõl a nyo mo zás
iratainak ismertetéséig az érintett tudta nélkül

a) a ma gán la kás ban tör tén te ket tech ni kai esz köz zel
meg fi gyel he ti és rögzítheti,

b) le ve let, egyéb pos tai kül de ményt, va la mint te le fon -
ve ze té ken vagy más hír köz lé si rend szer út ján to váb bí tott
köz lés tar tal mát meg is mer he ti, és azt tech ni kai eszközzel
rögzítheti,

c) a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján to váb bí tott és tá -
rolt ada to kat meg is mer he ti és fel hasz nál hat ja (a  továb -
biakban: titkos adatszerzés).

(2) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zás el ren -
de lé sét kö ve tõ en a bí rói en ge dély hez kö tött tit kos adat -
szer zést e tör vény alapján végzi.

(3) E cím ren del ke zé sei nem érin tik a nyo mo zás el ren -
de lé sét meg elõ zõ en a bí rói, il le tõ leg az igaz ság ügy-mi -
nisz te ri en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tést; e te -
vé keny sé get a kü lön tör vé nyek ben meg ha tá ro zot tak sze -
rint az er re fel jo go sí tott szer ve ze tek a rá juk irány adó sza -
bá lyok szerint végzik.436

434 A 199. § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 120. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

435 A tör vény IX. Fe je ze té nek V. Cí mét és 200-206. §-át a 2002: I. tör vény 
121. §-a ál la pí tot ta meg.

436 Lásd az 1994: XXXIV. tör vényt, a 2004: XIX. tör vényt, az 1995:
CXXV. tör vényt, és az 1997: XXXII. tör vényt.
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(4) Ha a nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en kü lön tör -
vény alap ján a bí ró, il le tõ leg az igaz ság ügy-mi nisz ter ál tal
en ge dé lye zett tit kos in for má ció gyûj tés vég re haj tá sa so rán
az ügy ben a nyo mo zást el ren de lik, a tit kos in for má ció -
gyûj tést a to váb bi ak ban csak e tör vény szerint mint titkos
adatszerzést lehet folytatni.

(5) Az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban ma gán la -
kás nak mi nõ sül a la kás, a la kás cél já ra hasz nált egyéb he -
lyi ség, tárgy, a la kás hoz tar to zó nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség, az ezek hez tar to zó be ke rí tett hely, to váb bá a
nyil vá nos vagy a kö zön ség ré szé re nyit va ál ló helyen kívül 
minden más helyiség vagy terület.

201. § (1) Tit kos adat szer zés nek ak kor van he lye, ha az
el já rás

a) öt évi vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ szán dé kos, továbbá

b) or szág ha tá ron át nyú ló bû nö zés sel kap cso la tos,

c) kis ko rú el len irá nyu ló,

d) so ro zat ban vagy szer ve zett el kö ve tés sel meg va ló su ló 
(ide ért ve az üz let sze rû en, bûn szö vet ség ben vagy bûn szer -
ve zet ben történõ elkövetést is),

e) ká bí tó szer rel vagy ká bí tó szer nek mi nõ sü lõ anyag gal
kap cso la tos,

f) pénz- vagy ér ték pa pír-ha mi sí tás sal kap cso la tos,

g) fegy ve re sen el kö ve tett,

bûn cse lek mény vagy ilyen bûn cse lek mény kí sér le té nek,
il le tõ leg elõ ké szü le té nek gya nú ja mi att fo lyik.

(2)437 Ha a nyo mo zást az ügyész vég zi, tit kos adat szer -
zés nek az (1) be kez dés ben fel so rolt bûn cse lek mé nye ken
kívül

a) a köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes sé get él -
ve zõ sze mély [551. § (1) bek.], a nem zet kö zi jo gon ala pu ló 
men tes sé get él ve zõ sze mély [553. § (1) bek.] sé rel mé re el -
kö ve tett hi va ta los sze mély el le ni erõ szak (Btk. 229. §), to -
váb bá a nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni erõszak
elõkészülete [Btk. 232. § (2) bek.],

b) a bí ró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi tit kár, fo -
gal ma zó és ügy in té zõ, az ügyész sé gi nyo mo zó, az ön ál ló
és a me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes, a
köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes, a rend õr ség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja sé rel mé re el kö ve tett hi va ta los sze mély el -
le ni erõ szak, va la mint a fel so rol tak vo nat ko zá sá ban el kö -
ve tett vesz te ge tés [Btk. 253. § (1)–(2) bek.], a vesz te ge tés -
nek a Btk. 255. §-a sze rin ti alak za ta, a vesz te ge tés fel je len -
té sé nek el mu lasz tá sa (Btk. 255/B. §) és a be fo lyás sal üzér -
ke dés [Btk. 256. § (1) és (2) bek.],

c) a 29. § f) pont já ban meg ha tá ro zott igaz ság szol gál ta -
tás el le ni bûn cse lek mé nyek, ki vé ve a ha tó ság fél re ve ze té -
sét (Btk. 237. §),

437 A 201. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 93. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

d) a kül föl di hi va ta los sze mély (Btk. 137. § 3. pont ja) el -
len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek, va la mint a nem zet kö zi
köz élet tisz ta sá ga el len el kö ve tett bûn cse lek mé nyek (Btk.
XV. Fe je zet VIII. Cím),

e) a ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó, az a)–d) pont ban
fel so rolt bûn cse lek mé nyek
mi att van he lye.

202. § (1) Tit kos adat szer zést el sõ sor ban a gya nú sí tot -
tal, il let ve az zal a sze méllyel szem ben le het al kal maz ni,
aki a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel a nyo mo zás ad di gi
ada tai alap ján gya nú sít ha tó.

(2) Tit kos adat szer zés más sal szem ben ak kor al kal maz -
ha tó, ha az (1) be kez dés ben meg je lölt sze méllyel va ló bû -
nös kap cso lat tar tás ra adat me rült fel, vagy ilyen kap cso lat
meg ala po zot tan fel te he tõ. A tit kos adat szer zés nek nem
aka dá lya, ha az kí vül ál ló sze mélyt el ke rül he tet le nül érint.

(3) Az ügy ben vé dõ ként el já ró ügy véd ma gán la ká sá ban
és iro dá já ban, il le tõ leg az ügy véd bir to ká ban lé võ te le fon -
ve ze ték re vagy más hír köz lé si rend szer re, az ügy véd le ve -
le zé sé re, ide ért ve a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján tör té -
nõ le ve le zést is, ak kor vé gez he tõ tit kos adat szer zés, ha az
ügy véd del szem ben a ter helt el len fo lya mat ban lé võ
üggyel össze füg gõ bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja
me rült fel.

(4) A rend õr sé gi fog dá ban, il le tõ leg a bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet ben le võ ügy vé di be szé lõ he lyi ség ben ak kor
vé gez he tõ tit kos adat szer zés, ha az ügy véd del szem ben a
ter helt el len fo lya mat ban lé võ üggyel össze füg gõ bûn cse -
lek mény megalapozott gyanúja merült fel.

(5) A (3) és (4) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni
ar ra is, aki a 81. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ta nú -
ként nem hall gat ha tó ki, il le tõ leg aki a 82. § (1) be kez dé se
alap ján a ta nú val lo mást megtagadhatja.

(6) Tit kos adat szer zés nek a 201. §-ban és az (1)–(5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben is csak ak kor van he -
lye, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy más mó don a bi zo -
nyí ték be szer zé se ki lá tás ta lan, vagy arány ta la nul nagy ne -
héz ség gel jár na, és a tit kos adat szer zés sel a bizonyíték
beszerzése valószínûsíthetõ.

Bí rói en ge dély

203. § (1) A tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé rõl a bí ró -
ság az ügyész in dít vá nyá ra e Fe je zet VI. Cí me sze rin ti el -
já rás ban határoz.

(2) Az in dít vány nak tar tal maz nia kell
a) a nyo mo zást vég zõ ügyé szi szerv vagy nyo mo zó ha -

tó ság meg ne ve zé sét, a nyo mo zás el ren de lé sé nek idõ pont -
ját, az ügy szá mát,438

438 A 203. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ból az „an nak elõ adá sát, hogy a
nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en tör tént-e, vagy az in dít vány elõ ter jesz té -
se kor fo lyik-e és mi lyen tit kos in for má ció gyûj tés, azt mely szer ve zet vé gez -
te, il let ve vég zi, és mi lyen ada to kat szer zett meg,” szö veg részt a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon
kí vül he lyez te.
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b) a tit kos adat szer zés ter ve zett al kal ma zá sá nak he lyét,
te le fon le hall ga tás ese tén a kap cso lá si számot is,

c) a tit kos adat szer zés ter ve zett al kal ma zá sá val érin tett
ne vét, il le tõ leg az azo no sí tás ra al kal mas ada tot, va la mint a 
tit kos adat szer zés ve le szem ben al kal maz ni kí vánt esz kö -
zé nek, il le tõ leg módszerének megnevezését,

d) az al kal ma zás ter ve zett tar ta má nak kez dõ és be fe je zõ
idõ pont ját, nap tá ri nap ban és órá ban meghatározva,

e) az al kal ma zás 201. és 202. §-ban meg ha tá ro zott fel té -
te le i nek a meg lé té re vo nat ko zó rész le tes le írást, így kü lö -
nö sen az ala pul szol gá ló bûn cse lek mény meg ne ve zé sét és
a bûn cse lek mény gya nú já ra okot adó ada to kat, a tit kos
adat szer zés el ke rül he tet len al kal ma zá sát in do ko ló kö rül -
mé nye ket, az al kal ma zás cél ját és an nak va ló szí nû sí té sét,
hogy a bi zo nyí ték a tit kos adat szer zés során alkalmazott
eszközzel, illetõleg módszerrel beszerezhetõ,

f) ha laszt ha tat lan el ren de lés [(6) be kez dés] ese tén an -
nak okát és idõ pont ját.

(3) Az in dít vány hoz csa tol ni kell az in dít vány ban fog -
lal ta kat meg ala po zó ira to kat. Az al kal ma zás meg hosszab -
bí tá sá ra vo nat ko zó in dít vány elõ ter jesz té sé vel egy ide jû leg 
be kell mu tat ni a ko ráb bi en ge dé lye zés óta keletkezett
iratokat is.

(4) A bí ró ság az in dít vány elõ ter jesz té sé tõl szá mí tott
het ven két órán be lül ha tá roz. Ha a bí ró ság az in dít vány nak 
helyt ad vagy rész ben ad helyt, meg ha tá roz za, hogy ki vel
szem ben, a tit kos adat szer zés mely esz kö ze, il le tõ leg mód -
sze re mettõl meddig alkalmazható.

(5) A tit kos adat szer zés leg fel jebb ki lenc ven nap ra en -
ge dé lyez he tõ, ez is mé telt in dít vány ra egy al ka lom mal leg -
fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít ha tó. Ha a bí ró ság
az in dít vány nak helyt ad, és az en ge dé lye zés ide jén a tit kos 
adat szer zés in dít vány sze rin ti kez dõ idõ pont ja már el múlt,
az alkalmazás kezdõ idõpontja az engedélyezés napja.

(6) Ha az en ge dé lye zés olyan ké se de lem mel jár na,
amely a tit kos adat szer zés si ke rét ve szé lyez tet né, az
ügyész leg fel jebb het ven két óra idõ tar tam ra el ren del he ti a
tit kos adat szer zést (ha laszt ha tat lan el ren de lés). Ez eset ben 
az el ren de lés sel egy ide jû leg az en ge dé lye zés irán ti in dít -
ványt is elõ kell ter jesz te ni. Ha a bí ró ság az in dít ványt el -
uta sí tot ta, vál to zat lan ténybeli alapon újabb hal aszt ha tat -
lan elrendelésnek nincs helye.

A tit kos adat szer zés vég re haj tá sa

204. § (1) A tit kos adat szer zést a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zott szer ve zet hajt ja vég re.439 Ha az ügyész sé gi nyo -
mo zás so rán el ren delt tit kos adat szer zés tár gya a nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal el -
kö ve tett bûn cse lek mény, az ügyész tit kos adat szer zés el -
vég zé sé re az érintett nemzetbiztonsági szolgálatot is fel -
kér he ti. 

439 Lásd az 1995: CXXV. tör vény 8. §-át.

(2) A hír köz lé si szol gál ta tást, a pos tai kül de mé nyek, il -
le tõ leg a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada tok
to váb bí tá sát, fel dol go zá sát, ke ze lé sét vég zõ szer ve ze tek
kö te le sek a tit kos adat szer zés vég re haj tá sát biz to sí ta ni és a 
tit kos adat szer zés re jo go sult ha tó sá gok kal együtt mû köd ni. 
A hír köz lé si szol gál ta tást, va la mint a pos tai kül de mé nyek
to váb bí tá sát vég zõ szer ve ze tek kö te le zett sé ge i rõl és az
együtt mû kö dés részletes szabályairól külön jogszabály
rendelkezik.440

(3) A tit kos adat szer zést az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je ha la dék ta la nul megszünteti, ha

a) ha laszt ha tat lan el ren de lés ese tén a bí ró ság az in dít -
ványt el uta sí tot ta,

b) az en ge dély ben meg ha tá ro zott cél ját el ér te,
c) az en ge dély ben meg ál la pí tott idõ tar tam eltelt,
d) a nyo mo zást meg szün tet ték,
e) nyil ván va ló, hogy a to váb bi al kal ma zás tól sem vár -

ha tó eredmény.
(4)441 A tit kos adat szer zés be fe je zé sét kö ve tõ nyolc na -

pon be lül a tit kos adat szer zést foly ta tott ügyész, il le tõ leg
nyo mo zó ha tó ság meg sem mi sí ti a tit kos adat szer zés cél ja
szem pont já ból ér dek te len, rög zí tett ada tot és az ügy ben
nem érin tett sze mély rög zí tett ada ta it, ki vé ve azo kat az
ada to kat, ame lyek fel hasz ná lá sát a 206. § (4)–(5)  bekez -
dése le he tõ vé te szi. A (3) be kez dés a) pont ja ese té ben az
addig rögzített adatokat haladéktalanul meg kell sem mi sí -
te ni.

(5)442 A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról je len tést
(168. §) kell ké szí te ni, amely rész le te sen tar tal maz za a tit -
kos adat szer zés le fo lyá sát, így kü lö nö sen azt, hogy an nak
so rán mi lyen esz közt, il le tõ leg mód szert, med dig és hol al -
kal maz tak, a tit kos adat szer zés – a fe dett nyo mo zó (178. §) 
ki vé te lé vel – mely ter mé sze tes vagy jo gi sze mélyt, il le tõ -
leg jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tet érin -
tett, a tit kos adat szer zés so rán mi lyen – a (4) be kez dés
alap ján meg nem sem mi sí tett – ada tot, mi lyen mó don, mi -
lyen for rás ból hol és mi kor sze rez tek meg. A je len tést úgy
kell el ké szí te ni, hogy ab ból a bí ró ság en ge dé lye zõ vég zé -
sé ben fog lal tak meg tar tá sa meg ál la pít ha tó le gyen. A je len -
tés ben ki kell tér ni ar ra is, hogy a tit kos adat szer zés el ér -
te-e a cél ját, és ha nem, ak kor an nak milyen akadálya volt.
A jelentést a titkos adatszerzést folytatott ügyészi szerv,
illetõleg nyomozó hatóság vezetõje írja alá.

A tit kos adat szer zés ered mé nyé nek meg is me ré se

205. § (1) A tit kos adat szer zés so rán ke let ke zett és rög -
zí tett ada tok meg óvá sá ról az ügyész, il le tõ leg a tit kos adat -
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440 Lásd a 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de le tet.
441 A 204. § (4) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006:LI. tör vény 94. §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

442 A 204. § (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006:LI. tör vény 94. §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.



szer zést foly ta tott nyo mo zó ha tó ság az ál lam ti tok ról és a
szol gá la ti ti tok ról szó ló tör vény ben szabályozottak szerint
gondoskodik.

(2)443 A tit kos adat szer zés té nyét, va la mint az az zal be -
szer zett és rög zí tett ada tot a tit kos adat szer zés vég re haj tá -
sa so rán, il le tõ leg azt kö ve tõ en mind ad dig, amíg a tit kos
adat szer zés rõl szó ló je len tést az ügyész nem csa tol ta az
ira tok hoz, az en ge dé lye zõ bí ró, az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság, va la mint az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság hi va ta li 
fe let te se (szol gá la ti elöl já ró ja) is mer he ti meg. A tit kos
adat szer zés en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos bí ró sá gi ira to -
kat az en ge dé lye zõ bí ró ügyel osz tást vég zõ ve ze tõ je, va la -
mint a 207. § (1) bekezdésében meghatározott igaz ga tá si
vezetõje is megismerheti.

(3) A tit kos adat szer zést en ge dé lye zõ bí ró meg ke re sé sé -
re a tit kos adat szer zés so rán a meg ke re sés idõ pont já ig be -
szer zett ada to kat az ügyész kö te les be mu tat ni. Ha a bí ró
meg ál la pít ja, hogy az en ge dély ke re te it túl lép ték, a tit kos
adat szer zést meg szün te ti, más tör vény sér tés ese tén a tit kos 
adat szer zést meg szün tet he ti. E végzés ellen fel leb be zés -
nek nincs helye.

(4) A kü lön tör vény alap ján a nyo mo zást meg elõ zõ en
vég zett tit kos in for má ció gyûj tés [200. § (3) bek.] ered mé -
nyét – an nak a bün te tõ el já rás ban tör té nõ fel hasz ná lá sá ig –
a kü lön tör vé nyek ben meghatározottak ismerhetik meg.

(5) Az ügyész a tit kos adat szer zés té nyé rõl – an nak be -
fe je zé sét kö ve tõ en – ér te sí ti a bí rói en ge dély ben érin tet tet,
ha az érin tett el len nem in dult bün te tõ el já rás, és az ér te sí -
tés a bün te tõ el já rás sikerét nem veszélyezteti.

A tit kos adat szer zés ered mé nyé nek fel hasz ná lá sa

206. § (1) Ha az ügyész a tit kos adat szer zés ered mé nyét
a bün te tõ el já rás ban bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni, a
tit kos adat szer zés en ge dé lye zé se irán ti in dít ványt, a bí ró -
ság ha tá ro za tát és a tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról ké -
szí tett je len tést csa tol ja a nyo mo zás ira ta i hoz. Ha az ira tok
csa to lá sa a nyo mo zás ira ta i nak meg is me ré se (193. §) után
tör tént, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er rõl értesíteni kell, és
lehetõséget kell adni a csatolt iratok megismerésére.

(2) A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról ké szí tett je len -
tés a nyo mo zás ira ta i hoz tör té nõ csa to lást kö ve tõ en az ok -
irat ra (116. §) vo nat ko zó sza bá lyok sze rint hasz nál ha tó fel
bizonyítékként.

(3)444 A tit kos adat szer zés ered mé nye an nak a bûn cse -
lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, és az zal szem ben hasz nál ha tó 
fel, amely mi att, és aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a
bíróság engedélyezte.

443 A 205. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
94. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 
1. nap ján lép ha tály ba.

444 A 206. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 95. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(4)445 Aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a bí ró ság en -
ge dé lyez te, a tit kos adat szer zés ered mé nye olyan bûn cse -
lek mény bi zo nyí tá sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge -
dély ben nem je löl tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer -
zés e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei (201. §) ez utób -
bi bûncselekmény tekintetében is fennállnak.

(5) An nak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
mi att a tit kos adat szer zést a bí ró ság en ge dé lyez te, a tit kos
adat szer zés ered mé nye min den el kö ve tõ vel szemben
felhasználható.

(6) Bi zo nyí ték ként nem le het fel hasz nál ni a tit kos adat -
szer zés ered mé nyét, ha a tit kos adat szer zést a 204. §
(3) be kez dé sé nek a) vagy e) pont ja, il le tõ leg a 205. §
(3) be kez dé se alap ján szün tet ték meg, vagy a tit kos adat -
szer zés érin tett je – anél kül, hogy azt a bí ró ság en ge dé lyez -
te vol na – az ügy ben el já ró vé dõ, il le tõ leg olyan sze mély,
aki ta nú ként nem hall gat ha tó ki, vagy a val lo más té telt a
82. § (1) be kez dé se alap ján meg ta gad hat ja.

A tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek fel hasz ná lá sa

206/A. §446 (1) A bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói en -
ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye a
bün te tõ el já rás ban ak kor hasz nál ha tó fel, ha

a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201. §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény tekintetében fennállnak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét kö ve tõ en a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek haladéktalanul ele -
get tett. 

(2) Aki vel szem ben a bí ró ság bûn ül dö zé si cél ból tit kos
in for má ció gyûj tést en ge dé lye zett, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a tit kos in for -
má ció gyûj tés ered mé nye olyan bûn cse lek mény bi zo nyí tá -
sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge dély ben nem je löl -
tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer zés e tör vény ben
meg ha tá ro zott feltételei ez utóbbi bûncselekmény tekin te -
té ben is fennállnak.

(3) An nak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
mi att a tit kos in for má ció gyûj tést a bí ró ság en ge dé lyez te,
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye minden
elkövetõvel szemben felhasználható.

(4) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói, il le tõ leg
igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dély hez kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a bün te tõ el já rás ban akkor hasz nál -
ha tó fel, ha

445 A 206. § (4)–(5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 95. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi (4) be kez dés szá mo zá sát (6) be kez dés re mó -
do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

446 A 206/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 95. §-ának
(3) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201. §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény tekintetében fennállnak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét kö ve tõ en a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek haladéktalanul
eleget tett.

(5) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén is ki zá ró lag az en ge dély ben
meg je lölt sze mély bûn cse lek mé nyé nek bizonyítására
hasz nál ha tó fel.

(6) A bí rói, il le tõ leg igaz ság ügy-mi nisz te ri en ge dély hez 
kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek a bün te tõ el -
já rás ban bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz ná lá sát az
(1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a nyo mo zás el ren de lé sét kö ve tõ en az ügyész
indítványozhatja. Az indítványról a nyomozási bíró ha tá -
roz. 

(7) A bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés
té nyét a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el nö ke iga zol ja. Az iga -
zo lás tar tal maz za a bí ró ság meg je lö lé sét, az en ge déllyel
érin tett ügy szá mát és tár gyát, az érin tett sze mély ne vét, a
tit kos in for má ció gyûj tés en ge dé lye zé sé re irá nyu ló elõter -
jesz tés, illetõleg az engedély kereteit.

VI. Cím
A NYOMOZÁSI BÍRÓ ELJÁRÁSA

A nyo mo zá si bí ró fel ada ta

207. § (1)447 A vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság fel ada -
ta it el sõ fo kon a me gyei bí ró ság el nö ke ál tal ki je lölt bí ró
(nyo mo zá si bíró) látja el.

(2) A nyo mo zá si bí ró dönt
a)448 a vád irat be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság ha tás kö ré be tar -

to zó kény szer in téz ke dé sek kel, az el me ál la pot meg fi gye lé -
sé vel kap cso la tos in dít vá nyok ról, a vé dõ ki zá rá sá ról, il le -
tõ leg az elõ ze tes le tar tóz ta tott pszi chi át ri ai ke ze lés re az
Igaz ság ügyi Meg fi gye lõ és Elmegyógyító Intézetbe tör té -
nõ beutalásáról,

b) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé rõl [203. § (4) és
(6) bek.], meg szün te té sé rõl [205. § (3) bek.], va la mint a
tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé nek bün te tõ el já rás ban
bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel hasz ná lá sá nak lehe tõ sé -
gé rõl [206/A. § (6) bek.],

c) a nyo mo zás meg szün te té sét kö ve tõ en a nyo mo zás
foly ta tá sá nak el ren de lé sé rõl [191. § (3) bek.],

d) az ügyész in dít vá nyá ra a ta nú kü lö nö sen vé det té nyil -
vá ní tá sá ról (97. §),

447 A 207. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 122. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

448 A 207. § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja a 2006: LI. tör vény
96. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

e)449 a 149. § (3) be kez dé se, a 150. § (2) be kez dé se, a
151. § (4) be kez dé se, va la mint a 153. § (2) be kez dé se sze -
rin ti ha tá ro zat el le ni pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat, to váb bá a
151. § (2) be kez dé se sze rin ti ügyé szi ha tá ro zat el le ni pa -
naszt el uta sí tó ha tá ro zat tal szem ben elõ ter jesz tett fe lül bí -
rá la ti in dít vány ról, va la mint a rend bír ság 161. § (6) be kez -
dé se szerinti elzárásra történõ átváltoztatásáról.

(3)450 A nyo mo zá si bí ró a vád irat be nyúj tá sa elõtt az
ügyész in dít vá nyá ra ki hall gat ja a kü lö nö sen vé dett ta nút
és azt a ta nút, aki az éle tét köz vet le nül ve szé lyez te tõ ál la -
pot ban van. A ta nú ki hall ga tá sá nak in dít vá nyo zá sát a ta nú
és az ér de ké ben el já ró ügy véd az ügyész nél kez de mé nyez -
he ti. A nyo mo zá si bí ró is mé tel ten ki hall gat ja a kü lö nö sen
vé dett ta nút, ha ezt a tár gya lás elõ ké szí té se vagy a
tárgyalás során a bíróság elrendeli [268. § (2) bek., 305. §
(3) bek.].

(4) A nyo mo zá si bí ró a vád irat be nyúj tá sa elõtt az
ügyész in dít vá nyá ra ki hall gat ja a ti zen ne gye dik élet évét
be nem töl tött ta nút, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a
tár gya lá son tör té nõ ki hall ga tá sa a fej lõ dé sét ká ro san be fo -
lyá sol ná. A ta nú ki hall ga tá sá nak in dít vá nyo zá sát a tör vé -
nyes kép vi se lõ, a gon do zó és a tanú érdekében eljáró
ügyvéd az ügyésznél kezdeményezheti.

(5)451 Az ügyész, a gya nú sí tott és a vé dõ bi zo nyí tás fel -
vé te lét is in dít vá nyoz hat ja, ha meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy az így meg sze rez he tõ bi zo nyí tá si esz köz a bí ró sá gi
el já rás ban már nem áll na ren del ke zés re, vagy az ad dig ra
je len tõs mér ték ben meg vál toz na, il le tõ leg bi zo nyí tá si esz -
köz jel le gét el ve szí te né. Az ügyész, a gya nú sí tott, a vé dõ,
a ta nú ér de ké ben el já ró ügy véd, va la mint a kis ko rú ta nú
gon do zó ja és tör vé nyes kép vi se lõ je a ta nú nak vagy ki vé te -
les eset ben a gyanúsítottnak a zártcélú távközlõ hálózat
útján történõ kihallgatását is indítványozhatja.

(6)452 A vád irat be nyúj tá sa elõtt az elõ ze tes le tar tóz ta tás
egy éven tú li meg hosszab bí tá sá ra, va la mint az ide ig le nes
kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá ra irá nyu ló el já rást a 
me gyei bí ró ság egyes bí rá ja e Cím ben fog lalt ren del ke zé -
sek szerint folytatja le.

Il le té kes ség

208. § (1) A nyo mo zá si bí ró a me gyei bí ró ság il le té kes -
sé gi te rü le tén lé võ ügyész sé gek ál tal foly ta tott el já rás so -
rán jár el, te kin tet nél kül ar ra, hogy az el já rás alap já ul szol -
gá ló bûn cse lek mény el bí rá lá sa a he lyi bí ró ság vagy a
megyei bíróság hatáskörébe tartozik.

449 A 207. § (2) be kez dé sé nek e) pont ja a 2006: LI. tör vény 96. §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

450 A 207. § (3) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
122. §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.

451 A 207. § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
122. §-ának (4) be kez dé se ik tat ta be.

452 A 207. § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 122. §-ának (5) be kez dé se
ik tat ta be.
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(2) A me gyei bí ró ság el nö ke a me gyei bí ró ság te rü le tén
lé võ több he lyi bí ró sá gon is ki je löl het nyo mo zá si bí rót, és
eb ben az eset ben a nyo mo zá si bí rók il le té kes sé gét a me -
gyei bí ró ság el nö ke ál la pít ja meg. A nyo mo zá si bí ró bi zo -
nyí tá si cse lek mény el vég zé se esetén az illetékességi te rü -
le tén kívül is eljárhat.

Ál ta lá nos el já rá si sza bá lyok

209. § (1) A nyo mo zá si bí ró el já rá sá ra a bí ró sá gi el já rás
ál ta lá nos sza bá lyai az e cím ben fog lalt el té ré sek kel al kal -
ma zan dók. 

(2) Az ügyek egye sí té sé nek és el kü lö ní té sé nek nincs
helye.

(3) Azt az el já rás ban fel me rült bûn ügyi költ sé get, ame -
lyet a 74. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rint az ál lam elõ -
le gez, a nyo mo zá si bí ró ál la pít ja meg, de a meg ál la pí tott
össze get az ügyész elõlegezi.

(4) Ha a nyo mo zá si bí ró azt ész le li, hogy a nyo mo zás
fel füg gesz té sé nek vagy meg szün te té sé nek van he lye, er rõl 
az ügyészt értesíti.

Az ülés

210. § (1) A nyo mo zá si bí ró ülést tart, ha az in dít vány
tár gya

a)453 a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó
kény szer in téz ke dés (129. §, 137. §, 138. §, 138/A. §,
140. §, 146. §) el ren de lé se,

b)454 elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy há zi õri zet meg hosszab -
bí tá sa, és az in dít vány ban a ko ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a
meg hosszab bí tás oka ként új körülményre hivatkoztak,

c) az elõ ze tes le tar tóz ta tás nak az el ren de lé sé tõl szá mí -
tott hat hó na pot meg ha la dó meghosszabbítása,

d)455 óva dék meg ál la pí tá sa (147. §),
e) el me ál la pot meg fi gye lé sé nek (107. §) el ren de lé se,
f) bi zo nyí tá si cse lek mény el vég zé se [207. § (3)–(5)

bek.].
(2)456 Az ülés mel lõz he tõ, ha az in dít vány tár gya el me -

ál la pot meg fi gye lé sé nek el ren de lé se, és azon a gya nú sí tott 
az egész sé gi ál la po ta mi att nem je len het meg, il le tõ leg a
jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len, to váb bá ha az in dít vány
tár gya óva dék meg ál la pí tá sa, és az elõ ze tes le tar tóz ta tás
el ren de lé se a 129. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg -
ha tá ro zott okán kí vül más okon is ala pult.

453 A 210. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 97. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

454 A 210. § (1) be kez dé sé nek b) pont ját a 2006: LI. tör vény 97. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi b)–e) pon tok je lö lé sét c)–f) pon -
tok ra mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

455 A 210. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 97. §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

456 A 210. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 97. §-ának (4) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) A nyo mo zá si bí ró az ira tok alap ján dönt
a) az (1) be kez dés ben fel nem so rolt kér dé sek ben,
b) ha az ülést a (2) be kez dés alap ján mel lõ zi,
c) ha az in dít vány nem az ar ra jo go sult tól szár ma zik.
(4) A nyo mo zá si bí ró – ha ez szük sé ges – a (3) be kez -

dés ben fel so rolt ese tek ben is ülést tart.

211. § (1)457 A nyo mo zá si bí ró meg ha tá roz za az ülés ha -
tár nap ját. Ha az in dít ványt az ügyész ter jesz tet te elõ, azt
meg kül di a gya nú sí tott nak, a vé dõ nek, to váb bá gon dos ko -
dik a gya nú sí tott nak a nyo mo zá si bí ró elõt ti meg je le né sé -
rõl, az ülés ha tár nap já ról és he lyé rõl ér te sí ti a vé dõt. Ha az
in dít ványt nem az ügyész ter jesz tet te elõ, azt a nyo mo zá si
bí ró meg kül di a gya nú sí tott nak, a vé dõ nek, in téz ke dik a
szük sé ges ira tok be szer zé se iránt, to váb bá az ülés ha tár -
nap já ról és helyérõl értesíti az indítványozót, az ügyészt, a
gyanúsítottat és a védõt.

(2) Ha az ülé sen az in dít vá nyo zó nem je le nik meg, ezt
úgy kell te kin te ni, hogy az in dít ványt vissza von ta. Ha az
in dít vány tár gya az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés el -
ren de lé se, és a gya nú sí tott az ál la po ta mi att nem je len het
meg, vagy a jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len, az ülés a védõ 
távollétében nem tartható meg.

(3) Az ülé sen az in dít vá nyo zó az in dít ványt meg ala po zó 
bi zo nyí té ko kat írás ban elõ ter jesz ti, vagy szó ban elõ ad ja.
A je len le võk nek mó dot kell ad ni ar ra, hogy az in dít vá nyo -
zó bi zo nyí té ka it – a 186. § ke re tei kö zött – meg is mer jék.
Ha az ér te sí tett nem je lent meg, de az ész re vé te lét írás ban
benyújtotta, ezt a nyomozási bíró ismerteti.

(4)458 A nyo mo zá si bí ró meg vizs gál ja, hogy az in dít -
vány tör vé nyi elõ fel té te lei fenn áll nak-e, nincs-e aka dá lya
a bün te tõ el já rás nak, és az in dít vány meg ala po zott sá ga
iránt nem tá maszt ha tók-e éssze rû ké te lyek. A 210. §
(1) be kez dé sé nek a)–d) pont ja ese tén a vizs gá lat ki ter jed a
gyanúsított személyi körülményeire is.

(5)459 A nyo mo zá si bí ró az ülést zárt cé lú táv köz lõ há ló -
zat út ján is meg tart hat ja. Az ülé sen vé dõ rész vé te le kö te le -
zõ, a vé dõ nek az ülés tar ta ma alatt a gya nú sí tot tal azo nos
he lyen kell tar tóz kod nia. A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján
tör té nõ ülés re a 244/A–244/D. § rendelkezéseit kell al kal -
maz ni. 

Bi zo nyí tá si cse lek mény el vég zé se ülé sen

212. § (1) A bi zo nyí tá si cse lek mény el vég zé sé re vo nat -
ko zó in dít vány elõ ter jesz tõ je gon dos ko dik a bi zo nyí tás fel -
vé tel el vég zé sé nek fel té te le i rõl. Ha az ülés a nyo mo zá si
bí ró hi va ta los he lyi sé gé ben nem tart ha tó meg, az in dít -
vány ban az ülés helyét meg kell jelölni.

457 A 211. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 98. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

458 A 211. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
98. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

459 A 211. § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 124. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.
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(2) A nyo mo zá si bí ró az ülés kez de tén a bi zo nyí tá si cse -
lek mény el vég zé sé re vo nat ko zó in dít vány ról in do kolt
végzéssel határoz.

213. § (1) Az olyan ta nú ki hall ga tá sán, aki nek éle tét
köz vet len ve szély fe nye ge ti, vagy meg ala po zot tan fel te he -
tõ, hogy a tár gya lá son nem je len het meg (87. §), a gya nú sí -
tott és vé dõ je, va la mint a ta nú ér de ké ben el já ró ügy véd je -
len le het, ki vé ve, ha ezt a ta nú ál la po ta nem te szi le he tõ vé.
Eb ben az eset ben a gya nú sí tot tat és a vé dõt az ülés rõl utó -
lag kell ér te sí te ni az zal, hogy az ülésrõl készült jegy zõ -
köny vet az ügyésznél megtekinthetik.

(2)460 A kü lö nö sen vé dett ta nú ki hall ga tá sá nál a nyo mo -
zá si bí rón, a jegy zõ könyv ve ze tõn és – ha szük sé ges – a tol -
má cson kí vül csak az ügyész és a ta nú ér de ké ben el já ró
ügy véd le het je len. A kü lö nö sen vé dett ta nú ki hall ga tá sa
so rán a nyo mo zá si bí ró nak fel kell tár nia, és szük ség ese -
tén a nyo mo zó ha tó ság köz re mû kö dé sé vel vagy más mó -
don el len õriz nie kell a ta nú sza va hi he tõ sé gét, tu do má sá -
nak meg bíz ha tó vol tát, és azo kat a kö rül mé nye ket, ame -
lyek val lo má sa hi telt-ér dem lõ sé gét be fo lyá sol hat ják. Az
így szer zett ada to kat a ki hall ga tás ról ké szült jegy zõ könyv -
ben fel kell tün tet ni. A jegy zõ könyv rõl ki vo na tot kell ké -
szí te ni, amely a je len lé võk kö zül csak a nyo mo zá si bí ró és
az ügyész ne vét, a ta nú kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tá sá nak
té nyét és a kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott ta nú val lo má sát
tar tal maz za. A nyo mo zá si bí ró gon dos ko dik ar ról, hogy a
kü lö nö sen vé dett ta nú sze mé lyé re és tar tóz ko dá si he lyé re
a val lo má sá ról ké szült jegy zõ köny vi ki vo nat alap ján ne le -
hes sen kö vet kez tet ni. A jegy zõ köny vi ki vo na tot az ügyész 
ré szé re át kell ad ni. A jegy zõ köny vi kivonatnak a vádirat
benyújtásáig történõ elkülönített, zárt kezelésérõl az
ügyész gondoskodik. A jegyzõkönyvi kivonatot a vádirat
benyújtásáig az ügyészen kívül a nyomozó hatóság is mer -
he ti meg.

(3) A ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú ki hall -
ga tá sá nál a (2) be kez dés ben fel so rol ta kon kí vül a ta nú tör -
vé nyes kép vi se lõ je és gon do zó ja is je len le het. A ta nú ki -
hall ga tá sá ról a gya nú sí tot tat és a vé dõt utó lag kell ér te sí te -
ni az zal, hogy a ki hall ga tás ról készült jegyzõkönyvet az
ügyésznél megtekinthetik.

(4) A nyo mo zá si bí ró – in dít vány ra – el ren del he ti a ta nú
ki hall ga tá sá nak kép- vagy hang fel ve võ vel, il let ve egyéb
be ren de zés sel tör té nõ rög zí té sét. A fel vé tel a jegy zõ köny -
vet nem pó tol ja. A fel vé tel rõl ké szült má so la ton a ta nú
sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá ra al kal mas egye di
tu laj don sá gai (pl. arc kép, hang) tech ni kai úton tor zít ha tók. 
Ha a fel vé tel kü lö nö sen vé dett, vagy olyan ta nú ki hall ga tá -
sá ról ké szült, aki nek a sze mé lyi ada ta it zár tan ke ze lik, a
zárt kezelésre vonatkozó rendelkezéseket az ilyen  fel vé -
telre is alkalmazni kell.

460 A 213. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 125. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

A ha tá ro zat

214. § (1) A nyo mo zá si bí ró – ha e tör vény más képp
nem ren del ke zik – az in dít vány elõ ter jesz té sé tõl szá mí tott
há rom na pon be lül in do kolt vég zés sel ha tá roz, amely ben
az in dít vány nak helyt ad, rész ben ad helyt, vagy azt el uta -
sít ja. Az in do ko lás tar tal maz za az in dít vány lé nye gét, az
el já rás alap já ul szol gá ló bûn cse lek mény rö vid le írá sát és
mi nõ sí té sét, az in dít vány tör vé nyi fel té te le i nek fenn ál lá sát 
vagy azok hi á nyá ra va ló uta lást. Ha a nyo mo zá si bí ró az
in dít ványt elutasította, változatlan alapon újabb indítvány
elõterjesztésének nincs helye.

(2) A ha tá ro za tot az ügyésszel, az in dít vá nyo zó val és – a 
207. § (2) be kez dé sé nek b) pont ját és (3) be kez dé sét ki vé -
ve – az zal kell kö zöl ni, aki re az ren del ke zést tar tal maz.
A gya nú sí tot tal kö zölt ha tá ro za tot a védõvel is közölni
kell.

(3) A ha tá ro za tot az ülé sen ki hir de tés út ján kell kö zöl ni. 
Ha a nyo mo zá si bí ró az ira tok alap ján dön tött, a ha tá ro za -
tot az írás ba fog la lást kö ve tõ en nyom ban kéz be sí te ni kell.
A 207. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja és (3) be kez dé se ese -
tén a kéz be sí tés re a 70. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja az
irányadó.

Jog or vos lat

215. § (1) A nyo mo zá si bí ró ha tá ro za ta el len az je lent het 
be fel leb be zést, aki vel a ha tá ro za tot kö zöl ték. A ki hir de tés 
út ján kö zölt ha tá ro zat el le ni fel leb be zést a ki hir de tés után
nyom ban be kell je len te ni. Az a jo go sult, aki a ha tá ro zat
ki hir de té sén nem vett részt, a fel leb be zé sét az ülés tõl szá -
mí tott há rom na pon be lül je lent he ti be. A kéz be sí tés út ján
kö zölt ha tá ro zat el len a fel leb be zést a jogosult a kéz be sí -
tés tõl számított három napon belül jelentheti be.

(2) A nyo mo zá si bí ró a ha tá ro zat el le ni fel leb be zést a
nyi lat ko za tok be ér ke zé sét, il le tõ leg a fel leb be zé si ha tár idõ 
le jár tát kö ve tõ en ha la dék ta la nul a fel leb be zés el bí rá lá sá ra
illetékes megyei bíróságnak küldi meg.

(3)461 A fel leb be zést a me gyei bí ró ság má sod fo kú ta ná -
csa ta nács ülé sen bírálja el.

(4) Nincs he lye fel leb be zés nek
a) a 207. § (2) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti, a vád irat

be nyúj tá sa elõtt a bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó kény szer in -
téz ke dé sek kö zül a 149. § (6) és (8) be kez dé sé vel, a 151. §
(3) és (6) be kez dé sé vel és a 153. § (2) be kez dé sé vel kap -
cso la tos indítványokról hozott határozat,

b) a 207. § (2) be kez dé sé nek b) és e) pont já ra és (3)–(4)
be kez dé sé re vo nat ko zó határozat,

c) a 212. § (2) be kez dé se sze rin ti ha tá ro zat
el len.

461 A 215. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 126. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.
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(5)462 Fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt ha tó a sze -
mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz -
ke dés el ren de lé se. A sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy
kor lá to zó kény szer in téz ke dés meg szün te té se mi att be je -
len tett ügyé szi fel leb be zés – fel té ve, hogy a meg szün te tést
nem az ügyész indítványozta – halasztó hatályú.

(6) A (4) be kez dés ben írt ha tá ro za tok el le ni fel leb be zés, 
to váb bá a jog erõs ha tá ro zat el le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a nyomozási bíró  mellõz -
heti. 

X. Fe je zet
A VÁDEMELÉS

In téz ke dés az ira tok is mer te té se után

216. §463 (1) Az ügyész, ha a 193. § (1) be kez dé se sze -
rin ti el já rá si cse lek ményt ma ga vé gez te, en nek meg tör tén -
te után, ha pe dig azt a nyo mo zó ha tó ság vé gez te, az ira tok
hoz zá ér ke zé sét kö ve tõ har minc na pon be lül az ügy ira ta it
meg vizs gál ja, és en nek ered mé nyé hez ké pest

a) to váb bi nyo mo zá si cse lek ményt vé gez het, vagy az
el vég zé sé rõl ren del kez het,

b) a nyo mo zást fel füg geszt he ti,
c) a nyo mo zást meg szün tet he ti,
d) vá dat emel, vagy ha tá roz a vád eme lés rész be ni mel lõ -

zé sé rõl, il le tõ leg a vád eme lés el ha lasz tá sá ról.
[d) az ügyet köz ve tí tõi el já rás ra utal hat ja, il let ve a vád -

eme lés el ha lasz tá sá ról ha tá roz hat,
e) vá dat emel, vagy ha tá roz a vád eme lés rész be ni mel lõ -

zé sé rõl.]464

[(2) Ha az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy a 
vád eme lés el ha lasz tá sá ról va ló dön tés hez párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el, a párt fo gó fel -
ügye lõi vé le mény el ké szí té sé nek ide je az (1) be kez dés sze -
rin ti ha tár idõ be nem szá mít be le.]465

(2) [(3)] Az (1) be kez dés ben meg je lölt ha tár idõt az
ügyész ség ve ze tõ je ki vé te les eset ben har minc nap pal meg -
hosszab bít hat ja. Nagy ter je del mû ügy ben az ügyész ség
ve ze tõ jé nek ja vas la tá ra a fe let tes ügyész ki vé te le sen en nél
hosszabb – leg fel jebb ki lenc ven na pos – ha tár idõt is en ge -
dé lyez het. A ha tár idõt az (1) be kez dés a) pont já ban sza bá -
lyo zott esetben a nyomozási cselekmény elvégzésétõl kell
számítani.

462 A 215. § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
99. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

463 A 216. § a 2002: I. tör vény 127. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
464 A 216. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 100. §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. Az e) pon tot a 2006: LI. tör vény
100. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A 2006:  LI. tör vény 285. §-ának (3) be -
kez dé se alap ján a ren del ke zé sek 2007. ja nu ár 1. nap ján lép nek ha tály ba.

465 A 216. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 100. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben a (2)–(3) be kez dés szá mo zá sát (3)–(4) be kez dés re mó do sí -
tot ta. A ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) [(4)] Ha az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti  nyomo -
zási cse lek mény el vég zé se után az ügyész vá dat emel, ezt
meg elõ zõ en a nyo mo zá si cse lek mény rõl ké szült ira tok
meg is me ré sé nek le he tõ sé gét a 193. § sze rint biz to sít ja a
gya nú sí tott nak és a vé dõ nek. Más eset ben az ira tok meg is -
me ré sé nek le he tõ sé gét a gya nú sí tott vagy a védõ indít vá -
nyá ra kell biztosítani.

[(5) Az ügyész a vád eme lés rész be ni mel lõ zé sé rõl
(220. §), a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás ról vagy an nak meg -
ta ga dá sá ról [221/A. § (4) bek.], a vád eme lés el ha lasz tá sá -
ról (222. §), a párt fo gói vé le mény be szer zé sé rõl [224. §
(1) bek.], a vád eme lés el ha lasz tá sa után az el já rás meg -
szün te té sé rõl [226. § (1)–(2) bek.], va la mint az e fe je zet
sze rin ti ügyé szi ha tá ro za tok el le ni jog or vos lat el bí rá lá sá -
ról a vád eme lés sza ka szá ban [228. § (3) bek.] határozatot
hoz.]466

A vád irat

217. § (1) Az ügyész vád irat nak a bí ró ság hoz va ló be -
nyúj tá sá val emel vádat.

(2) A gya nú sí tot tat az ügyész szük ség ese tén a vád eme -
lés elõtt ki hall gat ja.

(3) A vád irat tar tal maz za

a) a vád lott nak a 117. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze -
mé lyi adatait,

b) a vád tár gyá vá tett cse lek mény le írá sát,

c) a vád tár gyá vá tett cse lek mény nek a Btk. sze rin ti mi -
nõ sí té sét,

d) az el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges kü lön tör vé nyi
fel té tel (ma gán in dít vány, fel je len tés, kí vá nat, men tel mi
jog vagy men tes ség fel füg gesz té se, hoz zá já ru lás a bün te -
tõ el já rás megindításához) meglétét,

e)467 a bí ró ság ha tás kö ré re és il le té kes sé gé re vo nat ko zó
jog sza bá lyok meg je lö lé sét, to váb bá a vád ira tot be nyúj tó
ügyész ha tás kö ré re, il le tõ leg il le té kes sé gé re vonatkozó
szabályokra való utalást,

f) a bün te tés ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra
vo nat ko zó in dít ványt, ha az ügyész nem vesz részt a
tárgyaláson,

g) a be je len tett pol gá ri jo gi igényt, to váb bá az egyéb in -
dít vá nyo kat,

h) a tár gya lás ra idé zen dõk és az ar ról ér te sí ten dõk in dít -
vá nyo zá sát,

i) a bi zo nyí tá si esz kö zök meg je lö lé sét, va la mint azt,
hogy mely tény bi zo nyí tá sá ra szolgálnak,

j) a tár gya lá son va ló bi zo nyí tás fel vé te lé nek sor rend jé re 
vo nat ko zó indítványt.

466 A 216. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 100. §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

467 A 217. § (3) be kez dé sé nek e) pont ja a 2002: I. tör vény 128. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.
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218. § (1)468 Ha a gya nú sí tott a vád irat be nyúj tá sa kor a
sze mé lyi sza bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val já ró
kény szer in téz ke dés ha tá lya alatt áll, és az ügyész en nek
fenn tar tá sát in do kolt nak tart ja, a kény szer in téz ke dés fenn -
tar tá sá ra in dít ványt tesz. Ha az ügyész az elõ ze tes le tar tóz -
ta tás fenn tar tá sát in dít vá nyoz za, és a nyo mo zás so rán az
elõ ze te sen le tar tóz ta tott kor lá to zá sok nak volt alá vet ve, az
in dít vány ban ki kell térni arra, hogy az ügyész mely kor lá -
to zá sok fenntartását látja indokoltnak.

(2) Ha a vád lott a gyer me ke sé rel mé re szán dé kos bûn -
cse lek ményt kö ve tett el, az ügyész a vád irat ban in dít vá -
nyoz hat ja, hogy a bí ró ság a vád lott szü lõi fel ügye le ti jogát
szüntesse meg.

(3) Az ügyész a vád irat ban a vád lot tal szem ben pol gá ri
jo gi igényt ter jeszt het elõ.

(4)469 Ha a vád eme lés ká bí tó szer rel vissza élés (Btk.
282–282/C. §) mi att tör té nik, és a gya nú sí tot tal szem ben
ko ráb ban in dult bün te tõ el já rást a bí ró ság a 266. § (6) be -
kez dé se alap ján fel füg gesz tet te, a vád irat ban  indítvá -
nyozni kell az el já rás foly ta tá sát [266. § (7) bek.] és az
ügyek egyesítését.

219. § (1)470 A vád ira tot annyi pél dány ban kell be nyúj -
ta ni, hogy a bí ró ság nak, va la mennyi vád lott nak és vé dõ -
nek egy-egy pél dány jus son. A vád irat bí ró sá gi pél dá nyá -
hoz csa tol ni kell a vád eme lés alap já ul szol gá ló mind azon
ira tot, ame lyet az ügyész a gya nú sí tott nak, il let ve a vé dõ -
nek is mer te tés re az el já rás vé gén át adott, valamint a tárgyi
bizonyítási eszközöket.

(2) Ha a ta nú ne vé nek, il le tõ leg ada ta i nak zárt ke ze lé sét
ren del ték el, a tár gya lás ra idé zen dõ ta nú ne vét, il let ve
 adatait nem a vád irat ban, ha nem kü lön zárt iratban kell kö -
zöl ni. 

(3)471 Ha a vád lott a ma gyar nyel vet nem is me ri, a vád -
irat e vád lott ra vo nat ko zó ré szét a vád lott anya nyel vé re,
re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vé re, il le tõ leg ké ré sé re az
ál ta la ko ráb ban is mert ként meg je lölt, az el já rás ban ko ráb -
ban hasz nált más nyelv re le kell for dí ta ni, és azt így kell a
bírósághoz benyújtani.

(4)472 Ha az ügyész a kü lö nö sen vé dett ta nú val lo má sát a 
bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni, a
kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott ta nú ki hall ga tá sá ról ké szült 
jegy zõ könyv-ki vo na tot csa tol ja a vád eme lés alap já ul szol -
gá ló ira tok hoz, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er rõl, va la mint e
csa tolt irat meg te kin té sé nek le he tõ sé gé rõl ér te sí ti.473 Ha

en nek az irat nak a csa to lá sa a nyo mo zás ira ta i nak meg is -
me ré se (193. §) után tör tént, a gya nú sí tot tat és a védõt
errõl értesíteni kell, és lehetõséget kell adni az utóbb
csatolt irat megismerésére.

(5) A kü lö nö sen vé det té nyil vá ní tott ta nú ki hall ga tá sá -
ról ké szült jegy zõ könyv-ki vo nat a nyo mo zás ira ta i hoz tör -
té nõ csa to lást kö ve tõ en az ok irat ra (116. §) vo nat ko zó sza -
bá lyok sze rint használható fel bizonyítékként.

(6) A vád eme lés rõl a sér tet tet ér te sí te ni kell.

A vád eme lés rész be ni mel lõ zé se

220. § (1) Az ügyész ha tá ro zat tal mel lõz he ti a vád eme -
lést az olyan bûn cse lek mény mi att, amely nek a vád tár gyá -
vá tett je len tõ sebb sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs -
ség re vo nás szem pont já ból nincs je len tõ sé ge. Er re a vád -
irat ban utal ni kell, és a vád eme lés rész be ni mellõzését a
sértettel közölni kell.

(2)474 Az zal a bûn cse lek ménnyel kap cso lat ban, amely
mi att az ügyész a vád eme lést mel lõz te, a bûn ügyi költ sé get 
az állam viseli.

221. §475 Az ügyész a ha tá ro zat ban tá jé koz tat ja a sér tet -
tet, hogy a pol gá ri jo gi igé nyét egyéb tör vé nyes úton ér vé -
nye sít he ti, va la mint, hogy an nak a cse lek mény nek a te kin -
te té ben, amely mi att a vád eme lést rész ben mel lõz te, pót -
ma gán vád nak van he lye.

[A köz ve tí tõi el já rás476

221/A. § (1) A köz ve tí tõi el já rás a sze mély el le ni (Btk.
XII. fe je zet I. és III. cím), a köz le ke dé si (Btk. XIII. fe je zet),
il le tõ leg a va gyon el le ni (Btk. XVIII. fe je zet), öt évi sza bad -
ság vesz tés nél nem sú lyo sab ban bün te ten dõ bûn cse lek -
mény mi att in dult bün te tõ el já rás tar ta ma alatt, a gya nú sí -
tott vagy a sér tett in dít vá nyá ra, il le tõ leg ön kén tes hoz zá já -
ru lá suk kal al kal maz ha tó el já rás.

(2) A köz ve tí tõi el já rás cél ja, hogy a bûn cse lek mény kö -
vet kez mé nye i nek jó vá té te lét és a gya nú sí tott jö võ be ni jog -
kö ve tõ ma ga tar tá sát elõ se gít se. A köz ve tí tõi el já rás ban
ar ra kell tö re ked ni, hogy a gya nú sí tott és a sér tett kö zött –
a gya nú sí tott te vé keny meg bá ná sát meg ala po zó – meg ál -
la po dás jöj jön lét re. Az ügy köz ve tí tõi el já rás ra uta lá sá -
nak a bün te tõ el já rás alatt egy alkalommal van helye.

474 A 220. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 102. §-a ik tat ta be, egy ben
az ad di gi 220. § ren del ke zé se az (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

475 A 221. § a 2002: I. tör vény 131. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A 221. §
ere de ti al cí me a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé se alap ján ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba.

476 A 221/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 103. §-a ik tat ta
be. A 2006: LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del ke zés
2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.
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468 A 218. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
129. §-a ik tat ta be.

469 A 218. § (4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 56. §-ának (1) be kez dé se
ik tat ta be.

470 A 219. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 130. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

471 A 219. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 130. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

472 A 219. § (4)–(6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 130. §-ának (3)  bekez -
dése ik tat ta be.

473 A 219. § (4) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
101. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.



(3) Az ügyész hi va tal ból, vagy a gya nú sí tott, a vé dõ, il -
le tõ leg a sér tett in dít vá nyá ra az el já rást leg fel jebb hat hó -
na pi idõ tar tam ra fel füg gesz ti, és az ügyet köz ve tí tõi el já -
rás ra utal ja, ha

a) a Btk. 36. §-a alap ján az el já rás meg szün te té sé nek
vagy a bün te tés kor lát lan eny hí té sé nek le het he lye,

b) a gya nú sí tott a nyo mo zás so rán be is me rõ val lo mást
tett, vál lal ja, és ké pes a sér tett ká rát meg té rí te ni vagy a
bûn cse lek mény ká ros kö vet kez mé nye it más mó don a sér -
tett nek jó vá ten ni,

c) a gya nú sí tott és a sér tett is hoz zá já rult a köz ve tí tõi el -
já rás le foly ta tá sá hoz, va la mint

d) a bûn cse lek mény jel le gé re, az el kö ve tés mód já ra és a
gya nú sí tott sze mé lyé re te kin tet tel a bí ró sá gi el já rás le foly -
ta tá sa mel lõz he tõ, vagy meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a
bí ró ság a te vé keny meg bá nást a bün te tés ki sza bá sa so rán
ér té kel ni fog ja.

(4) A köz ve tí tõi el já rás tár gyá ban ho zott ha tá ro za tot a
sér tet tel, a fel je len tõ vel és a ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ -
jé vel, va la mint a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá ra ha tás -
kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ me gyei (fõ vá ro si)
igaz ság ügyi hi va tal lal is kö zöl ni kell. Az el já rást fel füg -
gesz tõ és a köz ve tí tõi el já rást el ren de lõ ha tá ro zat el len
nincs he lye jog or vos lat nak.

(5) A gya nú sí tott nak és a sér tett nek a köz ve tí tõi el já rás
so rán tett, az el já rás alap já ul szol gá ló cse lek mény re vo -
nat ko zó nyi lat ko za ta bi zo nyí tá si esz köz ként nem hasz nál -
ha tó fel. A köz ve tí tõi el já rás ered mé nyét nem le het a gya -
nú sí tott ter hé re ér té kel ni.

(6) A köz ve tí tõi el já rást a köz ve tí tõi te vé keny sé get vég zõ 
párt fo gó fel ügye lõ foly tat ja le; a köz ve tí tõi el já rás rész le -
tes sza bá lya it kü lön tör vény ál la pít ja meg.

(7) Ha a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes, és a Btk. 36. §-a
(1) be kez dé se al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el -
já rást meg szün te ti; ha a Btk. 36. §-a (2) be kez dé se al kal -
ma zá sá nak le het he lye, vá dat emel. Ha a gya nú sí tott a köz -
ve tí tõi el já rás ered mé nye ként lét re jött meg ál la po dás tel je -
sí té sét meg kezd te, de a bün tet he tõ sé ge nem szûnt meg, az
ügyész a há rom évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel
bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att a vád eme lést egy év tõl
két évig ter je dõ idõ re el ha laszt hat ja.]

A vád eme lés el ha lasz tá sa

222. § (1) Az ügyész a vád eme lés he lyett há rom évi sza -
bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény mi att – a bûn cse lek mény sú lyá ra, és a
rend kí vü li eny hí tõ kö rül mé nyek re te kin tet tel – a vád eme -
lést egy év tõl két évig ter je dõ idõ re ha tá ro zat tal el ha laszt -
hat ja, ha en nek a gya nú sí tott jö võ be ni magatartásában
mutatkozó kedvezõ hatása feltételezhetõ.

(2)477 Ha a Btk. 283. §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ -
sé get meg szün te tõ ok ból az el já rás meg szün te té sé nek le -

het he lye, az ügyész a vád eme lést egy évi idõ tar tam ra el -
ha laszt ja, ha a ká bí tó szer-él ve zõ gya nú sí tott vál lal ja a ká -
bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen, ká bí tó szer-hasz -
ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy megelõzõ-felvilágosító
szolgáltatáson való részvételt.

(3) Az ügyész a vád eme lést tar tás el mu lasz tá sá nak vét -
sé ge mi att egy év re el ha laszt ja, ha et tõl az el mu lasz tott kö -
te le zett ség teljesítése várható.

223. § (1) A vád eme lés a 222. § (1) be kez dé se alap ján
nem ha laszt ha tó el, ha a gya nú sí tott

a) több szö rös vissza esõ,

b)478 a szán dé kos bûn cse lek ményt a sza bad ság vesz tés
fel füg gesz té sé nek pró ba ide je alatt vagy a szán dé kos bûn -
cse lek mény el kö ve té se mi att vég re haj tan dó sza bad ság -
vesz tés re íté lé se után, a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak 
befejezése elõtt követte el.

(2) Ha a Btk. az el já rás meg in du lá sát kö ve tõ ma ga tar -
tás tól te szi füg gõ vé a bün tet he tõ ség meg szû né sét, a vád -
eme lés el ha lasz tá sá nak csak az e tör vény ben meg ha tá ro -
zott esetben van helye.

Meg hall ga tás a vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt479

[Meg hall ga tás a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás
és a vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt]480

224. § (1)481 Az ügyész – ha a vád eme lés el ha lasz tá sa
mel lett ma ga tar tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sát vagy kö te le -
zett ség elõ írá sát lát ja szük sé ges nek – a vád eme lés el ha -
lasz tá sa elõtt párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét
ren de li el, majd en nek el ké szül te után a gya nú sí tot tat meg -
hall gat ja. A meg hall ga tás so rán – te kin tet tel a párt fo gói
vé le mény ben fog lal tak ra is – tisz táz ni kell, hogy a gya nú -
sí tott a ki lá tás ba he lye zett ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar -
tá sát és kö te le zett sé gek tel je sí té sét vállalja-e és képes-e
teljesíteni. Ha ez szükséges, a pártfogó felügyelõ is meg -
hall gat ha tó. 

(2)482 A 225. § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont já ban írt
kö te le zett sé gek a gya nú sí tott és a sér tett hoz zá já ru lá sá val,
a c) és d) pont já ban írt kö te le zett sé gek a gya nú sí tott
hozzájárulásával írhatók elõ.

478 A 223. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2002: I. tör vény 133. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

479 Az al cí met a 2002: I. tör vény 134. §-a ál la pí tot ta meg.
480 A 224. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 104 §-ának (1) be kez dé -

sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006: LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se
alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

481 A 224. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 57. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

482 A 224. § (2) és (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 134. §-a ál la pí tot ta
meg.
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477 A 222. § (2) be kez dé se a 2003: II. tör vény 56. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.



(3) A 225. § (2) be kez dé sé nek a) és b) pont ja ese tén az
ügyész a sér tet tet is meg hall gat ja; a sér tett meg hall ga tá sa
mel lõz he tõ, ha a hoz zá já ru lá sá ról ko ráb ban nyi lat ko zott.
A sér tett hoz zá já ru lá sá nak hi á nya nem aka dá lya an nak,
hogy a kár té rí té si, il let ve a sér tett nek tel je sí ten dõ jó vá té te -
li kö te le zett ség elõ írá sa nél kül az ügyész a vád eme lést
elhalassza, ha annak feltételei enélkül is fennállnak.

[(4) Az ügyész a köz ve tí tõi el já rás ra uta lás fel té te le i nek
vizs gá la ta cél já ból – szük ség ese tén a gya nú sí tott ra vo nat -
ko zó párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé se után – meg -
hall gat ja a gya nú sí tot tat és a sér tet tet. Ha ez szük sé ges, a
párt fo gó fel ügye lõ is meg hall gat ha tó.]483

Ma ga tar tá si sza bá lyok meg ál la pí tá sa a vád eme lés
el ha lasz tá sa ese tén484

225. § (1) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló
ha tá ro za tá ban el ren de li a gya nú sí tott párt fo gó fel ügye le -
tét, a gya nú sí tot tat ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra
vagy más kö te le zett sé gek tel je sí té sé re kö te lez he ti. A ma -
ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sát és a kö te le zett sé gek tel je -
sí té sét a párt fo gó – a párt fo gó fel ügye let vég re haj tá sá ra
vo nat ko zó jog sza bá lyok sze rint – el len õr zi és se gí ti. A
párt fo gó e feladatainak a teljesítéséhez más szervek és
szervezetek segítségét is igénybe veheti.

(2) Az ügyész a gya nú sí tott ré szé re kö te le zett ség ként ír -
hat ja elõ, hogy

a) rész ben vagy egész ben té rít se meg a sér tett nek a bûn -
cse lek ménnyel oko zott kárt,

b) más mó don gon dos kod jék a sér tett nek adan dó jó vá té -
tel rõl,

c) meg ha tá ro zott cél ra anya gi jut ta tást tel je sít sen, vagy
a köz szá má ra mun kát vé gez zen (a köz ja vá ra tel je sí tett
jóvátétel),

d) pszi chi át ri ai vagy al ko hol füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze -
lés ben vegyen részt.

(3)485 Az ügyész a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ma -
ga tar tá si sza bá lyok és kö te le zett sé gek kö zül töb bet is, il le -
tõ leg a fel so rol ta kon kí vül más ma ga tar tá si sza bályt is
meg ál la pít hat vagy más kötelezettséget is elõírhat.

(4)486 A 222. § (2) be kez dé se ese tén kö te le zett ség ként
elõ kell ír ni a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé sen,
ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy meg elõ -
zõ- fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son va ló tör té nõ rész vé telt.487

483 A 224. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 104. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del ke -
zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

484 A 225. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 135. §-a ál la pí tot ta meg.
485 A 225. § (3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 58. §-ának (1) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
486 A 225. § (4) be kez dé se a 2003: II. tör vény 58. §-ának (2) be kez dé sé vel

meg ál la pí tott szö veg.
487 Lásd a 26/2003. (IV. 9.) ESZCSM–GYISM együt tes ren de le tet.

(5) A vád eme lést el ha lasz tó ha tá ro za tot a sér tet tel, a fel -
je len tõ vel és a ma gán in dít vány elõ ter jesz tõ jé vel is kö zöl ni 
kell. A sér tett a vád eme lés el ha lasz tá sá ról dön tõ ha tá ro zat
el len jog or vos lat tal él het.

El já rás a vád eme lés el ha lasz tá sa után

226. § (1) Az ügyész az el já rást a vád eme lés el ha lasz tá -
sá nak le jár tá tól szá mí tott har minc na pon be lül meg szün te -
ti, ha a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma eredményesen
telt el.

(2)488 Az el já rást a vád eme lés el ha lasz tá sa tar ta má nak
el tel te elõtt is meg kell szün tet ni, ha a ká bí tó szer-él ve zõ
gya nú sí tott iga zol ja, hogy leg alább hat hó na pig fo lya ma -
tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó -
szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré sze sült vagy
meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett részt, il let ve,
ha a tar tás el mu lasz tá sa vét sé gé nek gya nú sí tott ja a tar tá si
kö te le zett sé gét tel je sí tet te. [to váb bá, ha a gya nú sí tott a
köz ve tí tõi el já rás ban vál lalt kö te le zett sé ge i nek eleget
tett.]489

(3)490 Ha az ügyész az (1), il let ve a (2) be kez dés alap ján
meg szün te ti az el já rást, kö te le zi a ter hel tet a bûn ügyi költ -
ség meg fi ze té sé re. Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik ar ra a 
bûn ügyi költ ség re, amely nek vi se lé sé re e tör vény alapján
mást kell kötelezni.

227. § (1) Az ügyész vá dat emel, ha
a) a gya nú sí tott a ha tá ro zat el len pa nasszal él, és a nyo -

mo zás meg szün te té sé nek fel té te lei nincsenek meg,
b) a gya nú sí tot tal szem ben a vád eme lés el ha lasz tá sá nak

tar ta ma alatt el kö ve tett szán dé kos bûn cse lek mény miatt
vádat emelnek,

c) a gya nú sí tott a ma ga tar tá si sza bá lyo kat sú lyo san
meg sze gi, vagy a kö te le zett sé gét nem teljesíti,

d)491 a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma alatt ál la pít -
ják meg, hogy a vád eme lés el ha lasz tá sa a 223. §-ban meg -
ha tá ro zott va la mely ki zá ró ok ellenére történt.

(2)492 A 222. § (3) be kez dé se ese tén vád eme lés nek csak
az ott írt kö te le zett ség el mu lasz tá sa ese tén van helye.

(3) Ha vád eme lés re az (1) be kez dés c) pont já ban meg -
ha tá ro zott ok ból ke rül sor, az ügyész a gya nú sí tot tat a vád -
eme lés elõtt meghallgatja.

488 A 226. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 105. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

489 A 226. § (2) be kez dé sé ben a „to váb bá, ha a gya nú sí tott a köz ve tí tõi el -
já rás ban vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get tett” szö veg rész a 2006: LI. tör vény 
285. §-ának (3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

490 A 226. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 105. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

491 A 227. § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 137. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

492 A 227. § (2) be kez dé sé ben a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek 
c) pont ja alap ján a „222. § (2)–(3) be kez dé se” szö veg rész „222. § (3) be kez -
dé se” szö veg re mó do sult.
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(4)493 Ha a vád eme lés el ha lasz tá sá ra a 222. § (2) be kez -
dé se alap ján ke rült sor, vá dat kell emelni, ha 

a)494 a gya nú sí tott a vád eme lés el ha lasz tá sá tól szá mí tott 
egy éven be lül ok irat tal nem iga zol ja, hogy leg alább hat
hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó
ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban
ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szolgáltatáson vett
részt, il le tõ leg

b) a vád eme lés el ha lasz tá sá nak tar ta ma alatt a gya nú sí -
tott el len ká bí tó szer rel vissza élés mi att újabb bün te tõ el já -
rás in dult, és a nyo mo zás fel füg gesz té sé nek vagy meg -
szün te té sé nek nincs helye.

Jog or vos lat

228. § (1)495 Aki re néz ve az ügyész e fe je zet sze rin ti el -
já rá sá ban ho zott ha tá ro za ta ren del ke zést tar tal maz, a ha tá -
ro zat el len a köz lés tõl szá mí tott nyolc na pon belül pa -
nasszal él het. 

(2) Ha az ügyész a pa nasz nak há rom na pon be lül nem ad 
helyt, azt ha la dék ta la nul kö te les fel ter jesz te ni a fe let tes
ügyészhez.

(3) A fe let tes ügyész a pa naszt a hoz zá ér ke zé sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül ha tá ro zat tal bí rál ja el. A fe let tes
ügyész – ha a pa naszt ala pos nak ta lál ja – a ha tá ro za tot
meg vál toz tat hat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lyez he ti, és a ha -
tá ro za tot ho zó ügyészt új ha tá ro zat ho za ta lá ra uta sít hat ja,
el len ke zõ eset ben a pa naszt el uta sít ja. A pa naszt el kell
uta sí ta ni akkor is, ha az elkésett vagy nem jogosulttól
származik.

(4) A pa nasz el bí rá lá sá ról a pa naszt te võt – a ha tá ro zat
ha tá lyon kí vül he lye zé se, il le tõ leg a meg vál toz ta tá sa ese -
tén azo kat is, akik kel a ha tá ro za tot kö zöl ték – ér te sí te ni
kell. A pa naszt el bí rá ló ha tá ro zat ellen további panasznak
nincs helye.

(5) Vád eme lés mi att nincs he lye jog or vos lat nak.
(6) Az ügyész ha tá ro za ta i ra a 169. § (2)–(5) be kez dés

ren del ke zé sei ér te lem sze rû en irányadóak.

A pót ma gán vád ló fel lé pé se

229. § (1)496 Ha az ügyész vagy a fe let tes ügyész a sér tett -
nek a fel je len tést el uta sí tó vagy a nyo mo zást meg szün te tõ
ha tá ro zat el le ni pa na szát el uta sí tot ta, és a 199. § (2) be kez dé -
se alap ján pót ma gán vád nak van he lye – fel té ve, hogy a pót -
ma gán vád eme lé sét a 199. § (3) be kez dé se nem zár ja ki –, to -

váb bá ha az ügyész a vád eme lést rész ben mel lõz te, a sér tett a 
pa naszt el uta sí tó ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat van na -
pon be lül pót ma gán vád ló ként lép het fel.

(2) A pa nasz el uta sí tá sát kö ve tõ en a sér tett nek le he tõ sé -
get kell ad ni, hogy az el le ne el kö ve tett bûn cse lek mény re
vo nat ko zó ira to kat az ügyész ség hi va ta los helyiségében
megismerhesse.

230. § (1)497 Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel -
lép ni, jo gi kép vi se lõ je út ján az ügy ben ad dig el járt el sõ fo -
kú ügyész ség nél vád in dít ványt nyújt be.498 A vád in dít -
ványt az ügyész ség az ira tok kal együtt to váb bít ja az ügy -
ben ha tás kör rel és il le té kes ség gel rendelkezõ bírósághoz.

(2) A vád in dít vány a 217. § (3) be kez dé sé nek a)–c), g)
és h) pont já ban fel so rol ta kat, to váb bá azo kat az in do ko kat
tar tal maz za, ame lyek alap ján a pót ma gán vád ló a fel je len -
tés el uta sí tá sa, a nyo mo zás meg szün te té se vagy a vád eme -
lés rész be ni mel lõ zé se el le né re a bí ró sá gi el já rás le foly ta -
tá sát in dít vá nyoz za. A pót ma gán vád ló a vád in dít vány ban
il le té kes bí ró ság ként a ter helt la kó he lye sze rint il le té kes
bí ró sá got is meg je löl he ti [17. § (3) bek.]. Eb ben az eset ben 
az ügyész ség az ira to kat és a vád in dít ványt a pót ma gán -
vád ló indítványa alapján illetékességgel rendelkezõ bíró -
ság hoz továbbítja.

231. §499 (1) A bí ró ság a vád in dít ványt el fo gad ja, ha el -
uta sí tá sá nak nincs he lye.

(2) A bí ró ság a vád in dít ványt el uta sít ja, ha
a) a pót ma gán vád ló a vád in dít ványt a 229. § (1) be kez -

dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el tel te után nyújtotta be,
b) a pót ma gán vád ló nak nincs jo gi kép vi se lõ je, ki vé ve

ha a ter mé sze tes sze mély pót ma gán vád ló jo gi szak vizs gá -
val ren del ke zik [56. § (4) bek.],

c) a vád in dít ványt nem az ar ra jo go sult nyúj tot ta be,
d) a vád nem tör vé nyes [2. § (2) bek.], vagy a vád in dít -

vány nem tar tal maz za a 230. § (2) be kez dé sé ben  foglal -
takat.

(3) A pót ma gán vád ló a 229. § (1) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ha tár idõ le tel te elõtt a vád in dít ványt is mé tel ten
be nyújt hat ja, ha azt ko ráb ban a (2) be kez dés b) vagy c)
pont ja alap ján uta sí tot ták el, és az el uta sí tás oka már nem
áll fenn.

497 A 230. § ere de ti (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé -
sé nek a) pont ja alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba. A 230. § (2) és
(3) be kez dé sé nek szá mo zá sa a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek b)
pont ja alap ján (1) és (2) be kez dés re mó do sul. Az e tör vénnyel át szá mo zott
(2) be kez dés szö ve gét a 2002: I. tör vény 139. §-a ál la pí tot ta meg. Az (1) be -
kez dés szö ve gét a 2006: LI. tör vény 109. §-a ál la pí tot ta meg, amely ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

498 A 230. § (1) be kez dé se az el sõ mon da tot kö ve tõ en a 2005:  CXXXV.
tör vény 48. §-ának (12) be kez dé sé vel mó do sí tott 2003: LXXX. tör vény
72. §-ának (5) be kez dé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl a 2003: LXXX. tör vény 
82. §-ának (2) be kez dé sé vel be ik ta tott kö vet ke zõ mon dat tal egé szül ki:
„A pót ma gán vád ló a vád in dít ványt sze mé lye sen ak kor nyújt hat ja be, ha a
vád in dít vány ban nyi lat ko zik ar ról, hogy a sze mé lyes költ ség men tes ség és a
párt fo gó ügy vé di kép vi se let en ge dé lye zé se iránt a kü lön jog sza bály ban fog -
lal tak sze rint ké rel met ter jesz tett elõ a jo gi se gít ség nyúj tó hi va tal hoz.”

499 A 231. § a 2006: LI. tör vény 110. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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493 A 227. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 137. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 60. §-a ál la pí tot ta meg.

494 A 227. § (4) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 106. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

495 A 228. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 107. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

496 A 229. § (1) be kez dé se a 206:LI. tör vény 108. §-ával meg ál la pí tott szö -
veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(4) A vád in dít ványt nem le het el uta sí ta ni ab ból az ok -
ból, hogy nem tar tal maz za a vád lott nak a 117. § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt sze mé lyi ada ta it, és azok az ira tok ból
nem ál la pít ha tók meg, ha a vád lott sze mély azo nos sá ga
ezek hi á nyá ban is kétséget kizáróan megállapítható.

232. §500 (1) Ha a bí ró ság nak az ügy ben nincs ha tás kö re
vagy nem il le té kes, az ügyet a ha tás kör rel ren del ke zõ vagy 
il le té kes bí ró ság hoz át te szi.

(2) Ha a bí ró ság a vád in dít ványt nem uta sí tot ta el,

a) gon dos ko dik ar ról, hogy a bi zo nyí tá si esz kö zök a tár -
gya lá son ren del ke zés re álljanak,

b) kény szer in téz ke dést ren del het el.

233. §501 (1) Ahol e tör vény vád ira tot em lít, ott a bí ró ság 
ál tal el fo ga dott vád in dít ványt is ér te ni kell.

(2) A vád lott a vád in dít vány el fo ga dá sa után jo go sult a
nyo mo zás ira ta i nak a meg is me ré sé re.

(3) A pót ma gán vád ló az ira tok tól el kü lö nít ve, zár tan ke -
zelt ira to kat nem is mer he ti meg.

(4) A vád in dít vány el uta sí tá sa nem aka dá lya an nak,
hogy a nyo mo zás foly ta tá sát ren del jék el (191. §).

HARMADIK RÉSZ

XI. Fe je zet

A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A bí ró ság el já rá sá nak for mái

234. § (1) A bí ró ság tár gya lást tart, ha a vád lott bün te tõ -
jo gi fe le lõs sé gé nek meg ál la pí tá sá ra bi zo nyí tást vesznek
fel.

(2) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott ese tek ben a bí ró ság
nyil vá nos ülést, ülést vagy ta nács ülést tart.

(3) Nyil vá nos ülés re az e tör vény ben meg ál la pí tott el té -
ré sek kel a tár gya lás ra vo nat ko zó ren del ke zé sek az
irányadók.

(4) Az ülé sen a bí ró ság tag jai, a jegy zõ könyv ve ze tõ, a
vád ló, to váb bá – ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik – a
vád lott és a vé dõ vesz részt. A fel so rol ta kon kí vül az ülé -
sen az le het je len, akit a bí ró ság az ülés re idé zett, vagy akit
arról értesített.

(5) A ta nács ülé sen a bí ró ság tag jai és a jegy zõ könyv ve -
ze tõ vesz nek részt.

500 A 232. § a 2006: LI. tör vény 111. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

501 A 233. § a 2006: LI. tör vény 112. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Az egyes bí ró

235. § Ahol e tör vény a bí ró ság ról, a bí ró ság ta ná csá ról
vagy a ta nács el nö ké rõl ren del ke zik, ezen az egyes bí rót is
érteni kell.

A pót ma gán vád ló

236. § A pót ma gán vád ló a bí ró sá gi el já rás ban – ha e tör -
vény más képp nem ren del ke zik – az ügyész jo ga it gya ko -
rol ja, ide ért ve a vád lott sze mé lyi sza bad sá gá nak el vo ná sá -
val vagy kor lá to zá sá val já ró kény szer in téz ke dés el ren de -
lé sé nek in dít vá nyo zá sát. A vád lott szü lõi fel ügye le ti jo gá -
nak megszüntetését a pótmagánvádló nem  indítványoz -
hatja. 

A tár gya lás nyil vá nos sá ga

237. § (1) A bí ró ság tár gya lá sa nyil vá nos. A ta nács el -
nö ke a tár gya lás sza bály sze rû le foly ta tá sa, mél tó sá gá nak
és biz ton sá gá nak meg õr zé se ér de ké ben, hely szû ke ese tén
meg ha tá roz hat ja a hallgatóság létszámát.

(2) A tár gya lá son hall ga tó ként a ti zen ne gye dik élet évét
be nem töl tött sze mély nem ve het részt, a ti zen nyol ca dik
élet évét be nem töl tött sze mélyt a ta nács el nö ke a hall ga tó -
ság körébõl kizárhatja.

(3) A bí ró ság hi va tal ból vagy az ügyész, a vád lott, a vé -
dõ, a sér tett, il le tõ leg a ta nú in dít vá nyá ra a nyil vá nos sá got
az egész tár gya lás ról vagy an nak egy ré szé rõl in do kolt ha -
tá ro zat tal kizárhatja (zárt tárgyalás)

a) er köl csi ok ból,
b) az el já rás ban részt ve võ kis ko rú vé del me ér de ké ben,
c)502 az el já rás ban részt ve võ sze mé lyek (V. Fe je zet)

vagy a ta nú vé del me ér de ké ben,
d) az ál lam ti tok vagy szol gá la ti ti tok meg õr zé se végett.
(4) A nyil vá nos ság ki zá rá sa az el já rás bár mely sza ka -

szá ban in dít vá nyoz ha tó.

238. § (1)503 A nyil vá nos ság ki zá rá sá ról szó ló ha tá ro za -
tot a bí ró ság nyil vá nos tár gya lá son hir de ti ki. A nyil vá nos -
ság ki zá rá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len kü lön fel leb -
be zés nek nincs he lye, azt az ügy dön tõ ha tá ro zat tal szem -
ben bejelentett fellebbezésben lehet sérelmezni.

(2)504 A bí ró ság a nyil vá nos ság ki zá rá sa ese tén is en ge -
dé lyez he ti, hogy az igaz ság szol gál ta tás sal össze füg gõ fel -
ada to kat el lá tó hi va ta los sze mé lyek a tár gya lá son je len le -
gye nek. A kül föl di ál lam pol gár vád lott el len, il le tõ leg a
kül föl di ál lam pol gár sér tett sé rel mé re el kö ve tett bûn cse -
lek mény mi att in dult el já rás so rán le he tõ vé kell ten ni,
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502 A 237. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 141. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

503 A 238. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
142. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

504 A 238. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
142. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.



hogy a tár gya lá son a kül föl di ál lam pol gár ál la má nak kon -
zu li tiszt vi se lõ je, il le tõ leg tör vénnyel ki hir de tett nem zet -
kö zi szerzõdés rendelkezése alapján a külföldi állam
hatóságának tagja jelen lehessen.

(3)505 A nyil vá nos ság ki zá rá sa ese tén a sér tett, ha nincs
kép vi se lõ je, il le tõ leg a vád lott, ha nincs vé dõ je, in dít vá -
nyoz hat ja, hogy a tár gya lás hely szí nén tar tóz ko dó, ál ta la
meg ne ve zett sze mély – ki vé ve a tár gya lá son ki hall ga tan dó 
sze mélyt – le gyen je len a tár gya lá son. Ha a nyil vá nos sá got 
a bí ró ság a 237. § (3) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján zár ta
ki, ilyen in dít vány nem ter jeszt he tõ elõ. Az in dít vány
tárgyában hozott határozat ellen fellebbezésnek nincs
helye.

(4) Ha a bí ró ság zárt tár gya lást ren del el, fi gyel mez te ti a
részt ve võ ket ar ra, hogy a tár gya lá son el hang zot tak ról tá jé -
koz ta tást nem ad hat nak, szük ség ese tén fi gyel mez te ti õket
az ál lam ti tok és a szol gá la ti ti tok meg sér té sé nek kö vet kez -
mé nye i re. A fi gyel mez te tést a jegyzõkönyvben fel kell
tün tet ni.

239. § (1) A tár gya lást nyil vá no san kell foly tat ni, ha a
zárt tár gya lás in do ka megszûnt.

(2)506 A bí ró ság a tár gya lá son ho zott ha tá ro zat ren del ke -
zõ ré szét tel jes ter je del mé ben, in do ko lá sát pe dig a (3) be -
kez dés ben fog lalt kor lá to zás sal ak kor is nyil vá no san hir -
de ti ki, ha a tár gya lás ról a nyilvánosságot kizárta.

(3)507 A bí ró ság nem hir de ti ki nyil vá no san a ha tá ro zat
in do ko lá sá nak ré szét ké pe zõ azo kat az ada to kat, me lyek
nyil vá nos ság ra ho za ta la azon ér dek sé rel mét  eredmé -
nyezné, amely nek vé del mé ben a zárt tárgyalást a bíróság
elrendelte.

A tár gya lá son részt ve võ sze mé lyek

240. § (1) A tár gya lá son a ta nács tag jai mind vé gig je len
van nak.

(2) A ta nács tag já nak el ke rül he tet len aka dá lyoz ta tá sa
ese tén az ügy dön tõ ha tá ro za tot más össze té te lû ta nács is
kihirdetheti.

(3) Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a tár gya lás
a jegy zõ könyv ve ze tõ, a vád lott, az ügyész és – ha a vé dõ
je len lé te a tár gya lá son kö te le zõ – a vé dõ nél kül nem
tartható meg.

241. § (1) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ
a) el sõ fo kon, ha a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi

vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést rendel,
b)508

505 A 238. § (3) és (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 142. §-ának (3) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

506 A 239. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 113. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

507 A 239. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 113. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

508 A 241. § (1) be kez dé sé nek b) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

c) a vád lot tat fog va tart ják,
d)509 ha a vád lott – a be szá mí tá si ké pes sé gé re te kin tet

nél kül – kó ros el me ál la po tú,
e) ha a bí ró ság az ügyészt a tár gya lá son va ló rész vé tel re

kö te lez te,
f) ha az ügyész be je len ti, hogy a tár gya lá son részt vesz.
(2)510 Az (1) be kez dés e) pont ja ki vé te lé vel a he lyi bí ró -

sá gon ügyész sé gi tit kár is kép vi sel he ti a vádat.

242. § (1) A tár gya lá son a vé dõ rész vé te le kö te le zõ
a)511 ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a me gyei

bí ró ság mint el sõ fo kú bí ró ság elõtt,
b)512 a 46. §-ban sza bá lyo zott ese tek ben,
c)513

d) ha pót ma gán vád ló lép fel.
(2) Ha az ügyész a tár gya lá son részt vesz, és a vád lott

vé dõt nem ha tal ma zott meg, a ta nács el nö ke szük ség ese -
tén vé dõ ki ren de lé sé rõl gon dos ko dik. Ha a vád lott ké ri,
vé dõt kell kirendelni.

243. § A tár gya lá son részt ve võk in dít vány té te lé re jo -
go sul tak, ha e tör vény el té rõ en nem rendelkezik.

A tár gya lás ve ze té se és mél tó sá gá nak meg õr zé se

244. § (1) A tár gya lást a ta nács el nö ke ve ze ti, és e tör -
vény ke re tei kö zött meg ál la pít ja az el vég zen dõ cse lek mé -
nyek sor rend jét. Ügyel a tör vény ren del ke zé se i nek meg -
tar tá sá ra, és gon dos ko dik ar ról, hogy az el já rás ban részt
ve võ sze mé lyek a jo ga i kat gya ko rol has sák, ezekre a fi -
gyel mü ket felhívja.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik a tár gya lás mél tó sá gá -
nak meg õr zé sé rõl. En nek ér de ké ben a tár gya ló te rem bõl
el tá vo lít tat ja azo kat, akik ál la po tuk vagy meg je le né sük
foly tán a tárgyalás méltóságát sértik.

(3)514 Akit a bí ró ság elõtt ki hall gat nak, vagy aki a bí ró -
ság hoz szól, an nak áll va kell be szél nie. A ta nács el nö ke e
sza bály alól ki vé telt tehet.

509 A 241. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2002: I. tör vény 143. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

510 A 241. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 143. §-ának (2) be kez dé sé -
vel, il let ve a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont já val meg ál la -
pí tott szö veg. Ez utób bi tör vény hely alap ján a „c) és” szö veg rész ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba.

511 A 242. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 144. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

512 A 242. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 114. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

513 A 242. § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2006: LI. tör vény 285. §-a
(1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

514 A 244. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
145. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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Tár gya lás tar tá sa zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján515

244/A. § (1) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott, a vé -
dõ, a ta nú, a ta nú ér de ké ben el já ró ügy véd, a kis ko rú ta nú
gon do zó ja vagy tör vé nyes kép vi se lõ je in dít vá nyá ra, va la -
mint hi va tal ból a ta nú nak, vagy ki vé te les eset ben a vád -
lott nak zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall ga tá -
sát ren del he ti el. A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ
ki hall ga tás so rán a tár gya lás hely szí ne és a ki hall ga tott
sze mély tar tóz ko dá si he lye kö zött az össze köt te tés köz vet -
len sé gét a moz gó ké pet és a hangot egyidejûleg továbbító
készülék biztosítja.516

(2) A ta nács el nö ke zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör -
té nõ ki hall ga tá sát rendelheti el

a) a ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú nak,
b) an nak a ta nú nak, aki nek sé rel mé re az élet, a tes ti ép -

ség és az egész ség el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XII. Fe -
je zet I. Cím), vagy a há zas ság, a csa lád, az if jú ság és a ne -
mi er kölcs el le ni bûn cse lek mé nyek (Btk. XIV. Fe je zet)
kö ré be tar to zó vagy más, sze mély el le ni erõszakos bûn cse -
lek ményt követtek el,

c) an nak a ta nú nak, aki nek a tár gya lá son va ló meg je le -
né se egész sé gi ál la po tá ra vagy más kö rül mény re te kin tet -
tel arány ta lan nehézséggel járna,

d) an nak a ta nú nak vagy vád lott nak, aki a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott ta nú vé del mi prog ram ban vesz
részt, vagy a vé del me ezt egyéb ként indokolttá teszi,

e) an nak a fog va lé võ vád lott nak vagy ta nú nak, aki nek a 
tár gya lá son va ló meg je le né se a köz biz ton ság ve szé lyez te -
té sé vel járna.

(3) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall ga -
tást a ta nács el nö ke in do kolt vég zés sel ren de li el. A zárt cé -
lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ ki hall ga tás tár gyá ban ho -
zott vég zés el len kü lön fel leb be zés nek nincs he lye, azt az
ügydöntõ határozatban lehet sérelmezni.

(4) A vég zést leg alább öt nap pal a tár gya lás ha tár nap ja
elõtt kö zöl ni kell az ügyésszel, a vád lot tal, a vé dõ vel, a ki -
hall ga tan dó ta nú val, az ér de ké ben el já ró ügy véd del, a kis -
ko rú ta nú ese tén a tör vé nyes kép vi se lõ vel vagy gon do zó -
val, és ha a ki hall ga tan dó sze mély fog va van, a fog va tar -
tást vég re haj tó in té zet tel. A vég zést ha la dék ta la nul meg
kell kül de ni a vád lott vagy a ta nú ki hall ga tá sá hoz el kü lö -
ní tett he lyi sé get biztosító bíróságnak, illetõleg fogva
tartást végrehajtó intézetnek.

244/B. § (1) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján ki hall ga -
tan dó ta nút vagy vád lot tat a ki hall ga tá sát biz to sí tó bí ró sá -
gon vagy fog va tar tást vég re haj tó in té zet ben el kü lö ní tett
he lyi ség ben kell el he lyez ni. Az el kü lö ní tett he lyi ség ben
ki zá ró lag a ta nú ér de ké ben el já ró ügy véd, kis ko rú ta nú
ese té ben a tör vé nyes kép vi se lõ je vagy gon do zó ja, il le tõ leg 
szük ség ese tén a szak ér tõ, a tol mács és a zárt cé lú táv köz lõ

há ló zat mû kö dé sét biz to sí tó sze mély zet le het je len. A vád -
lott zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ kihallgatása
esetén védõje mind a tárgyalás helyszínén, mind az
elkülönített helyiségben jelen lehet.

(2) Az el kü lö ní tett he lyi ség ben – az an nak he lye sze rint
il le té kes bí ró ság ról – egy bí ró nak je len kell len nie. A tár -
gya lás meg nyi tá sa so rán a tár gya lás hely szí nén je len lé võk 
szám ba vé te le után a ta nács el nö ké nek fel hí vá sá ra a bí ró ál -
la pít ja meg az el kü lö ní tett he lyi ség ben je len lé võk sze -
mély azo nos sá gát, va la mint iga zol ja, hogy az el kü lö ní tett
he lyi ség ben il le ték te len sze mély nem tar tóz ko dik, to váb -
bá, hogy a tanú, illetõleg a vádlott nincs korlátozva eljárási 
jogainak gyakorlásában.

(3) A ki hall ga tás meg kez dé se kor a ta nács el nö ke tá jé -
koz tat ja a zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján ki hall ga tott ta -
nút, il le tõ leg vád lot tat, hogy a ki hall ga tá sá ra zárt cé lú
távközlõ hálózat útján kerül sor.

(4) A ki hall ga tás he lye sze rint il le té kes bí ró ság bí rá já -
nak e §-ban meg ha tá ro zott fel ada ta it bí ró sá gi tit kár is tel je -
sít he ti, eb ben az eset ben a 244/D. § (1) be kez dé se sze rin ti
jegy zõ köny vet a bírósági titkár készíti el.

244/C. § (1) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té nõ
ki hall ga tás so rán biz to sí ta ni kell, hogy a bün te tõ el já rás ban 
részt ve võk az õket meg il le tõ kér de zé si, ész re vé te le zé si,
in dít vány té te li és egyéb el já rá si jo ga i kat a (4) be kez dés ben 
írt ki vé tel lel e törvény rendelkezései szerint gya ko rol has -
sák. 

(2) A ki hall ga tás so rán biz to sí ta ni kell, hogy a vád lott a
vé dõ jé vel érint kez hes sen. Ha a vé dõ a tár gya lás hely szí -
nén tar tóz ko dik, e jog biz to sí tá sa ér de ké ben az el kü lö ní tett 
he lyi ség és a tár gya lás hely szí ne kö zött telefonkapcsolatot
kell biztosítani.

(3) Biz to sí ta ni kell, hogy a tár gya lá son je len lé võ részt -
ve võk lát has sák az el kü lö ní tett he lyi ség ben a ki hall ga tott
ta nút, il le tõ leg vád lot tat, va la mint a ta nú val, il le tõ leg vád -
lot tal egy ide jû leg ott-tar tóz ko dó va la mennyi sze mélyt. Az
el kü lö ní tett he lyi ség ben tar tóz ko dó ta nú, il le tõ leg vád lott
ré szé re biztosítani kell, hogy követhessék a tárgyalás me -
ne tét. 

(4) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján ki hall ga tott ti zen -
ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú hoz ki zá ró lag a ta -
nács el nö ke in téz het kér dé se ket. A ta nács tag jai, az
ügyész, a vád lott, a vé dõ, va la mint a sér tett kér dé sek fel te -
vé sét in dít vá nyoz hat ják. Az el kü lö ní tett he lyi ség ben tar -
tóz ko dó ti zen ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú – a
szem be sí tés ese tét ki vé ve – ki zá ró lag a tanács elnökét
láthatja és hallhatja a közvetítõ készüléken keresztül.

(5) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör tént ki hall ga tás -
kor a ta nú sze mély azo nos sá gá nak meg ál la pí tá sá ra al kal -
mas egye di tu laj don sá gai (pl. arc vo ná sai, hang ja) a köz ve -
tí tés során technikai úton torzíthatók.

244/D. § (1) Az el kü lö ní tett he lyi ség ben je len lé võ bí ró
kü lön jegy zõ köny vet ké szít a zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út -
ján tör tént ki hall ga tás le foly ta tá sá nak kö rül mé nye i rõl, fel -
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tün tet ve az el kü lö ní tett he lyi ség ben je len lé võ sze mé lye -
ket. A jegy zõ köny vet a tárgyalásról készült jegy zõ könyv -
höz kell csatolni.

(2) A zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör tént ki hall ga tás -
sal egy ide jû leg a tár gya lás hely szí nén és a ki hall ga tott sze -
mély tar tóz ko dá si he lyén tör tén te ket rög zí tõ kép- és hang -
fel vé telt kell ké szí te ni. A kép- és hang fel vé telt az ira tok -
hoz kell csatolni.

(3) A ta nács el nö ke a bün te tõ el já rás részt ve võ i nek in -
dít vá nyá ra el ren del he ti a kép- és hang fel vé tel nek a tár gya -
lá son, il le tõ leg a tár gya lá son kí vül tör té nõ le ját szá sát.
A kép- és hang fel vé tel le ját szá sa kor biz to sí ta ni kell, hogy
a fel vé telt il le ték te len sze mély ne is mer hes se meg, a tar tal -
mát ne vál toz tat has sa vagy semmisíthesse meg, illetõleg
ne másolhassa le.

A tár gya lás rend jé nek fenn tar tá sa

245. § (1) A tár gya ló te rem be – a bün te tés-vég re haj tá si
tes tü let és a rend õr ség szol gá la ti fel ada tot el lá tó tag ja in kí -
vül – fegy ver rel vagy rend bon tás ra al kal mas esz köz zel
sen ki sem lép het be. A tár gya lás ra idé zett sze mély a fegy -
ve rét nem hozhatja be a tárgyalóterembe.

(2) Azt, aki a tár gya lás rend jét za var ja, a ta nács el nö ke
rend re uta sít ja, is mé telt vagy sú lyos rend za va rás ese tén a
tár gya lás ról ki uta sít hat ja, il le tõ leg ki ve zet tet he ti. A ta nács
el nö ke ugyan így jár el az zal szem ben, aki a tár gya lás
szabályszerû menetét zavarja.

(3) A ta nács el nö ke ren del kez het úgy, hogy a rend za va -
ró vagy az, aki a tár gya lás sza bály sze rû me ne tét za var ja, a
tár gya ló te rem be azon a tár gya lá si napon nem térhet vissza.

(4)517 A bí ró ság a rend za va rót vagy azt, aki a tár gya lás
sza bály sze rû me ne tét za var ja, rend bír ság gal sújt hat ja, a
tár gya lás ról va ló ki ve ze té se vagy ki uta sí tá sa ese tén a rend -
za va rás nap ján tar tott tár gya lás befejezéséig õrizetbe
veheti.

(5) Ha a hall ga tó ság a tár gya lás rend jét vagy sza bály -
sze rû me ne tét is mé tel ten meg za var ja, a ta nács el nö ke a tár -
gya lás ról a nyil vá nos sá got kizárhatja.

246. § (1) Az ügyész rend za va rá sa ese tén ve le szem ben
rend re uta sí tás nak van he lye. Ha az ügyész rend za va rá sa
mi att a tár gya lás nem foly tat ha tó, a ta nács el nö ke a tár gya -
lást fel füg gesz ti, és az ügyész ség ve ze tõ jé hez for dul más
ügyész ki je lö lé se ér de ké ben. Ha más ügyész ki je lö lé se
nyom ban nem lehetséges, a tárgyalást el kell napolni.

(2) A vé dõ rend za va rá sa ese tén rend bír ság gal sújt ha tó,
azon ban a tár gya lás ról nem uta sít ha tó ki, és nem ve zet tet -
he tõ ki. Ha a vé dõ rend za va rá sa mi att a tár gya lás nem foly -
tat ha tó, a ta nács el nö ke a tár gya lást fel füg gesz ti. Eb ben az
eset ben a vád lott más vé dõt ha tal maz hat meg, il le tõ leg –
ha a vé dõ tár gya lá si rész vé te le kö te le zõ – más vé dõt kell

ki ren del ni. Ha ez nyom ban nem le het sé ges, a tárgyalást
rendzavaró védõ költségére el kell napolni.

(3) A pót ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek rend za va rá sa ese -
tén a (2) be kez dés ren del ke zé sei meg fe le lõ en irányadóak.

247. § (1) A bí ró ság a tár gya lást a ki uta sí tott vagy ki ve -
ze tett vád lott tá vol lé té ben is foly tat ja, de leg ké sõbb a bi zo -
nyí tá si el já rás be fe je zé se elõtt a vád lot tat is mét a bí ró ság
elé szó lít ja, és is mer te ti ve le a távollétében lefolytatott
bizonyítást.

(2) Ha a vád lott az (1) be kez dés sze rin ti eset ben a rend -
za va ró ma ga tar tás sal nem hagy fel, és ez zel le he tet len né
te szi a tár gya lás je len lé té ben va ló tar tá sát, a tár gya lás a tá -
vol lé té ben, vé dõ részvételével lefolytatható.

248. § A tár gya lás ve ze té sé nek és rend jé nek fenn tar tá sa
kö ré ben ho zott ha tá ro za tok el len kü lön fel leb be zés nek
nincs he lye, ki vé ve, ha a ha tá ro zat rend bír ság ki sza bá sá -
ról, a költ sé gek vi se lé sé re kö te le zés rõl vagy õrizetbe vé -
tel rõl rendelkezik.

Bûn cse lek mény vagy fe gyel mi vét ség el kö ve té se
a tár gya lá son

249. § A tár gya lá son tör tént bün te tõ- vagy fe gyel mi el -
já rás alap já ul szol gá ló rend za va rás ról a ta nács el nö ke az
il le té kes ha tó sá got, il le tõ leg a fe gyel mi jog kör gya kor ló ját 
ér te sí ti, a bün te tõ el já rás alap já ul szol gá ló eset ben a bí ró -
ság el ren del he ti a rend za va ró õrizetbe vételét. Az õrizet
hetvenkét óráig tarthat.

A jegy zõ könyv

250. § (1) A bí ró ság el já rá sá ról – rend sze rint az zal egy -
ide jû leg – a jegy zõ könyv ve ze tõ jegy zõ köny vet ké szít. Ha
a vád lott sü ket, és tol mács nem al kal maz ha tó, a jegy zõ -
köny vet min dig egyidejûleg kell készíteni.

(2) A jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni
a) a bí ró ság meg ne ve zé sét és az ügy szá mát,
b) a vád tár gyát a bûn cse lek mény és a vád lott ne vé nek

meg je lö lé sé vel,
c)518 a bí ró sá gi el já rás he lyét, a tár gya lás ki tû zött és

tény le ges meg nyi tá sá nak idõ pont ját, el té rés ese tén an nak
okát, va la mint a jegy zõ könyv lezárásának idõpontját,

d) a bí ró sá gi el já rás for má ját,
e) azt, hogy az el já rás nyil vá nos volt-e,
f) a bí ró, il le tõ leg a bí ró ság tag jai, a jegy zõ könyv ve ze tõ, 

va la mint a je len lé võ ügyész, vád lott, vé dõ, ta nú, szak ér tõ,
tol mács, il le tõ leg az el já rás ban részt vevõ más személy
nevét,

518 A 250. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 115. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.
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g) az e tör vény ben meg ha tá ro zott más sze mé lyi ada tot,
h)519 hogy az a tár gya lás sal egy ide jû leg ké szült-e, ha

nem, a jegy zõ könyv írás ba fog la lá sa napját.
(3) A jegy zõ könyv nek át te kint he tõ en kell tar tal maz nia

a bí ró sá gi el já rás me ne té nek és min den lé nye ges ala ki sá -
gá nak le írá sát ak ként, hogy nyo mon le hes sen kö vet ni az
el já rá si szabályok megtartását is.

(4)520 A jegy zõ köny vet a ta nács el nö ke és a jegy zõ könyv -
ve ze tõ ír ja alá. Ha a ta nács el nö ke a jegy zõ könyv alá írá sá ban 
aka dá lyoz va van, a jegy zõ köny vet he lyet te – a he lyet te si mi -
nõ sé gé nek fel tün te té sé vel – a ta nács egyik tag ja ír ja alá. Ha
az el já rá si cse lek mé nyen tör tén tek rög zí té se a 252. § (2) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don tör té nik, a jegy zõ köny vet 
el ké szí tõ bí ró sá gi al kal ma zott alá írá sá val iga zol ja, hogy a
jegy zõ köny vet a gyors írói fel jegy zés nek, il le tõ leg a kép-
vagy hang fel ve võ esz köz zel vagy más be ren de zés sel tör té nõ 
rög zí tés nek meg fe le lõ en ké szí tet te el.

(5)521 A jegy zõ könyv ben a le írt so rok kö zé nem sza bad
be ír ni. A mó do sí tás vagy ja ví tás foly tán szük ség te len né
vált szö veg ré sze ket át hú zás sal, úgy kell tö röl ni, hogy a tö -
rölt szö veg rész az át hú zás után is ol vas ha tó ma rad jon. Az
eset le ges mó do sí tá so kat vagy ja ví tá so kat a tanács elnöke
és a jegyzõkönyvvezetõ aláírja.

(6) Ha a jegy zõ könyv több la pon ké szült, a la po kat
össze kell fûz ni, és az ügy szá mot va la mennyi la pon fel kell 
tüntetni.

(7) Ha a jegy zõ könyv sza bály sze rû alá írá sát  megelõ -
zõen tör tént ki egé szí tés, mó do sí tás vagy ja ví tás nem fe lel
meg az (5) be kez dés ben írt ala ki kö ve tel mé nyek nek, az
ok ira tot jegy zõ könyv ként nem sza bad alá ír ni, azt a to váb -
bi ak ban tárgyalási jegyzetnek kell tekinteni.

251. § (1) A val lo mást, a szak vé le ményt, a szem le ered -
mé nyét, to váb bá az ügyész, a vád lott, a vé dõ, a  magán -
vádló, pót ma gán vád ló és a ma gán fél in dít vá nyát  kimerí -
tõen kell a jegyzõkönyvbe felvenni.

(2) Nem kell jegy zõ könyv be fel ven ni a val lo más nak
vagy a szak vé le mény nek azt a ré szét, amely a bí ró ság el já -
rá sá ban ko ráb ban ké szült jegy zõ könyv tar tal má val meg -
egye zik, ehe lyett a ko ráb bi jegyzõkönyvre kell utalni.

(3) Ha va la mely ki fe je zés vagy ki je len tés szó sze rin ti szö -
ve ge je len tõs, azt szó sze rint kell jegy zõ könyv be ven ni.
A bí ró ság in dít vány ra vagy hi va tal ból el ren del he ti va la mely
kö rül mény vagy nyi lat ko zat jegy zõ könyv be vé te lét. Ha a je -
len lé võ ügyész, vád lott, vé dõ, ma gán vád ló, pót ma gán vád ló, 
ma gán fél, il le tõ leg a ta nú ér de ké ben  el járó ügy véd ezt in dít -
vá nyoz za, csak ab ban az eset ben le het mel lõz ni, ha a kö rül -
mény rõl vagy a ki fe je zés, a ki je len tés, il le tõ leg a nyi lat ko zat
meg tör tén té rõl a bí ró ság nak nincs tudomása.

519 A 250. § (2) be kez dé sé nek h) pont ja a 2002: I. tör vény 148. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

520 A 250. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
148. §-ának (2) be kez dé se, har ma dik mon da tát a 2003: II. tör vény 61. §-a ik -
tat ta be.

521 A 250. § (5)–(7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 148. §-ának (3) be kez -
dé se ik tat ta be.

(4) A jegy zõ könyv be le het fog lal ni – az ügy dön tõ ha tá -
ro zat ki vé te lé vel – az el já rás so rán ho zott határozatokat is.

(5)522 A több nap ra egy in téz ke dés sel ki tû zött, va la mint
a fél be sza kí tott tár gya lás ról egy jegy zõ köny vet, el nap olt
tár gya lás ról kü lön jegy zõ köny vet kell ké szí te ni. Ha a tár -
gya lás foly ta tó la gos vagy is mé telt, en nek a jegy zõ könyv -
bõl ki kell tûnnie.

252. § (1) Ha a jegy zõ könyv nem az el já rá si cse lek -
ménnyel egy ide jû leg ké szült, vagy a (3) be kez dés sze rin ti
mó don tör tént az el já rás rög zí té se, leg ké sõbb az el já rá si
cse lek mény idõ pont já tól szá mí tott nyolc na pon be lül kell a 
jegy zõ köny vet el ké szí te ni. Az el já rá si cse lek ménnyel egy -
ide jû leg ké szült tárgyalási jegyzetet az iratokhoz kell
csatolni.

(2) A bí ró ság el ren del he ti az el já rás egé szé nek vagy egy 
ré szé nek gyors írás sal tör té nõ fel jegy zé sét, kép- vagy
hang fel ve võ esz köz zel vagy más be ren de zés sel tör té nõ
rög zí té sét. A bí ró ság ezt el ren de li az ügyész, a vád lott, a
vé dõ vagy a sér tett in dít vá nyá ra, fel té ve, hogy kel lõ idõ -
ben ter jesz tet ték elõ, és a vád lott, a vé dõ vagy a sér tett az
in dít vá nyá val egy ide jû leg a költ sé get is elõlegezi.523

(3) A gyors írói fel jegy zés, il le tõ leg a rög zí tés nek a
(2) be kez dés ben em lí tett más mód ja a jegy zõ köny vet nem
pó tol ja. A gyors írói fel jegy zést, a kép- és hang fel ve võ esz -
köz zel vagy más be ren de zés sel tör tént rög zí tést kü lön jog -
sza bály ren del ke zé sei szerint kell megõrizni.

(4) A gyors író ra a szak ér tõ re vo nat ko zó ren del ke zé sek
az irányadók.

(5)524 Ha a bí ró ság íté le te el sõ fo kon vagy má sod fo kon
jog erõ re emel ke dik, rö vi dí tett jegy zõ köny vet le het ké szí -
te ni. A rö vi dí tett jegy zõ könyv nek csak a 250. § (2) be kez -
dé sé ben írt ada to kat, va la mint a bí ró sá gi el já rás nak a
250. § (3) be kez dé sé nek megfelelõ leírását kell  tar tal -
maznia.

253. § (1) Ha a jegy zõ könyv nyolc na pon be lül nem ké -
szül el, a ta nács el nö ke az ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt ér -
te sí ti a jegy zõ könyv el ké szül té nek idõpontjáról.

(2)525 Ha e tör vény más képp nem ren del ke zik, a bün te -
tõ el já rás so rán ke let ke zett ira to kat – ide ért ve az ügy ben el -
járt ügyész és nyo mo zó ha tó ság ál tal be szer zett, il le tõ leg a
bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze mé lyek ál tal be nyúj tott,
vagy be csa tolt ira to kat is – az ügyész, a vád lott, a vé dõ és a
sér tett meg te kint he ti, ké rel mük re azo kat a bí ró ság a hi va -
ta los helyiségében történõ elolvasásra átadja.

522 A 251. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 149. §-a ik tat ta be.
523 Lásd a 14/2003. (VI. 19.) IM ren de le tet.
524 A 252. § (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény

115. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

525 A 253. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 150. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.
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(3) A (2) be kez dés sze rin ti ké re lem tel je sí té se nem ve -
szé lyez tet he ti a tár gya lás foly to nos sá gát és a bí ró ság mun -
ká ját, nem jár hat az össze fû zött ira tok meg bon tá sá val, sé -
rel mé vel. A tár gya lá si ha tár na pon és az azt meg elõ zõ mun -
ka na pon a ké re lem csak a ta nács elnöke kifejezett en ge dé -
lyé vel teljesíthetõ.

(4) A fog va lé võ vád lott ké rel mé re a ta nács el nö ke en -
ge dé lyez he ti az ira tok nak a bün te tés-vég re haj tá si in té zet -
ben tör té nõ meg te kin té sét. A (3) be kez dés sze rin ti ren del -
ke zés ez esetben is irányadó.

(5)526

254. § (1)527 Az el já rá si cse lek mé nyen je len volt ügyész, 
vád lott, vé dõ és az el já rás ban részt ve võ más sze mély a
jegy zõ könyv el ké szí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül
an nak ki egé szí té sét vagy ki ja ví tá sát in dít vá nyoz hat ja. Er -
rõl a bí ró ság szük ség ese tén az el já rá si cse lek mé nyen je len 
vol tak meg hall ga tá sa után ha tá roz, az in dít ványt – an nak
el uta sí tá sa ese tén – a jegy zõ könyv ben fel kell tün tet ni.
A ki egé szí tést és a kijavítást a tanács elnöke és a jegy zõ -
könyv ve ze tõ aláírja.

(2) Nyil ván va ló név- vagy szám el írás és más ha son ló el -
írás ese tén a bí ró ság a jegy zõ könyv ki ja ví tá sát mind in dít -
vány ra, mind hi va tal ból elrendelheti.

255. §528 (1) A ta nács ülés rõl ak kor kell jegy zõ köny vet
ké szí te ni, ha a ha tá ro zat nem egy han gú. A ta nács ko zá si
jegy zõ könyv ké szí té sét a ta nács el nö ke ren de li el. A tár -
gya lá si jegy zõ könyv ben leg ké sõbb a ha tá ro zat ki hir de té -
se kor kell fel tün tet ni, hogy a ta nács ko zás ról jegy zõ könyv
ké szült, vagy kü lön vé le ményt fog lal tak írás ba.

(2) A ta nács ko zá si jegy zõ köny vet és a 256. § (5) be kez -
dé se sze rin ti mel lék le te it az ira tok kö zött le zárt bo rí ték ban 
kell el he lyez ni, és azt csak a fel leb be zés so rán el já ró bí ró -
ság, il le tõ leg a rend kí vü li jog or vos lat so rán el já ró bí ró ság
és ügyész, va la mint fe gyel mi el já rás so rán a fe gyel mi bí ró -
ság, va la mint ha bün te tõ el já rás in dult, a büntetõügyben
eljáró bíróság és ügyész tekintheti meg.

(3) A bí ró ság ta nács ülé si jegy zõ köny vé rõl, ha tá ro za tá -
nak ter ve ze té rõl és a ki sebb sé gi vé le mé nyen lé võ bí ró kü -
lön vé le mé nyé rõl nem adható másolat.

A ta nács ko zás és a sza va zás

256. § (1) A bí ró ság ta ná csa a ha tá ro za tát ta nács ko zás
után sza va zás sal hoz za meg. Ha a sza va zás nem egy han gú, 
a ha tá ro za tot a több sé gi szavazat dönti el.

526 A 253. § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé se
alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba.

527 A 254. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény
62. §-ával meg ál la pí tott, a be kez dés har ma dik mon da ta a 2002: I. tör vény
151. §-ának (1) be kez dé sé vel be ik ta tott szö veg.

528 A 255. § a 2002: I. tör vény 152. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Ha a bí ró ság ül nö kök bõl is ál ló ta nács ban jár el, a
sza va zást meg elõ zõ en a ta nács el nö ke fel vi lá go sí tást ad
ar ról, hogy mi lyen ha tá ro zat hoz ha tó, tá jé koz ta tást ad a
dön tés hez szük sé ges tör vény he lyek rõl, a bün te té si ne mek -
rõl és azok mértékérõl, valamint az intézkedésekrõl.

(3)529 Íté let ho za tal nál a ta nács meg ál la pít ja a tény ál lást,
és an nak alap ján dönt ar ról, hogy a vád lott bû nös-e, és ha
igen, mi lyen bûn cse lek mény ben, majd ar ról, hogy mi lyen
bün te tést kell ki szab ni, il le tõ leg mi lyen in téz ke dést kell al -
kal maz ni, to váb bá dönt ar ról, hogy mi lyen egyéb ren del -
ke zé se ket kell hozni.

(4) A fi a ta labb bí ró az idõ seb bet meg elõ zõ en sza vaz, az
el nök utol só nak ad ja le a sza va za tát. Ha a bün te tés ki sza -
bá sa vagy az in téz ke dés al kal ma zá sa kér dé sé ben a sza va -
zás nem egy han gú, a sza va zat több sé get úgy kell meg ál la -
pí ta ni, hogy a leg sú lyo sabb jog kö vet kez mény mel lett le -
adott sza va zat a hoz zá legközelebb esõt erõsíti, és ahhoz
kell számítani.

(5) A ki sebb sé gi vé le mé nyen lé võ bí ró jo go sult az írás -
ba fog lalt kü lön vé le mé nyét a ta nács ülés rõl ké szült jegy zõ -
könyv höz csatolni.

(6)530 A ta nács ko zás és a sza va zás tit kos. A ta nács ko zá -
son és a sza va zás nál az el já ró ta nács el nö kén és tag ja in kí -
vül csak a jegy zõ könyv ve ze tõ lehet jelen.

(7) A tár gya lá son fel me rült nem ér de mi kér dé sek a tár -
gya lá son halk ta nács ko zás ban is eldönthetõk.

A ha tá ro za tok

257. § (1)531 A bí ró ság e tör vény ben meg ha tá ro zott ese -
tek ben íté let tel, egyéb ként vég zés sel ha tá roz. A bí ró ság -
nak az ügy dön tõ ha tá ro zat ban a vád ról ha tá roz nia kell; a
tény ál lás jo gi el bí rá lá sá ban az indítványok nem kötik.

(2) A bí ró ság az íté le tét és az ügy dön tõ vég zé sét
„A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hoz za.

(3) A ha tá ro zat – ha e tör vény más képp nem ren del ke -
zik – be ve ze tõ rész bõl, ren del ke zõ rész bõl, in do ko lás ból
és keltezésbõl áll.

(4)532 A ha tá ro zat ere de ti pél dá nyát, il le tõ leg a ki hir de -
tés elõtt írás ba fog lalt ren del ke zõ ré szét a ta nács min den
tag ja alá ír ja. Ha a ta nács el nö ke vagy va la me lyik tag ja a
ha tá ro zat alá írá sá ban aka dá lyoz va van, a ha tá ro za tot he -
lyet te – he lyet te si mi nõ sé gé nek fel tün te té sé vel – az el járt
ta nács egyik tag ja, il le tõ leg el nö ke ír ja alá. Ez a ren del ke -
zés nem al kal maz ha tó a ha tá ro zat rendelkezõ részének a
321. § (1) bekezdésében szabályozott aláírására.

(5) A ha tá ro za tot a ta nács el nö ke hir de ti ki.

529 A 256. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 153. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

530 A 256. § (6) és (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 153. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

531 A 257. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
154. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

532 A 257. § (4) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
154. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be.
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258. § (1) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés be ve ze tõ ré -
szé ben kell fel tün tet ni

a) a 257. § (2) be kez dé se sze rin ti ki je len tést,
b)533 a bí ró ság meg ne ve zé sét, a bí ró sá gi ügy szá mot, va -

la mint a bí ró sá gi el já rás he lyét;
c) a tár gya lás – ha az ügy ben több tár gya lást tar tot tak,

va la mennyi – nap já nak meg je lö lé sét, a ha tá ro zat ho za tal
helyét és idejét,

d) a bí ró sá gi el já rás for má ját,
e) azt, hogy az el já rás nyil vá nos volt-e.
(2) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés ren del ke zõ ré sze tar -

tal maz za
a) a vád lott elõ ze tes fog va tar tá sá ra vo nat ko zó adatokat,
b) a vád lott ne vét és sze mé lyi ada ta it,
c)534 a vád lott bû nös nek ki mon dá sát, il le tõ leg a vád aló li 

fel men té sét, vagy azt, hogy a bí ró ság az el já rást meg szün -
te ti, 

d) a bûn cse lek mény, to váb bá az el kö ve tõi és el kö ve té si
alak zat meg je lö lé sét,

e) a ki sza bott bün te tést, il le tõ leg az al kal ma zott in téz ke -
dést, va la mint az egyéb jog kö vet kez mé nye ket,

f) az egyéb ren del ke zé se ket,
g) a bûn ügyi költ ség vi se lé sé rõl szó ló ren del ke zést.
(3) Az íté let és az ügy dön tõ vég zés in do ko lá sa össze -

füg gõ en tar tal maz za
a)535 a vád ra tör té nõ uta lást, a vád irat sze rin ti jo gi mi nõ -

sí tést, szük ség ese tén a vád ira ti tény ál lás lé nye gé nek is -
mer te té sét, 

b) a vád lott sze mé lyi kö rül mé nye i re vo nat ko zó an meg -
ál la pí tott té nye ket, a vád lott ko ráb bi bün te té se i re  vo nat -
kozó adatokat,

c) a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lást,
d) a bi zo nyí té kok szám ba vé te lét és ér té ke lé sét,
e)536 a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás sze rin ti cse -

lek mény jo gi mi nõ sí té sét, bün te tés ki sza bá sa, in téz ke dés
al kal ma zá sa, il le tõ leg ezek mel lõ zé se ese tén e dön tés in -
do ko lá sát, az alkalmazott jogszabályok megjelölésével,

f) a ha tá ro zat egyéb ren del ke zé se i nek és az in dít vá nyok
el uta sí tá sá nak in do ko lá sát, az al kal ma zott jog sza bá lyok
megjelölésével.

(4)537 Az õri zet be vé tel rõl, az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról,
az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl, a lak hely el ha gyá -
si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, va la mint a tá vol tar tás ról ren -
del ke zõ ha tá ro zat tar tal má ra az (1) be kez dés b)–d) pont já -
ban, to váb bá a (2) be kez dés a) és b) pontjában foglaltak
irányadók.

533 A 258. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 116. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

534 A 258. § (2) be kez dé se c) pont já nak má so dik for du la tát a 2002: I. tör -
vény 155. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

535 A 258. § (3) be kez dé sé nek a) pont ja a 2002: I. tör vény 155. §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

536 A 258. § (3) be kez dé sé nek e) pont ja a 2002: I. tör vény 155. §-ának
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

537 A 258. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 116. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

259. § (1)538 Ha a ki hir de tés út ján kö zölt ügy dön tõ ha tá -
ro zat el len sem az ügyész, sem a vád lott, sem a vé dõ nem
je len tett be fel leb be zést, a ha tá ro zat in do ko lá sa csu pán a
tény ál lás ból és az al kal ma zott jog sza bá lyok meg je lö lé sé -
bõl is áll hat. A fel men tõ íté let in do ko lá sá ban a tény ál lás is
mel lõz he tõ. (Rö vi dí tett in do ko lás.)

(2)539 Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat több vád lot tat érint, az
in do ko lás az (1) be kez dés sze rin ti for má ban is írás ba fog -
lal ha tó az olyan vád lott te kin te té ben, aki vel szem ben az
ügy dön tõ ha tá ro zat el sõ fo kon jog erõ re emel ke dett.

260. § (1)540 A per ve ze tõ vég zést – az ügy bí ró ság ra ér -
ke zé sét kö ve tõ en az ügy me ne tét meg ál la pí tó, az el já rá si
cse lek mény elõ ké szí té sé re irá nyu ló vagy vég re haj tá sa ér -
de ké ben tett, de nem az ügy ér de mé rõl ren del ke zõ ha tá ro -
za tot –, il let ve a ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói in téz -
ke dé se ket nem kell in do kol ni. A bi zo nyí tá si in dít vány
elutasításának indokait az ügydöntõ határozatban kell ki -
fej te ni.

(2) A ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói in téz ke dés sel
szem ben, va la mint, ha e tör vény ki vé telt nem tesz, per ve -
ze tõ vég zés sel szem ben jog or vos lat nak nincs helye.

(3) A jegy zõ könyv be fog lalt ha tá ro zat nak nincs  beve -
zetõ ré sze és keltezése.

(4)541 A jegy zõ könyv be nem fog lalt ha tá ro za tot – ha e
tör vény más képp nem ren del ke zik – leg ké sõbb a meg ho -
za ta lá tól, il le tõ leg a ki hir de té sé tõl szá mí tott har minc na -
pon be lül, ha hosszabb in do ko lást igé nyel, hat van na pon
be lül kell írás ba fog lal ni. A ha tá ro zat tel jes írás ba  fogla -
lásának nap ját a határozat eredeti példányán fel kell je -
gyez ni. 

261. §542 (1) Nyil ván va ló név-, szám el írás, szá mí tá si hi -
ba és más ha son ló el írás ese tén a bí ró ság a ha tá ro zat ki ja ví -
tá sát mind in dít vány ra, mind hi va tal ból el ren del he ti. A ki -
ja ví tást el ren de lõ vég zés el len az ügyész és az él het fel leb -
be zés sel, aki re a ha tá ro zat vagy ki ja ví tá sa ren del ke zést
tar tal maz, a vád lott ese tén a vé dõ is.

(2) A ki ja ví tást a ha tá ro zat ra és a ki ad má nya i ra fel kell
je gyez ni. Ha a ha tá ro zat ki ja ví tá sát meg elõ zõ en a hi bás ki -
ad mányt már kéz be sí tet ték, a ki ja ví tó vég zést azok nak kell 
kéz be sí te ni, akik nek a ré szé re a bíróság a hibás kiadmányt
megküldte.

262. § (1)543 A ha tá ro za tot az zal kell kö zöl ni, aki re ren -
del ke zé se vo nat ko zik; a vád lot tal kö zölt ha tá ro za tot a vé -
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538 A 259. § (1) be kez dé sé nek har ma dik, zá ró jel ben lé võ mon da tát a
2002:I. tör vény 156. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

539 A 259. § (2) be kez dé se a 2002:I. tör vény 156. §-ának (2) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

540 A 260. § (1)–(2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 117. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

541 A 260. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 157. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

542 A 261. § a 2002:I. tör vény 158. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
543 A 262. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

118. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.



dõ vel is, az ügy dön tõ ha tá ro za tot a sér tet tel is kö zöl ni kell.
A tár gya lás ve ze té se és rend jé nek fenn tar tá sa kö ré ben ho -
zott ha tá ro zat ki vé te lé vel a ha tá ro za tot kö zöl ni kell az
ügyésszel, a pót ma gán vád ló val, az ügy át té te lé rõl, a bí ró -
ság ki je lö lé sé rõl és az el já rás fel füg gesz té sé rõl ho zott
határozatot közölni kell a sértettel is.544

(2) A ha tá ro za tot a je len le võk kel szó ban, egyéb ként
kéz be sí tés út ján kell közölni.

(3) A ha tá ro zat ki hir de té se so rán fel kell ol vas ni a ren -
del ke zõ részt, is mer tet ni kell az in do ko lás lé nye gét, és
szük ség ese tén meg kell magyarázni.

(4)545 Az ügyész, a vád lott, a vé dõ, a pót ma gán vád ló és
a sér tett ré szé re az ügy dön tõ ha tá ro zat in do ko lást is tar tal -
ma zó ki ad má nyát ak kor is kéz be sí te ni kell, ha ve lük a ha -
tá ro zat ren del ke zõ ré szét ki hir de tés vagy kéz be sí tés út ján
már kö zöl ték, egyéb ként a ha tá ro zat in do ko lást is tar tal -
ma zó ki ad má nyát – ha a ha tá ro zat el len a fel so rol ta kon
kívül más fellebbezett – a fellebbezõnek kell kézbesíteni.

(5)546 Kü lön jog sza bály ha tá roz za meg, hogy a ha tá ro -
za tot, il le tõ leg a ha tá ro zat tar tal má ról szó ló ér te sí tést az e
§-ban fel so rol ta kon kí vül kinek kell megküldeni.

(6) A ma gyar nyel vet nem ér tõ vád lott ré szé re a ki hir de -
tés után az íté let és az ügy dön tõ vég zés reá vo nat ko zó ré -
szét az anya nyel vé re, re gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyel vé re,
il le tõ leg ké ré sé re az ál ta la is mert ként meg je lölt, az el já rás -
ban ko ráb ban hasz nált más nyelv re le kell for dí ta ni, és azt
a ré szé re kéz be sí te ni kell.

Ki fo gás az el já rás el hú zó dá sa mi att547

262/A. § (1) A vád lott, a vé dõ és a ma gán fél a bí ró ság
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott mu lasz tá sa mi att az ügy -
ben el já ró bí ró ság nál írás ban ki fo gást ter jeszt het elõ, kér ve 
a mu lasz tás té nyé nek meg ál la pí tá sát, va la mint – meg fe le lõ 
ha tár idõ tû zé sé vel – a mu lasz tó bí ró ság nak a (2) be kez dés
a) pont já ban fog lalt eset ben az el mu lasz tott el já rá si cse -
lek mény el vég zé sé re vagy ha tá ro zat meg ho za ta lá ra, a
(2) be kez dés b) pont já ban fog lalt eset ben pe dig a  megfe -
lelõ in téz ke dés meg vá lasz tá sá ra tör té nõ uta sí tá sát.

(2) Ki fo gás ak kor ter jeszt he tõ elõ, ha
a) a tör vény a bí ró ság ré szé re az el já rá si cse lek mény el -

vég zé sé re vagy va la mely ha tá ro zat meg ho za ta lá ra ha tár -
idõt ál la pí tott meg, azon ban az ered mény te le nül el telt,

b) a bí ró ság az ügyész, az el já rás ban részt ve võ sze mély, 
a meg ke re sett szerv vagy sze mély, a ta nú vagy a szak ér tõ
ré szé re az el já rá si cse lek mény el vég zé sé re ha tár idõt tû zött
ki, amely ered mény te le nül el telt, és a bí ró ság a mu lasz tó -
val szem ben nem al kal maz ta a tör vény ál tal le he tõ vé tett
in téz ke dé se ket.

544 A 262. § (1) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény
285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te.

545 A 262. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 118. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

546 A 262. § (5)–(6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 159. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

547 A 262/A–B. §-okat és a meg elõ zõ al cí met a 2006: XIX. tör vény 2. §-a
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) Nincs he lye ki fo gás elõ ter jesz té sé nek bi zo nyí tá si
cse lek mény el ren de lé se, va la mint olyan ha tá ro zat el len,
amellyel szem ben kü lön jog or vos lat nak van he lye.

(4) A ki fo gást an nak be nyúj tó ja mind ad dig vissza von -
hat ja, amíg a bí ró ság azt ér dem ben el nem bí rál ta. A visz -
sza vont ki fo gást új ból elõ ter jesz te ni nem le het.

262/B. § (1) Az ügy ben el já ró bí ró ság a ki fo gást – a
(2) be kez dés ese tét ki vé ve – nyolc na pon be lül köz vet le nül 
fel ter jesz ti a ki fo gás el bí rá lá sá ra ha tás kör rel ren del ke zõ
bí ró ság hoz. A fel ter jesz tés ben szá mot ad ar ról, hogy a hi á -
nyolt el já rá si cse lek mény el vég zé se vagy ha tá ro zat meg -
ho za ta la – meg íté lé se sze rint – mi lyen ok ból nem volt le -
het sé ges.

(2) Ha az ügy ben el já ró bí ró ság a ki fo gást ala pos nak
tart ja, a ki fo gás nak a bí ró ság hoz va ló ér ke zé sét kö ve tõ
har minc na pon be lül meg hoz za, il le tõ leg el ren de li a ki fo -
gás ban sé rel me zett hely zet meg szün te té se ér de ké ben
szük sé ges in téz ke dést. A bí ró ság a ki fo gás el in té zé sé rõl a
ki fo gás elõ ter jesz tõ jét értesíti.

(3) A he lyi bí ró ság mu lasz tá sá val szem ben be nyúj tott
ki fo gást a me gyei bí ró ság há rom hi va tá sos bí ró ból ál ló ta -
ná csa, a me gyei bí ró ság mu lasz tá sá val szem ben be nyúj tott 
ki fo gást az íté lõ táb la, az íté lõ táb la mu lasz tá sá val szem ben
be nyúj tott ki fo gást a Leg fel sõbb Bí ró ság, a Leg fel sõbb Bí -
ró ság mu lasz tá sá val szem ben be nyúj tott ki fo gást a Leg fel -
sõbb Bí ró ság má sik ta ná csa az ira tok fel ter jesz té sé tõl szá -
mí tott ti zen öt na pon be lül ta nács ülé sen bírálja el.

(4) Ha a ki fo gást el bí rá ló bí ró ság a ki fo gás ban fog lal -
tak nak helyt ad, a mu lasz tó bí ró sá got ha tár idõ tû zé sé vel a
262/A. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban fog lalt ese tek ben
az ügy to vább vi te lé hez szük sé ges in téz ke dés meg té te lé re,
a 262/A. § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban fog lalt eset ben
pe dig a meg fe le lõ in téz ke dés meg vá lasz tá sá ra hív ja fel.
A fel hí vás ban – a 262/A. § (2) be kez dé sé nek a) pont já ban
fog lalt ese tet ki vé ve – a ki fo gást el bí rá ló bí ró ság az el já ró
bí ró sá got meg ha tá ro zott el já rá si cse lek mény  lefolytatá -
sára nem uta sít hat ja. A ki fo gás alap ta lan sá ga esetén azt
indokolt határozattal elutasítja. A határozat ellen további
jogorvoslatnak nincs helye.

(5) A ki fo gás el in té zé sé re a vég zés el le ni fel leb be zés el -
bí rá lá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell megfelelõen
alkalmazni.

XII. Fe je zet
A TÁRGYALÁS ELÕKÉSZÍTÉSE

A vád irat köz lé se

263. § (1)548 A ta nács el nö ke az ügy ira ta i nak a bí ró ság -
hoz ér ke zé sét kö ve tõ en hat van na pon be lül meg vizs gál ja,
hogy van-e he lye a 264–271. §-ok ban fog lalt ren del ke zé -
sek alkalmazásának.

548 A 263. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 119. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) Leg ké sõbb az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le tel te után a ta nács el nö ke a vád ira tot ha la dék ta la nul
meg kül di a vád lott nak és a vé dõ nek; a vád lot tat és a vé dõt
fel hív ja, hogy ti zen öt na pon be lül jelölje meg bizonyítási
eszközeit.

(3)549 A ta nács el nö ke a vád irat kéz be sí té sé vel egy ide jû -
leg köz li a vád lot tal és a vé dõ vel, ha az ügyész kü lö nö sen
vé dett ta nú val lo má sát kí ván ja bi zo nyí tá si esz köz ként fel -
hasz nál ni, fi gyel mez te ti õket ar ra, hogy a kü lö nö sen vé dett 
ta nú val lo má sát tar tal ma zó jegy zõ köny vi ki vo na tot meg -
te kint he tik, és írás ban a kü lö nö sen vé dett ta nú hoz kér dé -
sek fel te vé sét, to váb bá a ta nú kü lö nö sen vé det té nyil vá ní -
tá sá nak meg szün te té sét in dít vá nyoz hat ják. A kü lö nö sen
vé dett ta nú hoz fel tett kér dé sek közvetlenül nem irá nyul -
hat nak a különösen védett tanú személyének és tar tóz ko -
dá si helyének felfedésére.

[(4) Ha köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sá nak le het he lye, és
az ügyész az el já rást a 221/A. § (4) be kez dé se alap ján nem
füg gesz tet te fel, a ta nács el nö ke a vád irat kéz be sí té sé vel
egy ide jû leg tá jé koz tat ja a vád lot tat, a vé dõt és a sér tet tet a 
köz ve tí tõi el já rás irán ti in dít vány meg té te lé nek le he tõ sé -
gé rõl és a köz ve tí tõi el já rás kö vet kez mé nye i rõl.]550

Át té tel

264. § Ha a bí ró ság nak az ügy el bí rá lá sá ra nincs ha tás -
kö re vagy il le té kes sé ge, az ügyet át te szi a ha tás kör rel, il le -
tõ leg il le té kes ség gel rendelkezõ bírósághoz.

Egye sí tés és el kü lö ní tés

265. § (1)551 A bí ró ság hi va tal ból vagy in dít vány ra ha tá -
roz az ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl (72. §).
A kü lön bö zõ bí ró sá gok elõtt fo lya mat ban lé võ ügyek
egye sí té se, vagy an nak mel lõ zé se kér dé sé ben az együt tes
el bí rá lás ra ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró -
ság dönt, ha több ilyen bí ró ság van, a meg elõ zés [17. §
(2) bek.] az irány adó. A bí ró ság az elõt te fo lya mat ban lé võ
ügyet az egye sí tés kér dé sé ben ha tá ro zat ho za tal ra jogosult
bíróságnak az egyesítés megfontolása végett megküldi.

(2)552 Ha a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek mény mi -
att a pró bá ra bo csá tott el len újabb el já rás in dul, vagy ha a
pró bá ra bo csá tott el len a pró ba idõ elõtt el kö ve tett bûn cse -
lek mény mi att a pró ba idõ alatt in dult el já rás, az ügye ket
egye sí te ni kell, és az újabb ügy el bí rá lá sá ra ha tás kör rel és

il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró ság jár el. Ha a vád lot tat ka -
to nai bün te tõ el já rás ban bo csá tot ták pró bá ra, az ügye ket az 
a bí ró ság egye sí ti, amely a ka to nai bün te tõ el já rást le foly -
tat ta, kivéve, ha a katonai büntetõeljárás hatályát a 470. §
(3) bekezdése alapozta meg.

(3) Az egye sí tés nek nem aka dá lya, hogy a vád lot tat ko -
ráb ban ma gán vá das ügy ben bo csá tot ták pró bá ra, az újabb
bün te tõ ügy ben azon ban az ügyész, pót ma gán vád ló vagy
má sik ma gán vád ló kép vi se li a vá dat. Ha a vád lot tat köz vá -
das ügy ben bo csá tot ták pró bá ra, és az újabb bün te tõ el já rás 
ma gán vád ra in dul el le ne, az ügye ket ak kor le het egye sí te -
ni, ha az ügyész a vád kép vi se le tét a ma gán vád ló tól át vet -
te. Eb ben az eset ben a bí ró ság az ira to kat a vád kép vi se let
át vé te lé nek meg fon to lá sa vé gett az ügyész nek kül di meg.
Ez a korlátozás nem érvényesül, ha az újabb ügyben a
vádat pótmagánvádló képviseli.

(4) 553 Ha az újabb el já rás ban a vád lott bû nös sé gét a bí -
ró ság nem ál la pít ja meg, az egye sí tett ügye ket új ból el kell
különíteni.

(5) A 175. § (7) be kez dé se a bí ró sá gi el já rás ban is irány -
adó.

(6)554 Az (1)–(4) be kez dés ren del ke zé se it  értelemsze -
rûen kell al kal maz ni ab ban az eset ben is, ha a bí ró ság a
gya nú sí tot tal szem ben ko ráb ban in dult bün te tõ el já rást a
266. § (6) be kez dé se alap ján fel füg gesz tet te, azon ban az
ügyész a vád lott el len ká bí tó szer rel vissza élés mi att újabb
vádiratot nyújtott be [266. § (7) bek.].

Az el já rás fel füg gesz té se

266. § (1)555 A bí ró ság az el já rást 
a) a 188. § (1) be kez dé sé nek a), b) és d)–g) pont já ban

meg ha tá ro zott ok ból fel füg gesz ti,
b) hi va tal ból vagy in dít vány ra fel füg gesz ti, és az Al kot -

mány bí ró ság el já rá sát kez de mé nye zi, ha az ügy el bí rá lá sa
so rán olyan jog sza bályt vagy ál la mi irá nyí tás egyéb jo gi
esz kö zét kell al kal maz ni, amely nek alkot má nyel le nes sé -
gét észleli,

c)556 hi va tal ból vagy in dít vány ra fel füg gesz ti, ha az
 Európai Uni ó ról szó ló Szer zõ dés ben, il let ve az Eu ró pai
Kö zös sé get lét re ho zó Szer zõ dés ben fog lalt sza bá lyok sze -
rint az Eu ró pai Bí ró ság elõ ze tes dön tés ho za ta li el já rá sát
kez de mé nye zi. E ha tá ro zat ban meg ha tá roz za azt a kér dést, 
amely az Eu ró pai Bí ró ság elõ ze tes dön té sét igény li, va la -
mint – a fel tett kér dés meg vá la szo lá sá hoz szük sé ges mér -
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549 A 263. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 160. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

550 A 263. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 119. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A 2006: LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del ke -
zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

551 A 265. § (1) be kez dé sé nek má so dik és har ma dik mon da tát a 2002:
I. tör vény 161. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be, a má so dik mon dat szö ve gét a
2003: II. tör vény 63. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

552 A 265. § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 161. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

553 A 265. § (4) és (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 161. §-ának (3) be kez -
dé se ik tat ta be.

554 A 265. § (6) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 63. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

555 A 266. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 64. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

556 A 266. § (1) be kez dé sé nek c) pont ját a 2003: XXX. tör vény 6. §-a ik -
tat ta be. A ren del ke zés az Eu ró pai Uni ó hoz tör té nõ csat la ko zá sá ról szó ló
nem zet kö zi szer zõ dést ki hir de tõ tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap ján lé pett ha -
tály ba, a ha tály ba lé pés kor fo lya mat ban lé võ ügyek ben is al kal maz ni kell.
Lásd még a 2088/2003. (V. 15.) Korm. ha tá ro za tot.



ték ben – is mer te ti a tény ál lást és az érin tett ma gyar jog sza -
bá lyo kat. A ha tá ro za tot az Európai Bíróságnak, továbbá
tájékoztatásul az Igazságügyi Minisztériumnak is  meg -
küldi. 

(2) A bí ró ság az el já rást ak kor is fel füg gesz ti, ha az el já -
rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges fel je len tés [Btk. 236. §
(1) bek., 240. §] hi ány zik. Az el já rás fel füg gesz té se leg fel -
jebb az alap ügy jogerõs befejezéséig tart.

(3)557 A bí ró ság az el já rást fel füg geszt he ti,
a) ha a vád lott hu za mo sabb ide ig kül föl dön tar tóz ko dik,
b) ha az ügyész meg ke re sé se a vád irat hi á nyos sá ga i nak

pót lá sá ra, a bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra, biz to sí tá sá ra, 
meg vizs gá lá sá ra és ar ra irá nyult, hogy a bi zo nyí té kok a
tár gya lá son rendelkezésre álljanak [268. § (1) bek.].

[c) a köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá sa ér de ké ben, leg fel -
jebb hat hó nap ra.]558

(4)559 Ha a bí ró ság a (3) be kez dés a) pont já ban meg ha tá -
ro zott in téz ke dést nem tart ja in do kolt nak, és a vád lott kül -
föl di tar tóz ko dá si he lye is mert, a bí ró ság nem zet kö zi, il let -
ve eu ró pai el fo ga tó pa ran csot bo csát ki, és a vád lott ki ada -
tá sa vagy eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sa
irán ti el já rást kez de mé nyez. Ha a vád lott ki ada tá sát, il let ve 
eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sát meg ta -
gad ták, il le tõ leg a ki ada tás ra vagy át adás ra nincs le he tõ -
ség, a bíróság – ha a feltételek fennállnak – a bün te tõ el já -
rás átadását kezdeményezheti.

(5)560 Ha az el já rás fel füg gesz té sé nek oka meg szûnt, il -
let ve a 188. § (1) be kez dé sé nek g) pont ja alap ján tör tént
fel füg gesz tés ese tén, ha a nem zet kö zi bün te tõ bí ró ság
alap ok má nyát ki hir de tõ, il let ve alap ok má nyá ból fa ka dó
kö te le zett sé gek vég re haj tá sá ról szó ló tör vény azt elõírja, a 
bíróság az eljárást folytatja.

(6)561 Ha a Btk. 283. §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ -
sé get meg szün te tõ ok ból az el já rás meg szün te té sé nek le -
het he lye, és az ügyész a vád eme lést a 222. § (2) be kez dé se 
alap ján nem ha lasz tot ta el, a bí ró ság az el já rást egy évi idõ -
tar tam ra fel füg gesz ti, fel té ve, hogy a ká bí tó szer-él ve zõ
vád lott vál lal ja a ká bí tó szer-füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze lé -
sen, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tá son vagy
megelõzõ-felvilágosító szolgáltatáson való részvételt.

(7)562 Az el já rást foly tat ni kell, ha a fel füg gesz tés tõl
szá mí tott egy éven be lül a vád lott nem iga zol ja, hogy leg -
alább hat hó na pig tar tó fo lya ma tos, ká bí tó szer-füg gõ sé get

gyó gyí tó ke ze lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más
el lá tás ban ré sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál -
ta tá son vett részt, il le tõ leg ha az ügyész a vád lott el len
kábítószerrel visszaélés miatt újabb vádiratot nyújtott be.

(8) A tar tás el mu lasz tá sa (Btk. 196. §) mi att in dí tott el -
já rást – ha az ügyész a vád eme lést a 222. § (3) be kez dé se
alap ján nem ha lasz tot ta el – a bí ró ság leg fel jebb egy év re
fel füg gesz ti, fel té ve, hogy et tõl az el mu lasz tott kö te le zett -
ség tel je sí té se vár ha tó. Az el já rást a ha tár idõ le jár ta elõtt
foly tat ni kell, ha a vád lott a tar tá si kötelezettségének
továbbra sem tesz eleget.

(9)563 Az (1) be kez dés a) pont já ban és a (2) be kez dés ben 
fel so rolt okok mi att az el já rást a bí ró sá gi tit kár is fel füg -
geszt he ti.

Az el já rás meg szün te té se

267. § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti,
a) ha a vád tár gyá vá tett cse lek mény nem bûn cse lek -

mény,
b) ha a vád lott gyer mek ko rú,
c)564 a vád lott ha lá la, el évü lés vagy ke gye lem, vagy a

tör vény ben meg ha tá ro zott egyéb bün tet he tõ sé get meg -
szün te tõ ok miatt,

d) ha a vád tár gyá vá tett cse lek ményt már jog erõ sen el -
bí rál ták, ide ért ve a Btk. 6. § ese tét is, 

e) ha a ma gán in dít vány, a kí vá nat, il le tõ leg fel je len tés
hi ány zik, és az nem pótolható,

f) ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád nak
nincs helye,

g)565 az olyan bûn cse lek mény mi att, amely nek a vád tár -
gyá vá tett je len tõ sebb sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le -
lõs ség re vo nás szem pont já ból nincs jelentõsége,

h)566 és a vád lot tat meg ro vás ban (Btk. 71. §) ré sze sí ti,
ha a bûn cse lek mény már nem ve szé lyes, vagy oly cse kély
fok ban ve szé lyes a tár sa da lom ra, hogy a tör vény sze rint al -
kal maz ha tó leg ki sebb bün te tés ki sza bá sa, vagy más in téz -
ke dés alkalmazása is szükségtelen,

i)567 ha az el já rást a 266. § (6) vagy (8) be kez dé se alap -
ján füg gesz tet te fel, és a vád lott iga zol ja, hogy leg alább hat 
hó na pig fo lya ma tos, ká bí tó szer füg gõ sé get gyó gyí tó ke ze -
lés ben, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más el lá tás ban ré -
sze sült vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szol gál ta tá son vett
részt, il let ve, ha a tar tás el mu lasz tá sa vét sé gé nek vádlottja
a tartási kötelezettségét teljesítette,

563 A 266. § (9) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 162. §-ának (5) be kez dé se
ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II. tör vény 64. §-ának (5) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

564 A 267. § (1) be kez dé se c) és d) pont já nak szö ve gét a 2003: II. tör vény
65. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

565 A 267. § (1) be kez dé sé nek g) és h) pont ját a 2002: I. tör vény 163. §-a
ik tat ta be.

566 A 267. § (1) be kez dé se h) pont já nak szö ve gét a 2006: LI. tör vény
121. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép ha tály ba.

567 A 267. § (1) be kez dé sé nek i) pont ját a 2003: II. tör vény 65. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be.
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557 A 266. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 120. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

558 A 266. § (3) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 120. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006:  LI. tör vény 285. §-ának
(3) be kez dé se alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

559 A 266. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 120. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

560 A 266. § (5) be kez dé se a 2003: II. tör vény 64. §-ának (3) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

561 A 266. § (6) be kez dé se a 2003: II. tör vény 64. §-ának (4) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

562 A 266. § (7) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 162. §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be, és egy ide jû leg a 266. § ere de ti (7) be kez dé sé nek szá mo zá sát
(8) be kez dés re mó do sí tot ta. A be kez dés szö ve gét a 2006: LI. tör vény
120. §-ának (3) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép ha tály ba.



j)568 ha a vád nem tör vé nyes [2. § (2) bek.],

k) ha a vád irat nem fe lel meg a 217. § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak nak, és az ügyész nem tett ele get a 268. § (1) be -
kez dé se sze rin ti meg ke re sés ben foglaltaknak,

l) te vé keny meg bá nás ese tén [Btk. 36. § (1) bek.].

(2) Az el já rás meg szün te té sé rõl a bí ró ság ér te sí ti a ma -
gán fe let az zal a fi gyel mez te tés sel, hogy a pol gá ri jo gi igé -
nyét egyéb tör vé nyes úton érvényesítheti.

(3)569 Ha a vád el ej té se ese tén pót ma gán vád nak van he -
lye, a bí ró ság ti zen öt na pon be lül kéz be sí ti a sér tett nek az
ügyész vád el ej tést tar tal ma zó nyi lat ko za tát. Ha a sér tett
hat van na pon be lül nem lép fel pót ma gán vád ló ként, az el -
já rást a bí ró ság meg szün te ti. E ha tár idõ el mu lasz tá sa mi att
iga zo lás nak nincs he lye. Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként
kíván fellépni, a vádindítványt a bírósághoz nyújtja be.

(4) Az el já rás meg szün te té sé nek nem aka dá lya, ha a sér -
tett nek azért nem le he tett az ügyész vád el ej tést tar tal ma zó
nyi lat ko za tát kéz be sí te ni, mert is me ret len helyen
tartózkodik.

(5) Pót ma gán vád ló fel lé pé se ese tén a 229. § (2) be kez -
dé se, a 230. §, a 231. § és a 233. § ren del ke zé se it kell ér te -
lem sze rû en alkalmazni.

In téz ke dés el já rá si cse lek mény el vég zé se iránt

268. § (1) 570 A bí ró ság hi va tal ból vagy az el já rás ban
részt ve võ sze mé lyek in dít vá nyá ra in téz ke dik az iránt,
hogy a bi zo nyí tá si esz kö zök a tár gya lá son ren del ke zés re
áll ja nak. En nek ér de ké ben – ha tár idõ tû zé sé vel, szük ség
ese tén az el já rás fel füg gesz té se mel lett – meg ke res he ti az
ügyészt, to váb bá párt fo gó fel ügye lõi vé le mény be szer zé -
sét ren del he ti el. Az ügyész meg ke re sé se a vád irat hi á -
nyos sá ga i nak pót lá sá ra, bi zo nyí tá si esz köz fel ku ta tá sá ra,
biz to sí tá sá ra, megvizsgálására és arra irányulhat, hogy a
bizonyítékok a tárgyaláson rendelkezésre álljanak.

(2)571 Ha az ügyész a kü lö nö sen vé dett ta nú val lo má sát
kí ván ja bi zo nyí tá si esz köz ként fel hasz nál ni, a ta nács el nö -
ke a nyo mo zá si bí ró tól be szer zi a kü lö nö sen vé dett ta nú
val lo má sá ról ké szült jegy zõ köny vet és a 207. § (2) be kez -
dé sé nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro za tot. A jegy zõ köny vet és
a 207. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro za tot
csak a bíróság tagjai tekinthetik meg, és azokról másolat
nem adható.

568 A 267. § (1) be kez dé sé nek j)–l) pont ját a 2006: LI. tör vény 121. §-ának 
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

569 A 267. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
121. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

570 A 268. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 164. §-ával, 
má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény 66. §-ának (1) be kez dé sé vel, utol só
mon da ta a 2006: LI. tör vény 122. §-ával meg ál la pí tott szö veg, ezen ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

571 A 268. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény
66. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(3)572 Ha a vád lott, a vé dõ je vagy az ügyész a kü lö nö sen
vé dett ta nú hoz kér dés fel te vé sét in dít vá nyoz ta [263. §
(3) bek.], il le tõ leg a kü lö nö sen vé dett ta nú hoz a ta nács el -
nö ke tesz fel kér dést, a bí ró ság a kü lö nö sen vé dett ta nú
val lo má sá ról ké szült jegy zõ könyv és a 207. § (2) be kez dé -
sé nek d) pont ja sze rin ti ha tá ro zat egy ide jû vissza kül dé sé -
vel el ren de li, hogy a nyo mo zá si bí ró a vád lott, a vé dõ je
vagy az ügyész ál tal fel tett kér dé sek re is mé tel ten ki hall -
gas sa a kü lö nö sen vé dett ta nút. A ki hall ga tás ra a 213. §
(2) és (4) be kez dé sét kell al kal maz ni.

Ha tá ro zat kény szer in téz ke dé sek rõl

269. § (1) A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra [218. §
(1) bek.] vagy hi va tal ból ha tá roz a sze mé lyi sza bad ság el -
vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val já ró kény szer in téz ke dés
fenn tar tá sá ról, el ren de lé sé rõl vagy megszüntetésérõl.

(2) Az ügy át té te lét el ren de lõ bí ró ság ál tal fenn tar tott
vagy el ren delt kény szer in téz ke dés an nak a bí ró ság nak a
tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tá ig tart,
amely hez az ügyet áttették.

A vád tól el té rõ mi nõ sí tés le he tõ sé ge

270. §573 (1)574 A bí ró ság meg ál la pít hat ja, hogy a vád
tár gyá vá tett cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en
ho gyan mi nõ sül het, ek kor ha tá roz hat a bí ró ság ta ná csa elé
uta lás ról, az át té tel rõl, az egye sí tés rõl, az el kü lö ní tés rõl, az 
el já rás fel füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl.

(2) Ha a bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a vád tár gyá vá
tett cse lek mény ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény,
az ügyész nek a vád át vé te lé re vo nat ko zó nyi lat ko za tát
nem kell beszerezni.

A bí ró ság ta ná csa elé uta lás575

270/A. § (1) A bí ró ság az ügyet a bí ró ság egy hi va tá sos
bí ró ból és két ül nök bõl ál ló ta ná csa elé utal ja, ha ezt a vád -
tól el té rõ mi nõ sí tés kér dé sé ben ho zott ha tá ro za ta szük sé -
ges sé teszi.

(2) A bí ró ság az (1) be kez dés sze rint ren del kez het, ha
más ok ból azt szük sé ges nek tartja.

572 A 268. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 164. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

573 A 270. § a 2002: I. tör vény 165. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
574 A 270. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 123. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
575 A 270/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 124. §-a ik tat ta

be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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Öt ta gú ta nács elé uta lás

271. § A me gyei bí ró ság el ren del he ti, hogy az ügyet
két hi va tá sos bí ró ból és há rom ül nök bõl ál ló ta nács tár -
gyal ja, ha

a) ezt a vád lot tak nagy szá ma vagy az ügy kü lö nö sen
nagy ter je del me in do kol ja,

b) a bûn cse lek mény re a tör vény élet fogy tig tar tó sza -
bad ság vesz tés ki sza bá sát is le he tõ vé teszi.

Az elõ ké szí tõ ülés

272. §576 (1) Ha a tár gya lás elõ ké szí té se so rán vizs gált
kér dé sek ben a ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt az ügyész, a
vád lott vagy a sér tett meg hall ga tá sa lát szik szük sé ges nek,
a bí ró ság a 263. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõ le tel te után har minc na pon be lül ülést tart.

(2) Az elõ ké szí tõ ülés kö te le zõ, ha

a) a bí ró ság a sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá -
to zó kény szer in téz ke dés (129. §, 137. §, 138. §, 138/A. §,
140. §) el ren de lé sé rõl, il le tõ leg elõ ze tes le tar tóz ta tás vagy
há zi õri zet fenn tar tá sá ról ha tá roz, és az in dít vány ban a ko -
ráb bi ha tá ro zat hoz ké pest a fenntartás okaként új kö rül -
mény re hivatkoztak,

[b) a vád irat köz lé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a
vád lott, a vé dõ vagy a sér tett köz ve tí tõi el já rás le foly ta tá -
sát in dít vá nyoz ta,]577

c) a vád lott vagy a vé dõ je a ta nú kü lö nö sen vé det té nyil -
vá ní tá sá nak meg szün te té sét indítványozta.

(3) A ta nács el nö ke az elõ ké szí tõ ülés ha tár nap já ról az
ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt ér te sí ti; a (2) be kez dés ese -
tén, va la mint ha a vád lott meg hall ga tá sa más ok ból szük -
sé ges, a vád lot tat és – kö te le zõ vé de lem ese tén – a vé dõt,
to váb bá a (2) be kez dés b) pontja esetén a sértettet  meg -
idézi. 

(4) Az elõ ké szí tõ ülés nem tart ha tó meg az ügyész, va la -
mint a meg idé zett vád lott és vé dõ tá vol lé té ben, ki vé ve, ha
az elõ ké szí tõ ülés tár gya elõ ze tes le tar tóz ta tás, lak hely el -
ha gyá si ti la lom, há zi õri zet, tá vol tar tás vagy ide ig le nes
kényszergyógykezelés elrendelése.

(5) Ha az elõ ké szí tõ ülés tar tá sa alap já ul szol gá ló in dít -
ványt elõ ter jesz tõ az idé zés el le né re nem je le nik meg, úgy
kell te kin te ni, mint aki az in dít vá nyát visszavonta.

(6) Az elõ ké szí tõ ülé sen a ta nács el nö ke a szük sé ges ter -
je de lem ben is mer te ti az ügyet, a ta nács tag jai, az ügyész, a
vád lott és a vé dõ to váb bi ira tok is mer te té sét in dít vá nyoz -
hat ják. 

576 A 272. § a 2006: LI. tör vény 125. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

577 A 272. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006:  LI. tör vény 285. §-ának
(3) be kez dé se alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(7) A ta nács el nö ke és tag jai az ügyész hez, a vád lott hoz, 
és – a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kör ben – a
sér tett hez kér dést in téz het nek. A vád lott hoz az ügyész, a
vé dõ, és – a (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott kör -
ben – a sér tett is in téz het kér dést, az ügyész hez in té zen dõ
kér dés re a vád lott és a vé dõ in dít ványt te het.

(8) Ha a vád lott vagy a vé dõ a kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tott ta nút meg ne ve zi, vagy a sze mé lyét más, két sé get ki -
zá ró mó don azo no sít ja, a bí ró ság a ta nú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sát meg szün te ti. Eb ben az eset ben a ta nú idé zé -
sé re és ki hall ga tá sá ra az ál ta lá nos sza bá lyok irány adó ak; a
ta nács el nö ke szük ség ese tén hi va tal ból vagy indítványra a 
tanú védelmének más formáját kezdeményezi.

A bí ró ság jog kö re

273. § (1)578 A tár gya lás elõ ké szí té se so rán a bí ró ság ta -
ná csa vagy a ta nács el nö ke jár el.

(2) A bí ró ság a tár gya lás elõ ké szí té se so rán vizs gált kér -
dé sek ben a 263. § (1) be kez dé se sze rin ti ha tár idõ le tel te
elõtt ha tá roz, fel té ve, hogy a 272. § sze rin ti meg hall ga tás
nem látszik szükségesnek.

(3) A bí ró ság ta ná csa ha tá roz az el já rás meg szün te té sé -
rõl, va la mint a sze mé lyi sza bad ság el vo ná sá val vagy kor -
lá to zá sá val já ró kényszerintézkedésekrõl.

(4)579 A bí ró ság ta ná csa min den olyan kér dés ben ha tá -
roz hat, amely egyéb ként a ta nács el nö ké nek jog kö ré be
tartozik.

A ta nács el nö ké nek jog kö re

274. §580 (1) A ta nács el nö ke ha tá roz azok ban a kér dé -
sek ben, ame lyek a 273. § (3) be kez dé se alap ján nem tar -
toz nak a bí ró ság ta ná csá nak jog kö ré be, il le tõ leg amely rõl
a 273. § (4) be kez dé se alap ján nem a bí ró ság ta ná csa ha tá -
ro zott. 

(2) Ha a bí ró ság a vád lot tat tá vol lé té ben ré sze sí tet te
meg ro vás ban (Btk. 71. §), en nek fo ga na to sí tá sá ról a ta -
nács elnöke gondoskodik.

Ha tá ro zat a tár gya lás elõ ké szí té se után

275. § (1)581 A tár gya lás elõ ké szí té sé nek be fe je zé se, il -
le tõ leg a tár gya lás ki tû zé se után – ha szük sé ges – a 267. és
a 269. §-ban sza bá lyo zott kér dé sek ben a bí ró ság ta nács -
ülé sen, a 264., 265., 266., 268., 270., 270/A. és 271. §-ban
sza bá lyo zott kér dé sek ben a tanács elnöke határoz.

578 A 273. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 167. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

579 A 273. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 167. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

580 A 274. § a 2002: I. tör vény 168. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
581 A 275. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 126. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) A ta nács el nö ke a ki tû zött tár gya lást fon tos ok ból el -
ha laszt hat ja. A vé dõ aka dá lyoz ta tá sa mi att a tár gya lás ak -
kor ha laszt ha tó el, ha a vád lott más vé dõt nem ha tal maz
meg, il le tõ leg más vé dõ ki ren de lé se már nem le het sé ges,
vagy ha az új vé dõ a tár gya lá sig – idõ hi á nyá ban – nem tud
a védelemre felkészülni.

Jog or vos lat ki zá rá sa
a tár gya lás elõ ké szí té se so rán

276. § (1) Nincs he lye fel leb be zés nek

a) a tár gya lás ki tû zé se és el ha lasz tá sa,

b) az elõ ké szí tõ ülés re és a tár gya lás ra idé zés és tár gya -
lás ról szó ló értesítés,

c)582az el já rás nak a 188. § (1) be kez dé se a) pont ja vagy
a 266. § (1) be kez dé se b) és c) pont ja, va la mint (3) be kez -
dé sé nek a) és b) pont ja alap ján tör tént felfüggesztése,

d) a vád tól el té rõ mi nõ sí tés le he tõ sé gé nek  megállapí -
tása,

e)583 a bí ró ság ta ná csa elé uta lás vagy en nek  megtaga -
dása,

f) az öt ta gú ta nács elé uta lás vagy en nek meg ta ga dá sa,

g) az el já rás nak a 267. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja
alap ján tör tént meg szün te té se,

h) a ha tá ro zat tu do má sul vé te lét kö ve tõ en tett jog or vos -
la ti nyi lat ko zat elutasítása,

i)584 a bí ró ság nak a 268. § (1)–(3) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott in téz ke dé se

el len.

(2) Az (1) be kez dés ben írt ha tá ro za tok el le ni fel leb be -
zés el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a bíróság
mellõzheti.

(3) A jog erõs ha tá ro zat el le ni jog or vos lat irán ti in dít -
vány el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta lát a bíróság
mellõzheti.

(4)585 Ha a bí ró ság a vád lot tat meg ro vás ban (Btk. 71. §)
ré sze sí ti, ez el len fel leb be zés nek nincs he lye, de az ügyész
és a vád lott, va la mint vé dõ je a vég zés köz lé sé tõl szá mí tott
nyolc na pon be lül tár gya lás tar tá sát kér he ti. A ké re lem
alap ján a bí ró ság tár gya lást tart. A vád lott nak az idé zést
leg alább öt nappal a tárgyalás elõtt kell kézbesíteni.

582 A 276. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 127. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

583 A 276. § (1) be kez dé sé nek e) pont ját a 2006: LI. tör vény 127. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi e)–h) pon tok je lö lé sét f)–i)  pon -
tokra mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

584 A 276. § (1) be kez dé sé nek i) – ere de ti leg h) – pont ja a 2002: I. tör vény
169. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

585 A 276. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 169. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

Az egyes bí ró jog kö re

277. § Ha az ügy ben a he lyi bí ró ság egyes bí ró ként jár el, 
e fe je zet ren del ke zé sei sze rint mind a bí ró ság ta ná csá nak,
mind a ta nács el nö ké nek jog kö ré be tar to zó kér dé sek ben az 
egyes bí ró ha tá roz.

A tár gya lás ki tû zé se

278. § (1) A ta nács el nö ke a vád irat köz lé se után meg ál -
la pít ja a tár gya lás ha tár nap ját, gon dos ko dik a tár gya lás
meg tar tá sá nak elõ ké szí té sé rõl, az idé zé sek rõl és ér te sí té -
sek rõl.

(2) A tár gya lást rend sze rint a bí ró ság hi va ta los he lyi sé -
gé ben kell tar ta ni. Ha a bí ró ság in do kolt nak tart ja, et tõl el -
té rõ en rendelkezhet.

(3)586 A tár gya lás ha tár nap ját az ügyek ér ke zé si sor -
rend jé nek fi gye lem be vé te lé vel és a so ron kí vü li ség re vo -
nat ko zó ren del ke zé sek szem elõtt tar tá sá val a le he tõ leg -
kö ze leb bi nap ra úgy kell ki tûz ni, hogy a bí ró ság az ügyet
le he tõ leg el na po lás nélkül, ésszerû határidõn belül be
tudja fejezni.

(4)587 Ha a le foly ta tan dó bi zo nyí tá si el já rás nagy ter je -
del me mi att nyil ván va ló, hogy az ügyet egy tár gya lá si na -
pon nem le het be fe jez ni, több vagy foly ta tó la gos tár gya lá -
si ha tár na pot kell ki tûz ni, és tö re ked ni kell ar ra, hogy a bi -
zo nyí tá si el já rást ésszerû határidõn belül be lehessen
fejezni.

Az idé zés és az ér te sí tés

279. § (1) A ki tû zött ha tár nap ra idéz ni kell a vád lot tat,
kö te le zõ vé de lem ese tén a vé dõt és mind azo kat, akik nek a
meg je le né se a tár gya lá son kö te le zõ. Ér te sí te ni kell az
ügyészt, to váb bá – ha e tör vény ki vé telt nem tesz – a szak -
ér tõt, il le tõ leg azo kat a bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze -
mé lye ket, akik nek a je len lé tét a tár gya lá son e tör vény le -
he tõ vé te szi. Ha az ügyész a vád lott szü lõi fel ügye le ti jo -
gá nak meg szün te té sét in dít vá nyoz za, a tárgyalásról ér te sí -
te ni kell a másik szülõt és a gyámhivatalt.

(2) Az idé zés ben vagy az ér te sí tés ben a bün te tõ el já rás -
ban részt ve võ sze mé lye ket fel kell hív ni ar ra, hogy a bi zo -
nyí tá si in dít vá nya i kat ké se de lem nél kül, a tár gya lás elõtt
te gyék meg. A ta nács el nö ke in téz ke dik, hogy az ügy el bí -
rá lá sá hoz a bi zo nyí tá si eszközök a tárgyaláson ren del ke -
zés re álljanak.

(3) A vád lott nak az idé zést leg alább öt nap pal a tár gya -
lás elõtt kell kéz be sí te ni.

586 A 278. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 128. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

587 Az 278. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 128. §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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280. § (1) Ha a ta nú a ti zen ne gye dik élet évét nem töl töt -
te be, és a nyo mo zás so rán a bí ró ság ki hall gat ta [207. § (4)
bek.], a tár gya lás ra nem idéz he tõ. Ha az ilyen ta nú a tár -
gya lás idõ pont já ban a ti zen ne gye dik élet évét be töl töt te, a
tár gya lás ra különösen indokolt esetben idézhetõ.

(2)588 A tár gya lás idõ pont já ban ti zen ne gye dik élet évét
be nem töl tött sze mélyt, akit a nyo mo zás so rán a bí ró ság
ta nú ként nem hall ga tott ki, de ta nú kén ti ki hall ga tá sa szük -
sé ges sé vált, ki kül dött bí ró vagy meg ke re sett bíróság útján 
kell kihallgatni.

(3) A kü lö nö sen vé dett ta nú (97. §) a tár gya lás ra nem
idéz he tõ.

XIII. Fe je zet
AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS

I. Cím
A TÁRGYALÁS MENETE

A tár gya lás meg nyi tá sa

281. § (1) A tár gya lást a vád tár gyá nak meg je lö lé sé vel a
ta nács el nö ke nyit ja meg, ez után a hall ga tó sá got a csend és 
rend meg tar tá sá ra és a rend za va rás kö vet kez mé nye i re fi -
gyel mez te ti. Köz li a bí ró ság tag jai, a jegy zõ könyv ve ze tõ,
az ügyész és a vé dõ ne vét. Szám ba ve szi a meg je len te ket
és meg ál la pít ja, hogy az idé zet tek és ér te sí tet tek je len van -
nak-e, et tõl függõen megvizsgálja, hogy a tárgyalást meg
lehet-e tartani.

(2) A ta nács el nö ke a le he tõ ség hez ké pest in téz ke dik,
hogy a sza bály sze rû idé zés el le né re meg nem je lent vád -
lot tat vagy ta nút azon nal ve zes sék elõ, a tá vol ma radt
ügyészt vagy szak ér tõt pe dig a tár gya lá son va ló meg je le -
nés re hív ja fel, az ügyész fel hí vá sa az ügyészség vezetõje
útján történik.

(3) Ha a meg idé zett vé dõ nem je lent meg, he lyet te a
vád lott más vé dõt ha tal maz hat meg, il le tõ leg – ha a vé dõ
tár gya lá si rész vé te le kö te le zõ – a meg nem je lent vé dõ he -
lyett más vé dõt kell ki ren del ni. Az új vé dõ nek meg fe le lõ
idõt kell biz to sí ta ni ah hoz, hogy a vé de lem re fel ké szül jön.
Ha ez nyom ban nem le het sé ges, a tár gya lást a meg nem
jelent védõ költségére el kell halasztani.

(4)589 A tár gya lás a vád lott tá vol lé té ben meg tart ha tó, ha
az el já rás tár gya a vád lott kény szer gyógy ke ze lé sé nek el -
ren de lé se, és az ál la po ta mi att a tár gya lá son nem je len het
meg, il le tõ leg a jo ga i nak gya kor lá sá ra kép te len. Ha az el -
já rás több vád lott el len fo lyik, a vád lott tá vol lé té ben is
meg tart ha tó a tár gya lás nak az a ré sze, amely õt nem érin ti;
ek kor a meg nem je lent vád lott vé dõ jé nek tá vol lé té ben a

tár gya lás nak ez a ré sze ak kor is megtartható, ha a védelem
kötelezõ.590

(5) Ha a ta nács el nö ké nek a (2) be kez dés ben meg je lölt
in téz ke dé se nem le het sé ges, vagy az nem ve ze tett ered -
mény re, a tár gya lást a sza bály sze rû idé zés el le né re meg
nem je lent, sza bad lá bon lé võ vád lott tá vol lé té ben is meg
le het tar ta ni, a bi zo nyí tá si el já rást azon ban – a (9) be kez -
dés esetét kivéve – nem lehet befejezni.

(6) Az (5) be kez dés ese té ben, ha a (9) be kez dés al kal -
ma zá sá nak nincs he lye, a meg je lent sze mé lyek ki hall ga tá -
sát, il le tõ leg meg hall ga tá sát kö ve tõ en a tár gya lást el kell
na pol ni, és a meg nem je lent vád lott nak a kö vet ke zõ tár -
gya lá si ha tár nap ra tör té nõ elõ ve ze té sét kell el ren del ni. Ha
a bí ró sá gi el já rás so rán a meg nem je lent vád lott elõ ve ze té -
sét már el ren del ték, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn -
cse lek mény ese tén el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni,
vagy az elõ ze tes le tar tóz ta tá sát lehet elrendelni. Ha a
vádlottnak nincs védõje, számára védõt kell kirendelni.

(7)591 Ha a ki tû zött új tár gya lá si ha tár nap ra a vád lot tat
azért nem le he tett elõ ve zet ni, mert a la kó he lyé rõl is me ret -
len hely re tá vo zott, il le tõ leg ha az újabb tár gya lá si ha tár -
na pig az el fo ga tó pa rancs alap ján a vád lot tat nem si ke rült a
bí ró ság elé ál lí ta ni, a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy a vád lott
is me ret len he lyen tar tóz ko dik, és a továbbiakban a XXV.
Fejezet szerint jár el.

(8) Ha a (6) be kez dés alap ján ki tû zött tár gya lá son a vád -
lott je len van, a tá vol lé té ben meg tar tott tár gya lás jegy zõ -
köny vét a vád lott ki hall ga tá sa után is mer tet ni kell. Szük -
ség ese tén a bí ró ság a már ki hall ga tott ta nú, il le tõ leg meg -
hall ga tott szak ér tõ meg idé zé sét és a vád lott je len lé té ben
va ló is mé telt ki hall ga tá sát, il le tõ leg meg hall ga tá sát ren -
del he ti el, il le tõ leg a ta nút írásban történõ vallomástételre
[85. § (5) és (6) bek.] hívhatja fel.

(9) A bí ró ság a vád lot tat tá vol lé té ben fel ment he ti vagy
ve le szem ben a bün te tõ el já rást meg szün tet he ti; az er rõl
szó ló ha tá ro za tot – a fel leb be zé si jo gá ra (324–325. §) vo -
nat ko zó ren del ke zõ ré szi zá ra dék fel tün te té se mel lett –
kéz be sí tés útján közli a vádlottal és a védõvel.

282. § (1) A bí ró ság az ügyész, a vád lott, il le tõ leg a vé -
dõ meg hall ga tá sa után dönt a tár gya lás meg kez dé sé rõl, ha
olyan sze mély ma radt el a tár gya lás ról, aki nek a tá vol lé te a 
tár gya lás meg tar tá sát nem akadályozza.

(2) Ha a tár gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya, a ta -
nács el nö ke fel hív ja a ta nú kat – a sér tett ki vé te lé vel – a tár -
gya ló te rem el ha gyá sá ra. Fi gyel mez te ti õket az iga zo lat lan
el tá vo zás kö vet kez mé nye i re. A szak ér tõt csak ak kor kell
tá vo zás ra fel hív ni, ha ezt a bí ró ság szük sé ges nek tart ja;
egyéb ként a szak ér tõ a tárgyaláson annak kezdetétõl fogva 
jelen lehet.

590 A 281. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2006: LI. tör vény 130.
§-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

591 A 281. § (7)–(9) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 170. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. A (7) be kez dés a 2006: LI. tör vény 130. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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588 A 280. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 129. §-a ik tat ta be, egy ben
az ad di gi (2) be kez dés a (3) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

589 A 281. § (4)–(6) be kez dé se a 2002: I. tör vény 170. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.



(3)592 A tár gya lá si idõ köz [279. § (3) bek.] be nem tar tá -
sa mi att a tár gya lást nem kell el ha lasz ta ni, ha a vád lott és a
vé dõ egy be hang zó an ké ri a tár gya lás meg tar tá sát. Ha a vé -
de lem nem kö te le zõ, és a meg ha tal ma zott vé dõ a tár gya lá -
son nem je lent meg, a tár gya lást nem kell el ha lasz ta ni, ha
ezt a vádlott nem kéri.

(4) Ha a tár gya lás meg tar tá sá nak aka dá lya van, a bí ró -
ság a tár gya lást el ha laszt ja.

283. § (1) Az ügyész, a vád lott, a vé dõ és a sér tett a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt

a) az ügy át té te lét, egye sí té sét vagy el kü lö ní té sét,
b) a ta nács el nö ke, tag ja, il let ve a jegy zõ könyv ve ze tõ

ki zá rá sát in dít vá nyoz hat ja,
c) más olyan kö rül ményt je löl het meg, amely a tár gya lás 

meg tar tá sát aka dá lyoz hat ja, il le tõ leg, ame lyet a tár gya lás
meg kez dé se elõtt fi gye lem be kell venni.

(2) A vád lott, a vé dõ és a sér tett a tár gya lás meg kez dé se
elõtt az ügyész ki zá rá sát in dít vá nyoz hat ja.

A tár gya lás meg kez dé se

284. § (1) Ha a ta nács el nö ke meg ál la pít ja, hogy a tár -
gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya, és a ta nú, il le tõ leg a
szak ér tõ el hagy ta a tár gya ló ter met [282. § (2) bek.], a bí ró -
ság a tárgyalást megkezdi.

(2) A ta nács el nö ke fel hí vá sá ra
a) az ügyész is mer te ti a vá dat,
b)593 a je len lé võ sér tett, il le tõ leg kép vi se lõ je nyi lat ko -

zik ar ról, hogy ér vé nye sít-e pol gá ri jo gi igényt; ha a sér tett
pol gá ri jo gi igényt kí ván ér vé nye sí te ni, a ta nács el nö ke
fel hív ja õt igé nyé nek is mer te té sé re, és – ha nincs kép vi se -
lõ je – fi gyel mez te ti õt az 54. § (7) bekezdésében fog lal tak -
ra; ezt kö ve tõ en

c) a ta nú ként ki hall ga tan dó sér tett a tár gya ló ter met
elhagyja.

A bi zo nyí tás fel vé te lé nek sor rend je594

285. § (1) A bi zo nyí tá si el já rás so rán az ügyész, a vád -
lott, a vé dõ, a sér tett, a ma gán fél, il le tõ leg az õt érin tõ kör -
ben az egyéb ér de kelt in dít vá nyo kat és észrevételeket
tehet.

(2) Az ügyész, il let ve a vád lott és a vé dõ ál tal in dít vá -
nyo zott bi zo nyí tá si cse lek mé nyek rõl és azok sor rend jé rõl
a ta nács el nö ke az ügyész, il let ve a vád lott és a vé dõ in dít -
vá nya i nak a figyelembevételével határoz.

592 A 282. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 171. §-a ik tat ta be, és egy -
ide jû leg a 282. § ere de ti (3) be kez dé sé nek szá mo zá sát (4) be kez dés re mó do -
sí tot ta.

593 A 284. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja a 2002: I. tör vény 172. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

594 A 285. §-t, a 287. §-t, a 288. §-t, a 291. §-t, a 292. §-t, a 295. §-t és a
296. §-t meg elõ zõ al cí met és a 285–297. §-t a 2002: I. tör vény 173. §-a ál la pí -
tot ta meg.

(3) A bi zo nyí tá si in dít vány el uta sí tá sa el len kü lön fel -
leb be zés nek nincs he lye, azt az ügy dön tõ ha tá ro zat tal
szem ben be je len tett fel leb be zés ben lehet sérelmezni.

(4) Az ügyész ál tal in dít vá nyo zott bi zo nyí tás rend sze -
rint meg elõ zi a vád lott és a vé dõ ál tal in dít vá nyo zott bi zo -
nyí tás felvételét.

286. § (1) A bi zo nyí tá si el já rás a vád lott ki hall ga tá sá val
kezdõdik.

(2) A ta núk kö zül rend sze rint a sér tet tet kell el sõ ként ki -
hall gat ni.

(3) A vád lott és a ta nú ki hall ga tá sát, il le tõ leg a szak ér tõ
meg hall ga tá sát kö ve tõ en hoz zá juk a bí ró ság tag ja in kí vül
az ügyész, a vád lott, a vé dõ, a sér tett, a ma gán fél, va la mint
az õt érin tõ kör ben az egyéb ér de kelt és a szakértõ kérdést
tehet fel.

A tár gya lás foly to nos sá ga

287. § (1)595 A bí ró ság a meg kez dett tár gya lást az ügy
be fe je zé sé ig le he tõ leg nem sza kít ja meg. Ha az ügy ter je -
del me mi att vagy egyéb ok ból szük sé ges, a ta nács el nö ke a 
meg kez dett tár gya lást leg fel jebb nyolc nap ra fél be sza kít -
hat ja, a bí ró ság pe dig – bi zo nyí tás ki egé szí té se cél já ból, [a 
köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes be fe je zé se ér de ké ben,]596

vagy más fontos okból – a tárgyalást elnapolhatja.
(2) Az (1) be kez dés ese té ben a tár gya lás foly ta tá sá nak

nap ját ki kell tûz ni, ki vé ve, ha – az el na po lás oká ra te kin -
tet tel – két sé ges, hogy a tár gya lást hat hó na pon belül
folytatni lehet.

(3) A tár gya lást hat hó na pon be lül is mét lés nél kül le het
foly tat ni, ha a ta nács össze té te lé ben nem tör tént vál to zás;
egyéb ként a tár gya lást elöl rõl kell kezdeni.

(4) A tár gya lás hat hó na pon be lül a tár gya lás anya gá nak 
is mer te té sé vel is meg is mé tel he tõ, ha a ta nács össze té te lé -
ben a hi va tá sos bí ró sze mé lye nem vál to zott. A tár gya lás
anya gá nak is mer te té se után fi gyel mez tet ni kell az ügyészt, 
a vád lot tat és a vé dõt ar ra, hogy az is mer te tés re ész re vé telt
te het, és az is mer te tés ki egé szí té sét kér he ti. A fi gyel mez -
te tést és az észrevételt jegyzõkönyvbe kell foglalni.

(5) Az el nap olt tár gya lást a tár gya lás leg utób bi ré szé rõl
ké szült jegy zõ könyv is mer te té sé vel kell foly tat ni, ha a
meg sza kí tá sa óta nyolc nap nál hosszabb idõ telt el, és az
is mer te tést az ügyész, a vád lott, il let ve a vé dõ in dít vá nyoz -
za. A jegy zõ könyv is mer te té se után fi gyel mez tet ni kell az
ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt ar ra, hogy az is mer te tés re
ész re vé telt te het, és az is mer te tés ki egé szí té sét kér he ti.
A figyelmeztetést és az észrevételt jegyzõkönyvbe kell
fog lal ni.

595 A 287. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 131. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

596 A 287. § (1) be kez dé sé ben az „a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes be fe je -
zé se ér de ké ben” szö veg rész a 2006:  LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se
alap ján 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.
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A vád lott ki hall ga tá sa

288. § (1) A vád lot tat rend sze rint a még ki nem hall ga -
tott vád lott-tár sai tá vol lé té ben kell ki hall gat ni.

(2) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott vagy a vé dõ in -
dít vá nyá ra, il le tõ leg hi va tal ból a vád lott ki hall ga tá sá nak
tar ta má ra a tár gya ló te rem bõl el tá vo lít tat ja azt a már ki hall -
ga tott vád lott-tár sat, aki nek je len lé te a vádlottat a ki hall ga -
tá sa során zavarná.

(3)597 A ta nács el nö ke meg ál la pít ja a vád lott sze mély -
azo nos sá gát és a 117. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé -
lyi ada ta it, meg kér de zi a vád lot tat, hogy a vá dat meg ér tet -
te-e, nem le ges vá lasz ese tén a vá dat meg ma gya ráz za. Ezt
kö ve tõ en a vád lott nak le he tõ sé get kell ad ni ar ra, hogy rö -
vi den össze fog lal va ki fejt se a vád dal kap cso la tos ál lás -
pont ját. A vád lott, il le tõ leg vé dõ je – ha ezt szük sé ges nek
tart ja – ki tér het ar ra is, hogy a védelem érdekében milyen
bizonyítás lefolytatását indítványozza.

(4)598 Ha a vád lott a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott le -
he tõ sé gé vel nem él, il le tõ leg a nyi lat ko za tá ból ez nem de -
rül ki, a ta nács el nö ke kér dést in téz a vád lott hoz, hogy a
bün te tõ jo gi felelõsségét elismeri-e.

289. § (1) A vád lott ki hall ga tá sá ra a 117. § (2)–(5) be -
kez dé sét és a 118. § ren del ke zé se it a (2) be kez dés ben fog -
lalt el té ré sek kel kell alkalmazni.

(2) A ta nács el nö ke a 117. § (2) be kez dé sé ben fog lal ta -
kon kí vül a vád lot tat fi gyel mez te ti ar ra, hogy a bi zo nyí tá si
el já rás so rán ki hall ga tot tak hoz kér dé se ket in téz het, in dít -
vá nyo kat és ész re vé te le ket te het. A fi gyel mez te tés ki ter jed 
ar ra is, hogy ha a vád lott nem tesz val lo mást, a terheltként
tett korábbi vallomása felolvasható.

(3) A vád lott – a tár gya lás rend jé nek za va rá sa nél kül – a
tár gya lás alatt is ér te kez het a vé dõ jé vel, de a ki hall ga tá sa
köz ben ezt csak a ta nács el nö ké nek engedélyével teheti
meg.

290. § (1) A 289. § (2) be kez dé sé ben írt fi gyel mez te tést
kö ve tõ en, ha a vád lott val lo mást kí ván ten ni, a vád ra vo -
nat ko zó, a vé de ke zé sét is ma gá ba fog la ló val lo má sát
össze füg gõ en ad hat ja elõ. Ezt kö ve tõ en a ta nács el nö ke,
majd a 286. § (3) be kez dé sé ben fel so rolt sze mé lyek – az
ott meg ha tá ro zott sorrendben – kérdéseket intézhetnek a
vádlotthoz.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik ar ról, hogy a kér de zés
mód ja a vád lott em be ri mél tó sá gát ne sértse.

(3) Ha a kér dés a vád lott be fo lyá so lá sá ra al kal mas, il le -
tõ leg a vá laszt ma gá ban fog lal ja, az nem az ügy re tar to zik,
ar ra il le ték te len sze mély tet te fel, a tár gya lás te kin té lyét
sér ti, vagy az is mé tel ten ugyan ar ra a tény re irá nyul, a ta -
nács elnöke a kérdésre a feleletet megtiltja.

597 A 288. § (3) be kez dé se a 2003: II. tör vény 67. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg.

598 A 288. § (4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 67. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

A vád lott ko ráb bi val lo má sá nak fel ol va sá sa 
és is mer te té se

291. § (1) Ha a vád lott a tár gya lá son nem kí ván val lo -
mást ten ni, il le tõ leg a 281. § (5) be kez dé se ese tén, va la -
mint ha a vád lott is me ret len he lyen tar tóz ko dik, a nyo mo -
zás so rán tett val lo má sát az ügyész, a vád lott vagy a vé dõ
in dít vá nyá ra, il let ve hi va tal ból a ta nács el nö ke fel ol vas sa,
vagy a jegyzõkönyvvezetõvel felolvastatja.

(2) Ha a vád lot tat a nyo mo zás so rán ta nú ként hall gat ták
ki, a ta nú val lo más csak ak kor ol vas ha tó fel, ha ezt a vád -
lott in dít vá nyoz za, vagy a ta nú val lo más ról ké szült jegy zõ -
könyv bõl a 85. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fi gyel -
mez te tés és az erre adott válasz egyértelmûen kitûnik.

(3) A vád lott nak más bün te tõ el já rás ban gya nú sí tott ként
vagy vád lott ként tett val lo má sa ak kor ol vas ha tó fel, ha a
val lo más ról ké szült jegy zõ könyv bõl a 117. § (2) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott fi gyel mez te tés és az er re adott válasz
egyértelmûen kitûnik.

(4) A ta nács el nö ke az ügyész vagy a vé dõ in dít vá nyá ra, 
il le tõ leg hi va tal ból is mer tet he ti a vád lott ko ráb bi – az el já -
rás ban gya nú sí tott ként vagy vád lott ként tett – val lo má sá -
nak ré sze it, ha a vád lott val lo má sa a korábbi vallomásától
eltér.

(5) A ko ráb bi val lo más ré sze i nek is mer te té sé re csak ak -
kor ke rül het sor, ha az is mer te tés ben fog lalt té nyek re és
kö rül mé nyek re a vád lott hoz kér dést in téz tek, il let ve a vád -
lott e té nyek re és kö rül mé nyek re a tár gya lá son val lo mást
tett. A ta nács el nö ke gon dos ko dik ar ról, hogy az is mer te tés 
a tényállás megállapításához szükséges mértékû legyen.

A ta nú ki hall ga tá sa

292. § (1) A ta nú ki hall ga tá sa alatt a még ki nem hall ga -
tott ta núk nem le het nek je len. Et tõl a ren del ke zés tõl a ta -
nú ként ki hall ga tan dó sér tett ese té ben el lehet térni.

(2) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott vagy a vé dõ in -
dít vá nyá ra, il le tõ leg hi va tal ból a ta nú ki hall ga tá sá nak tar -
ta má ra a tár gya ló te rem bõl el tá vo lít tat ja azt a vád lot tat,
aki nek je len lé te a tanút a kihallgatása során zavarná.

293. § (1) A ta nú ki hall ga tá sá nak kez de tén a ta nács el -
nö ke a 85. § (2) és (3) be kez dé se sze rint jár el, majd ezt kö -
ve tõ en, ha a ta nú val lo más té te lé nek nincs aka dá lya, a ta -
nács el nö ke a ta nút – a 88. § ren del ke zé se i re fi gye lem -
mel – ki hall gat ja. A ta nú ként ki hall ga tan dó sér tett a ki hall -
ga tás kez de tén, ha ko ráb ban er rõl nem nyi lat ko zott, a
284. § (2) be kez dé sé nek b) pontja szerinti nyilatkozatot is
megteheti.

(2) A ta nú ki hall ga tá sá ra a 290. § (2) és (3) be kez dé sét
meg fe le lõ en al kal maz ni kell.

294. § A kü lö nö sen vé dett ta nú a tár gya lá son nem
 hallgatható ki. Ha a ta nú ki hall ga tá sá ra a 207. § (4) be kez -
dé se alap ján ke rült sor, a ta nú csak ak kor hall gat ha tó ki,
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ha a tár gya lás idõ pont já ban ti zen ne gye dik élet évét be töl -
töt te, és a tár gya lá son történõ kihallgatása különösen
indokolt.

A ta nú ki hall ga tá sa az ügyész, a vád lott
vagy a vé dõ ál tal

295. § (1) Az ügyész, a vád lott vagy a vé dõ in dít vá nyá ra 
a ta nács el nö ke en ge dé lyez he ti, hogy a ta nút elõ ször az
ügyész és a vé dõ kér dé sek fel te vé sé vel hall gas sa ki. Eb ben 
az eset ben a ta nú ki hall ga tá sá ra a 293. § ren del ke zé se it a
kö vet ke zõ eltérésekkel kell alkalmazni:

a) ha a ta nú ki hall ga tá sát az ügyész in dít vá nyoz ta, a ta -
nút elõbb az ügyész hall gat ja ki, ezt kö ve tõ en a ta nú hoz a
vád lott és a vé dõ kér dé se ket in téz het, majd a sér tett kér dé -
sek fel te vé sét indítványozhatja,

b) ha a ta nú ki hall ga tá sát a vád lott vagy a vé dõ in dít vá -
nyoz ta, a ta nút elõbb a vád lott vagy a vé dõ hall gat ja ki, ezt
kö ve tõ en a ta nú hoz az ügyész in téz het kér dé se ket, majd a
sér tett kér dé sek fel te vé sét indítványozhatja,

c) ezt kö ve tõ en újabb kér dé se ket az jo go sult in téz ni a ta -
nú hoz, aki a ta nú ki hall ga tá sát in dít vá nyoz ta, de csak
olyan új té nyek re és kö rül mé nyek re néz ve, me lyek a má sik 
kér de zõ kérdése folytán merültek fel,

d) a ta nács el nö ke és a bí ró ság tag jai mind a kér de zés
be fe je zé se, mind bár me lyik kér dés re adott fe le let után kér -
dé se ket in téz het nek a tanúhoz.

(2) Ha a 290. § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott va la -
mely eset – ugyan azon kér de zõ ré szé rõl – is mé tel ten elõ -
for dul, a ta nács el nö ke a kér de zõ tõl a kérdezés jogát
megvonja.

(3)599 Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott in dít vány el -
uta sí tá sa el len kü lön fel leb be zés nek nincs he lye, azt az
ügy dön tõ ha tá ro zat tal szem ben be je len tett fel leb be zés ben
lehet sérelmezni.

A ta nú ko ráb bi val lo má sá nak fel ol va sá sa
és is mer te té se

296. § (1) A ta nács el nö ke a ta nú nak az el já rás ko ráb bi
sza ka szá ban tett val lo má sát az ügyész, a vád lott vagy a vé -
dõ in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból fel ol vas hat ja vagy a jegy -
zõ könyv ve ze tõ vel felolvastathatja, ha

a) a ta nú a tár gya lá son nem hall gat ha tó ki, vagy a tár -
gya lá son va ló meg je le né se egész sé gi ál la po tá ra te kin tet tel
arány ta lan ne héz ség gel jár na, vagy az tar tós kül föl di tar -
tóz ko dá sa miatt nem lehetséges,

b) a ta nú a tár gya lá son a val lo más té telt jo go su lat la nul
megtagadja,

599 A 295. § (3) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 68. §-a ik tat ta be.

c) a tár gya lást a 287. § (3) be kez dé se alap ján elöl rõl kell
kez de ni,

d) a ta nú a 85. § (5) és (6) be kez dé se alap ján írás ban tett
val lo mást, és a ta nú tár gya lá son tör té nõ ki hall ga tá sát a bí -
ró ság nem tart ja szükségesnek,

e) a bí ró ság a ta nút a 281. § (8) be kez dé se alap ján írás -
ban tör té nõ val lo más té tel re hívta fel.

(2) Ha a ta nú a tár gya lá son a men tes sé gi jo gá val él, a
ko ráb ban tett val lo má sa nem ol vas ha tó fel.

(3) Ha a tár gya lá son ta nú ként ki hall ga tan dó sze mélyt az 
el já rás ko ráb bi sza ka szá ban gya nú sí tott ként vagy vád lott -
ként hall gat ták ki, a hoz zá já ru lá sa nél kül a ko ráb bi val lo -
má sa vagy val lo má sá nak csak az a ré sze ol vas ha tó fel,
amely re nem vo nat ko zik a 82. § (1) bekezdésében biz to sí -
tott mentességi joga.

297. § (1) A ta nács el nö ke az ügyész, a vád lott vagy a
vé dõ in dít vá nyá ra, il le tõ leg hi va tal ból is mer tet he ti a ta nú
ko ráb bi val lo má sá nak ré sze it, ha a ta nú a tör tén tek re nem
em lék szik, vagy ha a tár gya lá son tett és a ko ráb bi ta nú val -
lo má sa kö zött el len tét van. Az is mer te tés – a 296. § (3) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött – ki ter jed het a
ta nú nak az el já rás ko ráb bi sza ka szá ban vagy más el já rás -
ban gyanúsítottként vagy vádlottként tett vallomására is.

(2) A ko ráb bi val lo más ré sze i nek is mer te té sé re csak ak -
kor ke rül het sor, ha az is mer te tés ben fog lalt té nyek re és
kö rül mé nyek re a ta nú hoz kér dést in téz tek, il let ve a ta nú e
té nyek re és kö rül mé nyek re nyi lat ko zott. A ta nács el nö ke
gon dos ko dik ar ról, hogy az is mer te tés a tény ál lás meg ál la -
pí tá sá hoz szükséges mértékû legyen.

A szak ér tõ meg hall ga tá sa

298. § (1) A 110. § (1) be kez dé sé ben fog lalt fi gyel mez -
te tést kö ve tõ en a szak ér tõt a ta nú ki hall ga tá sá ra vo nat ko zó 
sza bá lyok ér te lem sze rû al kal ma zá sá val kell meghallgatni.

(2) A szak ér tõ a meg hall ga tá sa so rán az írás ban elõ ter -
jesz tett szak vé le mé nyét vagy fel jegy zé se it igény be ve he ti, 
és szem lél te tõ eszközöket alkalmazhat.

A szak vé le mény fel ol va sá sa

299. §600 (1) Ha a szak ér tõ a tár gya lá son az ér te sí tés el -
le né re nem je lent meg, vagy a szak ér tõ ér te sí té sét a bí ró ság 
a 108. § (6) be kez dé se alap ján mel lõz te, az írás ban elõ ter -
jesz tett szak vé le ményt a ta nács el nö ke fel ol vas sa, vagy a
jegy zõ könyv ve ze tõ vel fel ol vas tat ja. Ha a szak vé le mény
fel ol va sá sa után a 109. § alap ján a szak ér tõ meg hall ga tá sa
szük sé ges, a tár gya lást el kell na pol ni, és a szak ér tõt a ki tû -
zött tár gya lás ra meg kell idézni.

600 A 299. § a 2002: I. tör vény 174. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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(2) Ha a szak ér tõ az idé zés el le né re a tár gya lá son nem
je le nik meg, a bí ró ság hi va tal ból vagy in dít vány ra en ge dé -
lyez he ti az írás ban elõ ter jesz tett szak vé le mény fel ol va sá -
sát. Ha a szak ér tõi vé le mény fel ol va sá sa után az ügyész, a
vád lott, a vé dõ, a sér tett vagy a ma gán fél kér dé se ket kí ván
fel ten ni, a tár gya lást el kell na pol ni, és a szak ér tõt a
kitûzött tárgyalásra ismételten meg kell idézni.

(3) Az (1) és (2) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül
fel le het ol vas ni a szak vé le ményt, ha a szak ér tõt a tár gya -
lá son már meg hall gat ták, de a tár gya lást a 287. § (3) be -
kez dé se alap ján elölrõl kell kezdeni.

Szak ér tõ ki ren de lé se a tár gya lá son

300. § Ha a szak ér tõ ki ren de lé se a tár gya lá son vá lik
szük sé ges sé, a ta nács el nö ke a tár gya lás ra nyom ban idé zi a 
szak ér tõt. Ha er re nincs mód, a bí ró ság a tár gya lást el na -
pol ja, és meg ál la pít ja a szak vé le mény elkészítésének ha -
tár ide jét.

Az ok ira tok és más ira tok fel ol va sá sa

301. § (1) A ta nács el nö ke ren del ke zik az ok ira tok és a
bi zo nyí tás esz kö zé ül szol gá ló ira tok fel ol va sá sá ról a tár -
gya lá son. 

(2) A nyo mo zó ha tó ság je len té se ok irat ként  felolvas -
ható.

(3) Az ügyész, a vé dõ és a vád lott egy be hang zó in dít vá -
nyá ra a ta nács el nö ke en ge dé lyez he ti, hogy az ok irat fel ol -
va sá sa he lyett lé nye gé nek is mer te té sé re vagy meg je lö lé sé -
re kerüljön sor.

(4)601 A tár gya lá son csa tolt, va la mint be nyúj tott ira to kat 
a ta nács el nö ke a tár gya lá si jegy zõ könyv höz mellékeli.

Az el já rá si cse lek mény rõl ké szí tett fel vé tel
fel hasz ná lá sa

302. § (1) A ta nács el nö ke az el já rá si cse lek mény rõl
kép- vagy hang fel ve võ vel, il let ve egyéb be ren de zés sel
rög zí tett fel vé telt a tár gya lá son hi va tal ból vagy az ügyész,
a vád lott, il let ve a vé dõ indítványára bemutathatja.

(2) Ha az (1) be kez dés ben írt fel vé tel a gya nú sí tott vagy
a ta nú ki hall ga tá sá ról ké szült, a be mu ta tás ra a 291-292. §
és a 296–297. § ren del ke zé se it kell alkalmazni.

Bí rói szem le

303. § (1) A tár gya lá son a ta nács el nö ke mu tat ja fel a
tár gyi bi zo nyí tá si esz közt. Ha ez nem le het sé ges, a tár gyi
bi zo nyí tá si esz köz fény ké pét kell be mu tat ni, és is mer tet ni
kell a leírását.

601 A 301. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 175. §-a ik tat ta be.

(2) A bí ró ság hi va tal ból vagy in dít vány ra szem lét tart a
tár gya lás ke re té ben.

(3) A bí rói szem lét a bí ró ság vagy an nak ki kül dött tag ja
tart ja.

Bi zo nyí tás fel vé te le ki kül dött
vagy meg ke re sett bí ró út ján

304. § (1) Ha a bi zo nyí tás tár gya lá son nem vé gez he tõ
el, vagy rend kí vü li ne héz ség be üt kö zik, a bí ró ság hi va tá -
sos bí ró tag ját kül di ki (ki kül dött bí ró), vagy – szük ség
ese tén – más bí ró sá got ke res meg (meg ke re sett bí ró ság). A 
bi zo nyí tás fel vé te lé rõl az ügyészt, a vád lot tat és védõjét,
valamint a sértettet értesíteni kell.

(2)602 A meg ke re sett bí ró ság gal kö zöl ni kell a vád lott, a
vé dõ és a sér tett ne vét és lak cí mét, a bi zo nyí tás so rán tisz -
tá zan dó tény ál lást, a ki hall ga tan dó sze mé lyek ne vét és
lak cí mét, va la mint azt, hogy mi lyen kö rül mé nyek re kell
õket ki hall gat ni. A meg ke re sett bí ró ság ré szé re meg kell
kül de ni azo kat az ira to kat vagy az ira tok má so la tát,
amelyek a megkeresés teljesítéséhez szükségesek.

(3) A meg ke re sett bí ró ság a meg ke re sést har minc na pon 
be lül tel je sí ti. Ha a meg ke re sett bí ró ság a meg ke re sést har -
minc na pon be lül nem tel je sí tet te, a tel je sí tés aka dá lyát a
meg ke re sõ bí ró ság gal köz li. Ha a meg ke re sés tel je sí té sé re
rész ben más bí ró ság il le té kes, a meg ke re sett bí ró ság – a rá
há ru ló bi zo nyí tás fel vé te le után – az ira to kat az il le té kes
más bíróságnak küldi meg, és errõl a megkeresõ bíróságot
értesíti.

(4) A ki kül dött és a meg ke re sett bí ró ság el já rá sá ról fel -
vett jegy zõ köny vet a tár gya lá son fel kell olvasni.

(5)603 A vád lott, a vé dõ és a sér tett ér te sí té sét mel lõz ni
kell, ha a meg je le né sük kö vet kez té ben a ta nú nak a 96. §
alap ján zár tan ke zelt ada tai a fel so rol tak elõtt is mert té vál -
ná nak. A vád lott és a vé dõ ér te sí té sét mel lõz ni le het a ti -
zen ne gye dik élet évét be nem töl tött ta nú ki hall ga tá sá ra vo -
nat ko zó bi zo nyí tás fel vé te lé rõl [280. § (1)–(2) bek.].604

A bi zo nyí tás ki egé szí té se

305. §605 (1) Ha a bí ró ság a bi zo nyí tás ered mé nyé hez ké -
pest az ügy tel je sebb fel de rí té sét tart ja szük sé ges nek, hi va -
tal ból vagy in dít vány ra to váb bi bi zo nyí tás fel vé te lét, il le tõ -
leg bi zo nyí ték meg szer zé sét ren del he ti el. Ha ez nyom ban
nem le het sé ges, a bí ró ság a tár gya lást el na pol ja, és a bi zo -
nyí tást az új ha tár nap ra ki tû zött tár gya lá son ve szi fel.

602 A 304. § (2)–(3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 176. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be, és egy ide jû leg a 304. § ere de ti (2) és (3) be kez dé sé nek szá mo -
zá sát (4) és (5) be kez dés re mó do sí tot ta.

603 A 304. § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 176. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

604 A 304. § (5) be kez dé sé nek utol só mon da ta a 2006: LI. tör vény
132. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

605 A 305. § a 2002: I. tör vény 177. §-ával meg ál la pí tott, il le tõ leg a 2003:
II. tör vény 88. §-a (2) be kez dés nek c) pont já val mó do sí tott szö veg (az „új bi -
zo nyí tás” szö veg rész „to váb bi bi zo nyí tás” szö veg re mó do sult).
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(2) Ha a bi zo nyí tás fel vé te le ki kül dött bí ró vagy meg ke -
re sett bí ró ság út ján nem le het sé ges (304. §), to váb bá, ha a
bi zo nyí tás ki egé szí té se tár gya lá son nem vé gez he tõ el, a
bí ró ság az ügyészt bi zo nyí tá si eszköz felkutatására hívja
fel.

(3) Az ügyész, a vád lott és a vé dõ a bi zo nyí tás ered mé -
nyé hez ké pest a kü lö nö sen vé dett ta nú hoz újabb kér dé sek
fel te vé sét in dít vá nyoz hat ja. A kü lö nö sen vé dett ta nú nak a
bí ró ság is te het fel kér dé se ket. Eb ben az eset ben a 268. §
(2) és (3) bekezdése szerint kell eljárni.

(4) Ha a vád lott vagy a vé dõ a kü lö nö sen vé det té nyil vá -
ní tott ta nút akár a tár gya lá son, akár az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott in téz ke dé se ket kö ve tõ en – an nak ered mé -
nye ként – meg ne ve zi vagy a sze mé lyét más, két sé get ki zá -
ró mó don azo no sít ja, a bí ró ság a ta nú kü lö nö sen vé det té
nyil vá ní tá sát meg szün te ti. Eb ben az eset ben a ta nú idé zé -
sé re és ki hall ga tá sá ra az ál ta lá nos sza bá lyok irány adó ak; a
ta nács el nö ke szük ség esetén hivatalból vagy indítványra a 
tanú védelmének más formáját kezdeményezi.

A bi zo nyí tás mel lõ zé se606

306. § A bí ró ság a bi zo nyí tást mel lõz he ti az olyan bûn -
cse lek mény mi att, amely nek a vád tár gyá vá tett je len tõ -
sebb sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs ség re vo nás
szem pont já ból nincs jelentõsége.

Az el já rás fel füg gesz té se

307. §607 Az el já rás a tár gya lás meg kez dé se után is fel -
füg geszt he tõ (266. §). Ha a bí ró ság az el já rást a vád lott nak
a bûn cse lek mény el kö ve té se után be kö vet ke zett el me be -
teg sé ge mi att vagy azért füg gesz tet te fel, mert a vád lott is -
me ret len he lyen tar tóz ko dik, el kob zást, il le tõ leg va gyon -
el kob zást ren del het el.

Az ügy át té te le, egye sí tés, el kü lö ní tés

308. § (1) A tár gya lás meg kez dé se után át té tel nek csak
ak kor van he lye, ha az ügy el bí rá lá sa a bí ró ság ha tás kö rét
meg ha lad ja, vagy ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to -
zik, il le tõ leg a 17. § (5)–(6) be kez dé se sze rint az ügy
elbírálására más bíróság illetékes.

(2) Az ügye ket a tár gya lás meg kez dé se után is egye sí te -
ni le het, il let ve el le het kü lö ní te ni (265. §).

(3) A tár gya lás meg kez dé se után az ügyet nem le het öt -
ta gú ta nács elé utal ni (271. §).

606 Az al cí met és a 306. §-t a 2002: I. tör vény 178. §-a ál la pí tot ta meg.
607 A 307. § má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény 179. §-ával meg ál la pí tott

szö veg.

Ha tá ro za tok tár gya lá son kí vül

309. §608 (1)609 A tár gya lás el na po lá sa után, ha szük sé -
ges, a bí ró ság ta nács ülé sen is ha tá roz hat az ügy át té te lé rõl
[308. § (1) bek.], az ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té -
sé rõl [308. § (2) bek.], az el já rás fel füg gesz té sé rõl [266. §
(1)–(3), (6) és (8) bek.] vagy meg szün te té sé rõl [267. §
(1) bek. c)–e), i), k)–l) pont], el já rá si cse lek mény el vég zé -
se irán ti in téz ke dés rõl (268. §), va la mint a sze mé lyi sza -
bad ság el vo ná sá val vagy kor lá to zá sá val já ró kény szer in -
téz ke dés rõl. 

(2) Az (1) be kez dés ben fel nem so rolt kér dé sek ben, a
tár gya lá son kí vül a ta nács el nö ke határoz.

A vád mó do sí tá sa

310. § (1)610 Ha az ügyész – a vád tár gyá vá tett és azok -
kal össze füg gõ té nyek te kin te té ben – úgy lát ja, hogy a vád -
lott más bûn cse lek mény ben bû nös, vagy más bûn cse lek -
mény ben is bû nös, mint amely mi att el le ne vá dat emelt, a
321. § (1) be kez dé se sze rin ti ta nács ülé sig a vá dat meg vál -
toz tat ja, il le tõ leg ki ter jesz ti, vagy a vád irat ki egé szí té se
végett a tárgyalás elnapolását indítványozza.

(2) A vád meg vál toz ta tá sa ese tén a bí ró ság a tár gya lást
el na pol hat ja, ha azt az ügyész vagy – a vé de lem elõ ké szí -
té se ér de ké ben – a vád lott, il le tõ leg a védõ indítványozza.

(3) A vád ki ter jesz té se ese tén a bí ró ság a tár gya lást leg -
alább nyolc nap ra a vád lott és a vé dõ együt tes in dít vá nyá ra 
el na pol ja, vagy hi va tal ból el na pol hat ja; il le tõ leg azt az
ügyet, amely re a vá dat kiterjesztették, elkülöníti.

(4)611 Az ügyet át kell ten ni, ha a mó do sí tott vád el bí rá -
lá sa a bí ró ság ha tás kö rét meg ha lad ja, – a 17. § (5), il let ve
(6) be kez dé sé re fi gye lem mel – más bí ró ság ki zá ró la gos il -
le té kes sé gé be, va la mint ha fi a tal ko rú ak el le ni, il le tõ leg
katonai büntetõeljárás hatálya alá tartozik.

A vád el ej té se

311. § (1) Az ügyész a 321. § (1) be kez dé se sze rin ti ta -
nács ülé sig a vá dat el ejt he ti. Az ügyész a vád el ej té sét in do -
kol ni köteles.

(2) Ha az ügyész a vád kép vi se le tét a pót ma gán vád ló tól
vet te át, a vá dat nem ejt he ti el, de a vád kép vi se le té tõl el -
áll hat. Ha a pót ma gán vád ló és kép vi se lõ je je len van, a tár -
gya lást foly tat ni kell, el len ke zõ eset ben a bí ró ság a tár gya -
lás el na po lá sá val egy ide jû leg új tár gya lást tûz ki, a pót ma -
gán vád lót pedig értesíti, hogy a vádat ismét õ képviseli.

608 A 309. § a 2002: I. tör vény 180. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
609 A 309. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 133. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
610 A 310. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 181. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
611 A 310. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 134. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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A pót ma gán vád ló fel lé pé se

312. § (1)612 Ha a vád el ej té se ese tén pót ma gán vád nak
van he lye, a bí ró ság a tár gya lást el na pol ja, és ti zen öt na -
pon be lül kéz be sí ti a sér tett nek az ügyész vád el ej tést tar -
tal ma zó nyi lat ko za tát. Ha a sér tett hat van na pon be lül nem
lép fel pót ma gán vád ló ként, az el já rást a bí ró ság meg szün -
te ti. E ha tár idõ elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

(2) A vád el ej tést kö ve tõ en a sér tett nek le he tõ sé get kell
ad ni, hogy az el le ne el kö ve tett bûn cse lek mény re vo nat ko -
zó ira to kat a bí ró ság hi va ta los he lyi sé gé ben meg is mer hes -
se. A pót ma gán vád ló az ira tok tól el kü lö nít ve, zártan kezelt 
iratokat nem ismerheti meg.

(3)613 Ha a sér tett pót ma gán vád ló ként kí ván fel lép ni, a
vád in dít ványt az ügy ben ad dig el járt bí ró ság hoz nyújt ja
be. A pót ma gán vád ló jo gi kép vi se le te a vád in dít vány be -
nyúj tá sá tól kezdve kötelezõ.

(4) A vád in dít vány a 217. § (3) be kez dé sé nek a)–c), g)
és h) pont já ban fel so rol ta kat, to váb bá azo kat az in do ko kat
tar tal maz za, ame lyek alap ján a pót ma gán vád ló a vád el ej -
tés el le né re a bí ró sá gi eljárás folytatását indítványozza.

(5) Ha a pót ma gán vád ló vád in dít ványt nyúj tott be, a bí -
ró ság a 231. § ren del ke zé sei sze rint jár el az zal, hogy a pót -
ma gán vád ló az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ
le tel te elõtt nyújt hat ja be is mé tel ten a vád in dít ványt.614

(6) Ha az ügyész a vá dat el ej tet te, és az ügy ben pót ma -
gán vád ló lép fel, a tár gya lást foly tat ni kell. A tár gya lás
foly to nos sá gá ra a 286. § ren del ke zé sei irányadók.

(7) Ha az el já rás több bûn cse lek mény mi att fo lyik, és az
ügyész a vá dat ezek va la me lyi ké ben ej ti el, a pót ma gán -
vád ló ak kor lép het fel, ha az az ügy, amely ben a vá dat el ej -
tet ték, el kü lö nít he tõ. Ez eset ben az ügyet el kell  különí -
teni. 

A bi zo nyí tá si el já rás be fe je zé se

313. § A bi zo nyí tá si el já rás le foly ta tá sa után, ha bi zo -
nyí tá si in dít ványt nem tet tek, vagy azt a bí ró ság el uta sí tot -
ta, a ta nács el nö ke a bi zo nyí tá si el já rást be fe je zett nek nyil -
vá nít ja, és fel hív ja a jo go sul ta kat a per be szé dek és a fel -
szó la lá sok meg tar tá sá ra.

A per be szé dek és fel szó la lá sok

314. § (1) Az ügyész vád be szé det, a vé dõ vé dõ be szé det
tart, a vád lott, a sér tett, a ma gán fél és az egyéb ér de kelt fel -
szó lal hat.

612 A 312. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
135. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

613 A 312. § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 182. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A 312. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006:
LI. tör vény 135. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

614 A 312. § (5) be kez dé sé nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény
285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te.

(2)615 Ha ugyan azon vád lott ér de ké ben több vé dõ jár el,
a vé dõ be szé det a ve ze tõ vé dõ vagy az ál ta la ki je lölt vé dõ
tart ja. Ha a sér tett, a ma gán fél és az egyéb ér de kelt ér de ké -
ben több kép vi se lõ jár el, a fel szó la lást – meg egye zé sük
szerint – egyikük tartja.

(3) Per be széd köz ben a szót nem le het meg von ni.
(4) A per be széd nem sza kít ha tó fél be, ki vé ve, ha bûn -

cse lek ményt meg va ló sí tó ki fe je zést fog lal ma gá ban, rend -
za va rást kelt, to váb bá ha az el já rás el hú zá sá nak meg aka -
dá lyo zá sa érdekében ez szükséges.

315. § (1) Az ügyész a vád be szé dé ben, ha a vád lott bû -
nös sé gét meg ál la pít ha tó nak tart ja, a jog sza bá lyo kat is
meg je löl ve, in dít ványt ter jeszt elõ arra, hogy a bíróság

a) a vád lot tat mely té nyek alap ján, mi lyen bûn cse lek -
mény ben mond ja ki bû nös nek,

b) mi lyen bün te tést szab jon ki, il le tõ leg in téz ke dést al -
kal maz zon,

c) mi lyen egyéb ren del ke zést te gyen.
(2) Az ügyész a bün te tés, il le tõ leg az in téz ke dés meg ha -

tá ro zott mér té ké re nem te het indítványt.
(3) Ha az ügyész a vád lott bû nös sé gét nem tart ja meg ál -

la pít ha tó nak, a per be szé dé ben a jog sza bá lyo kat is meg je -
löl ve, in do kolt in dít ványt tesz a vádlott felmentésére.

316. §616 Az ügyész után a sér tett, a ma gán fél és az
egyéb ér de kel tek fel szó lal hat nak. A sér tett nyi lat koz hat
ar ról, hogy a vád lott bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sát és meg -
bün te té sét kí ván ja-e. A ma gán fél meg je lö li, hogy mi lyen
összeg ben ér vé nye sí ti a pol gá ri jo gi igé nyét, ezt in do kol -
hat ja, tá vol lé te ese tén a be je len tett igényt az ira tok ból kell
fel ol vas ni. Az egyéb ér de kelt a jo gát vagy jo gos ér de két
köz vet le nül érin tõ kör ben in dít ványt tehet.

317. § (1)617 A fel szó la lá sok után a vé dõ be széd kö vet -
ke zik. A vé dõ per be szé de után a vád lott is szót emel het sa -
ját vé del mé re. Ha a vád lott nak nincs vé dõ je, e fel szó la lás -
ra a per be széd re vo nat ko zó sza bá lyok [314. § (3) és
(4) bek.] az irányadóak.

(2) Több vád lott ese tén a vé dõ be szé dek sor rend jét a ta -
nács el nö ke ha tá roz za meg.

318. § (1) A per be szé dek és a fel szó la lá sok után, azok
sor rend jé ben vi szon vá la szok nak van he lye. A vi szon vá -
lasz ra to váb bi vi szon vá lasz ad ha tó, utol já ra a vé dõ, il le tõ -
leg a vádlott szólhat.

(2) A per be szé dek, fel szó la lá sok, il let ve a vi szon vá la -
szok után, ha a vád lott sü ket és tol mács nem al kal maz ha tó,
le he tõ sé get kell biz to sí ta ni szá má ra a jegyzõkönyv el ol va -
sá sá ra. 

615 A 314. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 183. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

616 A 316. § má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény 184. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

617 A 317. § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
185. §-a ik tat ta be.
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Az utol só szó jo ga

319. § Az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la elõtt az
 utolsó szó jo ga a vád lot tat illeti.

A bi zo nyí tá si el já rás új ra meg nyi tá sa

320. § A bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la
elõtt a bi zo nyí tá si el já rást új ra meg nyit ja, ha ezt a per be -
szé dek ben, a fel szó la lá sok ban, il le tõ leg az utol só szó jo -
gán el hang zot tak ban foglaltak miatt szükségesnek tartja.

A ha tá ro zat ho za tal és a ha tá ro zat ki hir de té se

321. § (1) A per be szé de ket, a fel szó la lá so kat, il let ve az
utol só szó jo gán el hang zot ta kat kö ve tõ en a bí ró ság ha tá ro -
zat meg ho za ta la cél já ból ta nács ülés re vissza vo nul. A ta -
nács ülé sen a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét le kell írni, és azt
a bíróság tagjai aláírják.

(2)618 Az ügy dön tõ ha tá ro za tot a meg ho za ta la után
nyom ban ki kell hir det ni. A tár gya lá son meg ho zott ha tá ro -
zat – a bí ró ság tag jai ál tal alá írt – ren del ke zõ ré szé nek ere -
de ti pél dá nyát a tár gya lá si jegyzõkönyvhöz kell fûzni.

(3)619 Az ügy dön tõ ha tá ro zat ren del ke zõ ré szét a ta nács
el nö ke áll va ol vas sa fel, és a je len le võk áll va hall gat ják
meg, a ta nács el nö ke va la mely je len lé võ sze mély egész sé -
gi ál la po tá ra te kin tet tel e sza bály alól ki vé telt te het. Ezt
kö ve tõ en a ta nács el nö ke szó ban el mond ja az in do ko lás lé -
nye gét.

(4)620 Ha a bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la
elõtt azt ál la pít ja meg, hogy a vád tár gyá vá tett cse lek mény 
a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el té rõ en mi nõ sül het, a tár gya lást a
vé de lem elõ ké szí té se ér de ké ben el na pol hat ja, er re néz ve a
je len lé võ ügyészt, a vád lot tat és a vé dõt meg hall gat ja.

322. § (1)621 Ha az ügy bo nyo lult sá ga, a ha tá ro zat nagy
ter je del me vagy más fon tos ok szük sé ges sé te szi, a ha tá ro -
zat meg ho za ta lá ra és ki hir de té sé re a tár gya lás nyolc, ki vé -
te le sen ti zen öt nap ra el na pol ha tó. A ha tá ro zat ki hir de té sé -
nek ha tár nap ját a tár gya lás el na po lá sa kor ki kell tûz ni.

(2)622 Az (1) be kez dés alap ján ki tû zött tár gya lá son a tár -
gya lás leg utób bi ré szé rõl ké szült jegy zõ köny vet nem kell
is mer tet ni. Ha a tár gya lá son a vád lott, il le tõ leg a vé dõ a
sza bály sze rû idé zés el le né re nem je lent meg, a ha tá ro zat a
vád lott, il le tõ leg a vé dõ tá vol lé té ben is ki hir det he tõ. E mu -
lasz tás mi att nincs he lye iga zo lás nak.

618 A 321. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
186. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

619 A 321. § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 186. §-ának 
(2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

620 A 321. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 186. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

621 A 322. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 187. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

622 A 322. § (2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 187. §-ával, 
má so dik és har ma dik mon da ta a 2003: II. tör vény 69. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

A jog or vos la ti nyi lat ko za tok

323. § (1)623 A ha tá ro zat ki hir de té se után a ta nács el nö -
ke meg kér de zi a je len lé võ fel leb be zés re jo go sul ta kat,
hogy kí ván nak-e fel leb bez ni. A fel leb be zé si nyi lat ko za tok 
sor rend je a kö vet ke zõ: az ügyész, a pót ma gán vád ló, a ma -
gán fél, az egyéb érdekeltek, a vádlott és a védõ  nyilatko -
zata.

(2)624 A fel leb be zõ nek meg kell je löl nie, hogy a ha tá ro -
zat mely ren del ke zé sét sé rel me zi, és a fel leb be zés mi re
 irányul. A fel leb be zé si ok té ves meg je lö lé se, vagy a  fel -
lebbezés egyéb ként té ves vol ta mi att a fel leb be zés ér de mi
el bí rá lá sát nem le het meg ta gad ni. Az ügyész nek meg kell
je löl nie azt is, ha a vádlott terhére fellebbez [354. §
(2) bek.].

(3)625 A fel leb be zés ben olyan új tényt is le het ál lí ta ni és
olyan új bi zo nyí ték ra is le het hi vat koz ni, amely rõl a fel -
leb be zõ a ha tá ro zat ki hir de té se után szer zett tu do mást.
Olyan bi zo nyí tást is le het in dít vá nyoz ni, ame lyet az elsõ
fokon eljárt bíróság mellõzött.

(4) A fel leb be zés írás ban in do kol ha tó. Az in do ko lást az
ira tok fel ter jesz té sé ig az el sõ fo kú bí ró ság nál, az ira tok
fel ter jesz té se után a má sod fo kú bí ró ság nál – leg ké sõbb a
tár gya lást meg elõ zõ nyol ca dik napon – kell elõterjeszteni.

A fel leb be zés re jo go sul tak

324. §626 (1) Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be -
zés re jo go sult

a) a vád lott,

b) az ügyész,

c) a pót ma gán vád ló,

d) a vé dõ, a vád lott hoz zá já ru lá sa nél kül is,

e) a vád lott örö kö se, a pol gá ri jo gi igény nek helyt adó
ren del ke zés ellen,

f) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a vád lott
hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú vád lott tör vé nyes
kép vi se lõ je, há zas tár sa vagy élettársa,

g) a ma gán fél, a pol gá ri jo gi igényt ér dem ben el bí rá ló
ren del ke zés ellen,

h) az, aki vel szem ben az íté let ren del ke zést tar tal maz, a
reá vo nat ko zó ren del ke zés ellen.

(2) Az ügyész a vád lott ter hé re és ja vá ra is, a pót ma gán -
vád ló ki zá ró lag a vád lott ter hé re fellebbezhet.

623 A 323. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 136. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

624 A 323. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 188. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

625 A 323. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 136. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

626 A 324. § a 2006: LI. tör vény 137. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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A fel leb be zés be je len té se

325. § (1) Az, aki vel az el sõ fo kú bí ró ság az íté le tet ki -
hir de tés út ján köz li, a fel leb be zé sét nyom ban be je lent he ti,
vagy er re há rom na pi ha tár idõt tart hat fenn. E ha tár idõ el -
mu lasz tá sa miatt nincs helye igazolásnak.

(2) A kéz be sí tés út ján kö zölt íté let el len nyolc na pon be -
lül le het fel leb bez ni.

(3) A nem a ki hir de tés kor be je len tett fel leb be zést az el -
sõ fo kú bí ró ság nál kell írás ban be nyúj ta ni, vagy jegy zõ -
könyv be mondani.

(4) Az ügyész nek a (3) be kez dés sze rint be nyúj tott fel -
leb be zé sé rõl az el sõ fo kú bí ró ság a vád lot tat és a védõt
értesíti.

326. § Ha az el sõ fo kú bí ró ság a nem ügy dön tõ vég zést
ki hir de tés út ján köz li, a fel leb be zést a vég zés ki hir de té se -
kor kell be je len te ni. A nem ügy dön tõ vég zés el le ni fel leb -
be zés be je len té sé re egye bek ben a 325. § (2)–(4) be kez dé -
sé ben foglaltak irányadók.

Ha tá ro zat a kény szer in téz ke dés rõl
és az össz bün te tés be fog la lás ról627

327. § (1)628 Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de tés kor
nem emel ke dik jog erõ re, a bí ró ság az elõ ze tes le tar tóz ta -
tás ról, a lak hely el ha gyá si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, a
 távoltartásról, az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl
nyom ban határoz.

(2) Az (1) be kez dés ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás a
129. § (2) be kez dé sé nek a), b) vagy d) pont já ban meg ha tá -
ro zott oko kon kí vül ak kor is el ren del he tõ, ha az íté let ben
ki sza bott sza bad ság vesz tés tar ta má ra fi gye lem mel a vád -
lott szö ké sé tõl vagy elrejtõzésétõl kell tartani.

(3)629 A vád lott fel men té se, pró bá ra bo csá tá sa, az el já -
rás meg szün te té se ese tén, vagy ha a bí ró ság nem sza bott ki 
vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést, nem ren delt el ja ví tó in -
té ze ti ne ve lést, il le tõ leg ha a fel men tés ese tén nem ren delt
el kény szer gyógy ke ze lést, az elõ ze tes le tar tóz ta tást, a lak -
hely el ha gyá si ti lal mat, a há zi õri ze tet, a tá vol tar tást, il le tõ -
leg az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lést megszünteti, és
nyomban intézkedik a vádlott szabadlábra helyezésérõl.

(4) Az íté let jog erõ re emel ke dé se ese tén, ha en nek fel té -
te lei fenn áll nak, a bí ró ság le he tõ leg azon nal le foly tat ja az
össz bün te té si eljárást.

627 Az al cí met és a 327. §-t a 2002: I. tör vény 189. §-a ál la pí tot ta meg.
A 327. § ere de ti (2) be kez dé sé rõl az Al kot mány bí ró ság 19/1999. (VI. 25.)
AB ha tá ro za ta meg ál la pí tot ta, hogy al kot mány el le nes, ezért nem lép  ha -
tályba.

628 A 327. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 138. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

629 A 327. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 138. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A tár gya lás be re kesz té se

328. § A jog or vos la ti nyi lat ko za tok meg té te le, va la mint 
a 327. §-ban em lí tett ha tá ro za tok meg ho za ta la után a ta -
nács el nö ke a tárgyalást berekeszti.

II. Cím
AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁG ÜGYDÖNTÕ

HATÁROZATAI

Az íté let

329. § A bí ró ság a vád ról íté let tel ha tá roz, ha a vád lot tat
bû nös nek mond ja ki, vagy felmenti.

A bû nös sé get meg ál la pí tó íté let

330. § (1) A bí ró ság a vád lot tat bû nös nek mond ja ki, ha
meg ál la pít ja, hogy bûn cse lek ményt kö ve tett el, és bün tet -
he tõ.

(2) A bû nös sé get meg ál la pí tó íté let ben a bíróság
a) bün te tést szab ki,
b) a vád lot tat pró bá ra bo csát ja, vagy meg ro vás ban ré -

sze sí ti,
c) a bün te tés ki sza bá sát mel lõ zi.
(3) Ha a bí ró ság a vád lot tat párt fo gó fel ügye let alá he -

lye zi, az íté let ren del ke zõ ré sze a 258. § (2) be kez dé sé ben
ír ta kon kí vül tar tal maz za a bí ró ság ál tal meg ál la pí tott
magatartási szabályokat.

(4)630 Ha a vád lott bû nös sé gét a bí ró ság pró bá ra bo csá -
tás ide je alatt vagy a pró bá ra bo csá tás elõtt el kö ve tett bûn -
cse lek mény mi att ál la pít ja meg, a pró bá ra bo csá tást ki -
mon dó ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és halmazati
büntetést szab ki.

A fel men tõ íté let

331. § (1) A bí ró ság a vád lot tat a vád alól fel men ti, ha a
vád lott bû nös sé ge nem ál la pít ha tó meg, és az el já rást nem
szünteti meg.

(2) Ha a kó ros el me ál la po ta mi att fel men tett vád lott
kény szer gyógy ke ze lé sé nek fel té te lei meg van nak, a bí ró -
ság el ren de li a vád lott kényszergyógykezelését.

(3) Az íté let in do ko lá sa a 258. § (3) be kez dé sé ben írot -
ta kon kí vül tar tal maz za azok nak az okok nak a fel tün te té -
sét, ame lyek a bí ró sá got az íté let ki ala kí tá sá ban ve zet ték,
kü lö nö sen a bûn cse lek mény hi á nyá ra, a bûn cse lek mény
bi zo nyí tott sá gá nak hi á nyá ra, il le tõ leg a bün tet he tõ sé get
kizáró vagy megszüntetõ okokra való utalást.

630 A 330. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 190. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.
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(4)631 Ha a fel men tés alap ja bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy 
meg szün te tõ ok, a bí ró ság el kob zást, il le tõ leg va gyon el -
kob zást rendelhet el.

Az el já rást meg szün te tõ vég zés

332. § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti
a) a vád lott ha lá la, el évü lés vagy ke gye lem mi att,
b) ha az el já rás meg in dí tá sá hoz szük sé ges ma gán in dít -

vány, fel je len tés vagy a kí vá nat hi ány zik, és e hi ányt nem
pó tol ták, il le tõ leg az már nem pótolható,

c) ha a cse lek ményt jog erõ sen el bí rál ták,
d)632 ha a vád nem tör vé nyes [2. § (2) bek.],
e) ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád nak

nincs helye,
f) te vé keny meg bá nás ese tén [Btk. 36. § (1) bek.],
g) a bün tet he tõ sé get meg szün te tõ egyéb ok [Btk. 32. §

e) pont] ese tén.
(2) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti az olyan bûn cse -

lek mény mi att, amely nek a vád tár gyá vá tett je len tõ sebb
sú lyú bûn cse lek mény mel lett a fe le lõs ség re vo nás szem -
pont já ból nincs jelentõsége.

(3)633 A bí ró ság az (1) vagy (2) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ok ész le lé se kor az el já rást nyom ban megszünteti.

(4)634 Az el já rás meg szün te té sé rõl a bí ró ság ér te sí ti a
ma gán fe let az zal a fi gyel mez te tés sel, hogy a pol gá ri jo gi
igé nyét egyéb tör vé nyes úton érvényesítheti.

(5)635 Ha az ügy dön tõ ha tá ro zat ki hir de té sét kö ve tõ en,
an nak jog erõ re emel ke dé se elõtt vá lik is mert té, hogy a
vád lott meg halt vagy el já rá si ke gye lem ben ré sze sült, és a
ha tá ro zat el len nem je len tet tek be fel leb be zést, a bí ró ság a
nem jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tát, vagy ha tá ro za tá nak e
vád lot tat érin tõ ré szét hatályon kívül helyezi, és az eljárást
megszünteti.

333. § Ha az ügyész a vá dat el ej tet te és pót ma gán vád -
nak le het he lye, az el já rás meg szün te té sé nek nem aka dá -
lya, hogy a sér tett nek azért nem le he tett az ügyész vád el ej -
té sét tar tal ma zó nyi lat ko za tát kéz be sí te ni, mert ismeretlen
helyen tartózkodott.

334. §636 Az el já rás nak a 332. § (1) be kez dé se a)–b) és
f)–g) pont ja alap ján tör tént meg szün te té se ese tén a bí ró ság
el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob zást ren del het el. Az el já -

rás nak a 332. § (5) be kez dé se alap ján tör tént meg szün te té -
se ese tén a bí ró ság a ko ráb bi ügy dön tõ ha tá ro zat el kob -
zást, il le tõ leg va gyon el kob zást ki mon dó ren del ke zé sét ha -
tá lyá ban fenn tart ja.

A pol gá ri jo gi igény el bí rá lá sa

335. § (1)637 A pol gá ri jo gi igényt a bí ró ság az íté let ben
le he tõ leg ér dem ben bí rál ja el; an nak helyt ad, vagy azt el -
uta sít ja. Ha ez je len té ke nyen kés lel tet né az el já rás be fe je -
zé sét, va la mint a vád lott fel men té se ese tén, vagy ha az in -
dít vány nak a bün te tõ el já rás ban va ló ér de mi el bí rá lá sát
más kö rül mény ki zár ja, a bí ró ság a pol gá ri jogi igény
érvényesítését egyéb törvényes útra utasítja.

(2) Ha a pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí té se so rán el té rõ in -
dít ványt ter jesz tet tek elõ, a bí ró ság eze ket a ma ga sabb
össze gû igény ke re te in belül bírálja el.

A szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se

336. § (1) A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra a vád lott
szü lõi fel ügye le ti jo gát meg szün te ti, ha a vád lot tat a gyer -
me ké nek sé rel mé re el kö ve tett szán dé kos bûn cse lek mény -
ben bû nös nek mond ja ki, és meg ál la pít ja a há zas ság ról, a
csa lád ról és a gyám ság ról szó ló 1952. évi IV. tör vény
88. §-ának (1) be kez dé sé ben meghatározott feltételek
fenn ál lá sát.

(2) A bí ró ság az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek hi á nyá ban az in dít ványt elutasítja.

(3) A bí ró ság a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se
irán ti igény ér vé nye sí té sét egyéb tör vé nyes út ra uta sít ja,
ha az in dít vány el bí rá lá sa a bün te tõ el já rás be fe je zé sét je -
len té ke nyen kés lel tet né, vagy az in dít vány nak a bün te tõ el -
já rás ban való érdemi elbírálását más körülmény kizárja.

A sza bály sér tés el bí rá lá sa

337. § (1) Ha a bí ró ság a tár gya lás ered mé nyé hez ké pest 
úgy lát ja, hogy a vád tár gyá vá tett cse lek mény sza bály sér -
tés, és ezért a vád lot tat fel men ti, a sza bály sér tést elbírálja.

(2)638 Az (1) be kez dés ese té ben a bí ró ság el kob zást ren -
del het el, és a pol gá ri jo gi igényt ér dem ben elbírálhatja.

(3)639 Ha a vád lot tal szem ben több bûn cse lek mény mi att 
emel tek vá dat, és va la mely vád tár gyá vá tett cse lek mény -
rõl a bí ró ság meg ál la pít ja, hogy az sza bály sér tés, a bí ró ság
e sza bály sér tés mi att az el já rást meg szün tet he ti, ha a vád
tár gyá vá tett más bûn cse lek mény mel lett e cse lek mény nek 
a fe le lõs ség re vonás szempontjából nincs jelentõsége.

637 A 335. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény 193. §-ával, 
má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény 72. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

638 A 337. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 194. §-ának (1) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

639 A 337. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 194. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.
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631 A 331. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 190. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

632 A 332. § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja a 2006: LI. tör vény 139. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. Ugyan ez a § ik tat ta be az f)–g) pon to kat. A ren del ke zé -
sek 2006. jú li us 1. nap ján lép nek ha tály ba.

633 A 332. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 191. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

634 A 332. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 191. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

635 A 332. § (5) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 70. §-a ik tat ta be.
636 A 334. § el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény 140. §-ával meg ál la pí tott

szö veg, a ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 334. § má so dik
mon da ta a 2003: II. tör vény 71. §-ával meg ál la pí tott szö veg.



A bûn ügyi költ ség vi se lé se

338. § (1) A bí ró ság a vád lot tat a bûn ügyi költ ség vi se -
lés re kö te le zi, ha õt bû nös nek mond ja ki, vagy sza bály sér -
tés el kö ve té sé ért a fe le lõs sé gét meg ál la pít ja. Ez a ren del -
ke zés nem vo nat ko zik ar ra a bûn ügyi költ ség re, amely nek
vi se lé sé re a törvény alapján mást kell kötelezni.

(2) A vád lot tat csak az zal a cse lek ménnyel, il le tõ leg a
tény ál lás nak az zal a ré szé vel kap cso lat ban fel me rült bûn -
ügyi költ ség vi se lé sé re le het kö te lez ni, amely re a bû nös sé -
gét vagy a fe le lõs sé gét meg ál la pí tot ták. Nem le het kö te -
lez ni an nak a bûn ügyi költ ség nek a vi se lé sé re, amely –
nem az õ mulasztása folytán – szükségtelenül merült fel.

(3)640 A bí ró ság a bû nös nek ki mon dott vád lot ta kat kü -
lön-kü lön kö te le zi a bûn ügyi költ ség vi se lé sé re. Ha a bûn -
ügyi költ ség, il le tõ leg an nak meg ha tá ro zott ré sze a bû nös -
nek ki mon dott vád lot tak sze rint nem kü lö nít he tõ el, a bí ró -
ság a vád lot ta kat egye tem le ge sen kötelezi a bûnügyi költ -
ség viselésére.

(4) A bí ró ság a bûn cse lek mény sú lyá hoz ké pest arány -
ta la nul nagy bûn ügyi költ ség egy ré szé nek meg fi ze té se
alól a vád lot tat mentesítheti.

339. § (1) Az ál lam vi se li a 74. § (1) be kez dé sé nek a)
pont já ban meg ha tá ro zott bûn ügyi költ ség bõl azt a költ sé -
get, amely nek vi se lé sé re a vád lott a 338. § alap ján nem kö -
te lez he tõ, to váb bá azt a költ sé get, ame lyet a vád lott nak a
74. § (3) be kez dé se alapján nem kell megtérítenie.

(2)641 Az ál lam vi se li azt a költ sé get is, amely an nak
kap csán me rült fel, hogy a vád lott sü ket, né ma, vak, il le tõ -
leg a ma gyar nyel vet nem is me ri, vagy az el já rás so rán re -
gi o ná lis vagy ki sebb sé gi nyelvét használta.

(3)642 Ha a vá dat az ügyész kép vi sel te, és a bí ró ság a
vád lot tat fel men ti, vagy az el já rást az ügyész vád el ej té se
mi att meg szün te ti, az ál lam a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé -
sé tõl szá mí tott har minc na pon be lül – a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott mér ték ben – meg té rí ti a vád lott költ sé -
gét, to váb bá vé dõ jé nek az el já rás so rán nem elõ le ge zett
díját és költségét.643

(4) A vád lott fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se
ese tén is kö te lez ni kell a vád lot tat an nak a költ ség nek a vi -
se lé sé re, amely az õ mu lasz tá sa folytán merült fel.

(5)644 Azt a párt fo gó ügy vé di dí jat, amely nek vi se lé sé re
a bün te tõ el já rás ban részt ve võ sze mély nem kö te lez he tõ,
az állam viseli.

640 A 338. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
195. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

641 A 339. § (2) és (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 196. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.

642 A 339. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 141. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

643 Lásd a 26/2003. (VII. 1.) IM-BM-PM együt tes ren de le tet.
644 A 339. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 141. §-ának (2) be kez dé se

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

340. § (1) A ma gán fél és kép vi se lõ je kész ki adá sá nak,
va la mint az utób bi dí já nak meg fi ze té sé re a bí ró ság a vád -
lot tat ak kor kö te le zi, ha a ma gán fél ál tal ér vé nye sí tett pol -
gá ri jo gi igény nek helyt ad. Rész be ni helyt adás ese tén a
vád lot tat az em lí tett költ ség ará nyos ré szé nek meg fi ze té -
sé re kell kö te lez ni; egyéb ként e költ sé get a ma gán fél
 viseli.

(2) A pót ma gán vád ló és kép vi se lõ je kész ki adá sá nak,
va la mint ez utób bi dí já nak meg fi ze té sé re a bí ró ság a vád -
lot tat ak kor kö te le zi, ha a vá dat a pót ma gán vád ló  képvi -
seli, és a bí ró ság a vádlott bûnösségét megállapítja.

III. Cím
AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ TEENDÕI

A FELLEBBEZÉST KÖVETÕEN

341. § (1)645 A tör vény ben ki zárt, az ar ra nem jo go sult -
tól szár ma zó vagy az el ké sett fel leb be zést az el sõ fo kú bí -
ró ság el uta sít ja. A tör vény ben ki zárt, vagy az ar ra nem jo -
go sult tól szár ma zó fel leb be zést el uta sí tó vég zés el len to -
váb bi jog or vos lat nak nincs he lye. Az ilyen jog or vos lat el -
bí rá lá sát a bí ró ság mel lõ zi, és errõl a jogorvoslat elõ ter -
jesz tõ jét értesíti.

(2)646 Ha a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi jo go sult ra
le járt, az el sõ fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke az ira to kat –
a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész út ján – az
ügy dön tõ ha tá ro zat írás ba fog la lá sát kö ve tõ en ha la dék ta -
la nul felterjeszti a másodfokú bírósághoz.

(3) Ha olyan el já rá si sza bály sér tés re ala pí tot tak fel leb -
be zést, amely nek a kö rül mé nyei az ira tok ból nem tûn nek
ki, a ta nács el nö ke er rõl a fel ter jesz tés ben felvi lá go sí -
tást ad.

(4) A má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész az ira -
to kat az in dít vá nyá val ti zen öt na pon be lül, kü lö nö sen bo -
nyo lult vagy nagy ter je del mû ügy ben har minc na pon be lül
meg kül di a másodfokú bíróságnak.

IV. Cím
TÁRGYALÁS AZ ÜGYÉSZ, A VÉDÕ TÁVOLLÉTÉBEN

342. §647 (1) Ha e tör vény sze rint a tár gya lás az ügyész,
il let ve a vé dõ tá vol lé té ben meg tart ha tó, az I. és II. Cím
ren del ke zé se it az e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal -
maz ni. 

(2) Ha az ügyész nincs je len a tár gya lá son, a vád irat ból
a vá dat a bí ró ság is mer te ti.

(3)648 

645 A 341. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 142. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

646 A 341. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 142. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

647 A 342. § a 2002: I. tör vény 197. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
648 A 342. § (3) be kez dé sét az Al kot mány bí ró ság 14/2002. (III. 20.) AB

ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te, így a ren del ke zés nem lép ha tály ba.
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(4) Ha vé dõ nincs je len a tár gya lá son, a vé dõ be szé det a
vád lott ad hat ja elõ.

(5) Ha a ki hir de tés út ján kö zölt ügy dön tõ ha tá ro zat el len 
a vád lott és a vé dõ nem je len tett be fel leb be zést, a bí ró ság
azt a tár gya lá son je len nem le võ ügyésszel a ren del ke zõ
rész kéz be sí té se út ján köz li. Ha az ügy dön tõ ha tá ro za tot a
bí ró ság az ügyésszel a ren del ke zõ rész kéz be sí té se út ján
köz li, az ügyész a fel leb be zé sét öt na pon be lül  jelent -
heti be. E határidõ elmulasztása ellen nincs helye iga zo lás -
nak.

V. Cím

A PÓTMAGÁNVÁDLÓRA VONATKOZÓ ELTÉRÕ
RENDELKEZÉSEK

343. § (1) A pót ma gán vád ló kép vi se lõ je a tár gya lá son
kö te les részt ven ni. Ha a pót ma gán vád ló kép vi se lõ je a tár -
gya lá son nem je le nik meg, és ma gát ala pos ok kal elõ ze te -
sen ha la dék ta la nul nem men tet te ki, a bí ró ság a tár gya lást
a kép vi se lõ költ sé gé re el ha laszt ja, és a képviselõt rend bír -
ság gal sújthatja.

(2)649 Ha a pót ma gán vád ló jo gi kép vi se le te az el já rás
alatt meg szû nik, a bí ró ság az er rõl va ló tu do más szer zést
kö ve tõ nyolc na pon be lül fel szó lít ja a pót ma gán vád lót,
hogy jo gi kép vi se le té rõl nyolc na pon be lül gon dos kod jék.
Ha a pót ma gán vád ló a ki tû zött ha tár idõ alatt jo gi  képvi -
selõ meg ha tal ma zá sá ról nem gon dos ko dik, az el já rást meg 
kell szüntetni. Erre a pótmagánvádlót figyelmeztetni kell.

(3)650 Ha a pót ma gán vád ló ügy vé di kép vi se let rõl azért
nem tud gon dos kod ni, mert a jö ve del mi és va gyo ni vi szo -
nyai foly tán az ügy vé di mun ka dí jat elõ re lát ha tó an nem
tud ja meg fi zet ni, és ezt a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott mó don iga zol ta, ké rel mé re a bí ró ság sze mé lyes költ -
ség men tes sé get en ge dé lyez het.651 A személyes költ ség -
men tes ség engedélyezése esetén 

a) a pót ma gán vád ló ké rel mé re a bí ró ság kép vi se lõ ként
ügy vé det vagy ügy vé di iro dát ren del ki, 

649 A 343. § (2)–(4) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 73. §-a ik tat ta be, és
az ere de ti (2)–(5) be kez dés szá mo zá sát (5)–(8) be kez dés re mó do sí tot ta.
A (2) be kez dés a 2006: LI. tör vény 143. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

650 A 343. § (3) és (4) be kez dé se he lyé be a 2005:  CXXXV. tör vény
48. §-ának (12) be kez dé sé vel mó do sí tott 2003: LXXX. tör vény 72. §-ának
(5) be kez dé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé tõl a 2003: LXXX. tör vény 82. §-ának 
(5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek: „(3) A pót -
ma gán vád ló ré szé re – ha an nak a jo gi se gít ség nyúj tás ról szó ló tör vény ben
fog lalt fel té te lei fenn áll nak – a tör vény ben meg ha tá ro zott szer ve zet sze mé -
lyes költ ség men tes sé get en ge dé lyez. A sze mé lyes költ ség men tes ség en ge dé -
lye zé se esetén

a) a pót ma gán vád ló párt fo gó ügy vé di kép vi se let re jo go sult,

b) a pót ma gán vád lót és párt fo gó ügy véd jét a bün te tõ ügy ira ta i ról kért má -
so lat egy sze ri ki adá sa so rán il le ték fel jegy zé si jog il le ti meg,

c) a párt fo gó ügy véd dí ját és iga zolt kész ki adá sát pe dig az ál lam  elõle -
gezi.

(4) A pót ma gán vád ló párt fo gó ügy véd jé nek díj ára a ki ren delt vé dõ dí ja -
zá sá ra vo nat ko zó jog sza bályt kell al kal maz ni.”

651 Lásd a 9/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.

b) a pót ma gán vád lót és ki ren delt kép vi se lõ jét a bün te tõ -
ügy ira ta i ról kért má so lat egy sze ri ki adá sa so rán il le ték fel -
jegy zé si jog illeti meg, 

c) a ki ren delt kép vi se lõ dí ját és iga zolt kész ki adá sát az
ál lam elõ le ge zi.

(4) A pót ma gán vád ló ki ren delt kép vi se lõ jé nek díj ára a
ki ren delt vé dõ dí ja zá sá ra vo nat ko zó jog sza bályt kell
alkalmazni.

(5) A pót ma gán vád ló a vá dat nem ter jeszt he ti ki.

(6) A per be szé det a pót ma gán vád ló kép vi se lõ je tartja.

(7)652

(8) Ha a fel leb be zés be je len té se kor a vá dat a pót ma gán -
vád ló kép vi se li, az el sõ fo kú bí ró ság az ira to kat köz vet le -
nül ter jesz ti fel a másodfokú bírósághoz.

(9)653 A pót ma gán vád alap ján le foly ta tott el já rás ban ho -
zott jog erõs ügy dön tõ ha tá ro za tot a bí ró ság meg kül di az
ügy ben ko ráb ban eljárt ügyésznek.

344. § (1)654 Ha a vád lot tat fel men tet ték, vagy ve le
szem ben az el já rást meg szün tet ték, a pót ma gán vád ló  vi -
seli a 74. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bûn ügyi költ -
ség bõl azt a költ sé get, amely a pót ma gán vád ló fellépése
után keletkezett.

(2)655 A pót ma gán vád lót csak az zal a cse lek ménnyel, il -
le tõ leg a tény ál lás nak az zal a ré szé vel kap cso lat ban fel me -
rült bûn ügyi költ ség vi se lé sé re le het kö te lez ni, amely re a
vád in dít ványt elõ ter jesz tet te, és amely re a bí ró ság fel men -
tõ íté le tet ho zott vagy az el já rást meg szün tet te. A vád lott
fel men té se vagy az el já rás meg szün te té se ese tén az ügy -
ben fel lé põ pót ma gán vád ló kat kü lön-kü lön kell kö te lez ni
a bûn ügyi költ ség fi ze té sé re. Ha a bûn ügyi költ ség, il le tõ -
leg an nak meg ha tá ro zott ré sze a pót ma gán vád lók sze rint
nem kü lö nít he tõ el, a bíróság a pótmagánvádlókat egye -
tem le ge sen kötelezi a bûnügyi költség fizetésére.

(3) Ha a pót ma gán vád lók bûn ügyi költ ség ben va ló ma -
rasz ta lá sá nak van he lye, a pót ma gán vá dat el ej tõ pót ma -
gán vád lót a bûn ügyi költ ség ará nyos ré szé nek meg fi ze té -
sé re kell kötelezni.

652 A 343. § (7) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

653 A 343. § (9) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 143. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

654 A 344. § (1) be kez dé se – ere de ti leg 344. § – a 2003: II. tör vény
74. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

655 A 344. § (2)–(3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 144. §-a ik tat ta be,
egy ben az ad di gi 344. § ren del ke zé se az (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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XIV. Fe je zet
A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

I. Cím
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A má sod fo kú el já rás ban al kal ma zan dó ren del ke zé sek

345. § E tör vény XI-XIII. Fe je ze té ben meg ál la pí tott
ren del ke zé se it a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban az e fe je -
zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A fel leb be zé si jog és a fel leb be zés ha tá lya

346. § (1)656 Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be -
zés nek van he lye a má sod fo kú bí ró ság hoz. Az el sõ fo kú
bí ró ság ügy dön tõ vég zé se el le ni fel leb be zés re az íté let el -
le ni fellebbezés szabályai irányadóak.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el le ni fel leb be zés az íté -
let bár mely ren del ke zé se vagy ki zá ró lag az in do ko lás ellen 
is irányulhat.

(3) Fel leb be zés nek jo gi és tény be li ok ból van helye.
(4) A fel leb be zés az íté let jog erõ re emel ke dé sét ab ban a

rész ben füg gesz ti fel, ame lyet a má sod fo kú bí ró ság a fel -
leb be zés folytán felülbírál.

(5)657 Nincs he lye fel leb be zés nek
a) az el já rás 332. § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján

tör tént meg szün te té se,
b) a pol gá ri jo gi igény ér vé nye sí té sé nek vagy a szü lõi

fel ügye le ti jog meg szün te té sé re irá nyu ló in dít vány egyéb
tör vé nyes út ra utasítása, valamint

c) az íté let tu do má sul vé te lét kö ve tõ en tett jog or vos la ti
nyi lat ko zat elutasítása
el len.

A vég zés el le ni fel leb be zés658

347. §659 (1) Az el sõ fo kú bí ró ság nem ügy dön tõ vég zé -
se el len fel leb be zés nek van he lye, ha azt e tör vény nem
zár ja ki. A vég zés el le ni fel leb be zés el in té zé sé re az íté let
el le ni fel leb be zés sza bá lyai irány adók.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság kü lön fel leb be zés sel nem tá -
mad ha tó vég zé sét és a ha tá ro za ti for mát nem igény lõ bí rói
in téz ke dé sét az ügy dön tõ ha tá ro zat el le ni fel leb be zés ben
lehet sérelmezni.

656 A 346. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 145. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

657 A 346. § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 145. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

658 Az al cí met a 2006: LI. tör vény 146. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

659 A 347. § a 2006: LI. tör vény 146. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(3) A vég zés a fel leb be zés re te kin tet nél kül vég re hajt -
ha tó, ki vé ve, ha a fel leb be zés ha lasz tó ha tá lyát e tör vény
ki mond ja. Ki vé te le sen in do kolt eset ben a vég zés vég re -
haj tá sát mind az el sõ fo kú, mind a másodfokú bíróság
felfüggesztheti.

(4) A má sod fo kú bí ró ság a vég zés el le ni fel leb be zést bi -
zo nyí tás fel vé te le ese tén tár gya lá son, egyéb ként ta nács -
ülé sen intézi el.

A fe lül bí rá lat ter je del me

348. § (1)660 A má sod fo kú bí ró ság – ha e tör vény ki vé -
telt nem tesz – a fel leb be zés sel meg tá ma dott íté le tet az azt
meg elõ zõ bí ró sá gi el já rás sal együtt fe lül bí rál ja. Az íté let
tény ál lá sá nak meg ala po zott sá gá ra, a bû nös ség meg ál la pí -
tá sá ra, a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re, a bün te tés ki sza bá -
sá ra, va la mint in téz ke dés al kal ma zá sá ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it a má sod fo kú bí ró ság ar ra te kin tet nél kül bí rál -
ja fe lül, hogy ki, mi lyen ok ból fel leb be zett. Hi va tal ból
dönt a má sod fo kú bí ró ság az elõb bi ek hez kap cso ló dó
járulékos kérdésekben, így a polgári jogi igényre, a bûn -
ügyi költségre vonatkozó rendelkezésekrõl is.

(2) Ha a vád lott el len több bûn cse lek mény mi att emel -
tek vá dat, az íté let nek csak az a fel men tõ vagy el já rást
meg szün te tõ ren del ke zé se bí rál ha tó fe lül, amely ellen
fellebbeztek.

(3)661 Ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek az el kob -
zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el ren de -
lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi igény re, a szü lõi fel -
ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi se -
lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se el len irá nyul, a má sod fo kú
bíróság az ítéletnek csak ezt a részét bírálja felül.

(4)662

349. § (1) Ha az el sõ fo kú bí ró ság íté le te több vád lott ról
ren del ke zik, a má sod fo kú bí ró ság az íté let nek csak a fel -
leb be zés sel érin tett vád lott ra vo nat ko zó részét bírálja
felül.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel nem érin tett
vád lot tat fel men ti, a bûn cse lek mé nyé nek eny hébb mi nõ sí -
té se foly tán tör vény sér tõ en sú lyos bün te té sét, il let ve a ve le 
szem ben bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést eny hí ti,
vagy az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek reá vo nat ko zó ré szét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és ve le szem ben az el já rást meg -
szün te ti, il le tõ leg az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra
utasítja, ha a fellebbezéssel érintett vádlott tekintetében is
ugyanígy határoz.

660 A 348. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
198. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

661 A 348. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 147. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

662 A 348. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.
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350. § Az íté let meg ala po zat lan sá ga ese tén az el sõ fo kú
bí ró sá got a 349. § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sá val ak kor
le het új el já rás ra uta sí ta ni, ha ez a fel leb be zés sel nem érin -
tett vád lott fel men té sét, a bûn cse lek mény eny hébb mi nõ sí -
té se foly tán a tör vény sér tõ en sú lyos bün te tés eny hí té sét,
vagy az eljárás megszüntetését eredményezheti.

Kö tött ség az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek tény ál lá sá hoz

351. § (1)663 A má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za tát az el sõ
fo kú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott tény ál lás ra ala pít ja, ki vé -
ve, ha az el sõ fo kú bí ró ság íté le te meg ala po zat lan, il le tõ -
leg a fel leb be zés ben új tényt ál lí tot tak vagy új  bizonyí -
tékra hi vat koz tak [323. § (3) bek.], és en nek alap ján a
másodfokú bíróság bizonyítási eljárást folytat le.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te meg ala po zat lan, ha
a) a tény ál lás nincs fel de rít ve,
b) az el sõ fo kú bí ró ság nem ál la pí tott meg tény ál lást,

vagy a tény ál lást hi á nyo san ál la pí tot ta meg,
c) a meg ál la pí tott tény ál lás el len té tes az ira tok  tartal -

mával,
d) az el sõ fo kú bí ró ság a meg ál la pí tott té nyek bõl  to -

vábbi tény re hely te le nül kö vet kez te tett.

352. § (1) Meg ala po zat lan ság [351. § (2) bek.] ese té ben
a má sod fo kú bíróság

a) a tény ál lást ki egé szí ti, il le tõ leg he lyes bí ti, ha a hi ány -
ta lan, il le tõ leg a he lyes tény ál lás az ira tok tar tal ma, tény -
be li kö vet kez te tés vagy a fel vett bi zo nyí tás útján meg ál la -
pít ha tó,

b)664 az ira tok tar tal ma, tény be li kö vet kez te tés vagy a
fel vett bi zo nyí tás alap ján az el sõ fo kú bí ró ság ál tal meg ál -
la pí tott tény ál lás tól el té rõ tény ál lást ál la pít hat meg, ha a
vád lott fel men té sé nek (rész be ni fel men té sé nek) vagy az
el já rás meg szün te té sé nek (részbeni megszüntetésének)
van helye.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét a
he lyes bí tett, ki egé szí tett, il let ve el té rõ tény ál lás alap ján
bírálja felül.

(3)665 A má sod fo kú bí ró ság csak azok kal a té nyek kel
kap cso lat ban ér té kel he ti az el sõ fo kú bí ró ság tól el té rõ en a
bi zo nyí té ko kat, ame lyek re bi zo nyí tást vett fel, ki vé ve, ha
az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez te tés alap ján a
vád lot tat az (1) be kez dés b) pont ja alapján felmenti vagy
az eljárást megszünteti.

663 A 351. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 199. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

664 A 352. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja a 2006: LI. tör vény 148. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

665 A 352. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 200. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, szö ve gét a 2006: LI. tör vény 148. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta
meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Bi zo nyí tás a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban

353. §666(1) A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban bi zo nyí -
tás nak ak kor van he lye, ha az el sõ fo kú bí ró ság a tény ál lást 
nem de rí tet te fel, vagy az hi á nyos, to váb bá, ha a bi zo nyí tás 
az el sõ fo kú bí ró sá gi el já rás ban meg va ló sult sza bály sér tés
or vos lá sát ered mé nyez he ti.

(2) A bi zo nyí tás fel vé te lé re – a (3) be kez dés ben meg ha -
tá ro zott ki vé tel lel – tár gya lást kell kitûzni.

(3) Ha az ügy ben a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek to -
váb bi tisz tá zá sa ér de ké ben ki zá ró lag a vád lott meg hall ga -
tá sa szük sé ges, a má sod fo kú bíróság nyilvános ülést tart.

(4) A má sod fo kú bí ró ság mel lõ zi a bi zo nyí tás fel vé te lét
olyan tény re néz ve, amely a bû nös ség meg ál la pí tá sát, a
fel men tést, az el já rás meg szün te té sét, a bûn cse lek mény
mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát, il let ve az intézkedés
alkalmazását nem befolyásolta.

Sú lyo sí tá si ti la lom

354. § (1)667 Az el sõ fo kú bí ró ság ál tal fel men tett vád -
lott bû nös sé gét meg ál la pí ta ni, a vád lott bün te té sét, il let ve
a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést sú lyo sí ta ni csak
ak kor le het, ha a ter hé re fel leb be zést je len tet tek be. Ez
irány adó ak kor is, ha a má sod fo kú bí ró ság a 353. § alap ján
bi zo nyí tást vesz fel, és an nak eredményeként súlyosabb
bûncselekmény állapítható meg.

(2) A vád lott ter hé re be je len tett fel leb be zés nek azt kell
te kin te ni, ami a bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, bûn cse lek -
mé nyé nek sú lyo sabb mi nõ sí té sé re, a bün te té sé nek sú lyo -
sí tá sá ra, il let ve a ve le szem ben bün te tés he lyett al kal ma -
zott in téz ke dés nél sú lyo sabb nak a meg ál la pí tá sá ra, vagy
az ilyen intézkedés helyett büntetés megállapítására
irányul.

(3) Ha az el sõ fo kú bí ró ság a bûn cse lek mény mi att ki -
sza bott bün te tés vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in téz -
ke dés mel lett a vád lot tat va la mely bûn cse lek mény mi att
emelt vád alól fel men ti, vagy ve le szem ben az el já rást
meg szün te ti, a bûn cse lek mény mi att ki sza bott bün te tés
vagy a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dés – ha a vád -
lott ter hé re a fel leb be zést ki zá ró lag a fel men tés vagy a
meg szün te tés el len je len tet ték be – csak ak kor  súlyosít -
ható, ha az íté let fel men tõ vagy eljárást megszüntetõ ren -
del ke zé se miatt bejelentett fellebbezés sikeres.

(4)668 A sú lyo sí tá si ti la lom foly tán a má sod fo kú bí ró ság
a vád lott ter hé re be je len tett fel leb be zés hi á nyá ban nem
szabhat ki

a) bün te tést az zal szem ben, aki nek az ügyét el sõ fo kon
ön ál ló an al kal ma zott in téz ke dés sel bírálták el,

666 A 353. § a 2006: LI. tör vény 149. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

667 A 354. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény 202.
§-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

668 A 354. § (4)–(6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 202. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.
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b) pénz bün te tés he lyett köz ér de kû mun kát vagy sza bad -
ság vesz tést, köz ér de kû mun ka he lyett sza bad ság vesz tést,

c) fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés he lyett vég re haj tan -
dó sza bad ság vesz tést; vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés
he lyett hosszabb tar tal mú sza bad ság vesz tést, an nak fel -
füg gesz té se mellett sem,

d) vég re haj tan dó pénz bün te tés vagy köz ér de kû mun ka
he lyett fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést,

e) fel füg gesz tett pénz bün te tés he lyett vég re haj tan dó
pénz bün te tést, vég re haj tan dó pénz bün te tés he lyett na -
gyobb össze gû pénz bün te tést, an nak fel füg gesz té se mel -
lett sem,

f) az el sõ fo kú bí ró ság ál tal nem al kal ma zott mel lék bün -
te tést,

g) az el sõ fo kon fõ bün te tés he lyett ön ál ló bün te tés ként
al kal ma zott mel lék bün te tés he lyett fõbüntetést.

(5) Ha az el sõ fo kú bí ró ság az el kob zás ról, il le tõ leg a
va gyon el kob zás ról a tör vény ren del ke zé se el le né re nem
ren del ke zett, a tény ál lás azon ban a dön tés hez szük sé ges
ada to kat tar tal maz za, er rõl a má sod fo kú bí ró ság is ha tá -
roz hat ab ban az eset ben is, ha a ter helt terhére nem
jelentettek be fellebbezést.

(6) Ha az el sõ fo kú bí ró ság sza bály sér tés mi att al kal ma -
zott jog kö vet kez ményt [337. § (1) bek.], e jog kö vet kez -
mény a má sod fo kú el já rás ban ak kor sú lyo sít ha tó, ha a fel -
leb be zés a fel men tõ ren del ke zés el len irá nyul, vagy az a
sza bály sér tés mi att al kal ma zott jogkövetkezmény súlyosí -
tá sát célozza.

355. §669 Az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ese tén a
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ pont já nak
ké sõb bi idõ pont ban tör té nõ meg ha tá ro zá sát, il le tõ leg a
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás le he tõ sé gé nek ki zá rá sát a
bün te tés sú lyo sí tá sá nak; az er re irá nyu ló fel leb be zést a
vád lott ter hé re be je len tett nek kell te kin te ni.

II. Cím
A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE

Ész re vé tel a fel leb be zés re

356. § A fel leb be zés sel érin tet tek az ira tok fel ter jesz té -
sé ig az el sõ fo kú bí ró ság nál, az ira tok fel ter jesz té se után a
má sod fo kú bí ró ság nál a fel leb be zés re észrevételt te het -
nek.

A fel leb be zés vissza vo ná sa

357. § (1) A fel leb be zõ a fel leb be zé sét a má sod fo kú bí -
ró ság nak ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig
visszavonhatja.

669 A 355. § a 2002: I. tör vény 203.§-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) Az ügyész fel leb be zé sét az ira tok fel ter jesz té se után
a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész von hat ja
vissza. Ha az ügyész a fel leb be zést vissza von ja, és más
nem fel leb be zett, az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt
vissza kül di az elsõ fokú bíróságnak.

(3) A vád lott ja vá ra más ál tal be je len tett fel leb be zést a
fel leb be zõ csak a vád lott hoz zá já ru lá sá val von hat ja vissza. 
Ez a ren del ke zés nem vo nat ko zik az ügyész  fellebbezé -
sére.

(4) A vissza vont fel leb be zést nem le het új ból elõ ter jesz -
te ni.

A fel leb be zés el in té zé sé nek elõ ké szí té se

358. § (1) A má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak elnöke
a)670 in téz ke dik – szük ség ese tén – a hi á nyok pót lá sa, az

ira tok ki egé szí té se, új ira tok be szer zé se vagy az el sõ fo kú
bí ró ság tól fel vi lá go sí tás meg szer zé se iránt,

b) a fel leb be zõt a fel leb be zés nek nyolc na pon be lü li ki -
egé szí té sé re hív ja fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy az
el sõ fo kú bí ró ság el já rá sát vagy az íté le tet miért tartja
sérelmesnek,

c) az ira to kat vissza kül di az el sõ fo kú bí ró ság nak, ha a
fel leb be zé se ket vissza von ták,

d)671 a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí ti a más ál tal be -
je len tett fel leb be zést és a má sod fo kú bí ró ság mel lett mû -
kö dõ ügyész indítványát,

e) a vád lott vagy a vé dõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát –
ha azt a má sod fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ – meg -
kül di a má sod fo kú bí ró ság mel lett mûködõ ügyésznek,

f)672 vizs gál ja az el té rõ mi nõ sí tés le he tõ sé gé nek meg ál -
la pí tá sát,

g) vizs gál ja, hogy a má sod fo kú el já rás ban kö te le zõ-e az
ügyész és a vé dõ rész vé te le,

h) vizs gál ja, szük sé ges-e kény szer in téz ke dés sel kap -
cso lat ban határozni.

(2)673 A ta nács el nö ke az ügy ér ke zé sé tõl szá mí tott hat -
van na pon be lül a le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra a fel leb -
be zés el bí rá lá sá ra ta nács ülést, nyil vá nos ülést vagy tár gya -
lást tûz ki.

(3)674 A má sod fo kú bí ró ság a tár gya lás elõtt bi zo nyí tást
ren del het el, és a ta nács el nö ke az emi att szük sé ges in téz -
ke dé se ket megteheti.

670 A 358. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 150. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

671 A 358. § (1) be kez dé sé nek d) pont ja a 2002: I. tör vény 204. §-ával
meg ál la pí tott szö veg.

672 A 358. § (1) be kez dé sé nek f)–h) pont ját a 2006: LI. tör vény
150. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

673 A 358. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 150. §-ának (3) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

674 A 358. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 150. §-ának (4) be kez dé se
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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A fel leb be zés el uta sí tá sa, át té tel,
az el já rás fel füg gesz té se

359. § (1)675 A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta -
sít ja, ha a 341. § (1) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben az
el sõ fo kú bí ró ság el mu lasz tot ta a fel leb be zés el uta sí tá sát,
vagy a fel leb be zés ki egé szí té sé re irá nyu ló fel hí vás [358. §
(1) bek. b) pont] nem vezetett eredményre.

(2) Ha a má sod fo kú bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá sá -
ra nincs ha tás kö re vagy il le té kes sé ge, az ira to kat ta nács -
ülé sen a ha tás kör rel és il le té kes ség gel rendelkezõ bí ró ság -
hoz teszi át.

(3)676 A má sod fo kú bí ró ság az el já rást ta nács ülé sen fel -
füg gesz ti, ha meg ál la pít ja, hogy en nek a 266. § (1) be kez -
dé se alap ján he lye van. A 188. § (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja alap ján az el já rás ak kor füg geszt he tõ fel, ha a tár gya lás a 
vád lott távollétében nem tartható meg.

A ta nács ülés677

360. §678 (1) A má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ha tá roz
a) a fel leb be zés el uta sí tá sá ról, az ügy át té te lé rõl, az

ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl,

b) ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek a le fog la lás
meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó ren -
del ke zé se ellen irányul,

c) ha a vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el já rás ve le
szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl határoz,

d) ha a má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés foly tán a fel leb -
be zés sel nem érin tett vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el -
já rás ve le szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz, fel -
té ve, hogy e ren del ke zé se ket a fel leb be zés sel érin tett vád -
lott esetében is tanácsülésen hozza meg,

e) ha az el já rást a 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont ja alap -
ján meg kell szün tet ni,

f) ha az el sõ fo kú bí ró ság az íté le tét a 373. § (1) be kez dé -
sé nek II–IV. pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér -
tés sel hozta meg.

(2) A ta nács el nö ke ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá -
nos ülést, il le tõ leg tár gya lást tûzhet ki.

(3) A ta nács el nö ke a fel leb be zõ ket ér te sí ti a ta nács ülés
ki tû zé sé rõl, és ar ról, hogy fel leb be zé sü ket nyolc na pon
 belül ki egé szít he tik, vagy a más ál tal be je len tett fel leb be -
zés re (in dít vány ra vagy nyi lat ko zat ra) észrevételeket te -
het nek.

675 A 359. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 151. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

676 A 359. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
205. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

677 A 360. § elõt ti al cím a 2006: LI. tör vény 152. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

678 A 360. § a 2006: LI. tör vény 152. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

(4) Ha az el sõ fo kú íté let el len ki zá ró lag a vád lott ja vá ra
je len tet tek be fel leb be zést, és a tény ál lás meg ala po zott, a
ta nács el nö ke tá jé koz tat ja a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt
és azt, aki fel leb be zett az ügy ben el já ró ta nács össze té te lé -
rõl és ar ról, hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés,
vagy ha an nak fel té te lei fenn áll nak, tár gya lás ki tû zé sét. Ha 
nyil vá nos ülés vagy tár gya lás ki tû zé sét sen ki sem kérte, a
másodfokú bíróság az ügyet tanácsülésen intézheti el.

(5) Ha a má sod fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ál la pít ja meg,
hogy az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el, az ügyet nyil -
vá nos ülés re vagy tár gya lás ra tû zi ki. A má sod fo kú bí ró -
ság a ta nács ülé sen hoz ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen,
il le tõ leg tár gya lá son is meg hoz hat ja, ha az en nek alap já ul
szol gá ló okot a nyilvános ülésen, illetõleg a tárgyaláson
észleli.

A nyil vá nos ülés

361. §679 (1) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés el in té -
zé sé re nyil vá nos ülést tart, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen
in téz he tõ el, vagy tár gya lást kell tar ta ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülé sen
a) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek meg ala po zat lan sá ga

ese tén meg ál la pít hat ja a hi ány ta lan, il le tõ leg a he lyes
tény ál lást, ha az az ira tok tar tal ma vagy tény be li kö vet kez -
te tés útján lehetséges,

b) az ügy ben a vád lot tat a bün te tés ki sza bá si kö rül mé -
nyek to váb bi tisz tá zá sa ér de ké ben meghallgathatja.

(3) A má sod fo kú bí ró ság a vád lot tat, va la mint kö te le zõ
vé de lem ese tén a vé dõt, va la mint a pót ma gán vád ló jo gi
kép vi se lõ jét a nyil vá nos ülés re idé zi, a fog va lé võ vád lott
elõ ál lí tá sa iránt – idé zé sé vel egyidejûleg – intézkedik.

(4) A má sod fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülés rõl ér te sí ti az
ügyészt, to váb bá a pót ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem
ese tén kí vül a vé dõt, a sér tet tet, va la mint azokat, akik fel -
leb bez tek. 

362. §680 (1) A nyil vá nos ülés elõ ké szí té sé re és meg tar -
tá sá ra a tár gya lás ra (366. §) vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al -
kal maz ni az zal, hogy az ügy elõ adá sa – ha azt a je len lé võk
nem ké rik – mel lõz he tõ.

(2) A nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le nem  kö -
telezõ.

(3) A nyil vá nos ülést a sza bály sze rû en meg idé zett vád -
lott tá vol lé té ben is meg le het tar ta ni, s ha a nyil vá nos ülés
ered mé nye ként meg ál la pít ha tó, hogy a meg hall ga tá sa nem 
szük sé ges, a fellebbezés elbírálható.

(4) A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa mi att iga zo lás nak
nincs helye.

679 A 361. § a 2006: LI. tör vény 153. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.

680 A 362. § a 2006: LI. tör vény 154. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.
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A tár gya lás681

363. §682 (1) A má sod fo kú bí ró sá gi tár gya lás ra a XIII.
Fe je zet ren del ke zé se it a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal -
maz ni. 

(2) A má sod fo kú bí ró ság tár gya lást tart, ha
a) az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el,
b) bi zo nyí tás fel vé te le szük sé ges, és az nyil vá nos ülé sen 

nem le het sé ges [361. § (2) bek.],
c) a ta nács ülés re, il let ve nyil vá nos ülés re tar to zó ügyet a 

ta nács el nö ke tár gya lás ra tûzte ki.

364. §683 (1) A vád lot tat, kö te le zõ vé de lem ese tén a vé -
dõt, va la mint a pót ma gán vád ló jo gi kép vi se lõ jét a tár gya -
lás ra idéz ni kell. Ha a meg idé zett vád lott fog va van, a má -
sod fo kú bí ró ság az elõ ál lí tá sa iránt in téz ke dik. A vád lott -
nak az idé zést leg alább öt nap pal a tár gya lás elõtt kell kéz -
be sí te ni. 

(2) A tár gya lás ról ér te sí te ni kell az ügyészt, to váb bá a
pót ma gán vád lót, a kö te le zõ vé de lem ese tén kí vül a vé dõt,
a sér tet tet, va la mint azo kat, akik fel leb bez tek. Az ér te sí tést 
olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a kéz be sí té se leg alább öt
nappal a tárgyalás elõtt megtörténjék.

(3) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ, ha a
rész vé te le az el sõ fo kú tár gya lá son is kö te le zõ volt, ki vé -
ve, ha a rész vé tel oka a má sod fo kú el já rás ban már nem áll
fenn. A má sod fo kú bí ró ság az ügyészt eb ben az eset ben is
kö te lez he ti a tárgyaláson való részvételre.

365. §684 (1) A vád lott tá vol lé té ben a tár gya lás meg tart -
ha tó, ha a vád lott elõ ze te sen be je len tet te, hogy azon nem
kí ván részt ven ni, il le tõ leg a vád lott ter hé re nem je len tet -
tek be fel leb be zést.

(2) A tár gya lás el mu lasz tá sa mi att nincs he lye  igazo -
lásnak.

366. §685 (1) A tár gya lá son a ta nács el nö ke ál tal ki je lölt
bí ró az ügyet elõ ad ja. Is mer te ti az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
tét, a fel leb be zést és az ar ra tett ész re vé te le ket, to váb bá az
ira tok ból azt, ami az ügy fe lül bí rá lá sá hoz szük sé ges. Az
el sõ fo kú bí ró ság íté le te in do ko lá sá nak is mer te té se mel -
lõz he tõ, ha azt a je len lé võk nem ké rik, és azt a má sod fo kú
bí ró ság sem tart ja szük sé ges nek.

(2) A bí ró ság tag jai, az ügyész, a vád lott, a vé dõ és a sér -
tett az ügy elõ adá sá nak ki egé szí té sét kérhetik.

(3) Ez után a fel leb be zés re jo go sul tak nak [324. §
(1) bek.] le he tõ vé kell ten ni, hogy az elõ ter jesz té se i ket, il -
le tõ leg in dít vá nya i kat meg te hes sék.

681 Az al cí met a 2002: I. tör vény 207. §-a ál la pí tot ta meg.
682 A 363. § a 2006: LI. tör vény 155. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -

del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.
683 A 364. § a 2006: LI. tör vény 156. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -

del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.
684 A 365. § a 2006: LI. tör vény 157. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -

del ke zés 2006. áp ri lis 1. nap ján lép ha tály ba.
685 A 366. § a 2002: I. tör vény 208. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(4) A bi zo nyí tást az ügy elõ adá sa, il let ve a (3) be kez dés -
ben írt in dít vá nyok meg té te le után kell felvenni.

(5) Az ügy elõ adá sa, il le tõ leg a bi zo nyí tás fel vé te le után 
az er re jo go sul tak per be szé det tar ta nak, il le tõ leg fel szó lal -
nak. Per be szé det elõ ször a fel leb be zõ tart. Ha az ügyész is
fel leb be zett, elõ ször õ mondja el a perbeszédet.

(6) Ha a má sod fo kú bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro zat meg -
ho za ta la elõtt azt ál la pít ja meg, hogy a cse lek mény az el sõ
fo kú bí ró ság ál tal meg ál la pí tott mi nõ sí tés tõl el té rõ en mi -
nõ sül het, a 321. § (4) be kez dé sé ben foglaltaknak  meg fe -
lelõen jár el.

A má sod fo kú ha tá ro zat kéz be sí té se686

367. §687 (1) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za -
tát, va la mint az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül
he lye zõ vég zé sét az ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a
pót ma gán vád ló nak, a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és an nak
kell kéz be sí te ni, aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tát an nak is
kéz be sí te ni kell, aki a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len
fellebbezésre jogosult.

A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zés
be je len té se688

367/A. § (1) A má sod fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta
el len fel leb be zés re jo go sult a har mad fo kú bírósághoz

a) a vád lott,
b) az ügyész,
c) a pót ma gán vád ló,
d) a vé dõ, a vád lott hoz zá já ru lá sa nél kül is,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a vád lott

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú vád lott tör vé nyes
kép vi se lõ je, há zas tár sa vagy élettársa.

(2) Az ügyész a vád lott ter hé re és ja vá ra is, a pót ma gán -
vád ló ki zá ró lag a vád lott ter hé re fellebbezhet.

(3) A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést a 
ha tá ro zat ki hir de té sét kö ve tõ en a je len lé võ jo go sul tak szó -
ban, a töb bi jo go sult a kéz be sí tés tõl szá mí tott nyolc na pon
be lül írás ban jelenthetik be a másodfokú bíróságnál.

(4) A fel leb be zést az ügyész nek és a vé dõ nek írás ban in -
do kol nia kell. Az in do ko lást a fel leb be zés re nyit va ál ló ha -
tár idõ alatt a má sod fo kú bí ró ság nál kell elõterjeszteni.

686 A 367. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 158. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

687 A 367. § a 2006: LI. tör vény 158. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

688 A 367/A. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 159. §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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Ha tá ro zat kény szer in téz ke dés rõl

368. §689 § Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí -
vül he lye zé se ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lak hely -
el ha gyá si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az
ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl a má sod fo kú bí ró ság
a ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ha tá roz.

In téz ke dé sek a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás
be fe je zé se után690

369. §691 (1) A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás be fe je zé se
után a má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za ta i nak ki ad má nya it
kéz be sí ti, és ha a má sod fo kú ha tá ro zat el len nem je len tet -
tek be fel leb be zést, vagy azt a má sod fo kú bí ró ság el uta sí -
tot ta, az ügy ira ta it a ha tá ro za tá nak ki ad má nya i val és a tár -
gya lás ról, il let ve nyil vá nos ülés rõl ké szült jegy zõ könyv -
vel vissza kül di az el sõ fo kú bí ró ság nak.

(2) A tör vény ben ki zárt, az ar ra nem jo go sult tól szár ma -
zó vagy az el ké sett, a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el le ni
fel leb be zést a má sod fo kú bí ró ság el uta sít ja.

(3) Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb be -
zést je len tet tek be, és a fel leb be zé si ha tár idõ va la mennyi
jo go sult ra le járt, a má sod fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke – 
a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész út ján, a pót -
ma gán vád ló fel leb be zé se ese tén köz vet le nül – a ha tá ro zat
írás ba fog la lá sát kö ve tõ en ha la dék ta la nul fel ter jesz ti az
ira to kat a har mad fo kú bírósághoz.

(4) Ha olyan el já rá si sza bály sér tés re ala pí tot tak fel leb -
be zést, amely nek a kö rül mé nyei az ira tok ból nem tûn -
nek ki, a ta nács el nö ke er rõl a fel ter jesz tés ben fel vi lá go sí -
tást ad.

(5) A har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész az
ira to kat az in dít vá nyá val ti zen öt na pon be lül, kü lö nö sen
bo nyo lult vagy nagy ter je del mû ügy ben har minc na pon
be lül meg kül di a har mad fo kú bí ró ság nak.

III. Cím
A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI

370. § (1) A má sod fo kú bí ró ság – az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott ese tek ben – az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét hely -
ben hagy ja, meg vál toz tat ja, vagy ha tá lyon kí vül he lye zi, il -
le tõ leg a fel leb be zést el uta sít ja.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek
meg vál toz ta tá sa ese tén íté let tel, egyéb ként vég zés sel ha tá -
roz.

(3) A ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za, hogy ki, mi ért
fel leb be zett, és ki fej ti a bí ró ság dön té sé nek in do ka it.

689 A 368. § a 2006: LI. tör vény 160. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

690 A 369. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 161. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

691 A 369. § a 2006: LI. tör vény 161. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek hely ben ha gyá sa

371. § (1)692 A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság
íté le tét hely ben hagy ja, ha a fel leb be zés alap ta lan, il le tõ leg 
egyéb ként az íté le tet nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni,
vagy nem kell, il le tõ leg – a sú lyo sí tá si ti la lom vagy a
(2) be kez dés ren del ke zé se folytán – nem lehet meg vál toz -
tat ni. 

(2)693 Ha a tény ál lás ki egé szí té sé re, il let ve  helyesbíté -
sére [352. § (1) bek. a) pont] nem ke rült sor, az el sõ fo kú
bí ró ság íté le té ben a tör vé nyi bün te té si té tel ke re tek kö zött
ki sza bott bün te tés ki sebb megváltoztatásának nincs helye.

(3) A má sod fo kú bí ró ság nak az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
tét hely ben ha gyó vég zé se ügy dön tõ határozat.

(4) A ha tá ro zat in do ko lá sá nak a hely ben ha gyás  indo -
kait rö vi den kell tartalmaznia.

Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek meg vál toz ta tá sa

372. §694 (1) Ha az el sõ fo kú bí ró ság jog sza bályt hely te -
le nül al kal ma zott, és az íté le tét nem kell ha tá lyon kí vül he -
lyez ni, a má sod fo kú bí ró ság az íté le tet meg vál toz tat ja, és a 
tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét
meg vál toz tat hat ja ak kor is, ha a 352., il le tõ leg 353. § alap -
ján a má sod fo kú el já rás ban az el sõ fo kú bí ró ság íté le te
meg ala po zat lan sá gá nak kiküszöbölésére került sor.

Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé se

373. §695 (1)696 A má sod fo kú bí ró ság
I. ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét, és

az el já rást meg szün te ti,
a) a vád lott ha lá la, el évü lés vagy ke gye lem mi att,
b) ha az el sõ fo kú bí ró ság az el já rás le foly ta tá sá hoz

szük sé ges ma gán in dít vány, fel je len tés vagy kí vá nat hi á -
nyá ban hozott ítéletet,

c)697 ha az el sõ fo kú bí ró ság tör vé nyes vád hi á nyá ban
járt el,

d) ha a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták.

692 A 371. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 212. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

693 A 371. § (2) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 212. §-a ik tat ta be, és egy -
ide jû leg a 371. § ere de ti (2) és (3) be kez dé sé nek szá mo zá sát (3) és (4) be kez -
dés re mó do sí tot ta.

694 A 372. § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 213. §-a (1) be kez dés je lö -
lés re mó do sí tot ta, és egy ide jû leg a 372. §-ba új (2) be kez dést ik ta tott be.

695 A 373. § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 214. §-ának (1) be kez dé se
(1) be kez dés je lö lés re mó do sí tot ta.

696 A 373. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
162. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

697 A 373. § (1) be kez dé se I. pont já nak c) al pont ját a 2006: LI. tör vény
162. §-ának (2) be kez dé se ik tat ta be, egy ben az ad di gi c) al pont je lö lé sét d)
al pont ra mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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II. ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét, és 
az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra utasítja, ha

a) a bí ró ság nem volt tör vé nye sen meg ala kít va,
b) az íté let meg ho za ta lá ban a tör vény sze rint ki zárt vagy 

olyan bí ró vett részt, aki nem volt mind vé gig je len a tár -
gya lá son,

c)698 a bí ró ság a ha tás kö rét túl lép te, ka to nai bün te tõ el já -
rás ha tá lya alá tar to zó, vagy más bí ró ság ki zá ró la gos il le -
té kes sé gé be tartozó ügyet bírált el,

d) a tár gya lást olyan sze mély tá vol lé té ben tar tot ták
meg, aki nek a rész vé te le a tör vény ér tel mé ben kötelezõ,

e)699 a bí ró ság az I. pont ban meg ha tá ro zott va la mely ok
tör vény sér tõ meg ál la pí tá sa mi att az el já rást meg szün tet te,

f) a tár gya lás ról a nyil vá nos sá got tör vé nyes ok nél kül
ki zár ták.

III.700 ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
tét, és az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bû -
nös ség meg ál la pí tá sa, a fel men tés, az el já rás  megszünte -
tése, a cse lek mény jo gi mi nõ sí té se vagy a bün te tés ki sza -
bá sa, il let ve az intézkedés alkalmazása tekintetében

a) az el sõ fo kú bí ró ság az in do ko lá si kö te le zett sé gé nek
oly mér ték ben nem tett ele get, hogy emi att az íté let fe lül bí -
rá lat ra alkalmatlan, vagy

b) az el sõ fo kú íté let in do ko lá sa a ren del ke zõ résszel tel -
jes mér ték ben ellentétes.

IV.701 ha tá lyon kí vül he lye zi az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
tét, és

a) az ira to kat az ügyész nek meg kül di, ha az ügyész a
XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban indítványozta,

b) az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bí ró -
ság a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te -
lek hi á nyá ban folytatta le.

(2)702 Az (1) be kez dés II. a) pont ja alap ján az íté le tet
nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha a má sod fo kú bí ró ság
a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé nek meg vál toz ta tá sa foly tán
ál la pít ja meg, hogy az ügy ben az el sõ fo kú bí ró ság ta ná -
csá nak kellett volna eljárnia.

(3) Az (1) be kez dés II. d) pont ja alap ján,
a) ha a má sod fo kú bí ró ság a bûn cse lek mény mi nõ sí té -

sé nek meg vál toz ta tá sa foly tán ál la pít ja meg, hogy az el sõ
fo kú bí ró sá gi tár gya lá son vé dõ rész vé te le kö te le zõ lett
vol na [242. § (1) bek. b) pont], az íté le tet csak ak kor kell
ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha az ügyész ere de ti leg is olyan
bûn cse lek mény mi att emelt vá dat, amely re a tör vény öt évi 

vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz tést ren del, vagy a bí -
ró ság az el sõ fo kú el já rás so rán megállapította a vádtól
eltérõ súlyosabb minõsítés lehetõségét,

b) nincs he lye az íté let ha tá lyon kí vül he lye zé sé nek a
vé dõ rész vé te lé nek hi á nya mi att, ha az el sõ fo kú bí ró ság a
cse lek ményt té ve sen mi nõ sí tet te öt évi vagy en nél sú lyo -
sabb sza bad ság vesz tés sel büntetendõ bûncselekménynek.

374. § (1)703 Ha a má sod fo kú bí ró ság az el já rást a 373. §
(1) be kez dé sé nek I. a) pont ja alap ján szün te ti meg,704 az
el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek az el kob zás ra, va gyon el kob -
zás ra és a pol gá ri jo gi igény meg ál la pí tá sá ra vonatkozó
ren del ke zé sét

a)705 ha tály ban tart ja, ha ezek re néz ve nem je len tet tek
be fel leb be zést,

b)706

(2)707

(3)708 A fel men tõ íté le tet, il le tõ leg az íté let fel men tõ
ren del ke zé sét a 373. § (1) be kez dé sé nek II. d) pont ja alap -
ján nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha az íté le tet a vád -
lott vagy a vé dõ távollétében hozták meg.

375. § (1)709 (1) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró -
ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fo kú bí ró sá -
got új el já rás ra uta sít ja, ha a 373. § (1) be kez dé sé nek II.
pont já ban fel nem so rolt, és a má sod fo kú el já rás ban nem
or vo sol ha tó olyan el já rá si sza bály sér tés tör tént, amely lé -
nye ges ha tás sal volt az el já rás le foly ta tá sá ra, il le tõ leg a
bû nös ség meg ál la pí tá sá ra, a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re,
il le tõ leg a bün te tés ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma -
zá sá ra. Ilyen nek kell te kin te ni kü lö nö sen, ha a bi zo nyí tás
tör vé nyes sé gé re vo nat ko zó sza bá lyo kat meg sér tet ték, az
eljárásban részt vevõ személyek a törvényes jogaikat nem
gyakorolhatták, vagy ezek gyakorlását korlátozták.

(2) A fel men tõ íté le tet, il le tõ leg az íté let fel men tõ ren -
del ke zé sét nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, ha az (1) be -
kez dés sze rin ti el já rá si sza bály sér tés a vád lott vagy a vé dõ
tör vé nyes jo ga i nak gyakorlását korlátozta.

(3)710 Az íté le tet az (1) be kez dés alap ján nem kell ha tá -
lyon kí vül he lyez ni, ha a bí ró ság a tör vény kö te le zõ ren -
del ke zé se el le né re nem tar tott elõkészítõ ülést.

703 A 374. § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge a 2002: I. tör vény
215. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

704 A 374. § (1) be kez dés ben az Al kot mány bí ró ság 20/2005. (V. 26.)
AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te a „vagy az el já rást a 188. § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban írt ok ból füg gesz ti fel” szö veg részt.

705 A 374. § (1) be kez dés nek a) pont já ban az Al kot mány bí ró ság 20/2005.
(V. 26.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te a „vagy az ezek re vo nat ko zó fel leb -
be zés alap ta lan” szö veg részt.

706 A 374. § (1) be kez dés nek b) pont ját az Al kot mány bí ró ság 20/2005.
(V. 26.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

707 A 374. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

708 A 374. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 215. §-ának (2) be kez dé sé vel 
meg ál la pí tott szö veg.

709 A 375. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 163. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

710 A 375. § (3) és (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 216. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.
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698 A 373. § (1) be kez dé sé nek II. c) pont ja a 2002: I. tör vény 214. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

699 A 373. § (1) be kez dé se II. pont já nak e)–f) al pont ja it a 2006: LI. tör -
vény 162. §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép ha tály ba.

700 A 373. § (1) be kez dé sé nek III. pont ja a 2006: LI. tör vény 162. §-ának
(4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

701 A 373. § (1) be kez dé sé nek IV. pont ja a 2006: LI. tör vény 162. §-ának
(5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

702 A 373. § (2) és (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 214. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.



(4) Ha az el sõ fo kú bí ró ság a le fog lalt do log ról, az el -
kob zás ról, il le tõ leg a va gyon el kob zás ról a tör vény ren del -
ke zé se el le né re nem ren del ke zett, és a dön tés hez szük sé -
ges ada tok a má sod fo kú el já rás so rán bi zo nyí tás fel vé te le
ke re té ben nem tisz táz ha tó ak, a má sod fo kú bí ró ság az el sõ
fo kú bí ró sá got az 569. § (1) bekezdésében írt különleges
eljárás lefolytatására utasítja.

376. §711 (1) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság
íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fo kú bí ró sá got új
el já rás ra uta sít ja, ha a 352. § alap ján ki nem kü szö böl he tõ
meg ala po zat lan ság a bû nös ség meg ál la pí tá sát vagy a bün -
te tés ki sza bá sát, il le tõ leg az in téz ke dés al kal ma zá sát lé -
nye ge sen be fo lyá sol ta.

(2) Az íté let fel men tõ ren del ke zé sét nem kell ha tá lyon
kí vül he lyez ni, ha az íté let csu pán egyéb ré szé ben meg ala -
po zat lan.

377. § A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét 
ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti az olyan
bûn cse lek mény mi att, amely nek a vád lott fe le lõs ség re vo -
ná sa szem pont já ból nincs jelentõsége.

378. § (1)712 A ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés in do ko lá -
sa tar tal maz za a ha tá lyon kí vül he lye zés okát, to váb bá a
má sod fo kú bí ró ság nak a meg is mé telt el já rás ra vonatkozó
iránymutatását.

(2) A má sod fo kú bí ró ság el ren del he ti, hogy az ügyet az
el sõ fo kú bí ró ság más ta ná csa vagy – ki vé te le sen – más bí -
ró ság tárgyalja.

Az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek kor lá to zott fe lül bí rá la ta713

379. § (1)714 Ha a fel leb be zés ki zá ró lag az íté let nek az
el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó fel ügye let el -
ren de lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi igény re, a szü lõi
fel ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a bûn ügyi költ ség vi -
se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se el len irá nyul, és a má sod -
fo kú bí ró ság az íté let nek csak ezt a ré szét bí rál ja fe lül, ha a
fel leb be zést ala pos nak ta lál ja, az íté let nek ezt a ré szét ha -
tá lyon kí vül he lye zi vagy meg vál toz tat ja, ha a fel leb be zés
alap ta lan, a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le -
tét hely ben hagy ja.

(2) Ha az el sõ fo kú íté let nek a bün te tõ jo gi fe le lõs ség
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se tör vény sér tõ,
ezért azt a má sod fo kú bí ró ság meg vál toz tat ja, az (1) be -
kez dés ben fog lalt kér dé sek ben is a tör vény nek meg fe le lõ
ha tá ro za tot hoz.

711 A 376. § a 2002: I. tör vény 217. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
712 A 378. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 218. §-ával meg ál la pí tott

 szöveg.
713 A 379. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 164. §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

714 A 379. § (1)–(2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 164. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

(3)715 Ha az egyéb ér de kelt az el sõ fo kú bí ró ság íté le té -
nek el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob zást el ren de lõ ren del -
ke zé se el len fel leb be zést je len tett be, és a má sod fo kú bí ró -
ság e fel leb be zés vagy bár mely más fel leb be zés alap ján az
el sõ fo kú bí ró ság nak az – egyéb ér de kelt tu laj don jo gát
érin tõ – el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob zást ki mon dó
ren del ke zé sét

a) nem vál toz tat ta meg, és nem he lyez te ha tá lyon kí vül,
a má sod fo kú bí ró ság az ira to kat az egyéb ér de kelt tu laj -
don jog ra vo nat ko zó igé nyé nek el bí rá lá sá ra el sõ fo kon ha -
tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ pol gá ri ügyben
eljáró bíróságnak küldi meg,

b) meg vál toz tat ta, de az el kob zást, il le tõ leg va gyon el -
kob zást nem mel lõz te, az el sõ fo kú bí ró ság a má sod fo kú
bí ró ság ha tá ro za tá nak az egyéb ér de kelt ré szé re tör té nõ
köz lé sé rõl az egyéb ér de kelt nek az 55. § (3) be kez dé sé ben
írt jogára való tájékoztatással gondoskodik.

(4) Ha az egyéb ér de kelt tu laj don jo gát érin tõ el kob zást,
il le tõ leg va gyon el kob zást a má sod fo kú bí ró ság ren de li el,
a ha tá ro zat ren del ke zõ ré szé nek tar tal maz nia kell az egyéb 
ér de kelt nek az 55. § (3) be kez dé sé ben írt jogára történõ
tájékoztatást.

(5) Az (1) be kez dés ese tén a pol gá ri per ben el já ró el sõ
fo kú bí ró ság az egyéb ér de kelt tu laj don jo gi igé nyét az
egyéb ér de kelt nek a bün te tõ el já rás so rán be je len tett fel -
leb be zé se ke re tei kö zött, a Pol gá ri perrendtartás szerint
bírálja el.

A pol gá ri jo gi igény re és a szü lõi fel ügye le ti jog
meg szün te té sé re vo nat ko zó kü lön ren del ke zé sek716

380. §717 Ha a pol gá ri jo gi igény ér de mi el bí rá lá sa vagy
a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se kér dé sé ben va ló
dön tés a bün te tõ el já rás be fe je zé sét je len té ke nyen kés lel -
tet né, vagy a bün te tõ el já rás ban va ló ér de mi el bí rá lá sát más 
kö rül mény ki zár ja, a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró -
ság íté le té nek e kér dés ben dön tõ ren del ke zé sét ha tá lyon
kí vül he lye zi, és a pol gá ri jo gi igény, il le tõ leg a szü lõi fel -
ügye le ti jog meg szün te té se irán ti in dít ványt egyéb tör vé -
nyes út ra utasítja.

A bûn ügyi költ ség

381. § (1) A má sod fo kú bí ró ság a ha tá ro za tá ban meg ál -
la pít ja a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban fel me rült bûn ügyi
költ sé get, és szük ség ese tén ren del ke zik an nak a  viselé -
sérõl.

715 A 379. § (3)–(5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 219. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be.

716 A 380. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 165. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

717 A 380. § a 2006: LI. tör vény 165. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) A má sod fo kú bí ró ság a bû nös nek ki mon dott vád lot -
tat men te sít he ti a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban fel me rült
bûn ügyi költ ség nek vagy egy ré szé nek a meg fi ze té se alól,
ha a vád lott vagy a vé dõ fel leb be zé se ered mé nyes volt.

IV. Cím
A MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM
ÜGYDÖNTÕ VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS718

382. § A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán ho zott olyan, 
nem ügy dön tõ vég zés el le ni jog or vos lat ra, amely el len az
el sõ fo kú el já rás ban fel leb be zés nek len ne he lye, a 326. §-t
és az I–III. Cím ben fog lal ta kat az e cím ben meg ha tá ro zott
eltérésekkel kell alkalmazni.

383. § (1) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán a kény -
szer in téz ke dés el ren de lé sé rõl, meg szün te té sé rõl, a kény -
szer in téz ke dés tar ta má nak egy évet meg ha la dó fe lül vizs -
gá la tá ról ho zott vég zés el len, va la mint a má sod fo kú el já -
rás ban ho zott, olyan nem ügy dön tõ vég zés el len, amely el -
len az el sõ fokú eljárásban fellebbezésnek lenne helye, ha
a végzést

a) a me gyei bí ró ság hoz ta, az íté lõ táb lá hoz,
b) az íté lõ táb la hoz ta, a Leg fel sõbb Bí ró ság hoz

fel leb be zés nek van he lye.

384. § Az íté lõ táb la, il le tõ leg a Leg fel sõbb Bí ró ság a
fel leb be zést ta nács ülé sen bírálja el.

XV. Fe je zet719

A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS720

I. Cím
A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI721

A har mad fo kú el já rás ban al kal ma zan dó ren del ke zé sek722

385. §723 A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban a má sod fo -
kú bí ró sá gi el já rás ról szó ló XIV. Fe je zet ren del ke zé se it az
e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni.

718 A IV. Cím szö ve gét és a 382-384. §-t a 2002: I. tör vény 220. §-a ál la pí -
tot ta meg.

719 A tör vény 385. §-a elé a XV. Fe je zet je lö lést és a Fe je zet cí mé nek szö -
ve gét a 2002: I. tör vény 221. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

720 A XV. Fe je zet cí me a 2006: LI. tör vény 166. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

721 A XV. Fe je zet I. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 166. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

722 A 385. §-t meg elõ zõ al cí met a 2002: I. tör vény 221. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. Az al cím a 2006: LI. tör vény 167. §-ának (1) be kez dé sé vel
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

723 A 385. § a 2006: LI. tör vény 167. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A fel leb be zé si jog és a fel leb be zés ha tá lya724

386. §725 (1) A má sod fo kú bí ró ság íté le te el len fel leb be -
zés nek van he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz, ha a má sod fo -
kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá lya i nak meg sér té sé vel

a) olyan vád lott bû nös sé gét ál la pí tot ta meg, il le tõ leg
olyan vád lott kény szer gyógy ke ze lé sét ren del te el, akit az
el sõ fo kú bí ró ság fel men tett, vagy ve le szem ben az eljárást 
megszüntette,

b) az el sõ fo kon el ítélt vád lot tat fel men tet te, vagy ve le
szem ben a bün te tõ el já rást megszüntette.

(2) A fel leb be zés ben bi zo nyí tást in dít vá nyoz ni, új tényt
ál lí ta ni vagy új bi zo nyí ték ra hi vat koz ni nem lehet.

(3) Ha az ügyész, il le tõ leg a pót ma gán vád ló az el sõ fo kú 
bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za ta el len a vád lott ter hé re nem je -
len tett be fel leb be zést, a má sod fo kú bí ró ság íté le te el len
csak a vád lott fel men té se vagy az el já rás megszüntetése
miatt fellebbezhet.

(4) A fel leb be zés a má sod fo kú íté let jog erõ re emel ke dé -
sét ab ban a ré szé ben füg gesz ti fel, ame lyet a har mad fo kú
bí ró ság a fel leb be zés folytán felülbírál.

A fe lül bí rá lat ter je del me726

387. §727 (1) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel
meg tá ma dott má sod fo kú íté le tet és az azt meg elõ zõ el sõ és 
má sod fo kú bí ró sá gi el já rást – füg get le nül at tól, hogy ki
fel leb be zett – fe lül bí rál ja ab ból a szem pont ból is, hogy az
el já rá si sza bá lyo kat az el sõ fo kú, il le tõ leg a má sod fo kú bí -
ró sá gi el já rás ban meg tar tot ták-e, va la mint, hogy a má sod -
fo kú íté let meg ala po zott-e.

(2) Ha a má sod fo kú bí ró ság íté le te több bûn cse lek -
mény rõl ren del ke zett, a fel leb be zés foly tán a har mad fo kú
bí ró ság az íté let min den ren del ke zé sét fe lül bí rál ja, ki vé ve
a má sod fo kú bí ró ság ál tal az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek
fel men tõ, vagy el já rást megszüntetõ rendelkezését hely -
ben ha gyó részét.

(3) Ha a fel leb be zés ki zá ró lag a kény szer gyógy ke ze lés
el ren de lé se vagy mel lõ zé se el len irá nyul, a fe lül bí rá lat az
íté let fel men tõ ren del ke zé sé re is kiterjed.

(4) A har mad fo kú bí ró ság a meg tá ma dott má sod fo kú
íté let nek az el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, a párt fo gó
fel ügye let el ren de lé sé re, a le fog la lás ra, a pol gá ri jo gi
igény re, a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té sé re vagy a
bûn ügyi költ ség vi se lé sé re vonatkozó rendelkezését hi va -
tal ból felülbírálja.

724 A 386. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 168. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

725 A 386. § a 2006: LI. tör vény 168. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

726 A 387. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 169. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

727 A 387. § a 2006: LI. tör vény 169. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 387. §-t
meg elõ zõ „I. Cím Az el sõ fo kú bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” cí met a 2006:
LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá -
lyon kí vül he lyez te.
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Kö tött ség a fe lül bí rált íté let tény ál lá sá hoz728

388. §729 (1) A har mad fo kú bí ró ság a ha tá ro za tát ar ra a
tény ál lás ra ala pít ja, amely nek alap ján a má sod fo kú bí ró -
ság a meg tá ma dott íté le tét meg hoz ta, ki vé ve, ha ez a tény -
ál lás meg ala po zat lan.

(2) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban nincs he lye bi zo -
nyí tás nak. Ha az a tény ál lás, amely nek alap ján a má sod fo -
kú bí ró ság a meg tá ma dott íté le tet meg hoz ta, meg ala po zat -
lan, és a he lyes tény ál lás az ira tok alap ján meg ál la pít ha tó,
vagy a hely te len tény be li kö vet kez te tés az ira tok alap ján
ki kü szö böl he tõ, a har mad fo kú bí ró ság a tény ál lást hi va tal -
ból ki egé szít he ti vagy he lyes bít he ti.

II. Cím
A FELLEBBEZÉS ELINTÉZÉSE730

Ál ta lá nos ren del ke zé sek731

389. §732 (1) A fel leb be zés sel érin tet tek az ira tok fel ter -
jesz té sé ig a má sod fo kú bí ró ság nál, az ira tok fel ter jesz té se
után a har mad fo kú bí ró ság nál a fel leb be zés re ész re vé telt
te het nek.

(2) A fel leb be zõ a fel leb be zé sét a har mad fo kú bí ró ság -
nak ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig vissza -
von hat ja. 

(3) Az ügyész fel leb be zé sét az ira tok fel ter jesz té se után
a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész von hat ja
vissza. Ha az ügyész a fel leb be zést vissza von ja, és más
nem fel leb be zett, az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt
vissza kül di a má sod fo kú bí ró ság nak.

(4) A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban vé dõ rész vé te le
kö te le zõ. Ha a vád lott nak nincs vé dõ je, a ta nács el nö ke a
fel leb be zés nek a har mad fo kú bí ró ság hoz ér ke zé sét kö ve -
tõ en ha la dék ta la nul vé dõt ren del ki.

A fel leb be zés el in té zé sé nek elõ ké szí té se, a fel leb be zés
el uta sí tá sa, át té tel, az el já rás fel füg gesz té se733

390. §734 (1) A har mad fo kú bí ró ság ta ná csá nak el nö ke
a) in téz ke dik – szük ség ese tén – a hi á nyok pót lá sa, az

ira tok ki egé szí té se, új ira tok be szer zé se vagy a má sod fo kú
bí ró ság tól fel vi lá go sí tás meg szer zé se iránt,

728 A 388. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 170. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

729 A 388. § a 2006: LI. tör vény 170. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

730 A XV. Fe je zet II. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 171. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

731 A 389. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 171. §-ának (2) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

732 A 389. § a 2006: LI. tör vény 171. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

733 A 390. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 172. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

734 A 390. § a 2006: LI. tör vény 172. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 390. §-t
meg elõ zõ „II. Cím Az má sod fo kú bí ró sá gi el já rás meg is mét lé se” cí met a
2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val ha tá lyon kí vül he lyez te.

b) a fel leb be zõt a fel leb be zés nek nyolc na pon be lü li ki -
egé szí té sé re hív ja fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a
má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tát miért tartja sérelmesnek,

c) az ira to kat vissza kül di a má sod fo kú bí ró ság nak, ha a
fel leb be zé se ket visszavonták,

d) a vád lott nak és a vé dõ nek kéz be sí ti a har mad fo kú bí -
ró ság mel lett mû kö dõ ügyész indítványát,

e) a vád lott vagy a vé dõ fel leb be zé sé nek in do ko lá sát
meg kül di a har mad fo kú bí ró ság mel lett mû kö dõ ügyész -
nek, ha azt a har mad fo kú bí ró ság elõtt ter jesz tet ték elõ, és
köz vet le nül még nem küldték meg neki,

f) vizs gál ja, szük sé ges-e kény szer in téz ke dés sel kap cso -
lat ban határozni.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sít ja, ha a
369. § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ese tek ben a má sod fo kú
bí ró ság el mu lasz tot ta a fellebbezés elutasítását.

(3) Ha a har mad fo kú bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá -
sá ra nincs ha tás kö re vagy il le té kes sé ge, az ira to kat a ha tás -
kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bírósághoz teszi át.

(4) A har mad fo kú bí ró ság az el já rást fel füg gesz ti, ha
meg ál la pít ja, hogy en nek a 266. § (1) be kez dé se alap ján
helye van.

A ta nács ülés vagy a nyil vá nos ülés ki tû zé se735

391. §736 (1) A ta nács el nö ke az ügy ér ke zé sé tõl szá mí -
tott hat van na pon be lül a le he tõ leg kö ze leb bi ha tár nap ra a
fel leb be zés el bí rá lá sá ra ta nács ülést vagy nyil vá nos ülést
tûz ki.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést a 392. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben ta nács ülé sen, egyéb -
ként nyil vá nos ülésen bírálja el.

A ta nács ülés737

392. §738 (1) A har mad fo kú bí ró ság ta nács ülé sen  ha -
tároz

a) a fel leb be zés el uta sí tá sá ról, az ügy át té te lé rõl, az
ügyek egye sí té sé rõl vagy el kü lö ní té sé rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl, 

b) ha a vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el já rás ve le
szem ben tör té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz,

735 A 391. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 173. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

736 A 391. § a 2006: LI. tör vény 173. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 391. §-t
meg elõ zõ „III. Cím A tár gya lás az ügyek utó la gos egye sí té se kor” cí met a
2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val ha tá lyon kí vül he lyez te.

737 A 392. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 174. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

738 A 392. § a 2006: LI. tör vény 174. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 392. §-t
meg elõ zõ „Ne gye dik Rész XVI. Fe je zet A per újí tás” cí me ket a 2006: LI. tör -
vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí -
vül he lyez te.
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c) ha a fel leb be zés foly tán a fel leb be zés sel nem érin tett
vád lott fel men té sé rõl, il le tõ leg az el já rás ve le szem ben tör -
té nõ meg szün te té sé rõl ha tá roz, fel té ve, hogy e ren del ke zé -
se ket a fel leb be zés sel érin tett vád lott esetében is ta nács -
ülé sen hozza meg,

d) ha a fel leb be zést a meg tá ma dott ha tá ro zat meg ala po -
zat lan sá ga mi att nem le het elbírálni,

e) ha az el já rást a 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont ja alap -
ján meg kell szün tet ni,

f) ha az el sõ fo kú, il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság az íté le -
tét a 373. § (1) be kez dé sé nek II–IV. pont já ban meg ha tá ro -
zott el já rá si sza bály sér tés sel hozta meg.

(2) A ta nács el nö ke ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil vá -
nos ülést tûz het ki.

(3) A ta nács el nö ke a fel leb be zõ ket ér te sí ti a ta nács ülés
ki tû zé sé rõl és ar ról, hogy fel leb be zé sü ket nyolc na pon be -
lül ki egé szít he tik, vagy a más ál tal be je len tett  fellebbe -
zésre (in dít vány ra vagy nyi lat ko zat ra) észrevételeket te -
het nek. 

(4) Ha a má sod fo kú íté let el len ki zá ró lag a vád lott ja vá -
ra je len tet tek be fel leb be zést, er rõl a ta nács el nö ke az zal
ér te sí ti a vád lot tat, a vé dõt, az ügyészt és azt, aki fel leb be -
zett, hogy nyolc na pon be lül kér he ti nyil vá nos ülés ki tû zé -
sét. Ha nyil vá nos ülés ki tû zé sét sen ki sem kér te, a har mad -
fo kú bíróság az ügyet tanácsülésen intézheti el.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság ta nács ülé sen ál la pít ja meg, 
hogy az ügy ta nács ülé sen nem in téz he tõ el, az ügyet nyil -
vá nos ülés re tû zi ki. A har mad fo kú bí ró ság a ta nács ülé sen
hoz ha tó ha tá ro za tot nyil vá nos ülé sen is meg hoz hat ja, ha
az en nek alap já ul szolgáló okot a nyilvános ülésen észleli.

A nyil vá nos ülés739

393. §740 (1) A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re a
má sod fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sé re vo nat ko zó ren del ke -
zé se ket kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zés el in té zé sé re
nyil vá nos ülést tart, ki vé ve, ha az ügy ta nács ülé sen in téz -
he tõ el.

(3) A vád lot tat, a vé dõt, va la mint a pót ma gán vád ló jo gi
kép vi se lõ jét a nyil vá nos ülés re idéz ni kell. Ha a meg idé -
zett vád lott fog va van, a har mad fo kú bí ró ság az elõ ál lí tá sa
iránt in téz ke dik. A vád lott nak az idé zést leg alább öt nap -
pal a nyil vá nos ülés elõtt kell kézbesíteni.

(4) A nyil vá nos ülés rõl ér te sí te ni kell az ügyészt, to váb -
bá a pót ma gán vád lót, a sér tet tet, va la mint azo kat, akik fel -
leb bez tek. Az ér te sí tést olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a
kéz be sí té se leg alább öt nap pal a nyil vá nos ülés elõtt meg -
tör tén jék. 

739 A 393. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 175. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

740 A 393. § a 2006: LI. tör vény 175. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

394. §741 (1) A nyil vá nos ülé sen az ügyész rész vé te le
kö te le zõ.

(2) A vád lott tá vol lé té ben a nyil vá nos ülés meg tart ha tó,
ha a vád lott elõ ze te sen be je len tet te, hogy azon nem kí ván
részt ven ni, il le tõ leg a vád lott ter hé re nem je len tet tek be
fellebbezést.

(3) A nyil vá nos ülés el mu lasz tá sa mi att nincs he lye iga -
zo lás nak.

A ha tá ro zat köz lé se, ha tá ro zat kény szer in téz ke dés rõl,
in téz ke dé sek a fel leb be zés el in té zé se után742

395. §743 (1) A har mad fo kú bí ró ság ha tá ro za tát az
ügyész nek, a vád lott nak, a vé dõ nek, a pót ma gán vád ló nak,
a sér tett nek, a fel leb be zõ nek és an nak kell kéz be sí te ni,
aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar tal maz.

(2) A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he -
lye zé se ese tén az elõ ze tes le tar tóz ta tás ról, a lak hely el ha -
gyá si ti la lom ról, a há zi õri zet rõl, a tá vol tar tás ról és az ide -
ig le nes kény szer gyógy ke ze lés rõl a har mad fo kú bí ró ság a
ha tá lyon kí vül he lye zõ vég zés ben ha tá roz. Ugyan így jár el 
a har mad fo kú bí ró ság, ha az elsõ fokú bíróság ítéletét is
hatályon kívül helyezi.

(3) A fel leb be zés el in té zé se után a har mad fo kú bí ró ság
a ha tá ro za tá nak ki ad má nya it kéz be sí ti, és az ügy ira ta it ha -
tá ro za tá nak ki ad má nyá val és a har mad fo kú el já rás ban ké -
szült jegy zõ könyv vel együtt vissza kül di a má sod fo kú bí -
ró ság nak, il let ve az új eljárás lefolytatására utasított bí ró -
ság nak. 

III. Cím
A HARMADFOKÚ BÍRÓSÁG HATÁROZATAI744

396. §745 (1) A har mad fo kú bí ró ság – az e tör vény ben
meg ha tá ro zott ese tek ben – a fel leb be zés sel meg tá ma dott
má sod fo kú íté le tet hely ben hagy ja, meg vál toz tat ja vagy
ha tá lyon kí vül he lye zi, il le tõ leg a fel leb be zést el uta sít ja.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek meg vál toz ta tá sa ese tén íté let tel, egyéb ként végzéssel
határoz.

(3) A ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za, hogy ki, mi ért
fel leb be zett, és ki fej ti a har mad fo kú bí ró ság dön té sé nek
in do ka it.

741 A 394. § a 2006: LI. tör vény 176. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

742 A 395. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 177. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

743 A 395. § a 2006: LI. tör vény 177. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

744 A XV. Fe je zet III. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 178. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

745 A 396. § a 2006: LI. tör vény 178. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek hely ben ha gyá sa746

397. §747 A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság
íté le tét hely ben hagy ja, ha a fel leb be zés alap ta lan, vagy az
íté le tet nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni, il le tõ leg a sú lyo -
sí tá si ti la lom vagy a fe lül bí rá lat ter je del mé nek kor lá tai
 miatt nem le het meg vál toz tat ni.

A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek meg vál toz ta tá sa748

398. §749 (1) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró -
ság íté le tét meg vál toz tat ja, és a tör vény nek meg fe le lõ ha -
tá ro za tot hoz, ha a má sod fo kú bí ró ság a bün te tõ jog sza bá -
lya i nak meg sér té sé vel ren del ke zett a vád lott bû nös sé gé rõl
vagy fel men té sé rõl, kény szer gyógy ke ze lé se el ren de lé sé -
rõl, az el já rás meg szün te té sé rõl, fel té ve, hogy a má sod fo -
kú bí ró ság íté le té nek alap já ul szol gá ló tény ál lás meg ala -
po zott, vagy a tény ál lás meg ala po zat lan sá gát a har mad fo -
kú bí ró sá gi el já rás ban ki le he tett küszöbölni.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a har -
mad fo kú bí ró ság a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz a 
cse lek mény mi nõ sí té sét, a bün te tés ki sza bá sát vagy in téz -
ke dés al kal ma zá sát, il le tõ leg bün te tés vagy intézkedés
mellõzését illetõen is.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek meg vál toz ta tá sa ese tén ha tá roz az el kob zás ról, a va -
gyon el kob zás ról, a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé rõl, a
le fog la lás ról, a pol gá ri jo gi igény rõl, a szü lõi fel ügye le ti
jog meg szün te té sé rõl és a bûnügyi költség viselésérõl is.

A má sod fo kú bí ró ság íté le té nek
ha tá lyon kí vül he lye zé se750

399. §751 (1) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró -
ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün -
te ti a 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá ro zott
ese tek ben.

(2) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got új el já -
rás ra uta sít ja, ha a má sod fo kú íté let meg ho za ta lá ra

a) a 373. § (1) be kez dé sé nek I. pont já ban meg ha tá ro zott 
va la mely ok tör vény sér tõ meg ál la pí tá sa mi att,

746 A 397. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 179. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

747 A 397. § a 2006: LI. tör vény 179. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

748 A 398. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 180. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

749 A 398. § a 2006: LI. tör vény 180. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

750 A 399. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 181. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

751 A 399. § a 2006: LI. tör vény 181. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

b) a 373. § (1) be kez dé sé nek II–III. pont já ban meg ha tá -
ro zott el já rá si sza bály sér tés sel,

c) a sú lyo sí tá si ti la lom [354. és 355. §, 405. § (1) és
(3) bek., 549. § (4) bek.] meg sér té sé vel
ke rült sor.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság íté le té -
nek ha tá lyon kí vül he lye zé se mel lett az el sõ fo kú bí ró ság
íté le tét is ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fo kú bí ró sá got
uta sít ja új el já rás ra, ha a (2) be kez dés b) vagy c) pont já ban
meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tést az el sõ fo kú bí ró ság
követte el, és a másodfokú bíróság azt nem észlelte.

(4) A har mad fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság és a má -
sod fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül helyezi, és

a) az ira to kat az ügyész nek meg kül di, ha az ügyész a
XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te lek hi á -
nyá ban indítványozta,

b) az el sõ fo kú bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a bí ró -
ság a XXVI. Fe je zet sze rin ti el já rást a tör vé nyi elõ fel té te -
lek hi á nyá ban folytatta le.

(5) Ha a har mad fo kú bí ró ság a má sod fo kú íté let meg ala -
po zat lan sá gát a 388. § (2) be kez dé se alap ján nem tud ja ki -
kü szö böl ni, a má sod fo kú bí ró ság, il le tõ leg szük ség sze rint
az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és a
má sod fo kú bí ró sá got, il le tõ leg az elsõ fokú bíróságot új el -
já rás ra utasítja.

IV. Cím
A MÁSODFOKÚ, ILLETÕLEG A HARMADFOKÚ

ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT NEM ÜGYDÖNTÕ
VÉGZÉS ELLENI FELLEBBEZÉS ELBÍRÁLÁSA752

400. §753 (1) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán ho zott
olyan, nem ügy dön tõ vég zés el le ni jog or vos lat ra, amely
el len – ha azt az el sõ fo kú el já rás ban hoz zák – fel leb be zés -
nek van he lye, a XIV. Fe je zet IV. Cí mét és az I–III. Cím -
ben fog lal ta kat az e cím ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A má sod fo kú bí ró ság el já rá sa so rán a kény szer in téz -
ke dés el ren de lé sé rõl, meg szün te té sé rõl, a kény szer in téz -
ke dés tar ta má nak egy évet meg ha la dó fe lül vizs gá la tá ról
ho zott vég zés el len, va la mint a má sod fo kú el já rás ban ho -
zott, más, nem ügy dön tõ vég zés el len fel leb be zés nek van
he lye a har mad fo kú bí ró ság hoz.

(3) A har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést ta nács ülé sen
bí rál ja el.

401. §754 Ha a 400. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vég zé se ket a har mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban hoz ták meg,
a vég zés el le ni fel leb be zést, ha a vég zést az íté lõ táb la
 hozta, a Leg fel sõbb Bí ró ság bí rál ja el.

752 A XV. Fe je zet IV. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 182. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

753 A 400. § a 2006: LI. tör vény 182. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

754 A 401. § a 2006: LI. tör vény 183. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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XVI. Fe je zet
A MEGISMÉTELT ELJÁRÁS755

402. §756

Ál ta lá nos ren del ke zé sek757

403. §758 (1) A bí ró ság ha tá ro za tá nak ha tá lyon kí vül he -
lye zé se foly tán meg is mé telt el já rás ban a XII. és a XIII. Fe -
je zet ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel
kell al kal maz ni.

(2) A meg is mé telt el já rás ban a bí ró ság so ron kí vül
jár el.

(3) A meg is mé telt el já rás ban a bí ró ság az ügyet a ha tá -
lyon kí vül he lye zõ ha tá ro zat oka i nak és in do ka i nak fi gye -
lem be vé te lé vel bírálja el.

(4) A meg is mé telt el já rás ban ho zott íté let fe lül bí rá la ta
so rán a má sod fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró sá got vál -
to zat lan tény ál lás mel lett sem kö tik a ha tá lyon kí vül he lye -
zõ ha tá ro zat ban kifejtett okok és indokok.

(5) A vád lott nem kö te lez he tõ an nak a bûn ügyi költ ség -
nek a vi se lé sé re, amely an nak foly tán me rült fel, hogy az
el já rást meg kel lett ismételni.

I. Cím
AZ ELSÕ FOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

MEGISMÉTLÉSE759

404. §760 (1) A tár gya lás meg kez dé se után a ta nács el nö -
ke is mer te ti a má sod fo kú, il le tõ leg a har mad fo kú bí ró ság
ha tá lyon kí vül he lye zõ ha tá ro za tát, az el sõ fo kú bí ró ság,
il le tõ leg a má sod fo kú bí ró ság ha tá lyon kí vül he lye zett ha -
tá ro za tát, ha má sod fo kon bi zo nyí tást vet tek fel, a má sod -
fo kú bí ró sá gi tár gya lás jegy zõ köny vét, va la mint a vád ira -
tot.

(2) Ha az ügyész a vá dat az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za -
tá nak ha tá lyon kí vül he lye zé se után mó do sí tot ta, a mó do -
sí tott vád ira tot az ügyész ismerteti.

(3) Ha a vád lott nem tesz val lo mást, a ta nács el nö ke a
ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro zat alap já ul szol gá ló tár -
gya lá son tett val lo má sát is fel ol vas hat ja.

(4) A ta nú ki hall ga tá sa, il le tõ leg a szak ér tõ meg hall ga -
tá sa he lyett a ta nú nak a ha tá lyon kí vül he lye zett ha tá ro zat
alap já ul szol gá ló tár gya lá son tett val lo má sá ról, il le tõ leg a

szak ér tõ nek az ott elõ ter jesz tett szak vé le mé nyé rõl ké szült
jegy zõ köny vet fel le het ol vas ni.

(5) A (4) be kez dés nem al kal maz ha tó, ha az el sõ fo kú
bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye zé se azért tör tént,
mert az íté let meg ala po zat lan sá gát a má sod fo kú bí ró sá gi
el já rás ban nem lehetett kiküszöbölni.

(6) Az (5) be kez dés nem zár ja ki an nak a ta nú val lo más -
nak, il le tõ leg szak vé le mény nek a fel ol va sá sát, amely nem
az íté le ti tény ál lás meg ala po zat lan részére vonatkozik.

405. §761 (1) Ha a vád lott ter hé re nem je len tet tek be fel -
leb be zést, a meg is mé telt el já rás ban nem le het a fel men tett
vád lott bû nös sé gét meg ál la pí ta ni, il le tõ leg a ha tá lyon kí -
vül he lye zett íté let ben ki sza bott bün te tés nél sú lyo sabb
bün te tést ki szab ni, vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in -
téz ke dés nél sú lyo sabb in téz ke dést al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés nem irány adó, ha
a) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -

zé se a 373. § (1) be kez dé sé nek II. a)–c) vagy e) pont já ban
vagy 376. §-ának (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok
miatt történt,

b) a meg is mé telt el já rás ban fel me rült új bi zo nyí ték
alap ján a bí ró ság olyan új tényt ál la pít meg, amely nek
foly tán sú lyo sabb bün te tést kell ki szab ni, fel té ve, hogy az
ügyész ezt indítványozza,

c) az ügyész vád ki ter jesz té se foly tán a vád lott bû nös sé -
gét más bûn cse lek mény ben is meg kell állapítani,

d) az el sõ fo kú bí ró ság íté le té nek ha tá lyon kí vül he lye -
zé sé re a fe lül vizs gá la ti el já rás ban a ter helt ter hé re be je len -
tett fe lül vizs gá la ti indítvány folytán került sor.

(3) A (2) be kez dés ese té ben sem le het a vád lott bû nös -
sé gét meg ál la pí ta ni, il le tõ leg sú lyo sabb bün te tést ki szab ni
vagy a bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dés nél sú lyo -
sabb in téz ke dést al kal maz ni, ha a má sod fo kú bí ró ság az
el sõ fo kú bí ró ság íté le tét a 349. § (2) bekezdése alapján
helyezte hatályon kívül.

II. Cím
A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS

MEGISMÉTLÉSE762

406. §763 Ha a har mad fo kú bí ró ság vagy a Leg fel sõbb
Bí ró ság a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül
he lye zi, és a má sod fo kú bí ró sá got uta sít ja új el já rás ra, a
má sod fo kú bí ró ság el já rá sá ra a XIV. Fe je zet ren del ke zé -
se it kell ér te lem sze rû en al kal maz ni.

761 A 405. § a 2006: LI. tör vény 187. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 405. §-t meg elõ zõ „XVII. Fe -
je zet A fe lül vizs gá lat A fe lül vizs gá lat okai” cí me ket a 2006: LI. tör vény
285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te.

762 A XVI. Fe je zet II. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 188. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

763 A 406. § a 2006: LI. tör vény 188. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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755 A XVI. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 184. §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

756 A 402. §-t 2006: LI. tör vény 184. §-a 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon
kí vül he lyez te.

757 A 403. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 185. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

758 A 403. § a 2006: LI. tör vény 185. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

759 A XVI. Fe je zet I. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 186. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

760 A 404. § a 2006: LI. tör vény 186. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



III. Cím

TÁRGYALÁS AZ ÜGYEK UTÓLAGOS
EGYESÍTÉSEKOR764

407. §765 (1) Az 568. § (3) be kez dé se alap ján ki tû zött
tár gya lás le foly ta tá sá ra az e §-ban fog lalt ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

(2) A tár gya lás meg kez dé se után a ta nács el nö ke is mer -
te ti a bí ró ság utó la gos egye sí tést ki mon dó ha tá ro za tát, va -
la mint az alap ügyek ben hozott határozatokat.

(3) A bí ró ság a tár gya lás alap ján a pró bá ra bo csá tást ki -
mon dó ren del ke zést, va la mint a pró bá ra bo csá tás elõtt, il -
le tõ leg alatt el kö ve tett bûn cse lek ményt el bí rá ló ha tá ro zat
bün te tés ki sza bá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé sét ha tá lyon
kívül helyezi, és halmazati büntetést szab ki.

(4) Ha a bí ró ság a tár gya lás alap ján meg ál la pít ja, hogy
az ügyek utó la gos egye sí té sé nek nem volt he lye, az egye -
sí tést ki mon dó vég zést ha tá lyon kívül helyezi.

NEGYEDIK RÉSZ

XVII. Fe je zet

A PERÚJÍTÁS766

A per újí tás okai767

408. §768 (1) A bí ró ság jog erõs íté le té vel el bí rált cse lek -
mény (alap ügy) ese tén per újí tás nak van he lye, ha

a) az alap ügy ben akár fel me rült, akár fel nem me rült
tény re vo nat ko zó olyan új bi zo nyí té kot hoz nak fel, amely
va ló szí nû vé teszi, hogy

1. a ter hel tet fel kell men te ni, lé nye ge sen eny hébb bün -
te tést kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett in téz ke dést kell
al kal maz ni, il let ve a bün te tõ el já rást meg kell szün tet ni;

2. a ter helt bû nös sé gét meg kell ál la pí ta ni, vagy lé nye -
ge sen sú lyo sabb bün te tést, in téz ke dés he lyett bün te tést
kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke -
dés nél lé nye ge sen sú lyo sabb intézkedést kell alkalmazni;

b) a ter helt tel szem ben ugyan azon cse lek mény mi att
több jog erõs íté le tet hoz tak, vagy a ter hel tet nem a va ló di
ne vén ítélték el;

764 A XVI. Fe je zet III. Cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 189. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

765 A 407. § a 2006: LI. tör vény 189. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

766 A Ne gye dik Rész és a XVII. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör -
vény 190. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap -
ján lép ha tály ba.

767 A 408. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 190. §-ának (2) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

768 A 408. § a 2006: LI. tör vény 190. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

c) az alap ügy ben ha mis vagy ha mi sí tott bi zo nyí té kot
hasz nál tak fel;

d) az alap ügy ben a bí ró ság, az ügyész ség vagy a nyo mo -
zó ha tó ság tag ja a kö te les sé gét a bün te tõ tör vény be üt kö zõ
módon megszegte;

e) az alap ügy ben az íté le tet a XXV. Fe je zet alap ján a
ter helt tá vol lé té ben tar tott tár gya lá son hozták.

(2) Az (1) be kez dés c) és d) pont ja ese té ben per újí tás nak 
csak ak kor van he lye, ha

a) a per újí tá si ok ként meg je lölt bûn cse lek mény el kö ve -
té sét jog erõs íté let meg ál la pí tot ta, vagy ilyen íté let meg ho -
za ta lát nem bi zo nyí tott ság hiánya zárta ki, és

b) e bûn cse lek mény a bí ró ság ha tá ro za tát be fo lyá sol ta.
(3) A per újí tás nak nem aka dá lya, ha a (2) be kez dés a)

pont já ban meg je lölt bûn cse lek mény mi att a fe le lõs ség re
vo nás bün tet he tõ sé get ki zá ró vagy meg szün te tõ ok miatt
maradt el.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti új bi zo nyí ték nak
kell te kin te ni az olyan sze mély ta nú val lo má sát is, aki az
alap ügy ben a men tes sé gi jo gá val él ve a val lo más té telt
meg ta gad ta. 

(5) Per újí tás nak a ter helt ter hé re csak éle té ben és csak
az el évü lé si idõn be lül van he lye. A per újí tást nem zár ja ki, 
hogy a ter helt bün te té sét vég re haj tot ták, a ter helt ja vá ra
szó ló per újí tást pe dig az sem, hogy a ter helt  büntet hetõ -
sége megszûnt.

(6) E fe je zet ren del ke zé se it ak kor is meg fe le lõ en al kal -
maz ni kell, ha a per újí tá si in dít ványt a bí ró ság el já rást
meg szün te tõ vagy tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott végzése
ellen terjesztették elõ.

A per újí tá si in dít vány769

409. §770 (1) A ter helt ter hé re per újí tá si in dít ványt ter -
jeszt het elõ

a) az ügyész,
b) a pót ma gán vád ló, a fel men tett vád lott bû nös sé gé nek

meg ál la pí tá sa érdekében.
(2) A ter helt ja vá ra per újí tá si in dít ványt ter jeszt het elõ
a) az ügyész,
b) a ter helt,
c) a vé dõ, ki vé ve ha a ter helt ezt meg til tot ta,
d) a fi a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a ter helt

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je,
há zas tár sa vagy élettársa,

f) a ter helt ha lá la után egye nes ági ro ko na, test vé re, há -
zas tár sa vagy élettársa.

769 A 409. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 191. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

770 A 409. § a 2006: LI. tör vény 191. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(3) A 408. § (1) be kez dé sé nek e) pont ja alap ján csak ab -
ban az eset ben le het per újí tást in dít vá nyoz ni, ha a ter helt a
tar tóz ko dá si he lyé rõl idéz he tõ. Eb ben az eset ben a per újí -
tás le foly ta tá sa kö te le zõ. Ha a ter helt tá vol lé té ben csak a
má sod fo kú bí ró sá gi el já rást foly tat ták le, a per újí tást csak
a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ra vo nat ko zó an kell el ren del -
ni. Ha a ter helt a per újí tás el ren de lé se után is mé tel ten
ismeretlen helyre távozott, a perújítási eljárást meg kell
szüntetni.

410. §771 (1) A nem jo go sult tól szár ma zó per újí tá si in -
dít vány nak a bí ró ság ré szé re tör té nõ meg kül dé sét az
ügyész mel lõ zi, er rõl az in dít vány elõ ter jesz tõ jét írás ban
ér te sí ti.

(2) A per újí tá si in dít vány ban meg kell je löl ni az in dít -
vány okát és bi zo nyí té ka it. Az ok nem sza ba tos meg je lö lé -
se a per újí tás nak nem akadálya.

(3) Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély a hi va ta li ha tás kö ré ben olyan kö rül mény rõl sze rez
tu do mást, amely nek alap ján per újí tást le het in dít vá nyoz ni, 
kö te les er rõl a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben 
dön tés re jo go sult bíróság területén mûködõ ügyészt ér te sí -
te ni.

A per újí tá si el já rás772

411. §773 (1) A per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé -
ben, ha az alap ügy ben a he lyi bí ró ság járt el el sõ fo kon, a
me gyei bí ró ság, ha a me gyei bí ró ság járt el el sõ fo kon, az
íté lõ táb la dönt.

(2) A per újí tá si in dít ványt – ha azt nem az ügyész nyújt -
ja be – a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben dön -
tés re jo go sult bí ró ság te rü le tén mû kö dõ ügyész nél kell
írás ban be nyúj ta ni vagy jegy zõ könyv be mon da ni. Az
ügyész az in dít ványt a nyi lat ko za tá val együtt, har minc na -
pon be lül meg kül di a bí ró ság nak. Ha a pót ma gán vád ló
nyújt be per újí tá si in dít ványt, azt köz vet le nül a döntésre
jogosult bíróságnál kell elõterjesztenie.

(3) A per újí tá si in dít vány meg kül dé se elõtt az ügyész
nyo mo zást ren del het el. Ha az ügyész nyo mo zást ren del el, 
a (2) be kez dés ben írt ha tár idõ a nyo mo zás be fe je zé sé tõl
számít.

(4) Ha a per újí tá si in dít ványt a 408. § (1) be kez dé sé nek
e) pont ja alap ján ter jesz tet ték elõ, a per újí tá si el já rást so -
ron kí vül kell lefolytatni.

412. §774 (1) A bí ró ság be szer zi az alap ügy ira ta it, és ha
a per újí tás meg en ged he tõ sé gé ben va ló dön tés hez szük sé -

ges, az in dít vá nyo zó ál tal meg je lölt bi zo nyí tá si esz kö zök
fel ku ta tá sa ér de ké ben nyo mo zást ren del el, és az ira to kat
meg kül di az ügyész nek. A nyo mo zás ra a IX. Fe je zet ren -
del ke zé sei a per újí tá si el já rás jel le gé nek meg fe le lõ en
irány adók. Elõ ze tes le tar tóz ta tás, ide ig le nes kény szer -
gyógy ke ze lés, lak hely el ha gyá si ti la lom, há zi õri zet és tá -
vol tar tás nem ren del he tõ el.

(2) A per újí tá si in dít ványt a bí ró ság má sod fo kú ta ná csa
ta nács ülé sen bírálja el.

(3) A per újí tá si in dít vány a (2) be kez dés sze rin ti ta nács -
ülés meg kez dé sé ig vissza von ha tó. Ha a 409. § (2) be kez -
dé sé nek b)–f) pont já ban fel so rol tak va la me lyi ke a per újí -
tá si in dít ványt ak kor von ta vissza, ami kor az ügyész azt a
nyi lat ko za tá val együtt még nem küld te meg a bí ró ság nak,
a per újí tá si indítványt nem kell megküldeni a bíróságnak.

413. §775 (1) Ha a bí ró ság a per újí tá si in dít ványt ala pos -
nak ta lál ja, a per újí tást el ren de li, és az ügyet a meg is mé telt 
el já rás le foly ta tá sa vé gett meg kül di az alap ügy ben el járt
el sõ fo kú bí ró ság nak, il le tõ leg a meg is mé telt el já rás le -
foly ta tá sá ra ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró -
ság hoz te szi át, egy ide jû leg az alap ügy ben ho zott bár mely
ren del ke zés vég re haj tá sát fel füg geszt he ti, il le tõ leg fél be -
sza kít hat ja, vagy a szük sé ges kény szer in téz ke dést el ren -
del he ti. A 408. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja ese té ben a bí -
ró ság az alap el já rást a 332. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja
alap ján ma ga is meg szün tet he ti.

(2) Az alap ta lan, az ar ra nem jo go sult tól szár ma zó per -
újí tá si in dít ványt a bí ró ság el uta sít ja. A ha tá ro za tot köz li
az zal, aki a per újí tá si in dít ványt elõ ter jesz tet te, és ha az in -
dít ványt nem az ügyész ter jesz tet te elõ, az ügyésszel is.

(3) Az ugyan azon jo go sult ál tal a ko ráb bi val azo nos tar -
ta lom mal is mé tel ten elõ ter jesz tett vagy egyéb ként a ko -
ráb bi val azo nos tar ta lom mal is mé tel ten elõ ter jesz tett in -
dít vány el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat hozatalát a bí ró -
ság mellõzheti.

(4) A fel me rült bûn ügyi költ sé get a per újí tá si in dít vány
el uta sí tá sa ese tén az in dít vá nyo zó vi se li, ha a per újí tá si in -
dít ványt az ügyész ter jesz tet te elõ, a bûn ügyi költséget az
állam viseli.

414. §776 (1) A per újí tás el ren de lé se el len fel leb be zés -
nek nincs he lye, a per újí tá si in dít vány el uta sí tá sa mi att az
in dít ványt elõ ter jesz tõ fel leb bez het. A jog erõs ha tá ro zat
el le ni fel leb be zés el bí rá lá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat ho za ta -
lát a bí ró ság mel lõz he ti.

(2) A me gyei bí ró ság vég zé se el le ni fel leb be zést az íté -
lõ táb la, az íté lõ táb la vég zé se el le ni fel leb be zést a Leg fel -
sõbb Bí ró ság ta nács ülé sen bí rál ja el.

775 A 413. § a 2006: LI. tör vény 195. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 413. §-t meg elõ zõ „A fe lül -
vizs gá la ti el já rás” al cí met a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b)
pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

776 A 414. § a 2006: LI. tör vény 196. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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772 A 411. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 193. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

773 A 411. § a 2006: LI. tör vény 193. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

774 A 412. § a 2006: LI. tör vény 194. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



(3) A per újí tás el ren de lé se ese tén a per újí tá si el já rás le -
foly ta tá sá ra a XI. és a XIII. Fe je zet ren del ke zé se it a per újí -
tás jel le gé bõl fo lyó el té ré sek kel kell al kal maz ni. A bí ró ság 
az alap ügy ben ho zott bár mely ren del ke zés vég re haj tá sát
fel füg geszt he ti, il le tõ leg fél be sza kít hat ja, vagy a szük sé -
ges kényszerintézkedést elrendelheti.

(4) A ter helt nek a tár gya lás ra szó ló idé zés sel együtt – ha 
ez ko ráb ban nem tör tént meg – a per újí tást el ren de lõ vég -
zést is kéz be sí te ni kell, a tár gya lá son a vád irat he lyett a
per újí tás sal meg tá ma dott íté le tet és a per újí tást el ren de lõ
végzést ismerteti a tanács elnöke.

415. §777 (1) Ha a bí ró ság – a tár gya lás ered mé nyé tõl
füg gõ en – meg ál la pít ja, hogy a per újí tás ala pos, az alap -
ügy ben ho zott íté le tet vagy az íté let nek a per újí tás sal meg -
tá ma dott ré szét ha tá lyon kí vül he lye zi, és új íté le tet hoz, ha 
pe dig a per újí tást alap ta lan nak ta lál ja, azt el uta sít ja.

(2) Ha az alap ügy ben ki sza bott bün te tést össz bün te tés -
be fog lal ták, és a per újí tás ala pos sá ga foly tán az össz bün -
te té si íté le tet is ha tá lyon kí vül kell he lyez ni, a bí ró ság az
össz bün te té si íté le tet is ha tá lyon kí vül he lye zi, és – ha en -
nek fel té te lei fenn áll nak – le foly tat ja az össz bün te té si el já -
rást, fel té ve, hogy ez az 574. § (1) be kez dé se sze rin ti ha tás -
kö rét nem ha lad ja meg; el len ke zõ eset ben az ira to kat az
össz bün te té si eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkezõ
bíróságnak küldi meg.

(3) Ha a per újí tá si in dít ványt a ter helt ja vá ra ter jesz tet -
ték elõ, az íté le tet a hát rá nyá ra nem le het megváltoztatni.

(4) A per újí tás el ren de lé se után ho zott ha tá ro za tok el len 
az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint van he lye jogorvoslatnak.

(5) Per újí tás ese té ben az ér dem ben el bí rált pol gá ri jo gi
igényt új ból el kell bí rál ni, ha ezt az ügyész, a ter helt vagy
a ma gán fél in dít vá nyoz za. Az ügyész vagy a ter helt in dít -
vá nyá ra a szü lõi fel ügye le ti jog meg szün te té se tár gyá ban
új ból ha tá roz ni kell. Ki zá ró lag a pol gá ri jo gi igény vagy a
szü lõi fel ügye le ti jog kér dé sé ben azon ban per újí tás nak (új
el já rás nak) csak a pol gá ri per ben el já ró bí ró ság nál le het
helye az arra meghatározott feltételek alapján és eljárás
szerint.

XVIII. Fe je zet
A FELÜLVIZSGÁLAT778

A fe lül vizs gá lat okai779

416. §780 (1) Fe lül vizs gá lat nak a bí ró ság jog erõs ügy -
dön tõ ha tá ro za ta el len ak kor van he lye, ha

777 A 415. § a 2006: LI. tör vény 197. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

778 A XVIII. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2006: LI. tör vény 198. §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

779 A 416. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 199. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

780 A 416. § a 2006: LI. tör vény 199. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

a) a ter helt fel men té sé re vagy az el já rás meg szün te té sé -
re, il let ve a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to váb bá
kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ anya gi 
jog sza bá lya i nak megsértése miatt került sor,

b) a bûn cse lek mény tör vény sér tõ mi nõ sí té se, a bün te tõ -
jog más sza bá lyá nak meg sér té se mi att tör vény sér tõ bün te -
tést szab tak ki, vagy tör vény sér tõ in téz ke dést al kal maz tak, 
il le tõ leg a bün te tés vég re haj tá sát a Btk. 90. §-ában fog lalt
kizáró ok ellenére függesztették fel,

c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a 373. §
(1) be kez dé sé nek I. b)–d) pont já ban vagy II–IV. pont já ban 
meg ha tá ro zott el já rá si sza bály sér tés sel került sor,

d) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a sú lyo sí tá si
ti la lom [354. és 355. §, 405. § (1) és (3) bek., 549. §
(4) bek.] meg sér té sé vel került sor,

e) az Al kot mány bí ró ság a jog erõs ha tá ro zat tal be fe je -
zett bün te tõ el já rás fe lül vizs gá la tát el ren del te, fel té ve,
hogy a ter helt még nem men te sült a bün te tett elõ élet hez fû -
zõ dõ hát rá nyos kö vet kez mé nyek alól, vagy a ki sza bott
bün te tés, il le tõ leg az al kal ma zott in téz ke dés vég re haj tá sa
még nem fejezõdött be, vagy a végrehajthatósága még nem 
szûnt meg,

f) a bün te tõ jo gi fe le lõs ség meg ál la pí tá sá ra, a bün te tés
ki sza bá sá ra vagy in téz ke dés al kal ma zá sá ra olyan bün te tõ
jog sza bály alap ján ke rült sor, amely nek al kot mány el le nes -
sé gét az Al kot mány bí ró ság meg ál la pí tot ta, de a ter helt már 
men te sült a bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyos kö vet -
kez mé nyek alól, vagy a bün te tés vég re haj tá sa már be fe je -
zõ dött, il let ve vég re hajt ha tó sá ga megszûnt, illetõleg a ter -
helt már nem áll az intézkedés hatálya alatt,

g) nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét,  fel -
téve, hogy a nem zet kö zi em be ri jo gi szerv joghatóságának
a Magyar Köztársaság alávetette magát.

(2) Az (1) be kez dés f) pont ja alap ján a fe lül vizs gá la ti in -
dít ványt az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za tá nak köz lé sé tõl
szá mí tott hat hó na pon belül lehet benyújtani.

(3) Az (1) be kez dés g) pont ja alap ján fe lül vizs gá lat nak
ak kor is he lye van, ha a nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho -
zott em be ri jo gi szerv a nem zet kö zi szer zõ dés azon ren del -
ke zé sé nek meg sér té sét ál la pí tot ta meg, amely olyan el já rá -
si sza bály sér tést va ló sí tott meg, amely e tör vény sze rint fe -
lül vizs gá lat tal nem, csak fel leb be zés sel tá mad ha tó. Az
(1) be kez dés g) pont ja alap ján nincs he lye fe lül vizs gá lat -
nak, ha a nem zet kö zi em be ri jo gi szerv az ügy éssze rû idõn 
belül történõ elbírálása követelményének megsértését
állapította meg.

(4) Nincs he lye fe lül vizs gá lat nak

a) az (1) be kez dés a) és b) pont ja ese té ben, ha az ügy ben 
har mad fo kú bí ró ság ho zott ügy dön tõ határozatot,

b) a Leg fel sõbb Bí ró ság jog egy sé gi el já rá sa alap ján,
vagy a tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos lat
alap ján ho zott határozata ellen,

418 ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 4. szám



c) ha a tör vény sér tés kü lön le ges el já rás (XXIX. Fe je zet
I–II. Cím) le foly ta tá sá val orvosolható.

(5) A bün te tõ ügy ben ho zott jog erõs ha tá ro zat nak ki zá -
ró lag a pol gá ri jo gi igény vagy a szü lõi fel ügye le ti jog
meg szün te té se kér dé sé ben ho zott ren del ke zé se el len a
Pol gá ri per rend tar tás sza bá lyai781 sze rint van he lye fe lül -
vizs gá la ti kérelem elõterjesztésének.

A fe lül vizs gá la ti in dít vány782

417. §783 (1) Fe lül vizs gá la ti in dít vány be nyúj tá sá ra jo -
go sult

I. a ter helt ter hé re:
a) az ügyész,
b) a fel men tés vagy az el já rás meg szün te té se ese tén a

ma gán vád ló, il le tõ leg a pót ma gán vád ló,
II. a ter helt ja vá ra:
a) az ügyész,
b) a ter helt,
c) a vé dõ, ki vé ve, ha a ter helt ezt meg til tot ta,
d) a fi a tal ko rú ter helt tör vé nyes kép vi se lõ je,
e) a kény szer gyógy ke ze lés el ren de lé se el len – a ter helt

hoz zá já ru lá sa nél kül is – a nagy ko rú ter helt tör vé nyes kép -
vi se lõ je, há zas tár sa vagy élettársa,

f) a ter helt ha lá la után egye nes ági ro ko na, test vé re, há -
zas tár sa vagy élettársa.

(2) A 416. § (1) be kez dé sé nek e) és g) pont já ban meg ha -
tá ro zott ese tek ben a leg fõbb ügyész hi va tal ból kö te les a
fe lül vizs gá la ti in dít ványt benyújtani.

(3) Ha bár mely bí ró ság, más ha tó ság vagy hi va ta los sze -
mély a hi va ta li ha tás kö ré ben azt ész le li, hogy bün te tõ ügy -
ben a ter helt sé rel mé re fe lül vizs gá la ti el já rás alap já ul szol -
gá ló tör vény sér tés tör tént, kö te les errõl a legfõbb ügyészt
értesíteni.

418. §784 (1) Fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ter helt ter hé re a 
jog erõs ügy dön tõ ha tá ro zat köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na -
pon be lül le het elõ ter jesz te ni.

(2) A ter helt ja vá ra szó ló fe lül vizs gá la ti in dít vány be -
nyúj tá sa – a 416. § (2) be kez dé sé nek ese tén kí vül – nincs
ha tár idõ höz köt ve. Az in dít vány be nyúj tá sát nem zár ja ki,
hogy a ter helt bün te té sét vég re haj tot ták, vagy a terhelt
büntethetõsége megszûnt.

(3) Min den jo go sult csak egy íz ben nyújt hat be fe lül -
vizs gá la ti in dít ványt, ki vé ve, ha az újabb fe lül vizs gá la ti
in dít vány be nyúj tá sa a 416. § (1) be kez dé sé nek e) vagy
g) pont ján ala pul.

781 Lásd az1952:III. tör vényt.
782 A 417. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 200. §-ának (1) be kez -

dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
783 A 417. § a 2006: LI. tör vény 200. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -

tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
784 A 418. § a 2006: LI. tör vény 201. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -

del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A fe lül vizs gá la ti el já rás785

419. §786 (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra a
har mad fo kú bí ró sá gi el já rás (XV. Fe je zet) sza bá lya it az e
fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt a fe lül vizs gá lat oká nak
és cél já nak meg je lö lé sé vel az alap ügy ben el járt el sõ fo kú
bí ró ság nál kell írás ban be nyúj ta ni. A fe lül vizs gá la ti in dít -
ványt an nál a bí ró ság nál is elõ le het ter jesz te ni, amely nek
el já rá sát a fe lül vizs gá la ti in dít vány sé rel me zi. A leg fõbb
ügyész a fe lül vizs gá la ti in dít vá nyát – az alap ügy ira ta i val
együtt – közvetlenül a Legfelsõbb Bíróságnál terjeszti elõ.

(3) A bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít ványt az alap ügy ira -
ta i val együtt har minc na pon be lül fel ter jesz ti a Leg fel sõbb
Bírósághoz.

(4) A fe lül vizs gá la ti in dít vány a Leg fel sõbb Bí ró ság
 határozathozatal cél já ból tar tott ta nács ülé sé ig vissza von -
ha tó. 

(5) A vé dõ az ál ta la elõ ter jesz tett fe lül vizs gá la ti in dít -
ványt csak a ter helt hoz zá já ru lá sá val vonhatja vissza.

(6) A fe lül vizs gá la ti in dít vány vissza vo ná sa ese tén a
Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti el já rást megszünteti.

420. §787 (1) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt a Leg fel sõbb
Bí ró ság ta ná csa, ha pe dig az a Leg fel sõbb Bí ró ság  hatá -
rozata el len irá nyul, a Leg fel sõbb Bí ró ság öt hi va tá sos bí -
ró ból ál ló ta ná csa ta nács ülé sen vagy nyil vá nos ülé sen bí -
rál ja el.

(2) A fe lül vizs gá la ti el já rás ban vé dõ rész vé te le kö te le -
zõ. A ta nács el nö ke vé dõt ren del ki, ha a ter helt nek nincs
vé dõ je, és szük ség ese tén a fe lül vizs gá la ti in dít vány
megfogalmazására hívja fel.

(3) Ha a ki ren delt vé dõ az in dít ványt har minc na pon be -
lül nem vagy hi á nyo san nyújt ja be, rend bír ság gal sújtható.

421. §788 (1) A ta nács el nö ke az in dít vány elõ ter jesz tõ jét 
az in dít vány nak har minc na pon be lü li ki egé szí té sé re hív ja
fel, ha nem le het meg ál la pí ta ni, hogy a ha tá ro za tot mi ért
tart ja sé rel mes nek, vagy ha az in dít vány ban nem fe lül vizs -
gá la ti ok ra hi vat ko zott.

(2) A tör vény ben ki zárt, az ar ra nem jo go sult tól szár ma -
zó, vagy az el ké sett in dít ványt a Leg fel sõbb Bí ró ság el uta -
sít ja. A 420. § (3) be kez dé sét ki vé ve ugyan így jár el, ha a
fe lül vizs gá la ti in dít ványt a fel hí vás el le né re nem, vagy
hiányosan nyújtották be.

785 A 419. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 202. §-ának (1) be kez -
dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

786 A 419. § a 2006: LI. tör vény 202. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

787 A 420. § a 2006: LI. tör vény 203. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

788 A 421. § a 2006: LI. tör vény 204. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(3) Az ugyan azon jo go sult ál tal is mé tel ten elõ ter jesz -
tett, il le tõ leg a ko ráb bi val azo nos tar ta lom mal is mé tel ten
elõ ter jesz tett in dít vány el uta sí tá sá ra vo nat ko zó ha tá ro zat
ho za ta lát a Legfelsõbb Bíróság mellõzheti.

422. §789 (1) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány el uta sí tá sá -
nak nincs he lye, és az alap ügy ben a vá dat az ügyész kép vi -
sel te, a ta nács el nö ke az in dít ványt az alap ügy ira ta i val
együtt nyi lat ko zat té tel vé gett meg kül di a Leg fõbb
Ügyész ség nek. 

(2) A ma gán vá das el já rás ban vagy pót ma gán vád alap -
ján foly ta tott el já rás ban ho zott ha tá ro zat el len be nyúj tott
fe lül vizs gá la ti in dít ványt a ma gán vád ló nak, il le tõ leg a
pótmagánvádlónak kell megküldeni.

(3) Az ügyész az ira to kat a nyi lat ko za tá val együtt ti zen -
öt na pon be lül vissza kül di, a ma gán vád ló, il le tõ leg a pót -
ma gán vád ló a nyi lat ko za tát ti zen öt na pon be lül meg kül di
a Legfelsõbb Bíróságnak.

(4) A ta nács el nö ke a fe lül vizs gá la ti in dít ványt és a
(3) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za tot a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány elõ ter jesz tõ jé nek és a jo go sult nak az zal kül di meg,
hogy ar ra a kéz be sí tés tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül ész -
re vé telt te het. A ter helt és vé dõ je ré szé re meg kell kül de ni
a más ál tal be nyúj tott fe lül vizs gá la ti indítványt és az arra
tett nyilatkozatot is.

423. §790 (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás ban a jog erõs ha tá -
ro zat ban meg ál la pí tott tény ál lás az irány adó. A fe lül vizs -
gá la ti in dít vány ban a jog erõs ha tá ro zat ál tal meg ál la pí tott
tény ál lás nem tá mad ha tó.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít ványt – a 416. § (1) be kez dé sé -
nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel – a
meg tá ma dott ha tá ro zat meg ho za ta la ide jén ha tá lyos jog -
sza bá lyok alap ján kell el bí rál ni. A 416. § (1) be kez dé sé -
nek e) és f) pont já ban meg ha tá ro zott ese tek ben a fe lül vizs -
gá la ti in dít ványt az elbírálásakor hatályos jogszabályok
alapján kell elbírálni.

(3) A 416. § (1) be kez dé sé nek g) pont já ban meg ha tá ro -
zott eset ben a fe lül vizs gá la ti in dít ványt a tör vénnyel ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés sel el len té tes jog sza bály fi -
gyel men kí vül ha gyá sá val, il let ve a nem zet kö zi em be ri jo -
gi szerv dön té sé nek ala pul vé te lé vel kell el bí rál ni.

(4) A Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot –
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé tel lel – csak a fe lül -
vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott ré szé ben és csak a fe -
lül vizs gá la ti in dít vány ban meg ha tá ro zott ok alap ján bí rál -
ja fe lül, a ter helt ter hé re be nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ese tén azon ban a meg tá ma dott ha tá ro za tot a ter helt
ja vá ra is meg vál toz tat hat ja.

(5) A Leg fel sõbb Bí ró ság a meg tá ma dott ha tá ro za tot a
416. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján ak kor is fe lül bí -
rál ja, ha az in dít ványt nem eb bõl az ok ból nyúj tot ták be.

789 A 422. § a 2006: LI. tör vény 205. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

790 A 423. § a 2006: LI. tör vény 206. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(6) A fe lül vizs gá la ti in dít vány nak nincs ha lasz tó ha tá -
lya, a Leg fel sõbb Bí ró ság azon ban az in dít vány el bí rá lá sá -
ig a meg tá ma dott ha tá ro zat vég re haj tá sát fel füg geszt he ti
vagy félbeszakíthatja.

424. §791 (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in -
dít vány ról ta nács ülé sen ha tá roz, ha

a) a fe lül vizs gá la ti el já rást meg kell szün tet ni, vagy a fe -
lül vizs gá la ti in dít vány el uta sí tá sá nak van helye,

b) a meg tá ma dott ha tá ro zat vég re haj tá sá nak fel füg gesz -
té sé rõl vagy fél be sza kí tá sá ról dönt,

c) az in dít vány alap ján a meg tá ma dott ha tá ro zat ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl
vagy a meg tá ma dott ha tá ro za tot ho zó bí ró ság új el já rás ra
utasításáról kell rendelkezni.

(2) A ta nács el nö ke a ta nács ülés re tar to zó ügy ben nyil -
vá nos ülést tûz het ki.

425. §792 (1) A nyil vá nos ülé sen a vé dõ, va la mint ha a
vá dat az ügyész kép vi sel te, a leg fõbb ügyész vagy kép vi -
se lõ je rész vé te le kö te le zõ.

(2) A nyil vá nos ülés rõl a ter hel tet, a ma gán vád lót és a
pót ma gán vád lót, il le tõ leg a 417. § (1) be kez dé sé ben fel so -
rolt jo go sul ta kat ér te sí te ni kell. A fog va le võ ter hel tet a
nyil vá nos ülésre elõ kell állítani.

(3) Az ér te sí tést olyan idõ ben kell ki ad ni, hogy a kéz be -
sí tés leg alább nyolc nap pal a nyil vá nos ülés elõtt meg tör -
tén jék. A nyil vá nos ülés meg tar tá sá nak nem aka dá lya, ha
az ér te sí tést azért nem le he tett kéz be sí te ni, mert a cím zett
ismeretlen helyen tartózkodik.

(4) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után a ta nács el nö ke ál -
tal ki je lölt bí ró is mer te ti a fe lül vizs gá la ti in dít ványt, a
meg tá ma dott ha tá ro za tot és az ira tok tar tal má ból mind azt,
ami a fe lül vizs gá la ti indítvány elbírálásához szükséges.

(5) Az ügy elõ adá sa után a fe lül vizs gá la ti in dít vány elõ -
ter jesz tõ je, az ügyész, a vé dõ, va la mint a 417. § (1) be kez -
dé sé ben fel so rolt egyéb jo go sul tak a fe lül vizs gá la ti in dít -
vány ke re tei kö zött fel szó lal hat nak. A fel szó la lá sok után
vá lasz nak van he lye. A fel szó la lás joga utoljára a terheltet
illeti meg.

A fe lül vizs gá la ti el já rás so rán ho zott ha tá ro zat793

426. §794 Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vány alap ján el já ró bí -
ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vány nak nem ad helyt, a meg tá -
ma dott ha tá ro za tot a ha tá lyá ban fenn tart ja.

791 A 424. § a 2006: LI. tör vény 207. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

792 A 425. § a 2006: LI. tör vény 208. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

793 A 426. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 209. §-a ik tat ta be.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba. A 425. §-t meg elõ zõ „A fe -
lül vizs gá la ti el já rás alap ján ho zott ha tá ro zat” al cí met a 2006: LI. tör vény
285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül
he lyez te.

794 A 426. § a 2006: LI. tör vény 210. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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427. §795 (1) A Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in -
dít vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a
tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha

a) a ter helt fel men té sé re vagy az el já rás meg szün te té sé -
re, il let ve a ter helt bû nös sé gé nek meg ál la pí tá sá ra, to váb bá
kény szer gyógy ke ze lé sé nek el ren de lé sé re a bün te tõ anya gi 
jog sza bá lya i nak meg sér té se mi att ke rült sor,

b) a bûn cse lek mény tör vény sér tõ mi nõ sí té se, a bün te tõ -
jog más sza bá lyá nak meg sér té se mi att tör vény sér tõ bün te -
tést szab tak ki, vagy tör vény sér tõ in téz ke dést al kal maz tak, 
il le tõ leg a bün te tés vég re haj tá sát a Btk. 90. §-ában fog lalt
ki zá ró ok el le né re füg gesz tet ték fel,

c) a bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ra a sú lyo sí tá si
ti la lom [354. és 355. §, 405. § (1) és (3) bek., 549. §
(4) bek.] meg sér té sé vel ke rült sor.

(2) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra az  Al -
kotmánybíróság ha tá ro za ta alap ján [416. § (1) bek. e) és
f) pont ja] ke rült sor, a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti
in dít vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot meg vál toz tat ja, és a 
tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro za tot hoz, ha ez az ira tok
alap ján le het sé ges.

(3) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra azért ke rült 
sor, mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, és a
tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés nek meg fe le -
lõ ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz nem szük sé ges az el já rás
meg is mét lé se, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ma ga is
meghozhatja.

428. §796 (1) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma -
dott ha tá ro zat meg ho za ta lá ra a 373. § (1) be kez dé sé nek
I. b)–d), II–IV. pont já ban meg ha tá ro zott el já rá si sza bály -
sér tés sel ke rült sor, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tot ha -
tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün te ti, a ha tás kör -
rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró sá got új el já rás ra uta -
sít ja, il let ve az ira to kat az ügyész nek meg kül di.

(2) Ha a fe lül vizs gá la ti el já rás le foly ta tá sá ra az Al kot -
mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján [416. § (1) bek. e) és f)
pont ja] ke rült sor, és a tör vény nek meg fe le lõ ha tá ro zat
meg ho za ta la az ira tok alap ján nem le het sé ges, a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott
ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ko ráb ban el járt bí -
ró sá got új el já rás le foly ta tá sá ra uta sít ja.

(3) Ha a fe lül vizs gá la ti in dít ványt azért nyúj tot ták be,
mert nem zet kö zi szer zõ dés sel lét re ho zott em be ri jo gi
szerv meg ál la pí tot ta, hogy az el já rás le foly ta tá sa vagy a
bí ró ság jog erõs ha tá ro za ta meg sér tet te a tör vény ben ki hir -
de tett nem zet kö zi szer zõ dés va la mely ren del ke zé sét, és a
tör vény ben ki hir de tett nem zet kö zi szer zõ dés nek meg fe le -
lõ ha tá ro zat meg ho za ta lá hoz az el já rás meg is mét lé se szük -
sé ges, a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal

meg tá ma dott ha tá ro za tot ak kor is ha tá lyon kí vül he lye zi,
és az el járt bí ró sá got új el já rás ra uta sít ja, ha a nem zet kö zi
em be ri jo gi szerv olyan jog sér tést ál la pí tott meg, amely
mi att a meg tá ma dott íté le tet e tör vény sze rint egyéb ként
nem kell ha tá lyon kí vül he lyez ni.

(4) Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a fe lül vizs gá la ti in dít -
vánnyal meg tá ma dott ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi,
és a ter helt fog va van, a fog va tar tás kér dé sé ben ha tá roz.

429. §797 (1) A fe lül vizs gá la ti el já rás so rán fel me rült
bûn ügyi költ sé get, ide ért ve a fe lül vizs gá la ti in dít vány
meg fo gal ma zá sá ra ki ren delt vé dõ dí ját is, a fe lül vizs gá la ti
in dít vány el uta sí tá sa ese tén – az ügyész ál tal kez de mé nye -
zett fe lül vizs gá lat ese tét ki vé ve – az in dít vány elõ ter jesz -
tõ je vi se li. Más ese tek ben a bûn ügyi költ sé get az ál lam vi -
se li.

(2) A fe lül vizs gá la ti in dít vány el in té zé se után a Leg fel -
sõbb Bí ró ság a ha tá ro za tá nak ki ad má nya it kéz be sí ti, és az
ügy ira ta it a ha tá ro za tá nak ki ad má nyá val és az ülés rõl ké -
szült jegy zõ könyv vel együtt vissza kül di an nak a bí ró ság -
nak, amely a fe lül vizs gá la ti in dít vánnyal meg tá ma dott ha -
tá ro za tot hoz ta, vagy ame lyet új el já rás ra, il le tõ leg az el já -
rás le foly ta tá sá ra uta sí tott.

XIX. Fe je zet798

JOGORVOSLAT A TÖRVÉNYESSÉG ÉRDEKÉBEN

430. §799 A tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or -
vos lat ese tén a XVIII. Fe je zet ren del ke zé se it az e fe je zet -
ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos lat800

431. §801 A leg fõbb ügyész a bí ró ság tör vény sér tõ és
jog erõs ha tá ro za ta el len a Leg fel sõbb Bí ró ság nál a tör vé -
nyes ség ér de ké ben jog or vos la tot je lent het be, fel té ve,
hogy a jog erõs ha tá ro zat más jog or vos lat tal nem  támad -
ható meg.

432. § A jog or vos lat be je len té se nincs ha tár idõ höz  kötve,
és a ha tá ro zat vég re haj tá sá ra nincs fel füg gesz tõ ha tá lya. 

433. § Nincs he lye tör vé nyes ség ér de ké ben jog or vos lat
be je len té sé nek, ha a ha tá ro za tot a Leg fel sõbb Bí ró ság
 hozta.

797 A 429. § a 2006: LI. tör vény 213. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

798 A tör vény 430. §-a elé a XVIII. Fe je zet je lö lést és a Fe je zet cí mé nek
szö ve gét a 2002: I. tör vény 224. §-a ik tat ta be. A Fe je zet szá mo zá sát XVIII.
Fe je zet rõl XIX. Fe je zet re a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a)
pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

799 A 430. § a 2006: LI. tör vény 214. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

800 A 431. §-t, 434. §-t és a 436. §-t meg elõ zõ al cí me ket a 2002: I. tör vény
224. §-a ál la pí tot ta meg.

801 A 431–438. § a 2002: I. tör vény 224. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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795 A 427. § a 2006: LI. tör vény 211. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

796 A 428. § a 2006: LI. tör vény 212. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



Jog or vos la ti el já rás a tör vé nyes ség ér de ké ben

434. § (1) A tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or -
vos la tot a Leg fel sõbb Bí ró ság ta ná csa nyil vá nos ülésen
intézi el.

(2) A nyil vá nos ülés rõl a leg fõbb ügyészt, a ter hel tet és
vé dõ jét ér te sí te ni kell. Ha az alap ügy ben a ter helt nek nem
volt vé dõ je, a Leg fel sõbb Bí ró ság a ter helt ré szé re védõt
rendel ki.

(3) A tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos la ti
in dít vány ra a ter helt és a vé dõ ész re vé te le ket tehet.

435. § (1) A nyil vá nos ülés a leg fõbb ügyész nek vagy
kép vi se lõ jé nek a tá vol lé té ben nem tart ha tó meg.

(2) A nyil vá nos ülés meg tar tá sá ra a XIV. Fe je zet ren -
del ke zé sei meg fe le lõ en irány adók. A nyil vá nos ülé sen a
leg fõbb ügyész vagy kép vi se lõ je, a ter helt és vé dõ je fel -
szó lal hat és – az el já rás jel le gé hez képest – indítványokat
tehet.

A tör vé nyes ség ér de ké ben be je len tett jog or vos lat alap ján 
ho zott ha tá ro zat

436. § Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a tör vé nyes ség ér de ké -
ben be je len tett jog or vos la tot ala pos nak ta lál ja, íté le té ben
meg ál la pít ja, hogy a meg tá ma dott ha tá ro zat tör vény sér tõ,
el len ke zõ eset ben a jogorvoslatot végzésével elutasítja.

437. § A Leg fel sõbb Bí ró ság tör vény sér tés meg ál la pí tá -
sa ese tén a ter hel tet fel ment he ti, a kény szer gyógy ke ze lé sét 
mel lõz he ti, az el já rást meg szün tet he ti, eny hébb bün te tést
szab hat ki, vagy eny hébb in téz ke dést al kal maz hat, il le tõ -
leg ilyen ha tá ro zat meg ho za ta la ér de ké ben a meg tá ma dott
ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lyez he ti, és szük ség ese tén az 
el járt bí ró sá got új el já rás ra uta sít hat ja; egyéb ese tek ben a
Legfelsõbb Bíróság határozata csak a törvénysértést ál la -
pít hat ja meg.

438. § A jog or vos la ti el já rás so rán fel me rült bûn ügyi
költ sé get az ál lam viseli.

XX. Fe je zet802

JOGEGYSÉGI ELJÁRÁS

439. §803 (1) Jog egy sé gi el já rás nak van he lye, ha
a) a jog gya kor lat to vább fej lesz té se vagy az egy sé ges

ítél ke zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben el vi kér dés ben
jog egy sé gi ha tá ro zat meghozatala szükséges,

802 A Fe je zet szá mo zá sát XIX. Fe je zet rõl XX. Fe je zet re a 2006: LI. tör -
vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

803 A 439. § ere de ti szö ve gét a 2002: I. tör vény 225. §-a (1) be kez dés je lö -
lés re mó do sí tot ta és egy ide jû leg a 439. §-ba új (2) be kez dést ik ta tott be.

b) a Leg fel sõbb Bí ró ság va la mely ta ná csa jog kér dés ben
el kí ván tér ni a Leg fel sõbb Bí ró ság má sik ítél ke zõ ta ná csá -
nak határozatától.

(2) Az (1) be kez dés a) pont ja alap ján az egy sé ges ítél ke -
zé si gya kor lat biz to sí tá sa ér de ké ben jog egy sé gi el já rás nak 
van he lye kü lö nö sen ak kor, ha az íté lõ táb la, a me gyei bí ró -
ság vagy a he lyi bí ró ság el vi kér dés ben ko ráb ban ho zott
jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat tól el té rõ jog erõs ha tá ro za tot
 hozott, és a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy a legfõbb
ügyész az elvi kérdés eldöntését szükségesnek tartja.

440. § (1) Jog egy sé gi el já rást kell le foly tat ni,
a) ha azt a Leg fel sõbb Bí ró ság el nö ke vagy a bün te tõ

kol lé gi u má nak ve ze tõ je, il le tõ leg a leg fõbb ügyész in dít -
vá nyoz za, továbbá

b) az 439. § b) pont ja ese tén.
(2) Az (1) be kez dés b) pont já ban írt ok mi att a Leg fel -

sõbb Bí ró ság ta ná csa in dít vá nyoz za a jog egy sé gi eljárást.
(3)804 Ha a jog egy sé gi el já rás ered mé nye a Leg fel sõbb

Bí ró ság elõtt fo lya mat ban lé võ más rend kí vü li jog or vos la -
ti el já rás ra ki ha tás sal le het, a Leg fel sõbb Bí ró ság a rend kí -
vü li jog or vos la ti el já rást a jog egy sé gi határozat meg ho za -
ta lá ig felfüggeszti.

441. § (1) A jog egy sé gi in dít vány ban meg kell je löl ni az 
el bí rá lan dó el vi kér dést (jog kér dést) és az in dít vány elõ ter -
jesz tõ jé nek ja vas la tát an nak mi kén ti el dön té sé re. Az in dít -
vány hoz mel lé kel ni kell az in dít vánnyal érin tett bírósági
határozatok kiadmányát.

(2) A jog egy sé gi in dít ványt a Leg fel sõbb Bí ró ság öt hi -
va tá sos bí ró ból ál ló jog egy sé gi ta ná csa bírálja el.

(3) A jog egy sé gi ta nács el nö ke a Leg fel sõbb Bí ró ság el -
nö ke vagy bün te tõ kol lé gi u má nak ve ze tõ je. A jog egy sé gi
in dít vány elõ ter jesz tõ je nem le het a jog egy sé gi tanács
elnöke vagy tagja.

(4) A jog egy sé gi ta nács tag ja nem le het az, aki a jog egy -
sé gi in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat meg ho za ta lá -
ban részt vett.

442. §805 (1) A jog egy sé gi el já rást a ta nács el nö ke  ké -
szíti elõ, és az ügyet ta nács ülés re vagy nyil vá nos ülés re
 tûzi ki.

(2) A jog egy sé gi ta nács ta nács ülé sen dönt, ha
a) a tör vény ben ki zárt vagy az ar ra nem jo go sult tól szár -

ma zó in dít ványt ér de mi el bí rá lás nél kül elutasítja,
b) a jog egy sé gi in dít vány vissza vo ná sa mi att a jog egy -

sé gi el já rást megszünteti.
(3) Ha a jog egy sé gi ta nács az in dít ványt ér dem ben el bí -

rál ja, nyil vá nos ülé sen ha tá roz. A jog egy sé gi ha tá ro zat ho -
za ta lá ra irá nyu ló in dít ványt – ha azt nem a leg fõbb ügyész
nyúj tot ta be – a ta nács el nö ke a jog egy sé gi in dít vánnyal
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804 A 440. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 226. §-ával meg ál la pí tott
 szöveg.

805 A 442. § a 2006: LI. tör vény 215. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



érin tett bí ró sá gi ha tá ro zat ki ad má nyá val együtt meg kül di
a leg fõbb ügyész nek. A leg fõbb ügyész az in dít vány kéz -
be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg kül di a jog -
egy sé gi indítványra tett nyilatkozatát a Legfelsõbb Bí ró -
ság nak.

(4) A nyil vá nos ülést a ta nács el nö ke ve ze ti, az el já rás -
ban egy vagy két elõ adó bí rót je löl het ki.

(5) A nyil vá nos ülés meg nyi tá sa után az elõ adó bí ró
össze fog lal ja a jog egy sé gi in dít ványt, il let ve az el bí rá lan -
dó el vi kér dés lé nye gét. Ezt kö ve tõ en az in dít vá nyo zó fel -
szó lal hat. Ha nem a leg fõbb ügyész a jog egy sé gi in dít vány 
elõ ter jesz tõ je, ak kor a leg fõbb ügyész az in dít vá nyo zó
felszólalását követõen felszólalhat.

(6) A fel szó la lá so kat kö ve tõ en a jog egy sé gi ta nács ha tá -
ro zat meg ho za ta la cél já ból ta nács ülés re vissza vo nul. A
jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát ta nács ko zás után sza va zás -
sal hoz za meg. Ha a sza va zás nem egy han gú, a határozatot
a többségi szavazat dönti el.

(7) A ta nács ko zás és a sza va zás tit kos. A ta nács ko zá son
és a sza va zás nál a jog egy sé gi ta nács el nö kén és tag ja in kí -
vül csak jegy zõ könyv ve ze tõ lehet jelen.

(8) A nyil vá nos ülést a jog egy sé gi ta nács fon tos ok ból
el na pol hat ja.

443. § (1)806 A jog egy sé gi ta nács a nyil vá nos ülé sen ha -
tá ro za tot hoz. A jog egy sé gi ta nács a jog egy sé gi ha tá ro za -
tot „A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN” hoz za,
és azt nyil vá no san hirdeti ki.

(2) A jog egy sé gi in dít vány nak helyt adó ha tá ro zat ren -
del ke zõ ré sze tar tal maz za a jog egy sé gi el já rás tár gyá ul
szol gá ló, il let ve az zal szo ro san össze füg gõ el vi kérdésben
adott iránymutatást.

(3) Ha az el vi kér dés ben adott irány mu ta tás ból kö vet ke -
zõ en a jog egy sé gi ha tá ro zat tal érin tett jog erõs bí ró sá gi ha -
tá ro zat nak a ter helt bün te tõ jo gi fe le lõs sé gét meg ál la pí tó
ren del ke zé se tör vény sér tõ, a jog egy sé gi ta nács a tör vény -
sér tõ ren del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és a ter hel tet fel -
men ti, il let ve az el já rást megszünteti. Ha a terhelt fogva
van, a fogvatartást is megszünteti.

(4) A jog egy sé gi ha tá ro zat in do ko lá sa tar tal maz za,
hogy a jog egy sé gi in dít ványt ki ter jesz tet te elõ, az in dít -
vány mi re irá nyul, és mely bí ró sá gi ha tá ro za to kat érint. Is -
mer te ti az el bí rá lan dó el vi kér dés ben ki ala kult el té rõ ál lás -
pon to kat, szük ség ese tén az in dít vánnyal érin tett bí ró sá gi
ha tá ro za tok ban meg ál la pí tott tény ál lás lé nye gét, szá mot
ad a ren del ke zõ rész ben adott irány mu ta tás in do ka i ról. A
ha tá ro zat in do ko lá sa tartalmazza a terhelt felmentésének
és az eljárás megszüntetésének indokait is.

444. § A jog egy sé gi ta nács el uta sít ja a jog egy sé gi in dít -
ványt, ha jog egy sé gi ha tá ro zat meg ho za ta la nem szük sé -
ges. A ha tá ro zat in do ko lá sa az elutasítás okát tartalmazza.

806 A 443. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 216. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

445. § (1) A jog egy sé gi ta nács a ha tá ro za tát nyom ban
ki hir de ti, ezt kö ve tõ en ti zen öt na pon be lül írás ban köz li az
in dít vány elõ ter jesz tõ jé vel és – ha az elõ ter jesz tõ nem a
leg fõbb ügyész volt – a leg fõbb ügyésszel is. A ha tá ro za tot 
kö zöl ni kell az zal a ter helt tel is, akit fel men tet tek vagy aki -
vel szem ben az el já rást meg szün tet ték. Ha az alap el já rás -
ban a vá dat ma gán vád ló vagy pót ma gán vád ló képviselte, a 
határozatot vele is közölni kell.

(2) A ta nács el nö ke gon dos ko dik a jog egy sé gi ha tá ro -
zat nak a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ közzétételérõl.

ÖTÖDIK RÉSZ

XXI. Fe je zet807

A FIATALKORÚAK ELLENI BÜNTETÕELJÁRÁS

446. § E tör vény ren del ke zé se it fi a tal ko rú [Btk. 107. §
(1) bek.] el le ni bün te tõ el já rás ban az e fe je zet ben fog lalt el -
té ré sek kel kell alkalmazni.

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

447. § (1) A fi a tal ko rú val szem ben az el já rást az élet ko ri 
sa já tos sá ga i nak fi gye lem be vé te lé vel, és úgy kell le foly tat -
ni, hogy az elõ se gít se a fi a tal ko rú nak a törvények iránti
tiszteletét.

(2)808 A bün te tõ el já rás so rán – szük ség ese tén, il le tõ leg
kü lön jog sza bály ren del ke zé se alap ján – kez de mé nyez ni
kell a fi a tal ko rú ér de ké ben gyám ha tó sá gi in téz ke dés el -
ren de lé sét, va la mint a fi a tal ko rú ne ve lé sét, gon do zá sát
vagy fel ügye le tét el mu lasz tó sze méllyel szem be ni in téz -
ke dést.809

A fi a tal ko rú ak bí ró sá ga810

448. § (1) A fi a tal ko rú ak he lyi bí ró sá gi ha tás kör be tar -
to zó ügyé ben a me gyei bí ró ság szék he lyén lé võ he lyi bí ró -
ság, a Fõ vá ro si Bí ró ság te rü le tén a Pes ti Köz pon ti Ke rü le ti 
Bí ró ság jár el, e bí ró sá gok il le té kes sé ge a fi a tal ko rú ak
ügyé ben a megye, illetõleg a fõváros területére terjed ki.

807 A Fe je zet szá mo zá sát XX. Fe je zet rõl XXI. Fe je zet re a 2006: LI. tör -
vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

808 A 447. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 217. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

809 Lásd az 1997: XXXI. tör vény 17. §-át.
810 A 448. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 227. §-a ál la pí tot ta meg.
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(2)811 Fi a tal ko rú ak el le ni bí ró sá gi el já rás ban el sõ fo kon
a ta nács el nö ke (egyes bí ró), má sod fo kon és – a Leg fel sõbb 
Bí ró sá got ki vé ve – har mad fo kon a ta nács egyik tag ja az
Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Tanács által kijelölt bíró.

(3) Az el sõ fo kú bí ró sá gon a ta nács egyik ül nö ke pe da -
gó gus.

(4) A fi a tal ko rú ak bí ró sá ga a fel nõtt ko rú ter helt ügyét is 
el bí rál ja, ha az a fi a tal ko rú ügyé vel összefügg.

Az ügyész

449. § (1) Az ügyész jog kö ré ben a fe let tes ügyész ál tal
ki je lölt ügyész (a fi a tal ko rú ak ügyé sze) jár el.812

(2) Fi a tal ko rú val szem ben bün te tõ el já rás nak csak köz -
vád ra van he lye. Fi a tal ko rú val szem ben pót ma gán vád nak
nincs he lye, a ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mé nyek
esetében az ügyész jár el.

A vé dõ

450. § A fi a tal ko rú el le ni el já rás ban vé dõ rész vé te le
kötelezõ.

A tör vé nyes kép vi se lõ

451. §813 A tör vé nyes kép vi se lõ az ügy ira ta it a nyo mo -
zás be fe je zé se után meg te kint he ti. A nyo mo zás so rán is
meg te kint he ti az olyan el já rá si cse lek mé nyek rõl ké szült
ira to kat, ame lyek nél je len le he tett. Egyéb ként a tör vé nyes
kép vi se lõ je len lé ti, ész re vé te le zé si, fel vi lá go sí tás ké ré si,
in dít vány té te li, va la mint jog or vos la ti jo gá ra a vé dõ jo gai
irány adók. 

452. § (1)814 A gyám ha tó ság – a vád irat be nyúj tá sá ig az
ügyész, azt kö ve tõ en a bí ró ság meg ke re sé sé re – ese ti
gond no kot rendel ki, ha

a) a tör vé nyes kép vi se lõ a bûn cse lek ményt a fi a tal ko rú -
val együtt kö vet te el, il le tõ leg az ér de kei a fi a tal ko rú ér de -
ke i vel egyébként ellentétesek,

b) a tör vé nyes kép vi se lõ a jo ga i nak gya kor lá sá ban aka -
dá lyoz va van,

c) a fi a tal ko rú nak nincs tör vé nyes kép vi se lõ je, vagy
nem ál la pít ha tó meg, hogy ki a tör vé nyes képviselõje.

811 A 448. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 218. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

812 Lásd a 14/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást.
813 A 451. § a 2002: I. tör vény 228. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
814 A 452. § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge a 2002: I. tör vény

229. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

(2)815 Az (1) be kez dés a) pont ja ese tén az ese ti gond nok
ki ren de lé sé ig a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész, azt  kö -
vetõen a bí ró ság a tör vé nyes kép vi se lõt ki zár hat ja az el já -
rás ból.

(3) Az ese ti gond nok az el já rás ban tör vé nyes kép vi se lõ -
ként jár el.

A bi zo nyí tá si esz kö zök

453. § (1)816

(2)817 A fi a tal ko rú élet ko rát köz ok irat tal kell bi zo nyí ta -
ni. Be kell sze rez ni a kör nye zet ta nul mányt, amely tar tal -
maz za a fi a tal ko rú ról a köz ok ta tás ról szó ló tör vény818 fel -
ha tal ma zá sa alap ján az in téz mény ál tal nyil ván tar tott és
ke zelt ada to kat, vagy a mun ka hely ál tal adott tá jé koz ta tást. 
A kör nye zet ta nul mányt a párt fo gó fel ügye lõ ké szí ti el.819

A kör nye zet ta nul mány elkészítéséhez a pártfogó a ren d õr -
ség közremûködését igénybe veheti.

(3) A fi a tal ko rú ter helt val lo má sa po li gráf al kal ma zá sá -
val nem vizsgálható.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás

454. § (1) A fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sá nak a
129. § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott okok ese té ben is
csak ak kor van he lye, ha az a bûn cse lek mény kü lö nös tár -
gyi sú lya foly tán szük sé ges.

(2) A fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sát
a) ja ví tó in té zet ben,
b) bün te tés-vég re haj tá si in té zet ben

kell vég re haj ta ni.
(3) A bí ró ság dönt ar ról, hogy az elõ ze tes le tar tóz ta tást – 

a fi a tal ko rú sze mé lyi sé gé re vagy a ter hé re rótt bûn cse lek -
mény jel le gé re te kin tet tel – hol kell vég re haj ta ni.

(4) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás tar ta ma alatt a bí ró ság az
elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sá nak he lyét az ügyész, a
ter helt vagy a vé dõ in dít vá nyá ra meg vál toz tat hat ja. Er rõl – 
a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott ha tá ro za tig – az elõ -
ze tes le tar tóz ta tást el ren de lõ bí ró ság, azt kö ve tõ en az a bí -
ró ság ha tá roz, ame lyik elõtt a bün te tõ el já rás folyik.

(5) Ha a fi a tal ko rú elõ ze tes le tar tóz ta tá sát ja ví tó in té zet -
ben hajt ják vég re, és a fi a tal ko rú bün te tés-vég re haj tá si in -
té zet ben vagy rend õr sé gi fog dá ban tör té nõ ide ig le nes el -
he lye zé sé rõl a bí ró ság ha tá roz, a bí ró ság ha tás kö ré re és il -
le té kes sé gé re a (4) be kez dést kell al kal maz ni.

(6) Az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sa so rán a fi a tal -
ko rú a kat a fel nõtt ko rú ak tól el kell kü lö ní te ni.

815 A 452. § (2) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 229. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (2) be kez dés szá mo zá sát (3) be kez dés re
mó do sí tot ta.

816 A 453. § (1) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

817 A 453. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
219. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

818 Lásd az 1993: LXXIX. tör vényt.
819 Lásd a 17/2003. (VI. 24.) IM ren de le tet.
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455. §820 § Ha a fi a tal ko rú val szem ben el ren delt elõ ze -
tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sá nak kez de té tõl két év el telt, az 
elõ ze tes le tar tóz ta tást meg kell szün tet ni, ki vé ve az ügy -
dön tõ ha tá ro zat ki hir de té se után el ren delt vagy fenn tar tott
elõ ze tes le tar tóz ta tás ese tét, to váb bá ha az ügy ben har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás vagy ha tá lyon kí vül he lye zés
foly tán meg is mé telt el já rás van fo lya mat ban.”

Kény szer in téz ke dés el ren de lé se
a vád irat be nyúj tá sa elõtt

456. § (1) A vád irat be nyúj tá sa elõtt a kény szer in téz ke -
dé sek kel kap cso la tos el já rás ban (210–211. §) az ülés a vé -
dõ tá vol lé té ben nem tartható meg.

(2) Az ülés rõl a tör vé nyes kép vi se lõt és a gon do zót is ér -
te sí te ni kell.

457. § Az ülé sen a tör vé nyes kép vi se lõ és a gon do zó fel -
szó lal hat.

A ha tá ro zat köz lé se

458. § Az el já rás so rán ho zott ha tá ro za tot a tör vé nyes
kép vi se lõ vel, az ügy dön tõ ha tá ro za tot és a sze mé lyi sza -
bad sá got kor lá to zó kény szer in téz ke dés rõl szó ló ha tá ro za -
tot a gondozóval is közölni kell.

A vád eme lés el ha lasz tá sa
[A vád eme lés el ha lasz tá sa és a köz ve tí tõi el já rás]821

459. § (1) Az ügyész a vád eme lés fel té te le i nek fenn ál lá -
sa ese tén öt évi sza bad ság vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te -
tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att – a fi a tal ko rú he -
lyes irá nyú fej lõ dé se ér de ké ben – a vádemelést el ha laszt -
hat ja. 

(2) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló ha tá ro -
za tá ban a fi a tal ko rút ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra
vagy más kö te le zett sé gek tel je sí té sé re kö te le zi. A fi a tal ko -
rú ré szé re nem ír ha tó elõ a 224. § (2) be kez dé sé nek c)
pont já ban822 írt kötelezettség.

[(2) Az ügyész a vád eme lés el ha lasz tá sa elõtt párt fo gó
fel ügye lõi vé le mény be szer zé sét ren de li el. Az ügyész a
vád eme lés el ha lasz tá sá ról szó ló ha tá ro za tá ban a fi a tal ko -
rút ma ga tar tá si sza bá lyok meg tar tá sá ra vagy más kö te le -
zett sé gek tel je sí té sé re kö te lez he ti. A fi a tal ko rú ré szé re
nem ír ha tó elõ a 225. § (2) be kez dé sé nek c) pontjában írt
kötelezettség.

820 A 455. § a 2006: LI. tör vény 220. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

821 A 459. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 221. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006:  LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se 
alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

822 A tör vény 224. és 225. §-át új ra sza bá lyoz ta a 2002: I. tör vény 134. és
135. §-a. A tör vény ere de ti 224. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti kö te -
le zett sé get a tör vény 225. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja sza bá lyoz ta új ra.

(3) A köz ve tí tõi el já rás ban a fi a tal ko rú tör vé nyes kép vi -
se lõ jé nek rész vé te le kö te le zõ.

(4) Ha a köz ve tí tõi el já rás ered mé nyes, a fi a tal ko rú a
vál lalt kö te le zett sé ge i nek ele get tett, és a Btk. 107/A. §-a
al kal ma zá sá nak van he lye, az ügyész az el já rást meg szün -
te ti. Ha a fi a tal ko rú a köz ve tí tõi el já rás ered mé nye ként lét -
re jött meg ál la po dás tel je sí té sét meg kezd te, az ügyész az öt
évet meg nem ha la dó sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény mi att egy év tõl két évig ter je dõ idõ re a
vádemelést elhalaszthatja.]823

A tár gya lás

460. § (1) A tár gya lás ról a nyil vá nos sá got a 237. §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese te ken kí vül is ki kell
zár ni, ha ez a fi a tal ko rú érdekében szükséges.

(2) A bí ró ság el ren del he ti, hogy a tár gya lás nak azt a ré -
szét, amely a fi a tal ko rú he lyes irá nyú fej lõ dé sét ká ro san
be fo lyá sol hat ja, a fi a tal ko rú tá vol lé té ben tart sák meg. Az
így le foly ta tott tár gya lás lé nye gét a ta nács el nö ke a fi a tal -
ko rú val – leg ké sõbb a tárgyalás berekesztése elõtt –
ismerteti.

(3) A tár gya lá son az ügyész rész vé te le kö te le zõ.

461. §824 A fi a tal ko rú vád lott tá vol lé té ben a tár gya lás a
XXV. Fe je zet alap ján nem tart ha tó meg.

462. § (1) A fi a tal ko rú vád lott el le ni ügy ben tar tott tár -
gya lá son a vád lott és a ta nú ki hall ga tá sát a ta nács el nö ke
(egyes bí ró) vég zi. A vád lott hoz és a ta nú hoz a ki hall ga tást
kö ve tõ en az ar ra jogosultak kérdést intézhetnek.

(2) A kör nye zet ta nul mányt a tár gya lá son is mer tet ni
kell.

(3) Az ügyész a ja ví tó in té ze ti ne ve lés in téz ke dés meg -
ha tá ro zott mér té ké re nem te het indítványt.

Le mon dás a tár gya lás ról

463. §825 A XXVI. Fe je zet ren del ke zé sei fi a tal ko rú ese -
tén nem al kal maz ha tók.

A tár gya lás mel lõ zé se826

464. § Az 548. § (1) be kez dé sé ben fel so rol ta kon kí vül
tár gya lás tar tá sát kér he ti a tör vé nyes kép vi se lõ a fi a tal ko rú 
hoz zá já ru lá sa nélkül is.

823 A 459. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 221. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. Az (3)–(4) be kez dést a 2006: LI. tör vény
221. §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be. A 2006:  LI. tör vény 285. §-ának (3) be -
kez dé se alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

824 A 461. § a 2006: LI. tör vény 222. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

825 A 463. § a 2006: LI. tör vény 223. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

826 Az al cí met a 2002: I. tör vény 231. §-a ál la pí tot ta meg.
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Ja ví tó in té ze ti ne ve lés el ren de lé se

465. § A bí ró ság ja ví tó in té ze ti ne ve lést bû nös sé get
meg ál la pí tó íté let ben rendel el.

A pénz bün te tés át vál toz ta tá sa sza bad ság vesz tés re

466. § A pénz bün te tés nek, il le tõ leg a pénz mel lék bün te -
tés nek sza bad ság vesz tés re va ló át vál toz ta tá sá ról a bí ró ság
hi va tal ból vagy az ügyész in dít vá nyá ra ha tá roz, ha a fi a tal -
ko rú nem fizette meg, és az behajthatatlan.

A ja ví tó in té zet bõl va ló ide ig le nes el bo csá tás
meg szün te té se

467. § (1) Ha a ja ví tó in té zet bõl va ló ide ig le nes el bo csá -
tás meg szün te té sé rõl a fi a tal ko rú el len in dult újabb bün te -
tõ el já rás ban al kal ma zott bün te tés vagy bün te tés he lyett al -
kal ma zott in téz ke dés mi att kell ha tá roz ni, erre az újabb
ügyben eljáró bíróság jogosult.

(2) Az (1) be kez dés ben írt eset ben a bí ró ság az ügyész
in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból utó lag ha tá roz a ja ví tó in té -
zet bõl va ló ide ig le nes el bo csá tás meg szün te té sé rõl, ha ezt
az ítéletében elmulasztotta.

(3) A bûn ügyi költ sé get az ál lam vi se li, ha a bí ró ság az
ide ig le nes el bo csá tást nem szün te ti meg.

Egy sé ges in téz ke dé sek el ren de lé se

468. § Több ja ví tó in té ze ti ne ve lés he lyett egy sé ges in -
téz ke dés ki sza bá sá ra az 574. és az 575. §827 ren del ke zé se it
kell ér te lem sze rû en alkalmazni.

XXII. Fe je zet828

A KATONAI BÜNTETÕELJÁRÁS

469. § E tör vény ren del ke zé se it a ka to nai bün te tõ el já -
rás ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell alkalmazni.

A ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya

470. § (1) Ka to nai bün te tõ el já rás nak van helye
a) a ka to na [Btk. 122. § (1) bek.] ál tal a tény le ges szol -

gá la ti vi szo nyá nak tar ta ma alatt el kö ve tett ka to nai bûn cse -
lek mény (Btk. XX. Fejezet),

827 A 468. §-ban az „571. és az 572. §” szö veg rész a 2003: II. tör vény
88. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján „574. és 575. §” szö veg re  mó -
dosult.

828 A Fe je zet szá mo zá sát XXI. Fe je zet rõl XXII. Fe je zet re a 2006: LI. tör -
vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

b)829 a Ma gyar Hon véd ség tény le ges ál lo má nyú tag ja
ál tal el kö ve tett bár mely bûn cse lek mény,

c) a Ha tár õr ség hi va tá sos és szer zõ dé ses, to váb bá a pol -
gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok, va la mint a bün te -
tés-vég re haj tá si szer ve zet hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal
a szol gá la ti he lyen, il le tõ leg a szol gá lat tal összefüggésben
elkövetett más bûncselekmény,

d)830 a szö vet sé ges fegy ve res erõ (Btk. 368. §) tag ja ál tal 
bel föl dön, va la mint e sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság
ha tá ra in kí vül tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma gyar lé gi
jár mû vön el kö ve tett, ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá  tar -
tozó bûn cse lek mé nye

ese tén.

(2) A ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya ki ter jed a ter helt ál -
tal el kö ve tett va la mennyi bûn cse lek mény re, ha ezek kö zül 
va la me lyik mi att ka to nai bün te tõ el já rás nak van he lye, és
az elkülönítés nem lehetséges.

(3)831 Több ter helt ese té ben ak kor van he lye ka to nai
bün te tõ el já rás nak, ha a ter hel tek va la me lyi ké nek bûn cse -
lek mé nye ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zik, és az el já rás
el kü lö ní té se – te kin tet tel a tény ál lás szo ros  összefüggé -
sére – nem le het sé ges. Ez a ren del ke zés az orgazdára és a
bûnpártolóra is kiterjed.

A bí ró ság

471. §832 (1) A ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó ügy -
ben el sõ fo kon a bí ró sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról
szó ló tör vény ben ki je lölt me gyei bí ró ság ka to nai ta ná csa
jár el.833

(2)834 A ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó ügy ben má sod -
fo kon a Fõ vá ro si Íté lõ táb la ka to nai ta ná csa jár el. A per újí -
tás meg en ged he tõ sé gé nek kér dé sé ben, va la mint per újí tás
el ren de lé se ese tén a per újí tá si el já rás ban ho zott íté let fe -
lül bí rá la ta so rán má sod fo kon a Fõ vá ro si Íté lõ táb la más
tanácsa is eljárhat.835

(3)836 A ka to nai bí ró a nem ka to nai bün te tõ el já rás ra tar -
to zó ügyek ben is eljárhat.

829 A 470. § (1) be kez dé sé nek b) és c) pont ja a 2004: CXXXI. tör vény
20. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

830 A 470. § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 232. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be.

831 A 470. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2002: I. tör vény
232. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

832 A 471. § a 2002: I. tör vény 233. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
833 Lásd az 1997: LXVI. tör vény mel lék le té nek II. ré szét.
834 A 471. § (2) be kez dé se a 2002: XXII. tör vény 2. §-ának (5) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
835 A 471. § (2) be kez dés nek utol só mon da tát a 2006: LI. tör vény

224. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép
ha tály ba.

836 A 471. § (3) be kez dé sét a 2004: CXXXI. tör vény 21. §-a ik tat ta be,
szö ve gét a 2006: LI. tör vény 224. §-ának (2) be kez dé se ál la pí tot ta meg.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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A bí ró ság össze té te le

472. §837 (1) A ka to nai bün te tõ el já rás ban el sõ fo kon és
má sod fo kon hi va tá sos bí ró ként ka to nai bí ró, el sõ fo kon
ül nök ként ka to nai ül nök jár el.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság a 14. § (1) be kez dé sé nek a)
pont já ban és a 16. § (1) be kez dé sé nek a)–h)838 pont já ban
meg ha tá ro zott bûn cse lek mé nyek ese tén ta nács ban, egyéb
ese tek ben ül nö kök köz re mû kö dé se nélkül, egyesbíróként
jár el.

(3) Az el sõ fo kú bí ró ság egy hi va tá sos bí ró ból és két ül -
nök bõl ál ló ta nács ban is el jár hat, ha meg ál la pít ja, hogy a
vád tár gyá vá tett bûn cse lek mény a vád ira ti mi nõ sí tés tõl el -
té rõ en súlyosabban minõsülhet.

(4) A ka to nai bün te tõ el já rás ban az ül nök a vád lott nál
ala cso nyabb rend fo ko za tú – az (5) be kez dés ese tét  ki -
véve – nem le het. A ta ná csot rend sze rint an nak a fegy ve res 
szerv nek az ül nö ke i bõl kell meg ala kí ta ni, amely nél a vád -
lott az el kö ve tés idõ pont já ban szol gá la tot tel je sí tett. Igaz -
ság szol gál ta tá si érdekbõl ettõl a szabálytól el lehet térni.

(5) Tá bor no ki rend fo ko za tú vád lott el le ni el já rás ban, ha 
a bí ró ság hoz a meg vá lasz tott ka to nai ül nö kök bõl a ta ná -
csot a (4) be kez dés alap ján nem le het meg ala kí ta ni, a ka to -
nai bün te tõ el já rás ra ki je lölt il le té kes me gyei bí ró ság el nö -
ke az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács el nö ke út ján a
bí rák jog ál lá sá ról és ja va dal ma zá sá ról szó ló tör vény ben
meg ha tá ro zott ül nök vá lasz tá si el já rást kez de mé nyez. Az
ül nök vá lasz tó ál lo mány gyû lést az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta nács el nö ké nek kez de mé nye zé sét kö ve tõ ti -
zen öt na pon be lül meg kell tar ta ni. Eb ben az esetben a
tanácsot a tábornoki állománygyûlésen megválasztott tá -
bor nok rendfokozatú katonai ülnökökbõl kell  megalakí -
tani.

Az el sõ fo kú bí ró ság il le té kes sé ge

473. § (1)839 A ka to nai bün te tõ el já rás ra ki je lölt me gyei
bí ró ság ka to nai ta ná csá nak il le té kes sé gi te rü le tét a bí ró sá -
gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szóló törvény állapítja
meg.

(2)840 A Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül el kö ve tett
bûn cse lek mény el bí rá lá sá ra a Fõ vá ro si Bí ró ság ka to nai
tanácsa illetékes.

(3)841 A 17. § (3) be kez dé sé ben írt il le té kes sé gi ok ka to -
nai bün te tõ el já rás ban nem alkalmazható.

837 A 472. § a 2002: I. tör vény 234. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
838 A 472. § (2) be kez dé sé ben a 16. § (1) be kez dé sé nek g) pont já ra uta lás a 

2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja alap ján h) pont ra mó do -
sul.

839 A 473. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 235. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

840 A 473. § (2) be kez dé sé nek a szö ve gét a 2006: LI. tör vény 225. §-ának
(1) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

841 A 473. § (3) be kez dé sé nek a szö ve gét a 2006: LI. tör vény 225. §-ának
(2) be kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

A ka to nai ügyész

474. § (1) A ka to nai bün te tõ el já rás ban az ügyész fel ada -
tát a ka to nai ügyész lát ja el. A ka to nai ügyész a vád eme lés
fel té te le i nek meg ál la pí tá sa vé gett ma ga vé gez nyo mo zást,
vagy nyo mo zást vé gez tet.842

(2) Ki zá ró lag a ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást a ka -
to na ál tal el kö ve tett

a) ka to nai bûn tett mi att,
b) ka to nai vét ség mi att, ha az zal kap cso lat ban más bûn -

cse lek ményt is el kö ve tett, vagy ha több ter helt ese tén az
el kü lö ní tés nem lehetséges,

c) nem ka to nai bûn cse lek mény mi att.
(3) A ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást ak kor is, ha a

ka to na szol gá la ti vi szo nya idõ köz ben megszûnt.
(4)843 A ka to nai ügyész vég zi a nyo mo zást a szö vet sé -

ges fegy ve res erõ (Btk. 368. §) tag ja ál tal bel föl dön, va la -
mint az e sze mély nek a Ma gyar Köz tár sa ság ha tá ra in kí vül 
tar tóz ko dó ma gyar ha jón vagy ma gyar lé gi jár mû vön el kö -
ve tett, ma gyar bün te tõ jog ha tó ság alá tartozó bûn cse lek -
mé nye miatt.

(5)844 Ka to nai bün te tõ el já rás nak csak köz vád ra van he -
lye, ma gán vád ra ül dö zen dõ bûn cse lek mény ese té ben a ka -
to nai ügyész jár el. A ka to nai bün te tõ el já rás ban vi szon vád
nem emel he tõ. Ka to nai bûn cse lek mény mi att foly ta tott el -
já rás ban ak kor van he lye pót ma gán vád nak, ha az ügy sér -
tett je természetes személy.

(6)845 A ka to nai bün te tõ el já rás ban el bí rált bûn cse lek -
ménnyel a fegy ve res szerv nek oko zott kár mi att a ka to nai
ügyész pol gá ri jo gi igényt érvényesíthet.

A ka to nai ügyész sé gek

475. § (1) A ka to nai ügyész ség a me gyei bí ró ság ka to nai 
ta ná csa mel lett mû kö dik, ve ze tõ je a846 fõ ügyész jog kö ré -
ben jár el.

(2)847 Az íté lõ táb la mel lett a vád ha tó ság fel ada tát a Ka -
to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség, a Leg fel sõbb Bí ró ság mel -
lett a vád ha tó ság fel ada tát a Ka to nai Fõ ügyész ség lát ja el.
Ahol e tör vény az íté lõ táb la mel lett mû kö dõ fel lebb vi te li
fõ ügyész ség rõl, il le tõ leg fel lebb vi te li fõ ügyész rõl ren del -
ke zik, a ka to nai bün te tõ el já rás ban a Ka to nai Fel lebb vi te li
Ügyész sé get, il le tõ leg a ka to nai fel lebb vi te li ügyész ség
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842 Lásd a 15/2003. (ÜK. 7.) LÜ uta sí tást, va la mint a 1/2002. (ÜK. 2.) LÜ
uta sí tást.

843 A 474. § (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 236. §-ának (1) be kez dé se
ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (4) be kez dés szá mo zá sát (5) be kez dés re
mó do sí tot ta.

844 A 474. § (5) be kez dé se utol só mon da tá nak a szö ve gét a 2006: LI. tör -
vény 226. §-a ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

845 A 474. § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 236. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

846 A 475. § (1) be kez dé sé bõl a „me gyei” szö veg részt a 2006: VII. tör vény 
16. §-a (3) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

847 A 475. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
237. §-a ik tat ta be.



ve ze tõ jét, ahol a Leg fõbb Ügyész ség rõl, il le tõ leg a leg -
fõbb ügyész rõl rendelkezik, ott a Katonai Fõügyészséget,
illetõleg a katonai fõügyészt kell érteni.

(3) A ka to nai ügyé szi szerv il le té kes sé gét an nak a bí ró -
ság nak az il le té kes sé ge ha tá roz za meg, amely mellett
mûködik.

(4) A ka to nai fõ ügyész848 ren del ke zé se alap ján a ka to -
nai ügyész olyan ügy ben is el jár hat, amely re il le té kes sé ge
egyéb ként nem terjed ki.

Az el já ró ügyész ség ki je lö lé se

476. § A ka to nai ügyé szi szerv és más ügyész ség kö zöt ti 
ha tás kö ri össze üt kö zés ese té ben az el já ró ügyész sé get a
leg fõbb ügyész jelöli ki.

A ka to nai nyo mo zó ha tó ság

477. § (1) Ha a nyo mo zást nem a ka to nai ügyész vég zi,
nyo mo zó ha tó ság ként az il le té kes pa rancs nok (ve ze tõ) jár
el.

(2) Ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó bûn -
cse lek ményt nem ka to nai nyo mo zó ha tó ság ész le li, vagy
nem ka to nai nyo mo zó ha tó ság sze rez ilyen bûn cse lek -
mény rõl tu do mást, a 170. § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott cse lek mé nyek el vég zé sé rõl a katonai ügyészt ha la -
dék ta la nul értesíti.

(3)849 A nyo mo zás ra il le té kes pa rancs no ko kat és a pa -
rancs no ki nyo mo zás rész le tes sza bá lya it a fegy ve res szer -
vet irá nyí tó mi nisz ter az igaz ság ügy-mi nisz ter rel együt te -
sen és a leg fõbb ügyésszel egyetértésben állapítja meg.

A ta nú vé del me

478. §850 (1) A ka to nai szol gá la tot tel je sí tõ ta nú kü lö nö -
sen in do kolt eset ben kér he ti más szol gá la ti hely re tör té nõ
ve zény lé sét vagy át he lye zé sét. A ké re lem rõl a vád irat be -
nyúj tá sá ig a ka to nai ügyész, azt kö ve tõ en a bí ró ság ha tá -
roz. A ké re lem el uta sí tá sa el len a ta nú jog or vos lat tal élhet.

(2) A ve zény lést, il let ve az át he lye zést az il le té kes sze -
mély ügyi szerv a ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl szá mí tott het -
ven két órán belül hajtja végre.

848 A 475. § (4) be kez dé sé ben az „és a Ka to nai Fel lebb vi te li Ügyész ség
ve ze tõ je” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont -
ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

849 A 477. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 238. §-a ik tat ta be.
850 A 478. § a 2004: CXXXI. tör vény 22. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

Az õri zet be vé tel

479. § Ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lya alá tar to zó
bûn cse lek mény mi att a ka to na õri zet be vé te lét nem ka to -
nai nyo mo zó ha tó ság ren del te el, a ter hel tet hu szon négy
órán be lül át kell ad ni az illetékes katonai ügyésznek.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás

480. § (1)851 Ka to ná val szem ben elõ ze tes le tar tóz ta tást
ak kor is el le het ren del ni, ha el le ne ka to nai bûn cse lek mény 
vagy a szol gá la ti he lyen, il le tõ leg a szol gá lat tal össze füg -
gés ben el kö ve tett, sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ más
bûn cse lek mény mi att fo lyik az el já rás, és a ter helt szol gá -
la ti vagy fegyelmi okból nem hagyható szabadlábon.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ok ból el ren delt
elõ ze tes le tar tóz ta tás meg szû nik a ter helt szol gá la ti vi szo -
nyá nak megszûnésével.

Az elõ ze tes le tar tóz ta tás vég re haj tá sa

481. §852

A vé de ke zés jo gá nak biz to sí tá sa853

482. § A ter helt nek – tény le ges szol gá la ti vi szo nya
fenn ál lá sa alatt – szol gá lat men tes sé get kell biz to sí ta ni, ha
olya el já rá si cse lek mé nyen vesz részt, ame lyen a rész vé te -
lét e tör vény le he tõ vé, illetve kötelezõvé teszi.

Szo ros fel ügye let alá he lye zés

483. §854 

Az óva dék meg ál la pí tá sá nak ki zá rá sa855

484. §856 Ka to na ese té ben tény le ges szol gá la ti vi szo -
nyá nak tar ta ma alatt óva dék meg ál la pí tá sá nak nincs he lye.

851 A 480. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 240. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

852 A 481. §-t a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja
2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

853 A 482. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 242. §-a ál la pí tot ta meg.
854 A 483. §-t a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának b) pont ja ha tá lyon kí vül 

he lyez te.
855 A 484. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 227. §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

856 A 484. § a 2006: LI. tör vény 227. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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A fel je len tés el uta sí tá sa

485. § A fel je len tés el uta sí tá sá ra a Btk. 124. §-ában
meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok mi att a ka -
to nai nyo mo zó hatóság is jogosult.

A bûn cse lek mény el bí rá lá sa fe gyel mi el já rás ban857

485/A. § (1) A ka to nai ügyész a fel je len tést el uta sít ja, il -
le tõ leg a nyo mo zást meg szün te ti, és az ira to kat a fe gyel mi
el já rás ra il le té kes pa rancs nok nak meg kül di, ha a ka to nai
vét ség mi att a bün te tés cél ja fegyelmi fenyítéssel is
elérhetõ.

(2) Ha a ka to nai nyo mo zó ha tó ság le he tõ sé get lát a bûn -
cse lek mény fe gyel mi el já rás ban tör té nõ el bí rá lá sá ra, az
ira to kat az (1) be kez dés sze rin ti ha tá ro zat meg ho za ta la
cél já ból ha la dék ta la nul fel ter jesz ti az il le té kes ka to nai
ügyész hez; a katonai ügyész hetvenkét órán belül határoz.

(3) A nyo mo zást el kell ren del ni, il le tõ leg az el já rást
foly tat ni kell, ha a gya nú sí tott vagy a vé dõ je a fel je len tést
el uta sí tó, il le tõ leg a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro zat el -
len pa nasszal élt, és a fel je len tés el uta sí tá sá nak, il le tõ leg a
nyo mo zás meg szün te té sé nek más oka nincs. Er re a gya nú -
sí tot tat a határozatban figyelmeztetni kell.

(4) Ha a ka to nai ügyész a bûn cse lek mény el bí rá lá sát fe -
gyel mi el já rás ra utal ta, a fe gyel mi el já rás ra il le té kes pa -
rancs nok a szol gá la ti vi szonyt sza bá lyo zó kü lön tör vé nyek 
ren del ke zé sei sze rin ti el já rás ban, az ott meg ha tá ro zott fe -
gyel mi fe nyí té se ket szabhatja ki.858

(5) A fe gyel mi fe nyí tést ki sza bó ha tá ro za tot a ka to nai
ügyész nek is kéz be sí te ni kell.

485/B. § (1) A meg fe nyí tett és vé dõ je – ha a kü lön tör -
vény ben meg ha tá ro zott pa nasz jo gát ki me rí tet te – a jog -
erõs pa rancs no ki dön tést kö ve tõ há rom na pon be lül a fe -
gyel mi el já rás ra utalt bûn cse lek mény mi att fe nyí tést ki sza -
bó ha tá ro zat vagy pa rancs bí ró sá gi fe lül vizs gá la tát  kér -
heti. A kérelem elbírálásáig a fenyítés nem hajtható végre.

(2) A ké rel met a fe nyí tést ki sza bó pa rancs nok nál kell
elõ ter jesz te ni, aki azt az ügy ira ta i val együtt hu szon négy
órán be lül meg kül di a te rü le ti leg il le té kes me gyei bí ró ság
ka to nai ta ná csá nak. A ké re lem a tár gya lás megkezdéséig
visszavonható.

(3) A bí ró ság

a) egyes bí ró ként jár el,

b) a ké rel met há rom na pon be lül, tár gya lá son, a meg fe -
nyí tett meg hall ga tá sa és az ira tok alap ján bí rál ja el; szük -
ség ese tén to váb bi bizonyítást vesz fel,

c) a tár gya lás idõ pont já ról ér te sí te ni kell a fe nyí tést ki -
sza bó pa rancs no kot és a ka to nai ügyészt.

857 Az al cí met és a 485/A–485/B. §-t a 2002: I. tör vény 244. §-a ik tat ta be.
858 Lásd az 1996: XLIII. tör vényt és a 2001: XCV. tör vényt.

(4) A tár gya lá son a pa rancs nok és az ügyész fel szó lal -
hat. Ha írás ban kí ván nak nyi lat koz ni, a nyi lat ko za tot a tár -
gya lás meg kez dé se elõtt kell a bí ró ság nak megküldeni.

(5) A bí ró ság a ké rel met vég zés sel bí rá ja el.
(6) A tör vény ben ki zárt, az el ké sett vagy a nem jo go -

sult tól szár ma zó ké rel met a bí ró ság el uta sít ja. A ké re lem
el uta sí tá sá nak a tár gya lás ki tû zé se elõtt is helye van.

(7) A bí ró ság
a) a ha tá ro za tot vagy a pa ran csot hely ben hagy ja, ha a

ké re lem alap ta lan,
b) a fe nyí tés mér té két csök ken ti vagy eny hébb fe nyí tést

al kal maz,
c) a fe nyí tést ki sza bó ha tá ro za tot vagy pa ran csot meg -

sem mi sí ti, ha az ügy bün te tõ el já rás so rán tör té nõ  elbírá -
lása ese tén fel men tõ vagy az el já rást meg szün te tõ ren del -
ke zést kellene hozni.

(8) A bí ró ság (6)–(7) be kez dés sze rin ti vég zé se el le ni
fel leb be zés re a 346. § (1) be kez dé sé ben írt, az el já rást
meg szün te tõ vég zés el le ni fel leb be zés re vo nat ko zó ren -
del ke zé sek az irányadóak.

A vád eme lés el ha lasz tá sá nak ki zá rá sa859

[A vád eme lés el ha lasz tá sa és a köz ve tí tõi el já rás
ki zá rá sa]860

485/C. §861 (1) A ka to na tény le ges szol gá la ti vi szo nyá -
nak tar ta ma alatt el kö ve tett ka to nai bûn cse lek mé nye, va la -
mint a szol gá la ti he lyen, il le tõ leg szol gá lat tal össze füg -
gés ben el kö ve tett más bûn cse lek mé nye mi att – ha a ter helt
tény le ges szol gá la ti vi szo nya a 216. § (1) be kez dé se sze -
rin ti idõ pont ban fenn áll – a vád eme lés nem ha laszt ha tó el.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti kor lá to zás nem al kal maz ha -
tó, ha a vád eme lés el ha lasz tá sá nak a 222. § (2) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott ok miatt van helye.

[(3) A ka to nai bün te tõ el já rás ban köz ve tí tõi el já rás al -
kal ma zá sá nak a fegy ve res szerv sé rel mé re el kö ve tett va -
gyon el le ni bûn cse lek mény mi att nincs he lye.]862

A nyo mo zá si bí ró

486. §863 A ka to nai bün te tõ el já rás ban a nyo mo zá si bí ró
fel ada ta it a me gyei bí ró ság ka to nai bí rá ja lát ja el. A ka to -
nai bí ró mint nyo mo zá si bí ró ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést 
az íté lõ táb la ka to nai ta ná csa bí rál ja el.

859 Az al cí met a 2002: I. tör vény 245. §-a ik tat ta be.
860 A 485/C. §-t meg elõ zõ al cím a 2006: LI. tör vény 228. §-ának (1) be -

kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A 2006:  LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez -
dé se alap ján a ren del ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

861 A 485/C. §-t a 2002: I. tör vény 245. §-a ik tat ta be, szö ve gét a 2003: II.
tör vény 78. §-a ál la pí tot ta meg.

862 A 485/C. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 228. §-ának (2) be kez dé -
se ik tat ta be. A 2006:  LI. tör vény 285. §-ának (3) be kez dé se alap ján a ren del -
ke zés 2007. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

863 A 486. § a 2002: I. tör vény 246. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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Az el já rás meg szün te té se

487. § A Btk. 124. §-ában meg ha tá ro zott bün tet he tõ sé -
get meg szün te tõ ok mi att a vád eme lé sig a ka to nai ügyész,
azt kö ve tõ en a bí ró ság az eljárást megszünteti.

A tár gya lá son részt ve võ sze mé lyek

488. §864 A tár gya lá son a ka to nai ügyész rész vé te le a
241. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese tek ben  köte -
lezõ. A ka to nai bün te tõ el já rás ban az ügyész sé gi tit kár a
vá dat nem kép vi sel he ti.

489. § A tár gya lá son a vé dõ rész vé te le kö te le zõ,

a) ha a bûn cse lek mény re a tör vény öt évi vagy en nél sú -
lyo sabb sza bad ság vesz tést rendel,

b) a 46. §-ban sza bá lyo zott ese tek ben,

c)865 

d) ha pót ma gán vád ló lép fel.

A ka to nai ta nács sza va zá sá nak rend je

490. §866 A ka to nai ta nács ban az ala cso nyabb rend fo ko -
za tú bí ró a ma ga sabb rend fo ko za tút meg elõ zõ en sza vaz.
Azo nos rend fo ko zat ese tén az sza vaz elõ ször, aki a rend fo -
ko zat ba ké sõbb lé pett elõ. A rend fo ko zat ba tör té nõ elõ lé -
pés idõ pont já nak azo nos sá ga ese tén az sza vaz elõ ször, aki
fi a ta labb élet ko rú. A ta nács el nö ke utol só nak ad ja le sza -
va za tát.

A bûn ügyi költ ség

491. §867 

A fi a tal ko rú ak ra vo nat ko zó ren del ke zé sek 

al kal ma zá sá nak ki zá rá sa

492. §868

864 A 488. és a 489. § a 2002: I. tör vény 247. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
865 A 489. § c) pont ját a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának b) pont ja ha tá -

lyon kí vül he lyez te.
866 A 490. § har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény 248. §-a ik tat ta be.
867 A 491. §-t a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának b) pont ja ha tá lyon kí vül 

he lyez te.
868 A 492. §-t a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja

2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

XXIII. Fe je zet869

A MAGÁNVÁDAS ELJÁRÁS

493. § E tör vény ren del ke zé se it a ma gán vád alap ján
foly ta tott bün te tõ el já rás ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré -
sek kel kell alkalmazni.

A ma gán vád ló

494. § (1) A ter helt bû nös sé gé nek bi zo nyí tá sa a ma gán -
vád lót terheli.

(2)870 A ma gán vád lót a sér tett jo ga in kí vül a vád kép vi -
se le té vel já ró jo gok illetik meg.

(3) Ha az ügy ben több sér tett van, a meg egye zé sük tõl
függ, hogy me lyi kük jár el ma gán vád ló ként. Meg egye zés
hi á nyá ban a ma gán vád lót a bíróság jelöli ki.

(4)871 Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a ma gán vád -
lók ki je löl he tik, hogy kö zü lük ki lát ja el a vád kép vi se le té -
vel já ró jo go kat. Meg egye zés hi á nyá ban a bí ró ság je lö li ki
azt a ma gán vád lót, aki a vád kép vi se le té re az el sõ fo kú bí -
ró sá gi el já rás ban jo go sult. A ki je lö lés az el sõ fo kú bí ró -
ság nak az ügy ér de mé ben ho zott ha tá ro za tá nak ki hir de té -
sé ig tart. Azt a ha tá ro za tot, amely el len e tör vény sze rint a
magánvádló fellebbezésre jogosult, valamennyi magán -
vád ló val közölni kell.

(5) A ma gán vád ló vi szon vád hi á nyá ban ta nú ként hall -
gat ha tó meg.

495. § (1) A ma gán vád lót a vád kép vi se le té vel já ró jo -
gok az ál ta la emelt vád te kin te té ben il le tik meg. Az el le ne
emelt vád (vi szon vád) ese tén a vád lott jo gai il le tik meg, és
kö te le zett sé gei ter he lik.

(2) A vi szon vád te kin te té ben a ma gán vád ló kép vi se lõ -
jét a vé dõ jog ál lá sa, a vád lott vé dõ jét a kép vi se lõ jog ál lá sa
il le ti meg, fel té ve, hogy a meg ha tal ma zá suk er re ki ter jed.

Az ügyész

496. §872 Az ügyész az ügy ira ta it a ma gán vá das el já rás -
ban is meg te kint he ti, és a tár gya lá son je len le het. Az
ügyész a vád kép vi se le tét a ma gán vád ló tól az el já rás bár -
mely sza ka szá ban át ve he ti, ez eset ben a ma gán vád lót a
sér tett jo gai il le tik meg. Ha az ügyész a vád kép vi se le té tõl
utóbb el áll, a vá dat is mét a ma gán vád ló kép vi se li. Az
ügyész ré szé re az íté le tet ak kor kell kéz be sí te ni, ha a vád
kép vi se le tét át vet te.

869 A Fe je zet szá mo zá sát XXII. Fe je zet rõl XXIII. Fe je zet re a 2006:
LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

870 A 494. § (2)–(3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 229. §-ának (1) be kez -
dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

871 A 494. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 229. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (4) be kez dés szá mo zá sát (5) be kez dés re mó do sí -
tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

872 A 496. § utol só mon da tát a 2002: I. tör vény 249. §-a ik tat ta be.
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Az el já rás meg in dí tá sá nak alap ja

497. § (1) Az el já rás fel je len tés re in dul meg. A fel je len -
tés ben elõ kell ad ni, hogy a fel je len tõ ki el len, mi lyen cse -
lek mény mi att és mi lyen bi zo nyí té kok alap ján ké ri a bün -
te tõ el já rás le foly ta tá sát. A fel je len tést a bí ró sá gon kell
írás ban vagy szó ban meg ten ni, a szó be li feljelentést jegy -
zõ könyv be kell foglalni.

(2) A nyo mo zó ha tó ság a hoz zá ér ke zett fel je len tést az
il le té kes bí ró ság nak kül di meg. Az ügyész a fel je len tést
ak kor kül di meg a bí ró ság nak, ha a vád kép vi se le tét nem
veszi át.

(3)873 Köl csö nö sen el kö ve tett könnyû tes ti sér tés, rá gal -
ma zás vagy be csü let sér tés ese tén az egyik fél sé rel mé re
 elkövetett bûn cse lek mény mi att meg in dult el já rás ban a
321. § (1) be kez dé se sze rin ti ta nács ülé sig a má sik fél ab -
ban az eset ben is jo go sult a ma gán in dít vány elõ ter jesz té sé -
re, ha en nek ha tár ide je le járt, fel té ve, hogy a bün tet he tõ ség 
nem évült el. Vi szon vád eme lé sét nem zár ja ki, hogy az
ügyész a magánvádlótól a vád képviseletét átvette.

(4) A bí ró ság el bí rál ja a (3) be kez dés ben fel so rolt bûn -
cse lek mé nyek kel köl csö nö sen el kö ve tett be csü let sér tés
szabálysértését is.

498. § Ha a fel je len tés bõl a fel je len tett ki lé te vagy a
bûn cse lek mény nem ál la pít ha tó meg, a bí ró ság fel hív hat ja
a fel je len tõt, hogy írás ban pon to sít sa a fel je len tést, elõ ké -
szí tõ ülést tarthat, nyomozást rendelhet el.

Nyo mo zás a ma gán vá das el já rás ban

499. § (1) Nyo mo zást a bí ró ság vagy az ügyész ren del -
het el.

(2)874 A bí ró ság nyo mo zást ren del el, ha a fel je len tett
cse lek mény el kö ve tõ jé nek sze mé lye, sze mé lyi ada tai vagy 
tar tóz ko dá si he lye is me ret len, to váb bá ha bi zo nyí tá si esz -
kö zök fel ku ta tá sa szük sé ges. A nyo mo zás ha tár ide jét leg -
fel jebb két hó nap ban a bí ró ság ha tá roz za meg, és azt két -
szer, egyen ként leg fel jebb két hó nap pal meg hosszab bít -
hat ja. A bí ró ság a nyo mo zást el ren de lõ vég zést és az ira to -
kat megküldi a nyomozó hatóságnak. A nyomozást a rend -
õr ség végzi.

(3) Az ügyész nyo mo zást ren del het el, ha a vád kép vi se -
le tét a sze mé lyes meg hall ga tás ra idé zés [502. § (1) bek.]
ki bo csá tá sa elõtt átveszi.

500. § (1) A bí ró ság ál tal el ren delt nyo mo zás el vég zé se
után az ira to kat a bí ró ság nak vissza kell küldeni.

873 A 497. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
250. §-a ik tat ta be.

874 A 449. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 230. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Ha az is me ret len el kö ve tõ ki lé te a nyo mo zás ada tai
alap ján sem volt meg ál la pít ha tó, er rõl a nyo mo zást el ren -
de lõ bí ró sá got értesíteni kell.

(3) Ha a bí ró ság ál tal el ren delt nyo mo zás so rán a fel je -
len tõ a fel je len tést vissza von ta, az ad dig ke let ke zett ira to -
kat és a fel je len tés vissza vo ná sá ra vo nat ko zó nyi lat ko za tot 
a bíróságnak vissza kell küldeni.

(4) A (2) és (3) be kez dés ese tén a bí ró ság az el já rást
meg szün te ti.

Ha tá ro zat sze mé lyes meg hall ga tás nél kül

501. § (1) A bí ró ság az ira to kat meg kül di az ügyész -
nek, ha

a) a fel je len tés és az ira tok alap ján olyan bûn cse lek -
mény lát szik meg ál la pít ha tó nak, amely mi att a vá dat az
ügyész képviseli,

b) szük sé ges nek tart ja, hogy az ügyész a vád kép vi se le -
té nek át vé te lét meg fon tol ja,

c) az ügyész a vád kép vi se le tét a sze mé lyes meg hall ga -
tás ra idé zés ki bo csá tá sa elõtt átvette.

(2) A bí ró ság, ha ez a fel je len tés és az ira tok tar tal ma
alap ján le het sé ges, ha tá roz az át té tel rõl, az el já rás fel füg -
gesz té sé rõl és az el já rás megszüntetésérõl.

(3)875 Az (1) be kez dés a) pont ja ese tén az ügyész a nyo -
mo zást el ren de li. Nem kell el ren del ni a nyo mo zást, ha a
174. § (1) be kez dé sé nek c)–f) pont já ban meg ha tá ro zott
körülmény áll fenn.

(4)876 Ha az ügyész az (1) be kez dés a) pont ja alap ján el -
ren delt nyo mo zás ered mé nye ként köz vád ra ül dö zen dõ
bûn cse lek ményt nem ál la pít meg, és a vád kép vi se le tét
nem ve szi át, az ira to kat vissza kül di a bí ró ság hoz. A bí ró -
ság – ha en nek fel té te lei fenn áll nak – a sér tet tet ér te sí ti,
hogy pót ma gán vád ló ként fel lép het. A sér tett pót ma gán -
vád ló kén ti fel lé pé sé re vo nat ko zó, a 312. § (1) be kez dé se
sze rin ti határidõt a bíróság értesítésének kézbesítésétõl
kell számítani.

A sze mé lyes meg hall ga tás

502. § (1) Ha a 498. és az 501. §-ban fel so rolt in téz ke dé -
sek nek nincs he lye, a bí ró ság a fel je len tet tet és a fel je len tõt 
sze mé lyes meg hall ga tás ra idé zi, és ülést tart. A vé dõt és a
fel je len tõ kép vi se lõ jét er rõl ér te sí ti. Ha az ügy ben több
sér tett van, a sze mé lyes meg hall ga tás ra valamennyi sértet -
tet meg kell idézni.

875 Az 501. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 251. §-a ik tat ta be.
876 Az 501. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 231. §-a ik tat ta be. A ren -

del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2) Az idé zés ben a fel je len tõt (sér tet tet) fi gyel mez tet ni
kell ar ra, hogy a kel lõ en ki nem men tett el ma ra dá sát a bí -
ró ság a vád el ej té sé nek te kin ti. A fel je len tet tet a fel je len tõ
ne vé re és a bûn cse lek mény lényegére utalással kell meg -
idéz ni.

(3) A sze mé lyes meg hall ga tá son, ha a fel je len tett kül -
föl di, az ál la má nak kon zu li tiszt vi se lõ je is jelen lehet.

(4) A sze mé lyes meg hall ga tás meg kez dé se kor a bí ró ság 
meg ál la pít ja a fel je len tõ és a fel je len tett sze mély azo nos sá -
gát, is mer te ti a fel je len tés lé nye gét, és – ha an nak fel té te lei 
fenn áll nak – fi gyel mez te ti a fel je len tet tet a vi szon vád le -
he tõ sé gé re. Ezt kö ve tõ en megkísérli a feljelentõ és a
feljelentett kibékítését.

(5) Ha a bé kí tés ered mény te len, a bí ró ság fel ve szi a fel -
je len tett sze mé lyi ada ta it, majd kér dést in téz hoz zá, hogy a 
fel je len tés ben fog lal ta kat be is me ri-e, és vé de ke zé sé nek
alá tá masz tá sá ra mi lyen bi zo nyí tá si esz kö zö ket je löl meg.
Szük ség ese tén meg ál la pít ja, hogy me lyik sér tett jár el
magánvádlóként, illetõleg kijelöli a magánvádlót.

(6) Ha a fel je len tett vi szon vá dat emel, a bí ró ság a fel je -
len tõt fel je len tett ként is meg hall gat hat ja.

(7) A bí ró ság fel hív ja a fel je len tõt, to váb bá vi szon vád
ese té ben a fel je len tet tet a bi zo nyí tá si esz kö zök és an nak
meg je lö lé sé re, hogy az egyes bi zo nyí tá si esz kö zök mely
té nyek bi zo nyí tá sá ra szol gál nak. Erre tizenöt napos ha tár -
idõt adhat.

503. § (1) A sze mé lyes meg hall ga tás ról jegy zõ köny vet
kell ké szí te ni.

(2)877 A bí ró ság nak az 501-502. §-ban meg ha tá ro zott te -
en dõ it – a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – ül nök
vagy bí ró sá gi tit kár is el lát hat ja, és jo go sult az 504. §
(1) be kez dé se sze rin ti határozat meghozatalára is.

(3)878 Az ül nök vagy bí ró sá gi tit kár az el já rást
a) a 266. § (9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott oko kon kí -

vül más ok ból nem füg geszt he ti fel;
b) a 267. § (1) be kez dé sé nek a), g) és h) pont ja alap ján,

va la mint c) pont ja sze rin ti, a tör vény ben meg ha tá ro zott
egyéb bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok mi att nem szün tet -
he ti meg.

Ha tá ro zat a sze mé lyes meg hall ga tás alap ján

504. § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha a fel je -
len tõ

a) a sze mé lyes meg hall ga tá son nem je lent meg, és ma -
gát elõ ze te sen, ala pos ok kal, ha la dék ta la nul nem men tet te
ki, vagy azért nem volt idéz he tõ, mert a lak cí mé nek meg -
vál to zá sát nem jelentette be,

b) a fel je len tést vissza von ta.

877 Az 503. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 232. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

878 Az 503. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 232. §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) A bí ró ság a sze mé lyes meg hall ga tá son min den
olyan kér dés ben ha tá roz hat, amely re a sze mé lyes meg hall -
ga tás elõtt jogosult.

(3) Az (1) be kez dés ese té ben a vi szon vád alap ján in dult
el já rást is meg kell szün tet ni, fel té ve, hogy a ma gán in dít -
vány elõ ter jesz té sé nek ha tár ide je a sze mé lyes meg hall ga -
tás napjáig már lejárt.

Fel leb be zés a tár gya lás elõ ké szí té se so rán ho zott
ha tá ro za tok és in téz ke dé sek el len

505. § Nincs he lye fel leb be zés nek
a) a nyo mo zás el ren de lé se,
b) a sze mé lyes meg hall ga tás ra idé zés, il le tõ leg az er rõl

szó ló értesítés,
c) a ma gán vád ló ki je lö lé se mi att,
d) az 501. § (1) be kez dé se sze rin ti in téz ke dés ellen.

A tár gya lás ki tû zé se

506. § A ma gán vád lót az idé zés ben fi gyel mez tet ni kell
ar ra, hogy a kel lõ en ki nem men tett el ma ra dá sát a bí ró ság a 
vád el ej té sé nek te kin ti, fel té ve, hogy a kép vi se le té rõl nem
gon dos ko dik.

A tár gya lá son részt ve võ sze mé lyek

507. § Ha a ma gán vád ló a tár gya lá son nem je le nik meg,
és ma gát ala pos ok kal, elõ ze te sen, ha la dék ta la nul nem
men tet te ki, il le tõ leg õt azért nem le he tett meg idéz ni, mert
lak cí mé nek meg vál to zá sát nem je len tet te be, úgy kell te -
kin te ni, hogy a vádat elejtette.

A tár gya lás ve ze té se és rend jé nek fenn tar tá sa

508. § Ha a ma gán vád lót a tár gya lás ról rend za va rás
 miatt ki uta sít ják, il le tõ leg ki ve ze tik, leg ké sõbb a bi zo nyí -
tá si el já rás be fe je zé se elõtt is mer tet ni kell ve le a tá vol lé té -
ben le foly ta tott bi zo nyí tást. A ma gán vád ló kép vi se lõ jé nek 
ki uta sí tá sa ese tén a tár gya lást a rend za va ró költ sé gé re el
kell napolni, ha a magánvádló a tárgyaláson nincs jelen.

A tár gya lás

509. § (1) A tár gya lá son a bí ró ság is mer te ti a vád, il le tõ -
leg a vi szon vád lé nye gét, ha a ma gán vád ló nak nincs kép -
vi se lõ je, il let ve a vád lott nak nincs védõje.

(2) A tár gya lá son a bí ró ság hall gat ja ki a vád lot tat és a
ta nút, il le tõ leg hall gat ja meg a szak ér tõt. A vád lot tat a ma -
gán vád ló tá vol lé té ben kell ki hall gat ni.
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A vád el ej té se és el ál lás a vád kép vi se le té tõl

510. § (1)879 A ma gán vád ló a vád el ej té sét nem kö te les
in do kol ni. Az 504. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a tár gya -
lá son is irány adó. A ma gán vád ló a meg is mé telt el já rás ban
is elejtheti a vádat.

(2) Ha az ügyész a vád kép vi se le tét a ma gán vád ló tól
vet te át, a vá dat nem ejt he ti el, de a vád kép vi se le té tõl el -
áll hat. Ha a ma gán vád ló je len van, a tár gya lást foly tat ni
kell, el len ke zõ eset ben a bí ró ság a tár gya lás el na po lá sá val
egy ide jû leg új tár gya lást tûz ki, a ma gán vád lót pe dig
értesíti, hogy a vádat ismét õ képviseli.

Az el já rást meg szün te tõ vég zés

511. § (1) A bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha a ma -
gán vád ló a tár gya lá son a vá dat el ej tet te, il le tõ leg a mu lasz -
tá sát vád el ej tés nek kell te kin te ni (507. §). Az 504. §
(3) be kez dé se ezek ben az esetekben is irányadó.

(2) A rö vi dí tett jegy zõ könyv nek [252. § (5) bek.] tar tal -
maz nia kell a vád lott nak azt az eset le ges nyi lat ko za tát,
amely a ma gán vád lót a vád el ej té sé re in dí tot ta, va la mint a
ma gán vád ló nak a vád el ej té sé re vonatkozó kijelentését.

A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás

512. § (1)880 Az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len a ma -
gán vád ló a vád lott ter hé re je lent het be fellebbezést.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság az ira to kat köz vet le nül ter jesz ti 
fel a má sod fo kú bírósághoz.

(3) A bí ró ság a ma gán vád lót a tár gya lás ra idé zi, ha je -
len lé tét szük sé ges nek tart ja. Egyéb ként a ma gán vád lót a
tár gya lás ról értesíteni kell.

(4) A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ta -
nács ülé sen ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já rást meg szün -
te ti, ha ezt a ma gán vád ló a ha tá ro zat ho za tal cél já ból tar -
tan dó ta nács ülé sig in dít vá nyoz za. Az 504. § (3) bekezdése 
ez esetben is irányadó.

(5)881 Ha az ügy ben több ma gán vád ló van, a 494. §
(4) be kez dé sét a má sod fo kú bí ró sá gi el já rás ban is meg fe -
le lõ en al kal maz ni kell. A má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú
bí ró ság ha tá ro za tá nak azt a ré szét bí rál ja fe lül, ame lyet
bármely magánvádló fellebbezése érint.

879 Az 510. § (1) be kez dé sé nek har ma dik mon da tát a 2002: I. tör vény
252. §-a ik tat ta be.

880 Az 512. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 233. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

881 Az 512. § (5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 233. §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

A har mad fo kú bí ró sá gi el já rás882

513. § (1) A má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len a ma -
gán vád ló a vád lott ter hé re je lent het be fellebbezést.

(2) A má sod fo kú bí ró ság az ira to kat köz vet le nül ter jesz -
ti fel a har mad fo kú bírósághoz.

(3) A har mad fo kú bí ró ság nyil vá nos ülé sén a ma gán -
vád ló rész vé te le kö te le zõ. Ha a ma gán vád ló nak nincs kép -
vi se lõ je, a ta nács el nö ke kép vi se lõt rendel ki részére.

A bûn ügyi költ ség vi se lé se

514. § (1) A 339. § (1) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset -
ben a bûn ügyi költ sé get a ma gán vád ló vi se li, ha azon ban a
bün te tõ el já rást a Btk. 32. §-ának a) vagy c) pont ja sze rin ti
bün tet he tõ sé get meg szün te tõ ok ból szün tet ték meg, a 74. § 
(1) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott bûn ügyi
költ sé get az ál lam vi se li. A 339. § (2) be kez dé se al kal ma -
zá sá nak ak kor is he lye van, ha a bí ró ság az el já rást az
504. § (1) be kez dé sé nek b) pont ja, az 510. § (1) be kez dé sé -
nek elsõ mondata, illetõleg az 512. § (4) bekezdése alapján 
szüntette meg.

(2) A má sod fo kú bí ró ság a ma gán vád lót a má sod fo kú
el já rás ban fel me rült bûn ügyi költ ség vi se lé sé re kö te le zi,
ha az el sõ fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len egye dül a ma gán -
vád ló fel leb be zett, és a má sod fo kú bíróság a határozatot
helybenhagyja.

(3) Vi szon vád ese té ben a bí ró ság úgy is ren del kez het,
hogy a ma gán vád ló és a vi szon vád ló az ál ta la elõ le ge zett
bûn ügyi költséget viseli.

(4)883 Ha a má sod fo kú bí ró ság ha tá ro za ta el len ki zá ró -
lag a ma gán vád ló je len tett be fel leb be zést, és az nem ve ze -
tett ered mény re, a har mad fo kú el já rás ban fel me rült bûn -
ügyi költséget a magánvádló viseli.

(5) Ha a bûn ügyi költ sé get a ma gán vád lók vi se lik, a vá -
dat el ej tõ ma gán vád lót az el já rás ban va ló rész vé te lé hez
iga zo dó an kell a bûn ügyi költ ség ará nyos ré szé nek megfi -
ze té sé re kötelezni.

A per újí tá si in dít vány

515. § (1) A ma gán vád ló csak ak kor ter jeszt het elõ per -
újí tá si in dít ványt, ha a ter hel tet fel men tet ték, vagy az el já -
rást megszüntették.

(2) A per újí tá si in dít ványt köz vet le nül a bí ró ság nál kell
elõ ter jesz te ni. Ha a per újí tá si in dít vány olyan bûn cse lek -
mény meg ál la pí tá sá ra irá nyul, amely mi att a vá dat az ügyész 
kép vi se li, az ügyész nyi lat ko za tát is be kell sze rez ni.

882 Az 513. §-t és a meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 234. §-a ik tat ta
be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

883 Az 514. § (4)–(5) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 235. §-a ik tat ta be.
A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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XXIV. Fe je zet884

A BÍRÓSÁG ELÉ ÁLLÍTÁS

516. § A bí ró ság elé ál lí tás ese tén e tör vény ren del ke zé -
se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

A bí ró ság elé ál lí tás fel té te lei

517. § (1) Az ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö -
ve té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé  ál lít -
hatja, ha

a)885 a bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság -
vesz tés nél nem sú lyo sabb bün te tést ren del,

b) az ügy meg íté lé se egy sze rû,
c) a bi zo nyí té kok ren del ke zés re áll nak,
d) a ter hel tet tet ten ér ték, vagy a bûn cse lek mény el kö ve -

té sét be is mer te.
(2) Ha a bí ró ság elé ál lí tás (1) be kez dés a)–c) pont já ban

meg ha tá ro zott fel té te lei fenn áll nak, tet ten érés ese tén az
ügyész a ter hel tet a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl szá mí -
tott ti zen öt na pon be lül bí ró ság elé ál lít ja.

(3)886 A ma gán vád ló, il le tõ leg a pót ma gán vád ló a ter -
helt bí ró ság elé ál lí tá sát nem in dít vá nyoz hat ja.

Nyo mo zás és vád eme lés

518. § (1) Ha a bí ró ság elé ál lí tás fel té te lei fenn áll nak,
és az ügyész a gya nú sí tot tat bí ró ság elé kí ván ja ál lí ta ni,
köz li a gya nú sí tot tal, hogy mely bûn cse lek mény mi att, mi -
lyen bi zo nyí té kok alap ján ál lít ja bí ró ság elé.

(2) Az ügyész ha la dék ta la nul gon dos ko dik ar ról, hogy a 
gya nú sí tott vé dõt ha tal maz has son meg, ha a gya nú sí tott -
nak nincs vé dõ je, vé dõt ren del ki. Ha a ter helt õri zet ben
van, gon dos ko dik ar ról, hogy a vé dõ a ter helt tel a tár gya lás 
elõtt be szél hes sen.

519. § (1)887 Az ügyész ha la dék ta la nul ér te sí ti a bí ró sá -
got, ha a vád lot tat bí ró ság elé kí ván ja ál lí ta ni, eb ben az
eset ben a bí ró ság nyom ban ki tû zi a tárgyalás határnapját.

(2)888 A bí ró ság elé ál lí tás elõtt el ren delt sze mé lyi sza -
bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer in téz ke dés a bí -
ró ság elé ál lí tás nap ján tar tott tár gya lás be fe je zé sé ig tart.
Ha a bí ró ság az ira to kat az ügyész hez vissza kül di, az
ügyész in dít vá nyá ra az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint ha tá roz
a sze mé lyi sza bad sá got elvonó vagy kor lá to zó kény szer in -
téz ke dé sek rõl.

884 A Fe je zet szá mo zá sát XXIII. Fe je zet rõl XXIV. Fe je zet re a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

885 Az 517. § (1) be kez dé sé nek a) pont ja a 2006: LI. tör vény 236. §-ával
meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

886 Az 517. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 253. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

887 Az 519. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 254. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

888 Az 519 § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a a 2006: LI. tör vény
237. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

520. § Az ügyész a vád lot tat a nyo mo zó ha tó ság köz re -
mû kö dé sé vel vagy egyéb mó don a bí ró ság elé ál lít ja, a vé -
dõt rö vid úton meg idé zi, és biz to sít ja, hogy a bi zo nyí tá si
esz kö zök a tár gya lá son ren del ke zés re áll ja nak. Gon dos ko -
dik to váb bá ar ról, hogy a tár gya lá son je len le gye nek, akik -
nek a rész vé te le kö te le zõ, il let ve je len le hes se nek, akik nek 
a rész vé te le nem kö te le zõ.

Tár gya lás elõ ké szí té se

521. § Bí ró ság elé ál lí tás ese tén a XII. Fe je zet ren del ke -
zé sei nem al kal maz ha tók.

Az el sõ fo kú bí ró sá gi tár gya lás

522. § (1) A tár gya lá son az ügyész és a vé dõ rész vé te le
kö te le zõ.

(2) Az ügyész a tár gya lás meg kez dé se elõtt – ha ez ko -
ráb ban nem tör tént meg – az ira to kat és a tár gyi bi zo nyí tá si 
esz kö zö ket a bí ró ság nak át ad ja, ezt kö ve tõ en a vá dat
szóban terjeszti elõ.

(3)889 A vád elõ ter jesz té se után a bí ró ság az ira to kat az
ügyész nek vissza kül di, ha a bûn cse lek mény el kö ve té sé tõl
a bí ró ság elé ál lí tá sig több mint ti zen öt nap telt el, a bûn -
cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél sú -
lyo sabb bün te tést ren del, vagy a bi zo nyí tá si eszközök nem 
állnak rendelkezésre.

523. § (1) A vád lot tat és a ta nút a ta nács el nö ke  hall -
gatja ki.

(2)890 A bí ró ság a tár gya lást egy al ka lom mal, leg fel jebb
nyolc nap ra el na pol hat ja. Ha a tár gya lá son fel vett bi zo nyí -
tás ered mé nyé nek meg fe le lõ en – to váb bi bi zo nyí tá si esz -
kö zök fel ku ta tá sa ér de ké ben – az ügyész meg ke re sé se
szük sé ges, és ezért a tár gya lás nyolc na pon be lül nem foly -
tat ha tó, il le tõ leg újabb el na po lás szükséges, a bíróság az
iratokat visszaküldi az ügyésznek.

524. § A vád ki ter jesz té sé nek ak kor van he lye, ha a bí ró -
ság elé ál lí tás fel té te lei a ki ter jesz tett vád sze rin ti bûn cse -
lek mény re is fenn áll nak. Egyéb ként a bí ró ság az ira to kat
visszaküldi az ügyésznek.

525. § Az ira tok nak az ügyész hez va ló vissza kül dé se
mi att fel leb be zés nek nincs helye.

889 Az 522. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 238. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

890 Az 523. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 239. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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XXV. Fe je zet891

ELJÁRÁS A TÁVOLLÉVÕ TERHELTTEL
SZEMBEN

526. § Tá vol lé võ ter helt tel szem be ni el já rás ese tén e tör -
vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel
kell alkalmazni.

Nyo mo zás és vád eme lés az is me ret len he lyen 

tar tóz ko dó ter helt tel szem ben892

527. § (1) A nyo mo zás nak nem aka dá lya, hogy a ter helt
is me ret len he lyen tar tóz ko dik; eb ben az eset ben a tar tóz -
ko dá si he lyé nek fel ku ta tá sa iránt kell in téz ked ni [73. §
(1)–(3) bek.], és gon dos kod ni kell a bi zo nyí tá si esz kö zök
felderítésérõl és biztosításáról. 

(2) Sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
mi att in dult nyo mo zás so rán – ha a ter helt tar tóz ko dá si he -
lyé nek fel ku ta tá sa iránt tett más in téz ke dés nem ve ze tett
ered mény re – el fo ga tó pa ran csot kell ki bo csá ta ni, ez zel
egy ide jû leg a ter helt ré szé re, ha nincs meghatalmazott
védõje, védõt kell kirendelni.

(3) A sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény
mi att in dult nyo mo zást követõen, ha 

a) az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa a nyo mo zás ira ta i nak
ügyész hez tör té nõ meg kül dé sé ig [193. § (5) bek.] nem ve -
ze tett eredményre, 

b) meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy a gya nú sí tott meg -
szö kött, vagy a nyo mo zó ha tó ság, il le tõ leg az ügyész elõl
elrejtõzött,

c) a nyo mo zás ada tai alap ján a vád eme lés nek nincs aka -
dá lya, és

d) azt a bûn cse lek mény sú lya vagy az ügy meg íté lé se in -
do kol ja,

az ügyész vá dat emel.

(4) A vád irat nak a 217–218. §-ban meg ha tá ro zot tak
mel lett tar tal maz nia kell a (3) be kez dés ben fel so rolt kö rül -
mé nyek rész le tes le írá sát, és azt az in dít ványt, hogy a bí ró -
ság az is me ret len he lyen tar tóz ko dó vád lot tal szemben
folytassa le az eljárást.

(5) A ter helt nek hir det mé nyi úton [70. § (5)–(6) bek.]
kéz be sí tett hi va ta los ira tot a vé dõ jé nek is kéz be sí te ni kell.

(6) Ha a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö rül mé nyek
nem áll nak fenn, az ügyész a nyo mo zást fel füg gesz ti
[188. § (1) bek. a) pont].

891 A Fe je zet szá mo zá sát XXIV. Fe je zet rõl XXV. Fe je zet re a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

892 Az al cí met be ik tat ta és az 527. § szö ve gét meg ál la pí tot ta a 2004:
CXXXII. tör vény 4. §-a.

A bí ró ság el já rá sa az is me ret len he lyen tar tóz ko dó
vád lot tal szem ben

528. §893 (1)894 A bí ró ság az is me ret len he lyen tar tóz ko -
dó vád lot tal szem ben az er re irá nyu ló ügyé szi in dít vány ra
jár el. A ma gán vád ló, il le tõ leg a pót ma gán vád ló az is me -
ret len he lyen tar tóz ko dó vád lot tal szem ben a bí ró sá gi el já -
rást nem in dít vá nyoz hat ja.

(2) Ha az ügyész a tár gya lás nak a vád lott tá vol lé té ben
va ló meg tar tá sát in dít vá nyoz ta, és a vád lott tar tóz ko dá si
he lye a tár gya lás meg kez dé se elõtt is mert té vá lik, a bí ró -
ság ér te sí ti az ügyészt, és a vád lot tal szem ben szük ség ese -
tén sze mé lyi sza bad sá got el vo nó vagy kor lá to zó kény szer -
in téz ke dést ren del el.

(3)895 A bí ró ság to váb bi el já rá sá ra a XII–XIII. Fe je zet
ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

529. § (1)896 Ha a vád lott tar tóz ko dá si he lye a vád eme -
lést kö ve tõ en vált is me ret len né, és meg ala po zot tan fel te -
he tõ, hogy a vád lott meg szö kött vagy el rej tõ zött, a bí ró ság
a sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény mi att
in dult el já rás ban az el já rás fel füg gesz té se nélkül elfo ga tó -
pa ran csot bocsát ki.

(2)897 Ha az el fo ga tó pa rancs ki bo csá tá sa hat van na pon
be lül nem ve ze tett ered mény re, a bí ró ság er rõl az ügyészt
tá jé koz tat ja. Ha az ügyész in do kolt nak tart ja, hogy a tár -
gya lást a vád lott tá vol lé té ben tart sák meg, il le tõ leg foly -
tas sák, a bí ró ság tá jé koz ta tá sá tól szá mí tott tizenöt napon
belül erre indítványt tesz.

(3) Ha a vád lott ér de ké ben ko ráb ban nem járt el vé dõ, az 
ügyész a (2) be kez dés sze rin ti in dít vá nyá ban vé dõ ki ren -
de lé sét is in dít vá nyoz za. A tár gya lást a ko ráb bi tár gya lás
anya gá nak ismertetésével kell folytatni.

(4) Ha az ügyész nem tesz in dít ványt ar ra, hogy a tár -
gya lást a vád lott tá vol lé té ben foly tas sák, a ta nács el nö ke
az el já rást felfüggeszti.

(5)898 Az (1)–(4) be kez dés ben fog lal ta kat meg fe le lõ en
al kal maz ni kell a má sod fo kú és a har mad fo kú bí ró sá gi el -
já rás ban is.

530. § (1) A vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lá son az
ügyész és a vé dõ rész vé te le kö te le zõ.

(2)899 A vád lott nak hir det mé nyi úton kéz be sí tett hi va ta los
ira tot [70. § (5)–(6) bek.] a vé dõ jé nek is kéz be sí te ni kell.

893 Az 528. § (1) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 256. §-a ik tat ta be, és egy -
ide jû leg az 528. § ere de ti ren del ke zé sé nek je lö lé sét (2) be kez dés re mó do sí -
tot ta.

894 Az 528. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát az Al kot mány bí ró ság
14/2204. (V. 7.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

895 Az 528. § (3) be kez dé sét a 2004: CXXXII. tör vény 5. §-a ik tat ta be.
896 Az 529. § (1) be kez dé se a 2004: CXXXII. tör vény 6. §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
897 Az 529. § (2) be kez dé se a 2004: CXXXII. tör vény 6. §-ának (2) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
898 Az 529. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 257. §-a ik tat ta be, szö ve gét 

a 2006: LI. tör vény 240. §-a ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1.
nap ján lép ha tály ba.

899 Az 530. § (2) be kez dé se a 2004: CXXXII. tör vény 7. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.
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531. §900 (1) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek
az el sõ fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak meg ho za ta la
elõtt ered mény re ve zet tek, a bí ró ság a tár gya lást a ko ráb bi
tár gya lás anya gá nak is mer te té sé vel foly tat ja, szük ség ese -
tén a bi zo nyí tá si el já rást új ra meg nyit ja (320. §).

(2) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek az el sõ
fo kú bí ró ság ügy dön tõ ha tá ro za tá nak meg ho za ta la után
ve zet tek ered mény re, a vád lott a fel leb be zés re nyit va ál ló
ha tár idõn be lül, a fel leb be zés be je len té se he lyett az el sõ
fo kú bí ró ság nál indítványozhatja a tárgyalás  megismét -
lését. 

(3) A tár gya lás meg kez dé se után a bí ró ság is mer te ti a
vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás alap ján ho zott ha tá ro -
za tát és a vád lott nak a tár gya lás meg is mét lé sé re irá nyu ló
in dít vá nyát. A meg is mé telt tár gya lá son a ta nú újabb ki -
hall ga tá sa, il le tõ leg a szak ér tõ újabb meg hall ga tá sa he lyett 
a bí ró ság elõtt ko ráb ban tett val lo más ról, il le tõ leg a ko ráb -
ban elõ ter jesz tett szak vé le mény rõl ké szült jegy zõ köny vet
fel le het olvasni. A tárgyalásra egyébként a XIII. Fejezet
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A bí ró ság a meg is mé telt tár gya lás ered mé nyé tõl
füg gõ en a vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás alap ján ho -
zott ha tá ro za tát ha tály ban tart ja, vagy ha tá lyon kí vül he -
lye zi, és új határozatot hoz.

(5) Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek a má sod -
fo kú bí ró sá gi el já rás ban ve zet tek ered mény re, a má sod fo -
kú bí ró ság tár gya lást tûz ki, és azon a vád lot tat ki hall gat ja,
va la mint – ha szük sé ges – a vád lott ál tal in dít vá nyo zott to -
váb bi bi zo nyí tást vesz fel. A má sod fo kú bí ró ság az el já rás
ered mé nyé tõl füg gõ en az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét hely -
ben hagy ja, meg vál toz tat ja, vagy hatályon kívül helyezi, és 
az elsõ fokú bíróságot új eljárásra utasítja.

(6)901 Ha a vád lott fel ku ta tá sá ra tett in téz ke dé sek a har -
mad fo kú bí ró sá gi el já rás ban ve zet tek ered mény re, a har -
mad fo kú bí ró ság az el sõ és a má sod fo kú bí ró ság íté le tét
ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el sõ fokú bíróságot új  el já -
rásra utasítja.

(7) Ha a ter helt tar tóz ko dá si he lye a jog erõs ha tá ro zat
meg ho za ta la után vá lik is mert té, a ja vá ra per újí tá si in dít -
ványt lehet elõterjeszteni.

(8)902 Ha a sza bad lá bon lé võ vád lott a meg is mé telt el sõ
fo kú tár gya lás [(2) bek.] so rán is mé tel ten is me ret len hely -
re tá vo zik, a bí ró ság a vád lott tá vol lé té ben tar tott tár gya lás
alap ján ho zott ha tá ro za tát ér de mi vizs gá lat nél kül ha tá lyá -
ban tart ja. Erre a bíróság a vádlottat figyelmezteti.

900 Az 531. § a 2002: I. tör vény 258. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
901 Az 531. § (6) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 241. §-ának (1) be kez dé se 

ik tat ta be, egy ben az ad di gi (6) be kez dés a (7) be kez dés je lö lést kap ta. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

902 Az 531. § (8) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 241. §-ának (2) be kez dé se 
ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

El já rás a kül föl dön tar tóz ko dó ter helt tá vol lé té ben

532. § (1)903 Ha a ter helt kül föl dön tar tóz ko dik, és ki -
ada tá sá nak, vagy az eu ró pai el fo ga tó pa rancs904 alap ján
tör té nõ át adá sá nak nincs he lye, il le tõ leg ki ada tá sát vagy
az eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sát meg -
ta gad ták, és a bün te tõ el já rás át adá sá ra sem ke rült sor, az
ügyész a vád irat ban in dít vá nyoz hat ja, hogy a tárgyalást a
vádlott távollétében tartsák meg.

(2) Ha a bí ró sá gi el já rás ban ál la pít ják meg, hogy a kül -
föl dön tar tóz ko dó vád lott ki ada tá sá nak vagy az eu ró pai el -
fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sá nak nincs he lye, il -
le tõ leg ki ada tá sát vagy az eu ró pai el fo ga tó pa rancs alap ján 
tör té nõ át adá sát meg ta gad ták, és a bí ró ság a bün te tõ el já rás 
fel aján lá sát nem tart ja in do kolt nak, fel hív hat ja az ügyészt,
hogy kí ván ja-e in dít vá nyoz ni a tárgyalásnak a vádlott
távollétében történõ folytatását.

(3) Ha az is me ret len he lyen tar tóz ko dó vád lott tá vol lé -
té ben meg kez dett tár gya lás so rán ál la pít ják meg, hogy a
kül föl dön tar tóz ko dó vád lott ki ada tá sá nak vagy az eu ró pai 
el fo ga tó pa rancs alap ján tör té nõ át adá sá nak nincs he lye,
il le tõ leg a ki ada tá sát vagy az eu ró pai el fo ga tó pa rancs
alap ján tör té nõ át adá sát meg ta gad ták, és a bí ró ság a bün te -
tõ el já rás át adá sát nem tart ja in do kolt nak, a bíróság az
ügyész felhívása nélkül folytatja a tárgyalást.

(4) Ha az el já rást a kül föl dön tar tóz ko dó ter helt tel
szem ben foly tat ják, il let ve, ha a ter helt ha za tért, az
527-531. § ren del ke zé se it ér te lem sze rû en kell alkalmazni.

XXVI. Fe je zet905

LEMONDÁS A TÁRGYALÁSRÓL

533. § A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás 
ese tén e tör vény ren del ke zé se it az e fe je zet ben fog lalt el té -
ré sek kel kell alkalmazni.

534. § (1)906 A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra a nyolc
év nél nem sú lyo sabb sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ
bûn cse lek mény mi att in dí tott el já rás ban nyil vá nos ülé sen
ho zott íté let tel meg ál la pít hat ja a vád lott bû nös sé gét, és
bün te tést szab hat ki, ha a vád lott a tár gya lás hoz va ló jo gá -
ról le mond, és be is me rõ val lo mást tesz. A ma gán vád ló, il -
le tõ leg a pót ma gán vád ló a tár gya lás ról le mon dás alapján
folytatott eljárás lefolytatását nem indítványozhatja.

903 Az 532. § (1)–(3) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 93. §-ával meg ál -
la pí tott szö veg.

904 Lásd a 2003: CXXX. tör vény II. Fe je ze tét.
905 A Fe je zet szá mo zá sát XXV. Fe je zet rõl XXVI. Fe je zet re a 2006: LI.

tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

906 Az 534. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
260. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.
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(2)907 A tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás -
ban a Btk. 87/C., il le tõ leg a 85/A. §-ának ala pul vé te lé vel
meg ha tá ro zott mér té kû sza bad ság vesz tés szabható ki.

(3) A bí ró ság a pol gá ri jo gi igényt nem uta sít hat ja el.

Tár gya lás ról le mon dás együtt mû kö dõ ter helt
ese té ben908

534/A. § (1) Az zal szem ben, aki a bûn cse lek ményt bûn -
szer ve zet ben (Btk. 137. § 8. pont) kö vet te el, és a nyo mo -
zás so rán az ügy, il le tõ leg más bün te tõ ügy bi zo nyí tá sá hoz
hoz zá já rul va az ügyésszel, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság gal 
je len tõs mér ték ben együtt mû kö dött, de a nyo mo zás meg -
szün te té sé re bár mely ok ból nem ke rült sor, tár gya lás ról le -
mon dás nak nyolc évi sza bad ság vesz tés nél súlyosabban
büntetendõ bûncselekmény miatt is helye van.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott sze mély ese tén a
tár gya lás ról le mon dás alap ján foly ta tott el já rás ban a Btk.
98. §-a, va la mint a Btk. Ál ta lá nos Ré szé ben a bûn szer ve -
zet ben el kö ve tett bûn cse lek mény re elõ írt szi go rúbb ren -
del ke zé sek nem al kal maz ha tó ak. A bün te tést a Btk. 87/C.,
il le tõ leg a 85/A. §-ának ala pul vé te lé vel kell ki szab ni. Ha a
bûn cse lek mény re a tör vény nyolc évi sza bad ság vesz tés nél 
sú lyo sabb bün te tést rendel, a büntetést e büntetési té tel ke -
ret között kell kiszabni.

Az ügyész el já rá sa

535. §909 (1) Az ügyész az ügy kö rül mé nye i nek, így kü -
lö nö sen a ter helt sze mé lyé nek és az el kö ve tett bûn cse lek -
mény nek fi gye lem be vé te lé vel a vád irat ban in dít vá nyoz -
hat ja az ügy nyil vá nos ülé sen va ló el bí rá lá sát, ha a ter helt

a) a nyo mo zás so rán a bû nös sé gé re is ki ter je dõ be is me -
rõ val lo mást tett, és

b) kez de mé nye zi az ügy nyil vá nos ülé sen va ló  elbírá -
lását.

(2) A ter hel tet a tár gya lás ról le mon dás le he tõ sé gé rõl és
an nak kö vet kez mé nye i rõl az ügyész a vád eme lést meg elõ -
zõ en tá jé koz tat ja. A tá jé koz ta tást és a ter helt nyi lat ko za tát
jegy zõ könyv be kell fog lal ni. Az ügyész a tá jé koz ta tás ról
ké szült jegy zõ köny vet a nyo mo zá si ira tok ré sze ként ak kor 
csa tol hat ja a vád irat bí ró sá gi pél dá nyá hoz, ha a terhelt
kezdeményezte az ügy nyilvános ülésen való elbírálását.

(3) A nyo mo zás so rán be is me rõ val lo mást nem tett ter -
helt a nyo mo zás be fe je zé se után, de leg ké sõbb a vád irat
kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül az ügyész nél
kez de mé nyez he ti, hogy az ügyész in dít vá nyoz za az ügy
nyilvános ülésen való elbírálását.

907 Az 534. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 260. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

908 Az al cí met és az 534/A. §-t a 2002: I. tör vény 261. §-a ik tat ta be.
909 Az 535. § a 2002: I. tör vény 262. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(4) Ha az ügyész a kez de mé nye zés sel egyet ért, a ter hel -
tet meg hall gat ja, és köz li a ter helt tel, hogy a kez de mé nye -
zést el fo gad ta. Eb ben az eset ben az ügyész ha la dék ta la nul
in dít ványt tesz a bí ró ság nak az ügy nyil vá nos ülé sen va ló
el bí rá lá sá ra. A ter helt ré szé re – ha nincs vé dõ je – vé dõt
ren del ki, és gon dos ko dik ar ról, hogy a védõ a nyomozás
iratait megismerhesse.

(5) Ha az ügyész az ügy nyil vá nos ülé sen va ló el bí rá lá -
sát nem in dít vá nyoz za, a ter helt kez de mé nye zé sé rõl a bí -
ró sá got nem tá jé koz tat hat ja, az ez zel össze füg gés ben ke -
let ke zett ira to kat nem nyújthatja be a bírósághoz.

(6) Az ügyész az ügy nyil vá nos ülé sen va ló el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó in dít vá nyát nem von hat ja vissza. Ha az ügyész
az ülés ered mé nyé hez ké pest úgy lát ja, hogy a vád lott sú -
lyo sabb bûn cse lek mény ben bû nös, vagy más bûn cse lek -
mény ben is bû nös, in dít vá nyoz za az ügy tárgyalásra  uta -
lását.

A bí ró ság el já rá sa

536. § (1) A tár gya lás ról le mon dás ese tén a bí ró ság
egyes bí ró ként jár el, és nyil vá nos ülést tart. A nyil vá nos
ülé sen az ügyész és a vé dõ rész vé te le kötelezõ.

(2) A nyil vá nos ülés elõ ké szí té sé re a tár gya lás elõ ké szí -
té sé nek sza bá lyai irányadók.

537. § (1) A nyil vá nos ülé sen az ügyész is mer te ti a vá -
dat és az ügy nek a nyil vá nos ülé sen ala pu ló el bí rá lá sá ra
vo nat ko zó indítványát.

(2) A vád és az in dít vány is mer te té sét kö ve tõ en a bí ró -
ság tá jé koz tat ja a vád lot tat a tár gya lás ról le mon dás és a bí -
ró ság elõtt tett be is me ré se kö vet kez mé nye i rõl, kü lö nö sen
az 539. és az 541. §-ban foglalt rendelkezésekrõl.

(3) Ezt kö ve tõ en a bí ró ság a vád lot tat fel hív ja, hogy nyi -
lat koz zék, le mond-e a tár gya lás ról.

(4) A nyi lat ko zat meg té te le elõtt a bí ró ság le he tõ vé te -
szi, hogy a vád lott a vé dõ vel tanácskozzék.

(5) A bí ró ság a nyil vá nos ülést el ren de li, ha a vád lott a
tár gya lás ról le mond, és a bí ró ság e tény, az el já rás ira tai,
va la mint – szük ség ese tén – az ügyész hez, a vád lott hoz és
a vé dõ höz in té zett kér dé sek re adott vá la szok alap ján nem
lát ja aka dá lyát az ügy nyil vá nos ülé sen va ló el in té zé sé nek. 
Egyéb eset ben a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utalja. E vég -
zés ellen nincs helye fellebbezésnek.

538. § (1)910 A bí ró ság a vád lot tat a tár gya lás ról le mon -
dó nyi lat ko za ta után ki hall gat ja a vád tár gyá vá tett cse lek -
mé nyek rõl. Ha a vád lott a val lo más té telt meg ta gad ja, a bí -
ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja, e vég zés el len nincs he -
lye fel leb be zés nek. Er re a vád lot tat a ki hall ga tás meg kez -
dé se elõtt figyelmeztetni kell.

910 Az 538. § (1) és (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 263. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.
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(2) Ha a vád lott ki hall ga tá sát kö ve tõ en a bí ró ság úgy
íté li meg, hogy a vád lott be szá mí tá si ké pes sé ge, be is me ré -
sé nek ön kén tes sé ge vagy hi telt ér dem lõ sé ge iránt éssze rû
ké tely mu tat ko zik, to váb bá ha – az 535. § (3) be kez dé sé -
nek ese tét ki vé ve – a vád lott val lo má sa a nyo mo zás so rán
tett val lo má sá tól lé nye ge sen el tér, az ügyet tár gya lás ra
utal ja, e vég zés el len nincs he lye fel leb be zés nek. Ha a bí -
ró ság er re nem lát alapot, a vádlottat a büntetéskiszabási
körülményekre is kihallgatja.

(3) A vád lott ki hall ga tá sá nak be fe je zé se után az ügyész, 
ezt kö ve tõ en a vé dõ fel szó lal hat.

539. § (1) A bí ró ság a vád lott bû nös sé gét a be is me rõ
val lo má sá ra és a nyo mo zás ira ta i ra alapítja.

(2)911 Ha a vád tól el té rõ sú lyo sabb mi nõ sí tés lát szik
meg ál la pít ha tó nak, a bí ró ság az ügyet tár gya lás ra utal ja.
E vég zés el len nincs helye fellebbezésnek.

(3)912 A bû nös sé get meg ál la pí tó íté let in do ko lá sá ban a
258. § (3) be kez dé sé nek a)-c) pont já ban fog lal ta kon kí vül
a bün te tés ki sza bá si kö rül mé nyek és az al kal ma zott jog sza -
bá lyok meg je lö lé se mel lett ele gen dõ a tárgyalásról lemon -
dás tényére utalni.

540. § Ha az ügyész a nyil vá nos ülést az 535. § (2) be -
kez dé se alap ján in dít vá nyoz ta, és a bí ró ság a nyil vá nos
ülé sen az ügyet tár gya lás ra utal ta – fel té ve, hogy913 a tár -
gya lás meg tar tá sá nak nincs aka dá lya –, a bí ró ság a tár gya -
lást nyom ban meg tart ja. A tár gya lás ra a XIII. Fejezet
rendelkezései az irányadók.

A má sod fo kú bí ró sá gi el já rás914

541. § (1) A bû nös ség meg ál la pí tá sa, az 539. § sze rint
meg ál la pí tott, a vád dal egye zõ tény ál lás, va la mint a vád -
ira ti mi nõ sí tés sel egye zõ mi nõ sí tés mi att nincs helye fel -
leb be zés nek. 

(2) A fel leb be zés ben az (1) be kez dés kor lá tai kö zött le -
het új tényt ál lí ta ni és új bi zo nyí ték ra hivatkozni.

542. §915 (1) A má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zés sel meg -
tá ma dott íté let tény ál lá sá nak meg ala po zott sá gá ra, a bû -
nös ség meg ál la pí tá sá ra és a bûn cse lek mény mi nõ sí té sé re
vo nat ko zó ren del ke zé se it fe lül bí rál ja, de a bû nös ség meg -
ál la pí tá sa, az 539. § sze rint meg ál la pí tott, a vád dal egye zõ
tény ál lás, va la mint a vád ira ti mi nõ sí tés sel egye zõ mi nõ sí -

tés ese tén az el sõ fo kú íté le tet ak kor vál toz tat hat ja meg, ha
a ter helt fel men té sé nek vagy az el já rás meg szün te té sé nek
van he lye, il le tõ leg – az el sõ fo kú íté let ben meg ál la pí tott
mi nõ sí tés meg vál toz ta tá sa foly tán – lé nye ge sen eny hébb
bün te tést kell ki szab ni, vagy bün te tés he lyett in téz ke dést
kell alkalmazni.

(2) A má sod fo kú el já rás ban bi zo nyí tás az 539. § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott ke re tek kö zött vehetõ fel.

(3) A má sod fo kú bí ró ság az ügyész sú lyo sí tás ra  irá -
nyuló fel leb be zé se ese tén is az 534. § (2) be kez dé sé ben
meg ál la pí tott ke re ten be lül szabhatja ki a büntetést.

(4) Ha az el sõ fo kú bí ró ság a nyil vá nos ülést a tör vé nyi
fel té te lek hi á nyá ban tar tot ta meg, a má sod fo kú bí ró ság az
el sõ fo kú bí ró ság íté le tét ha tá lyon kí vül he lye zi, és az el já -
rás nak a meg is mé telt el já rás sza bá lyai szerinti le foly ta tá -
sá ra utasítja.

XXVII. Fe je zet916

A TÁRGYALÁS MELLÕZÉSE917

543. § E tör vény ren del ke zé se it a tár gya lás  mellõzé -
sével vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés,
pénz bün te tés ki sza bá sa, il le tõ leg mel lék bün te tés ön ál ló
bün te tés ként va ló al kal ma zá sa vagy pró bá ra bo csá tás ese -
tén az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

544. § (1) A bí ró ság az ügyész in dít vá nyá ra – ma gán vá -
das ügy ben hi va tal ból – a sza bad lá bon lé võ vád lot tal
szem ben tár gya lás mel lõ zé sé vel vég zés ben vég re haj tá sá -
ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tést, pénz bün te tést, il le -
tõ leg ön ál ló bün te tés ként fog lal ko zás tól el til tást, jár mû ve -
ze tés tõl el til tást, ki uta sí tást – ka to ná val szem ben le fo ko -
zást, szol gá la ti vi szony meg szün te té sét is –, to váb bá in téz -
ke dés ként pró bá ra bo csá tást, meg ro vást alkalmaz a három
évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendõ
bûn cse lek mény esetén, ha

a) a tör vény a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak fel füg -
gesz té sét, pénz bün te tés ki sza bá sát, a pró bá ra bo csá tást, il -
le tõ leg a mel lék bün te tés ön ál ló bün te tés ként alkalmazását
lehetõvé teszi,

b) a tény ál lás egy sze rû,
c) a vád lott a bûn cse lek mény el kö ve té sét be is mer te,
d) a bün te tés cél ja tár gya lás nél kül is el ér he tõ.
(2) Tár gya lás mel lõ zé sé vel egy évet meg ha la dó sza bad -

ság vesz tés nem szab ha tó ki.
(3)918 A tár gya lás mel lõ zé sé vel meg ho zott vég zés re –

ha e tör vény más képp nem ren del ke zik – az íté let re vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket kell alkalmazni.

916 A Fe je zet szá mo zá sát XXVI. Fe je zet rõl XXVII. Fe je zet re a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

917 A XVI. Fe je zet cí mé nek szö ve gét a 2002: I. tör vény 267. §-ának (1)
be kez dé se ál la pí tot ta meg.

918 Az 544. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 267. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.
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911 Az 539. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
264.§-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

912 Az 539. § (3) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 264. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

913 Az 540. §-ból a „ta núk a ko ráb ban ki bo csá tott idé zés re meg je len tek és
a” szö veg rész a 2002: I. tör vény 308. §-ának (2) be kez dé se alap ján ér vé nyét
vesz ti és nem lép ha tály ba.

914 Az 541. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 265. §-a ál la pí tot ta meg.
915 Az 542. § (1) és (2) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 266. §-a ik tat ta be, és

egy ide jû leg az 542. § ere de ti (1) és (2) be kez dé sé nek szá mo zá sát (3) és (4)
be kez dés re mó do sí tot ta.



545. § (1) Az 544. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
vég zés meg ho za ta lá nak az ügy nek a bí ró ság ra ér ke zé sé tõl
szá mí tott har minc na pon be lül van he lye.

(2) Ma gán vá das ügy ben az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott ha tár idõt a sze mé lyes meg hall ga tás nap já tól kell szá -
mí ta ni.

546. § (1) Ha az ügyész a vád irat ban nem tett in dít ványt
ar ra, hogy a bí ró ság tár gya lás mel lõ zé sé vel jár jon el, a bí -
ró ság fel hív hat ja az in dít vány megtételére.

(2) Az ügyész az (1) be kez dés ben írt in dít vá nyát a fel hí -
vás kéz be sí té sé tõl szá mí tott há rom na pon be lül teheti meg.

547. § (1)919 A bí ró ság a vég zés ben
a) vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés

vagy pénz bün te tés ki sza bá sa ese tén mel lék bün te tés ként
fog lal ko zás tól el til tást, jár mû ve ze tés tõl el til tást vagy ki -
uta sí tást – ka to ná val szem ben le fo ko zást, a szol gá la ti vi -
szony meg szün te té sét, rend fo ko zat ban vissza ve tést és a
vá ra ko zá si idõ meg hosszab bí tá sát is –, vég re haj tá sá ban
fel füg gesz tett szabadságvesztés kiszabása esetén pénz -
mel lék bün te tést alkalmazhat,

b) vég re haj tá sá ban fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés ki -
sza bá sa vagy pró bá ra bo csá tás ese tén párt fo gó fel ügye le -
tet is alkalmazhat,

c)920 el kob zást, il le tõ leg va gyon el kob zást is ki mond hat,
il le tõ leg a pol gá ri jo gi igény nek helyt ad hat, vagy a pol gá ri 
jo gi igény ér vé nye sí té sét egyéb tör vé nyes útra utasíthatja,

d)921 a pró bá ra bo csá tást ki mon dó ren del ke zést ha tá lyon 
kí vül he lyez he ti,

e)922 az ügyek egye sí té sé rõl, el kü lö ní té sé rõl, az el já rás
fel füg gesz té sé rõl és az el já rás meg szün te té sé rõl ren del -
kez het. 

(2) A bûn ügyi költ ség vi se lé sé re a 338-340. § ren del ke -
zé se it kell al kal maz ni.

(3) A tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zés ren del ke zõ
ré szé nek tar tal maz nia kell

a) a bûn cse lek mény meg je lö lé sét,
b) a ki sza bott sza bad ság vesz tést, pénz bün te tést, il le tõ -

leg ön ál ló bün te tés ként al kal ma zott mel lék bün te tést, pró -
bá ra bo csá tást vagy megrovást,

c) a jog sza bá lyon ala pu ló egyéb ren del ke zé se ket,
d) az 548. és az 550. §-ban fog lal tak ra va ló fi gyel mez te -

tést.

919 Az 547. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
242. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

920 Az 547. § (1) be kez dé sé nek c) pont ja a 2002: I. tör vény 268. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. Az „a vég zés ben” szö veg részt a
2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já -
val ha tá lyon kí vül he lyez te.

921 Az 547. § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a 2002: I. tör vény 268. §-ának
(1) be kez dé se ik tat ta be. Szö ve gét a 2006: LI. tör vény 242. §-ának (2) be kez -
dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

922 Az 547. § (1) be kez dé sé nek e) pont ját a 2006: LI. tör vény 242. §-ának
(2) be kez dé se ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

(4)923 A vég zés in do ko lá sa a meg ál la pí tott tény ál lást, a
vég zés meg ho za ta la tör vé nyi elõ fel té te le i nek fenn ál lá sá ra
va ló uta lást, va la mint az al kal ma zott jog sza bá lyok meg je -
lö lé sét tartalmazza.

(5)924 A vég zést bí ró sá gi tit kár is meg hoz hat ja.

548. § (1) A tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zés el len
fel leb be zés nek nincs he lye; az ügyész, a ma gán vád ló, a
vád lott, a vé dõ, a ma gán fél és az egyéb ér de kelt a kéz be sí -
té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be lül tár gya lás tar tá sát kér -
he ti. A ké re lem alapján a bíróság tárgyalást tart.

(2) Az ügyész nem kér he ti tár gya lás tar tá sát azon a cí -
men, hogy a bí ró ság az 544. § (1) be kez dé se alap ján járt el.

(3)925 A ma gán fél ki zá ró lag a pol gá ri jo gi igényt el bí rá -
ló ren del ke zés sel, az egyéb ér de kelt csak az el kob zás sal és
a va gyon el kob zás sal kap cso lat ban kér he ti tár gya lás tar tá -
sát. Ha a tár gya lás tar tá sát ki zá ró lag a ma gán fél kér te, a bí -
ró ság a tár gya lá son a pol gá ri jo gi igény re vo nat ko zó ren -
del ke zést ha tá lyon kí vül he lye zi, és az igény ér vé nye sí té -
sét egyéb törvényes útra utasítja.

(4) A tár gya lás tar tá sá ra irá nyu ló ké re lem nek a vég zés
vég re haj tá sá ra – az 549. § (2) be kez dé sé nek ese tét ki vé ve
– ha lasz tó hatálya van.

(5)926 Ha a vád lott ré szé re a tár gya lás mel lõ zé sé vel ho -
zott vég zést nem le he tett kéz be sí te ni,927 a bí ró ság az ügy
tár gya lá sá nak ki tû zé se iránt intézkedik.

549. § (1)928 A tár gya lás meg kez dé se után a bí ró ság is -
mer te ti a tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zést és a tár -
gya lás tar tá sá ra irányuló kérelmet.

(2) A tár gya lás tar tá sa irán ti ké re lem nek az 548. §
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ese té ben, to váb bá ha az
ügyész, a vád lott vagy a vé dõ ki zá ró lag az el kob zás ra, il le -
tõ leg va gyon el kob zás ra, a pol gá ri jo gi igény re vagy a bûn -
ügyi költ ség re vo nat ko zó ren del ke zést sé rel mez te, a bí ró -
ság a tárgyaláson csak ebben a kérdésben határoz.

(3) A bí ró ság – a (2) be kez dés ki vé te lé vel – a tár gya lás
mel lõ zé sé vel ho zott vég zé sét ha tá lyon kí vül he lye zi, ezt
kö ve tõ en a tár gya lást a XIII. Fe je zet ren del ke zé sei szerint
folytatja le.

(4) A bí ró ság a vád lott ter hé re szó ló ké re lem hi á nyá ban
ak kor szab hat ki sú lyo sabb bün te tést, il let ve al kal maz hat
sú lyo sabb bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke dést, ha a
tár gya lá son új bi zo nyí ték me rül fel, és en nek alap ján a bí -
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923 Az 547. § (4) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 242. §-ának (3) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

924 Az 547. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 268. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

925 Az 548. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 269. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

926 Az 548. § (5) be kez dé se a 2002: I. tör vény 269. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

927 Az 548. § (5) be kez dé sé ben az „a kéz be sí tés el ma ra dá sá nak kö vet kez -
mé nye i re a 70. § (7) be kez dé sét az zal kell al kal maz ni, hogy hir det mé nyi kéz -
be sí tés nek nincs he lye, és” szö veg részt a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be -
kez dé sé nek b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

928 Az 549. § (1) és (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 270. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg.



ró ság olyan új tényt ál la pít meg, amely nek foly tán sú lyo -
sabb mi nõ sí tést kell al kal maz ni, vagy je len tõs mér ték ben
sú lyo sabb bün te tést kell ki szab ni, il le tõ leg súlyosabb
büntetés helyett alkalmazott intézkedést kell alkalmazni.

(5) A (3) be kez dés alap ján ho zott vég zés el len nincs he -
lye fel leb be zés nek.

550. § (1) A tár gya lás tar tá sá ra irá nyu ló ké rel met a ké -
rel me zõ a tár gya lás meg kez dé sé ig visszavonhatja.

(2) A tár gya lást ké rõ sze mély nek a tár gya lá son va ló
rész vé te le kö te le zõ. Ha a tár gya lá son nem je le nik meg, és
ma gát ala pos ok kal, elõ ze te sen, ha la dék ta la nul nem men ti
ki, úgy kell te kin te ni, mint aki a ké rel mét vissza von ta. Ez a 
ren del ke zés az ügyészre nem vonatkozik.

XXVIII. Fe je zet929

ELJÁRÁS A MENTESSÉGET ÉLVEZÕ SZEMÉLYEK 
ÜGYÉBEN

Köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes ség

551. § (1)930 Az or szág gyû lé si kép vi se lõ, az eu ró pai par -
la men ti kép vi se lõ, az al kot mány bí ró, az ál lam pol gá ri jo -
gok or szág gyû lé si biz to sa és ál ta lá nos he lyet te se, a ki -
sebb sé gi jo gok or szág gyû lé si biz to sa, az adat vé del mi biz -
tos, az Ál la mi Szám ve võ szék el nö ke és el nök he lyet te sei
el len – e tiszt sé gük fenn ál lá sa alatt – csak a mentelmi jog
felfüggesztése után indítható büntetõeljárás.

(2) A hi va tá sos bí ró és az ügyész el len, va la mint az ül -
nök el len az e mi nõ sé gé ben el kö ve tett bûn cse lek mé nye
mi att csak az ar ra jo go sult elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val
indítható büntetõeljárás.

(3) Az (1)–(2) be kez dés ben fel so rolt men tes sé get él ve -
zõ sze mé lyek gya nú sí tott kén ti ki hall ga tá sá ra csak a men -
tel mi jog fel füg gesz té se, il let ve az ar ra jo go sult elõ ze tes
hoz zá já ru lá sá nak meg adá sa után ke rül het sor, és ezt meg -
elõ zõ en az ilyen sze méllyel szem ben – a tet ten érés ese tét
kivéve – kényszerintézkedés nem alkalmazható.

(4) Kü lön tör vény ha tá roz za meg, hogy mely szerv vagy 
sze mély jo go sult a men tel mi jog fel füg gesz té sé re, il let ve a
hoz zá já ru lás meg adá sá ra.931

929 A Fe je zet szá mo zá sát XXVII. Fe je zet rõl XXVIII. Fe je zet re a 2006: LI. 
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

930 A 551. § (1) be kez dé se a 2004: LVII. tör vény 23. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

931 Lásd az or szág gyû lé si kép vi se lõk jog ál lá sá ról szó ló 1990: LV. tör vény 
4–7. §-át, az Al kot mány bí ró ság ról szó ló 1989:XXXII. tör vény 14. §-át, az ál -
lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sá ról szó ló 1993: LIX. tör vény 11–14.
§-át, a nem ze ti és et ni kai ki sebb sé gek jo ga i ról szó ló 1993: LXXVII. tör vény
20. §-ának (2) be kez dé sét, a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl és a köz ér de kû
ada tok nyil vá nos sá gá ról szó ló 1992: LXIII. tör vény 23. §-ának (2) be kez dé -
sét, az Ál la mi Szám ve võ szék rõl szó ló 1989:XXXVIII. tör vény 9. §-át, a bí ró -
sá gok szer ve ze té rõl és igaz ga tá sá ról szó ló 1997: LXVI. tör vény 5. §-át, a
Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló 1972:V. tör vény 23. §-át.

552. § (1) Ha a bün te tõ el já rás so rán adat me rül fel ar ra,
hogy a ter helt men tes sé get él ve zõ sze mély, az el já rás fel -
füg gesz té se mel lett in dít vá nyoz ni kell a men tel mi jog fel -
füg gesz té sé re, il le tõ leg a hoz zá já ru lás meg adá sá ra jo go -
sult dön té sét. Az in dít ványt a vád irat be nyúj tá sá ig a leg -
fõbb ügyész, azt kö ve tõ en, va la mint ma gán vá das ügy ben a 
bí ró ság ter jesz ti elõ. Tet ten érés ese tén az in dít ványt ha la -
dék ta la nul elõ kell ter jesz te ni.

(2) Ha az in dít ványt a men tel mi jog fel füg gesz té sé re, il -
let ve a hoz zá já ru lás meg adá sá ra jo go sult el uta sí tot ta, az
el já rást meg kell szün tet ni. Ha tör vény el té rõ en nem ren -
del ke zik, az el já rás ilyen ok ból tör té nõ meg szün te té se nem 
aka dá lya an nak, hogy a sze mé lyes men tes ség meg szû né sét 
követõen a büntetõeljárást lefolytassák.

(3) A men tel mi jog fel füg gesz té sét, il le tõ leg a hoz zá já -
ru lás meg adá sát kö ve tõ en az el já rást so ron kí vül, e tör vény 
sze rint kell le foly tat ni. Az el já rás csak ar ra a cse lek mény re 
néz ve foly tat ha tó le, amelyre a hozzájárulás kiterjed.

Nem zet kö zi jo gon ala pu ló men tes ség

553. § (1) Az 551–552. § ren del ke zé se it az e §-ban fog -
lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni a dip lo má ci ai vagy a nem -
zet kö zi jo gon ala pu ló más men tes sé get (a to váb bi ak ban
együt te sen: dip lo má ci ai men tes ség)932 élvezõ személyek
ügyében.

(2) A dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ sze méllyel szem -
ben bün te tõ el já rá si cse lek mény a men tes ség fel füg gesz té -
sé ig nem végezhetõ.

(3) A dip lo má ci ai men tes ség fel füg gesz té sé re vo nat ko -
zó in dít ványt a bí ró ság az igaz ság ügy-mi nisz ter út ján, a
leg fõbb ügyész köz vet le nül ter jesz ti elõ a kül ügy mi nisz -
ter nek.

554. § (1) A bí ró ság a dip lo má ci ai men tes ség tár gyá ban
ho zott dön té sig az el já rást ak kor is fel füg gesz ti, ha a men -
tes sé get él ve zõ sze mély ma gán vád ló ként lép fel. Ha a bí -
ró ság a kül ügy mi nisz ter ál lás fog la lá sa alap ján a men tes sé -
get megállapította, az eljárást megszünteti.

(2) Ha az el já rás so rán a dip lo má ci ai men tes sé get él ve zõ 
sze mély ta nú kén ti ki hall ga tá sa vá lik szük sé ges sé, vagy
ilyen sze mély ma gán fél ként lép fel, a vád irat be nyúj tá sá ig
a leg fõbb ügyész, azt kö ve tõ en, il let ve ma gán vá das ügy -
ben a bí ró ság az igaz ság ügy-mi nisz ter út ján – az el já rás
fel füg gesz té se nél kül – a kül ügy mi nisz ter nek tesz elõ ter -
jesz tést állásfoglalás végett.

(3) Ha a kül ügy mi nisz ter ál lás fog la lá sa alap ján a men tes -
ség meg ál la pít ha tó, a men tes sé get él ve zõ sze mély nem hall -
gat ha tó ki, il le tõ leg pol gá ri jo gi igé nye nem bí rál ha tó el.

932 Lásd a 1965. évi 22. tör vény ere jû ren de let a dip lo má ci ai kap cso la tok -
ról Bécs ben, 1961. áp ri lis 18-án alá írt nem zet kö zi szer zõ dés ki hir de té sé rõl, a
szer zõ dés 22., 24., 27., 29–32., 37–39. Cik kei. Lásd még a 1973. évi 7. tör -
vény ere jû ren de le tet a dip lo má ci ai vagy egyéb men tes ség ese té ben szük sé -
ges el já rás ról.
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(4) Az 553. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott men tes -
sé get él ve zõ sze mély a bün te tõ el já rás ban vé dõ ként és
szak ér tõ ként nem jár hat el, il let ve ha tó sá gi tanúként nem
vehetõ igénybe.

HATODIK RÉSZ

XXIX. Fe je zet933

KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

I. Cím

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

555. § (1) E tör vény ren del ke zé se it a kü lön le ges el já rá -
sok ban az e fe je zet ben fog lalt el té ré sek kel kell alkalmazni.

(2) A kü lön le ges el já rá sok so rán – el té rõ ren del ke zés
 hiányában –

a) az el já rás hi va tal ból vagy az ügyész, a ter helt vagy a
vé dõ in dít vá nyá ra in dul meg,

b) az a bí ró ság jár el, amely a kü lön le ges el já rást meg -
elõ zõ en az ügy ben (alap ügy) el sõ fo kon ügy dön tõ ha tá ro -
za tot hozott,

c) a bí ró ság ül nö kök köz re mû kö dé se nél kül, egyes bí ró -
ként jár el,

d) a bí ró ság az el já rást meg szün te ti, ha az ügyész az in -
dít vá nyát vissza von ta,

e) a bí ró ság az ira tok alap ján dönt, szük ség ese tén ülé -
sen meg hall gat ja az ügyészt, a ter hel tet és a vé dõt; bi zo -
nyí tás fel vé te le ese tén tárgyalást tart,

f) az ügyész, a ter helt és a vé dõ meg hall ga tá sá ról jegy -
zõ köny vet kell ké szí te ni,

g) a bí ró ság ha tá ro za ta el len az ügyész, a ter helt és a vé -
dõ fel leb bez het,

h) a má sod fo kú bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság íté le te el le -
ni fel leb be zést is ta nács ülé sen bírálja el,

i)934 har mad fo kú bí ró sá gi el já rás nak nincs he lye,

j)935 a bûn ügyi költ sé get a ter helt vi se li, amennyi ben az
alap ügy ben a bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kötelezték.

(3) E fe je zet al kal ma zá sá ban bûn ügyi költ ség a kü lön le -
ges el já rás so rán fel me rült, az ál lam ál tal elõ le ge zett költ -
ség, il le tõ leg kész ki adás [74. § (1) bek.].

933 A Fe je zet szá mo zá sát XXVIII. Fe je zet rõl XXIX. Fe je zet re a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

934 Az 555. § (2) be kez dé sé nek i) pont ját a 2006: LI. tör vény 243. §-a ik -
tat ta be, egy ben az ad di gi i) pont je lö lé sét j) pon tra mó do sí tot ta. A ren del ke -
zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

935 Az 555. § (2) be kez dé sé nek ere de ti i) pont ja a 2002: I. tör vény 308. §-a
(2) be kez dé sé nek el sõ mon da ta alap ján ér vé nyét vesz ti és nem lép ha tály ba,
ez zel egy ide jû leg a 555. § (1) be kez dé sé nek ere de ti j) pont já nak je lö lé sét a
tör vény hely má so dik mon da ta i) pont ra mó do sí tot ta. A je lö lést i)-rõl j)-re
2006: LI. tör vény 243. §-a mó do sí tot ta.

(4) A kü lön le ges el já rás so rán a tár gya lás vagy az ülés
meg tar tá sa vé gett az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt -
tel szem ben a 73. §-ban sza bá lyo zott in téz ke dé sek nek van
he lye; el fo ga tó pa rancs ak kor bo csát ha tó ki, ha a kü lön le -
ges el já rás foly tán sza bad ság el vo nás ra ke rül het sor. Ha el -
fo ga tó pa ran csot bo csá tot tak ki, a ter helt meg ta lá lá sa ese -
tén õri zet be ve he tõ. Az õri zet a tár gya lás, il le tõ leg az ülés
be fe je zé sé ig – leg fel jebb hat na pig – tart.

II. Cím
AZ EGYES KÜLÖNLEGES ELJÁRÁSOK

A sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko za tá nak
utó la gos meg ál la pí tá sa

556. § A bí ró ság a sza bad ság vesz tés vég re haj tá si fo ko -
za tá ról [Btk. 41. § (1) bek., 111. § (2) bek.] utó lag ha tá roz,
ha er rõl a jog erõs íté let nem vagy nem a tör vény nek meg -
fe le lõ en ren del ke zett. A Btk. 45. §-ának (2) be kez dé sén
ala pu ló ren del ke zés nem pó tol ha tó, illetõleg nem vizs gál -
ha tó felül.

A fel té te les sza bad ság ra vo nat ko zó ren del ke zés
utó la gos mó do sí tá sa

557. § (1) A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha a jog erõs íté let a
fel té te les sza bad ság ra bo csá tás sal kap cso lat ban nem a tör -
vény nek meg fe le lõ en rendelkezett.

(2) Ha a bí ró ság az élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés -
bõl tör té nõ fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi idõ -
pont já ról ha tá roz utólag, tárgyalást tart.

A fel té te les sza bad ság ra bo csá tás leg ko ráb bi 
idõ pont já nak el ha lasz tá sa 

élet fogy tig tar tó sza bad ság vesz tés ese tén

558. §936 A bí ró ság hi va tal ból vagy az ügyész in dít vá -
nyá ra tár gya lá son ha tá roz az élet fogy tig tar tó sza bad ság -
vesz tés re ítélt fel té te les sza bad ság ra bo csá tá sá nak leg ko -
ráb bi idõ pont ja el ha lasz tá sá ról (Btk. 47/B. §).

A fel té te les sza bad ság meg szün te té se

559. § A bí ró ság a fel té te les sza bad ság meg szün te té sé -
rõl utó lag ha tá roz, ha er rõl a fel té te les sza bad ság tar ta ma
alatt el kö ve tett bûn cse lek ményt el bí rá ló bíróság nem ren -
del ke zett. 

936 Az 558. § a 2002: I. tör vény 271. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
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A fel té te les sza bad ság meg szün te té sé re vo nat ko zó
ren del ke zés utó la gos mó do sí tá sa

560. § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha a jog erõs íté let a fel -
té te les sza bad ság meg szün te té sé rõl nem a tör vény nek
meg fe le lõ en rendelkezett.

Köz ér de kû mun ka utó la gos meg ha tá ro zá sa

561. § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha a köz ér de kû mun kát
ki sza bó jog erõs íté le té ben nem ha tá ro zott meg köz ér de kû
mun ka ként végzendõ munkát.

A pénz mel lék bün te tés he lyé be lé põ sza bad ság vesz tés
utó la gos meg ha tá ro zá sa

562. § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha jog erõs íté let nem,
vagy nem a tör vény nek meg fe le lõ en ren del ke zett a pénz -
mel lék bün te tés nek – meg nem fi ze té se ese tén – sza bad -
ság vesz tés re átváltoztatásáról.

A pénz bün te tés át vál toz ta tá sa sza bad ság vesz tés re

563. § (1) A pénz bün te tés nek, il le tõ leg a pénz mel lék -
bün te tés nek sza bad ság vesz tés re va ló át vál toz ta tá sá ról a
bí ró ság hi va tal ból vagy az ügyész in dít vá nyá ra ha tá roz, ha 
az el ítélt a pénzbüntetést nem fizette meg.

(2) Az át vál toz ta tást ki mon dó vég zés el len fel leb be zés -
nek nincs helye.

A jár mû ve ze tés tõl el til tás utó la gos be szá mí tá sa

564. § A bí ró ság utó lag ha tá roz, ha az el ítélt ve ze tõi en -
ge dé lye vissza vo ná sá nak a jár mû ve ze tés tõl el til tás idõ tar -
ta má ba va ló be szá mí tá sá ról a jog erõs íté let nem, vagy nem 
a tör vény nek megfelelõen rendelkezett.

Men te sí tés a vég le ges ha tá lyú fog lal ko zás tól
és jár mû ve ze tés tõl el til tás, va la mint a vég le ges ha tá lyú

ki uta sí tás alól937

565. § (1) A fog lal ko zás tól, il le tõ leg a jár mû ve ze tés tõl
vég le ges el til tás aló li men te sí tést az el ítélt az alap ügy ben
el sõ fo kon el járt bíróságnál kérheti.

(2) A bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa elõtt be szer zi az
ügyész nyi lat ko za tát. Ha a men te sí tés tör vé nyi elõ fel té te -
lei hi á nyoz nak, a bí ró ság a ké rel met el uta sít ja, egyéb ként
ér dem ben el bí rál ja.

937 Az 565. § al cí mét a 2002: I. tör vény 272. §-ának (1) be kez dé se ál la pí -
tot ta meg.

(3)938 A vég le ges ha tá lyú ki uta sí tás aló li men te sí tést az
el ítélt az alap ügy ben el sõ fo kon el járt bí ró ság nál kér he ti.
A ké rel met a Ma gyar Köz tár sa ság kül kép vi se le té nél is elõ
lehet terjeszteni.

(4) A bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa elõtt be szer zi az
ügyész, az ide gen ren dé sze ti ha tó ság, va la mint – le he tõ ség
sze rint – az el ítélt la kó he lye sze rin ti ál lam bûn ügyi jog se -
gély tel je sí té sé re fel jo go sí tott ha tó sá gá nak nyi lat ko za tát.
Ha a men te sí tés tör vé nyi elõ fel té te lei hi á nyoz nak, a bí ró -
ság a kérelmet elutasítja, egyébként érdemben elbírálja.

A kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la ta

566. § (1)939 A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés fe lül -
vizs gá la tá ról – en nek ke re té ben fenn tar tá sá nak szük sé ges -
sé gé rõl, il le tõ leg meg szün te té sé rõl – ta nács ban, tár gya lá -
son, vég zés sel ha tá roz. A tár gya lá son az ügyészt, a vé dõt
és – fel té ve, hogy ál la po ta mi att meg je len het, és a jo ga i nak 
gya kor lá sá ra ké pes – a kény szer gyógy ke ze lés alatt ál ló
sze mélyt meg kell hall gat ni. Ha el sõ fo kon nem bu da pes ti
szék he lyû he lyi bí ró ság járt el, a fe lül vizs gá lat ra a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság, ha pe dig el sõ fo kon nem
budapesti székhelyû megyei bíróság járt el, a fe lül vizs gá -
lat ra a Fõvárosi Bíróság illetékes.

(2)940 A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés meg kez dé sé tõl 
szá mí tott hat hó nap el tel te elõtt a kény szer gyógy ke ze lés
szük sé ges sé gét hi va tal ból fe lül vizs gál ja. Ha a kény szer -
gyógy ke ze lést nem szün te ti meg, a fe lül vizs gá la tot hat hó -
na pon ként meg is mét li. Ha a kény szer gyógy ke ze lés re kö -
te le zett sze mély a ve le szem ben ho zott íté let jog erõ re
emel ke dé se elõtt ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés ha tá -
lya alatt állt, a határidõt a kényszerintézkedés meg kez dé -
sé nek napjától kell számítani.

(3) A kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá nak he lye
van az ügyész nek, a kény szer gyógy ke ze lés alatt ál ló nak,
há zas tár sá nak, élet tár sá nak, tör vé nyes kép vi se lõ jé nek
vagy a vé dõ nek az in dít vá nyá ra, to váb bá a kény szer -
gyógy ke ze lést vég re haj tó in té zet ve ze tõ jé nek elõ ter jesz té -
sé re is. A bí ró ság a kény szer gyógy ke ze lés nek in dít vány ra
tör té nõ felülvizsgálatát mellõzheti, ha erre három hónapon 
belül már sor került.

(4)941 A fe lül vizs gá lat elõtt el me or vos szak ér tõi vé le -
ményt kell be sze rez ni. Az el já rás ban a kény szer gyógy ke -
ze lést vég re haj tó in té zet or vo sa az el me or vos-szak ér tõi
vé le mény ki ala kí tá sá ban egyik szakértõként köz re mû köd -
het.

938 Az 565. § (3) és (4) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 272. §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be.

939 Az 566. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 273. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

940 Az 566. § (2)–(3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 244. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

941 Az 566. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
273. §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.
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(5) A kény szer gyógy ke ze lés fe lül vizs gá la tá ról ho zott
vég zés el len a kény szer gyógy ke ze lés alatt ál ló há zas tár sa
és tör vé nyes kép vi se lõ je is fellebbezhet.

Párt fo gó fel ügye let utó la gos el ren de lé se

567. § (1) A bí ró ság a párt fo gó fel ügye let el ren de lé sé rõl 
utó lag ha tá roz, ha er rõl a jog erõs íté let nem ren del ke zett;
vagy a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sát ke gye lem bõl pró -
ba idõ re fel füg gesz tet ték, és az el ítélt visszaesõ [Btk. 82. §
(1) bek.].

(2) A bí ró ság a párt fo gó fel ügye let el ren de lé se elõtt be -
szer zi az ügyész in dít vá nyát. A bí ró ság tár gya lást tart, ha
kü lön ma ga tar tá si sza bá lyok [Btk. 82. § (6) bek.] elõ írá sa
lát szik szük sé ges nek, il le tõ leg a kü lön ma ga tar tá si sza bá -
lyok elõírását az ügyész indítványozza.

El já rás pró bá ra bo csá tás ese tén

568. § (1)942 Az alap ügy ben el járt bí ró ság hi va tal ból
vagy az ügyész in dít vá nyá ra tár gya lá son, íté let tel ha tá roz
a pró ba idõ meg hosszab bí tá sá ról vagy a pró bá ra bo csá tást
ki mon dó ren del ke zés ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl [Btk.
73. § (1) és (2) bek.], ha a pró bá ra bo csá tott a párt fo gó fel -
ügye let ma ga tar tá si sza bá lya it sú lyo san meg szeg te. A bí -
ró ság a párt fo gó fel ügye let sza bá lya i nak sú lyos  megsze -
gése mi att bün te tést szab ki, fiatalkorúval szem ben ja ví tó -
in té ze ti nevelést is elrendelhet.

(2) A bí ró ság ha tá ro za ta el le ni fel leb be zés re az ügy dön -
tõ ha tá ro zat el le ni jog or vos lat ra vo nat ko zó ren del ke zé se -
ket kell alkalmazni.

(3) Ha a pró ba idõ elõtt vagy a pró ba idõ alatt el kö ve tett
bûn cse lek mény mi att a pró bá ra bo csá tott el len újabb el já -
rás in dul, és az újabb ügy el bí rá lá sá ra ha tás kör rel és il le té -
kes ség gel ren del ke zõ bí ró ság az ügye ket nem egye sí tet te
[265. § (2)–(3) bek.], er rõl a bí ró ság az ügyész in dít vá nyá -
ra vagy hi va tal ból ha tá roz, és az ügy ben tár gya lást tûz ki.
A tár gya lást a XVI. Fe je zet III. Cí me alap ján kell  lefoly -
tatni.943 Az egyesítést kimondó határozat ellen fel leb be -
zés nek nincs helye.

Az el kob zás ra, a va gyon el kob zás ra, il le tõ leg a le fog lalt
do log ról tör té nõ ren del ke zés re irá nyu ló el já rás944

569. § (1)945 Az ügyész in dít vá nyá ra az el kob zás ról, a
va gyon el kob zás ról, il le tõ leg ar ról, hogy a le fog lalt do log
az ál lam tu laj do ná ba ke rül, a bí ró ság ha tá roz, ha bün te tõ -

el já rás sen ki el len nem in dult, vagy azt meg szün tet ték, il -
le tõ leg a ter helt is me ret len he lyen tar tóz ko dá sa vagy
elmebetegsége miatt az eljárást felfüggesztették.

(2) Az el já rást az a bí ró ság foly tat ja le, amely a bûn cse -
lek mény el bí rá lá sá ra ha tás kör rel és il le té kes ség gel ren del -
ke zik, ha ez nem ál la pít ha tó meg, az a bí ró ság, amely nél az 
ügyész indítványozza.

(3) A bí ró ság ha tá ro za ta el len fel leb be zés nek nincs he -
lye, de az ügyész és az, aki re a ha tá ro zat ren del ke zést tar -
tal maz, a vég zés kéz be sí té sé tõl szá mí tott nyolc na pon be -
lül tárgyalás tartását kérheti.

(4) A tár gya lás ról ér te sí te ni kell az ügyészt és az in dít -
vány foly tán ér de kel tet. Ha az ér de kelt is me ret len, vagy is -
me ret len he lyen tar tóz ko dik, il le tõ leg a ma gyar nyel vet
nem is me ri, ré szé re a bíróság képviselõt rendel ki.

(5)946 A tár gya lás ra a XXVII. Fe je zet ren del ke zé sei ér -
te lem sze rû en irány adók. A bûn ügyi költ ség vi se lé sé re az
er re vo nat ko zó ál ta lá nos ren del ke zé se ket (338–340. §)
meg fe le lõ en al kal maz ni kell. A tár gya lá son ho zott vég zés
el len az ér de kelt is fel leb bez het; a fellebbezésnek halasztó
hatálya van.

(6) A bí ró ság nak az (1)–(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel ada tát bí ró sá gi tit kár is el lát hat ja, tár gya lás tar tá sá ra
azonban nem jogosult.

Utó la gos el kob zás

570. § (1)947 Ha a bí ró ság a tár gya lás alap ján ho zott ügy -
dön tõ ha tá ro za tá ban az el kob zás ról, il le tõ leg a va gyon el -
kob zás ról nem ren del ke zett, er rõl az ügyész in dít vá nyá ra,
il le tõ leg hi va tal ból utó lag ha tá roz. A bí ró ság el já rá sá ra az
569. § (3) bekezdése az irányadó.

(2)948 Ha a bí ró ság tár gya lást tart, er rõl az ügyészt, a ter -
hel tet, a vé dõt és az in dít vány foly tán ér de kel tet ér te sí te ni
kell. A tár gya lás ra a XXVII. Fe je zet ren del ke zé sei érte -
lem sze rû en irányadók.

(3) A tár gya lá son ho zott vég zés el len az ér de kelt is fel -
leb bez het, a fel leb be zés nek ha lasz tó hatálya van.

Utó la gos ren del ke zés a le fog lalt do log ról

571. § Ha a bí ró ság az ügy dön tõ ha tá ro za tá ban a le fog -
lalt do log ki adá sá ról, meg sem mi sí té sé rõl, il le tõ leg ar ról,
hogy az az ál lam tu laj do ná ba ke rül, nem, vagy nem a tör -
vény nek meg fe le lõ en ren del ke zett, er rõl az ügyész in dít -
vá nyá ra vagy hi va tal ból utó lag az 570. § megfelelõ al kal -
ma zá sá val határoz.

946 Az 569. § (5) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
246. §-ának (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

947 Az 570. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 276. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

948 Az 570. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
247. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.
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942 Az 568. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 245. §-ának (1) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

943 Az 568. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
245. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

944 Az 569. §-t meg elõ zõ al cí met a 2006: LI. tör vény 246. §-ának (1) be -
kez dé se ál la pí tot ta meg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

945 Az 569. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 246. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



Pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sá nak
utó la gos el ren de lé se és utó la gos ren del ke zés

a pró ba idõ re fel füg gesz tett sza bad ság vesz tés rõl949

572. § (1) A bí ró ság a pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés 
vég re haj tá sát az ügyész in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból
elrendeli, ha

a)950

b) az el ítél tet a pró ba idõ alatt el kö ve tett bûn cse lek mény
mi att a Btk. 91. § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban vagy
(3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bün te tés re ítél ték, és az
újabb bûn cse lek mény mi att el já ró bí ró ság a végrehajtás
iránt nem intézkedett,

c) az el kö ve tõ a párt fo gó fel ügye let ma ga tar tá si sza bá -
lya it sú lyo san megszegte.

(2)951 Az (1) be kez dés c) pont ja ese tén a bí ró ság tár gya -
lá son ha tá roz.

(3) Ha a pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá -
sát nem ren de lik el, a bûn ügyi költ sé get az állam viseli.

(4)952

(5) A pró ba idõ re fel füg gesz tett bün te tés vég re haj tá sát
el ren de lõ vég zés el le ni fel leb be zés nek ha lasz tó hatálya
van.

(6)953 A bí ró ság utó lag ha tá roz a pró ba idõ re fel füg gesz -
tett sza bad ság vesz tés vég re haj tá sa el ren de lé sé nek ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl, ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá -
sát törvénysértõen rendelte el.

Utó la gos ren del ke zés köz ke gye lem rõl

573. § A bí ró ság utó lag ha tá roz a köz ke gye lem ha tá lya
kér dé sé ben, il le tõ leg az ez zel össze füg gõ jog kö vet kez mé -
nyek rõl, ha er rõl a jog erõs ha tá ro zat nem, vagy nem a tör -
vény nek megfelelõen rendelkezett.

Az össz bün te tés be fog la lás

574. § (1) Az össz bün te tés be fog la lás ra a leg utóbb be fe -
je zett ügy ben el járt el sõ fo kú bí ró ság il le té kes, ha az el já -
rá so kat azo nos ha tás kö rû bí ró sá gok foly tat ták; egyéb ként
a ma ga sabb ha tás kö rû elsõ fokú bíróság jár el.

949 Az al cí met a 2002: I. tör vény 277. §-ának (1) be kez dé se ál la pí tot ta
meg.

950 Az 572. § (1) be kez dé sé nek a) pont ját az Al kot mány bí ró ság 5/1999.
(III. 31.) AB ha tá ro za ta a tör vény ki hir de té sé nek (1998. már ci us 23.) nap já -
val meg sem mi sí tet te.

951 Az 572. § (2) be kez dé sé bõl az 572. § (1) be kez dé sé nek a) pont já ra uta -
ló ren del ke zést („a) és”) az Al kot mány bí ró ság 5/1999. (III. 31.) AB ha tá ro -
za ta meg sem mi sí tet te. Az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta alap ján az 572. §
(2) be kez dé se a kö zölt szö veg gel lép ha tály ba.

952 Az 572. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek 
b) pont ja 2006. jú li us 1. nap já val ha tá lyon kí vül he lyez te.

953 Az 572. § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 277. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

(2)954 Ha az egyik ügy ben ka to nai bün te tõ el já rás volt fo -
lya mat ban, az össz bün te tés be fog la lás ról az a bí ró ság ha -
tá roz, amely a ka to nai bün te tõ el já rást le foly tat ta, ki vé ve,
ha a leg utóbb be fe je zett ügy ben a ka to nai bün te tõ el já rás
ha tá lyát a 470. § (3) bekezdése alapozta meg.

(3)955 An nak köz lé se vé gett, hogy az el ítélt az össz bün -
te té si íté let alap já ul szol gá ló sza bad ság vesz tés bün te té sek -
bõl az össz bün te té si íté let meg ho za ta lá nak nap já ig mennyi 
idõt töl tött ki, a bí ró ság meg ke re si a bün te tés-vég re haj tá si
in té ze tet, és ha a ka pott tá jé koz ta tás alap ján in do kolt, az
alap íté le tek sze rin ti sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sát fel -
füg gesz ti. Az össz bün te té si íté let nek az össz bün te tés be
fog lalt sza bad ság vesz té sek vég re haj tá sá nak felfüg gesz té -
sé rõl szóló rendelkezése fellebbezésre tekintet nélkül vég -
re hajt ha tó.

(4) A bí ró ság az össz bün te tés be fog la lást íté let tel, az er -
re irá nyu ló in dít vány el uta sí tá sát vég zés sel mond ja ki. Az
íté let ben a bí ró ság az 556. és 557. §-ban fog lal tak ról is
rendelkezhet.

(5) Az össz bün te tés be fog la lás ra jo go sult bí ró ság elõtt
fo lya mat ban volt el já rás ban a vé dõ meg ha tal ma zá sá nak,
il le tõ leg ki ren de lé sé nek ha tá lya az össz bün te té si eljárásra
is kiterjed.

(6) Ha az össz bün te tés be fog la lást nem ren del ték el, a
bûn ügyi költ sé get az ál lam viseli.

Utó la gos össz bün te tés be fog la lás

575. § A bí ró ság az össz bün te tés be fog la lás ról, il let ve
az össz bün te tés tar ta má ról utó lag ha tá roz, ha er rõl a jog -
erõs össz bün te té si íté let nem a tör vény nek megfelelõen
rendelkezett.

Elõ ze tes fog va tar tás és há zi õri zet
utó la gos be szá mí tá sa956

576. § (1) A bí ró ság az elõ ze tes fog va tar tás, il le tõ leg a
há zi õri zet be szá mí tá sá ról utó lag ha tá roz, ha er rõl a jog -
erõs íté let nem, vagy nem a tör vény nek meg fe le lõ en ren -
del ke zett. 

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti el já rás ban a Btk. 99. §-ának
(3) be kez dé sén ala pu ló ren del ke zés csak ak kor  vizsgál -
ható fe lül, ha a jog erõs íté let e ren del ke zé se törvénysértõ.

954 Az 574. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 278. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

955 Az 574. § (3) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 248. §-a ik tat ta be, egy ben 
az ad di gi (3)–(5) be kez dés a (4)–(6) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

956 Az 576. §-t és al cí mét a 2003: II. tör vény 79. §-a ál la pí tot ta meg.
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Bí ró sá gi men te sí tés

577. § (1) A bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li
utó la gos bí ró sá gi men te sí tést az el ítélt, il le tõ leg tör vé nyes
kép vi se lõ je az alap ügy ben el sõ fo kon el járt bí ró ság nál kér -
he ti. Több el íté lés ese té ben a ma ga sabb ha tás kö rû bí ró ság,
en nek hi á nyá ban az a bí ró ság jár el, amely a leg sú lyo sabb
bün te tést szab ta ki. Ha a bün te té sek azonos súlyúak, a
bíróságok bármelyike eljárhat.

(2)957 Ha az egyik ügy ben ka to nai bün te tõ el já rás volt fo -
lya mat ban, az a bí ró ság jár el, amely a ka to nai bün te tõ el já -
rást le foly tat ta, ki vé ve, ha a ka to nai bün te tõ el já rás ha tá lyát 
a 470. § (3) bekezdése alapozta meg.

(3) A bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa elõtt be szer zi az
ügyész nyi lat ko za tát. Ha a men te sí tés tör vé nyi elõ fel té te -
lei hi á nyoz nak, a bí ró ság a ké rel met el uta sít ja, egyébként
érdemben elbírálja.

(4) A bí ró ság a men te sí tést ki mon dó ha tá ro zat ha tá lyon
kí vül he lye zé sé rõl az ügyész in dít vá nyá ra vagy hi va tal ból
utó lag ha tá roz, ha a men te sí tés ha tá lyát vesz tet te [Btk.
102. § (2) bek., 104. § (2) bek.], vagy utóbb meg ál la pít ják,
hogy a men te sí tés nek törvényi akadálya volt.

A bûn ügyi költ ség re vo nat ko zó utó la gos ren del ke zés

578. § (1) A bí ró ság utó lag ha tá roz a bûn ügyi költ ség vi -
se lé sé rõl, ha a jog erõs ha tá ro zat er rõl nem, vagy nem a tör -
vény nek meg fe le lõ en ren del ke zett. E vég zés el le ni fel leb -
be zés nek halasztó hatálya van.

(2)958 A bí ró ság utó lag ha tá roz a vád lott költ sé gé nek és
a vé dõ jét meg il le tõ, az el já rás so rán nem elõ le ge zett díj és
költ ség meg té rí té sé rõl [339. § (3) bek.], ha er rõl az ügy -
dön tõ ha tá ro zat meg ho za ta la kor nem volt lehetõsége ren -
del kez ni.

Kül föl di íté let ér vé nyé nek el is me ré se

579. §959 A kül föl di bí ró ság íté le te ér vé nyé nek el is me ré -
sé re (Btk. 6. §) a Fõ vá ro si Bí ró ság nak van ha tás kö re és il -
le té kes sé ge. El já rá sa so rán meg ál la pít ja, hogy az el íté lés -
hez a ma gyar tör vény alap ján mi lyen hát rá nyok fû zõd nek,
il le tõ leg – szük ség ese tén – a kül föl di bí ró ság íté le tét a ma -
gyar tör vény alap ján ho gyan kell vég re haj ta ni. A kül föl di
bí ró ság ál tal ki sza bott sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak
át vé te lé re vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat kü lön tör vény
ál la pít ja meg.960

957 Az 577. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 279. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

958 Az 578. § (2) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 249. §-a ik tat ta be, egy ben 
az ad di gi 578. § ren del ke zé se az (1) be kez dés je lö lést kap ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

959 Az 579. § a 2003: II. tör vény 80. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
960 Lásd az 1996: XXXVIII. tör vényt.

III. Cím
A KÁRTALANÍTÁS ÉS A VISSZATÉRÍTÉS

A kár ta la ní tás

580. § (1)961 Kár ta la ní tás jár az elõ ze tes  letartózta -
tásért, a há zi õri ze tért és az ide ig le nes kény szer gyógy ke -
ze lé sért, ha

I. a nyo mo zást azért szün tet ték meg, mert
a) a cse lek mény nem bûn cse lek mény,
b) a nyo mo zás ada tai alap ján nem volt meg ál la pít ha tó

bûn cse lek mény el kö ve té se,
c) nem a gya nú sí tott kö vet te el a bûn cse lek ményt, il let -

ve a nyo mo zás ada tai alap ján nem volt meg ál la pít ha tó,
hogy a bûn cse lek ményt a gya nú sí tott követte el,

d) bün tet he tõ sé get ki zá ró ok ál la pít ha tó meg,
e) az el já rás el évü lés mi att nem foly tat ha tó,
f) a cse lek ményt már jog erõ sen el bí rál ták;
II. a bí ró ság
a) a ter hel tet fel men tet te,
b)962 az el já rást a bün tet he tõ ség el évü lé se, az el já rás

meg in dí tá sá hoz szük sé ges ma gán in dít vány, fel je len tés
vagy kí vá nat hi á nya, a tör vé nyes vád hi á nya vagy vád el ej -
tés mi att, il le tõ leg azért szün tet te meg, mert a cse lek ményt
már jog erõ sen el bí rál ták.

(2)963 Az (1) be kez dés ese tén sincs he lye kár ta la ní tás -
nak, ha a ter helt

a) a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság elõl 
el rej tõ zött, meg szö kött, szö kést kísérelt meg,

b) a tény ál lás meg ál la pí tá sá nak meg hi ú sí tá sa ér de ké ben 
bûn cse lek ményt kö ve tett el, és ezt jog erõs íté let meg ál la -
pí tot ta,

c)964 a bí ró ság, az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó ha tó ság
meg té vesz té sé re tö re ke dett, és ez zel ne ki fel ró ha tó an okot
szol gál ta tott ar ra, hogy a bûn cse lek mény meg ala po zott
gya nú ja reá te re lõd jék és elõ ze tes le tar tóz ta tá sát, há zi õri -
ze tét, il le tõ leg ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lé sét el ren -
del jék, meg hosszab bít sák vagy fenn tart sák,

d)965 elõ ze tes le tar tóz ta tá sát azért ren del ték el, mert a
lak hely el ha gyá si ti la lom, a há zi õri zet, a tá vol tar tás vagy
az óva dék sza bá lya it meg szeg te,

e) fel men té se ese tén a kény szer gyógy ke ze lé sét ren del -
ték el.

961 Az 580. § (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ mon da ta a 2006: LI. tör vény
250. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

962 Az 580. § (1) be kez dé se II. pont já nak b) al pont ja a 2006: LI. tör vény
250. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

963 Az 580. § (2) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 94. §-ával meg ál la pí -
tott szö veg. A ko ráb bi (2) be kez dés b) pont ját az Al kot mány bí ró ság 41/2003. 
(VII. 2.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

964 Az 580. § (2) be kez dé sé nek c) pont ja a 2006: LI. tör vény 250. §-ának
(3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

965 Az 580. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 250. §-ának
(4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.
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581. § (1)966 A jog erõs íté let alap ján ki töl tött sza bad ság -
vesz té sért, ja ví tó in té ze ti ne ve lé sért, il le tõ leg kény szer -
gyógy ke ze lé sért a ter helt nek kár ta la ní tás jár, ha rend kí vü li 
jog or vos lat foly tán fel men tet ték, eny hébb bün te tés re ítél -
ték, pró bá ra bo csá tot ták, meg ro vás ban ré sze sí tet ték, il le -
tõ leg az el já rást ve le szem ben meg szün tet ték vagy meg ál -
la pí tot ták, hogy a kényszergyógykezelést törvényes ok
nélkül rendelték el.

(2) Nincs he lye a kár ta la ní tás nak, ha a ter helt
a) az alap ügy ben el hall gat ta azo kat a té nye ket vagy bi -

zo nyí té ko kat, ame lye ken a per újí tás so rán ho zott ítélet
alapul,

b)967 
c) fel men té se ese tén kény szer gyógy ke ze lé sét ren del -

ték el.
(3)968 

582. §969 (1) A kár ta la ní tás mód já ra és mér té ké re a Pol -
gá ri Tör vény könyv nek970 a szer zõ dé sen kí vül oko zott ká -
rért va ló fe le lõs sé gé re vo nat ko zó ren del ke zé se it az e tör -
vény ben fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A kár ta la ní tás az an nak alap já ul szol gá ló nyo mo zást
meg szün te tõ ha tá ro zat kéz be sí té sé vel, il le tõ leg a fel men tõ
íté let, az el já rást meg szün te tõ vég zés, va la mint a rend kí -
vü li jog or vos lat ered mé nye kép pen ho zott ha tá ro zat
jogerõre emelkedésével válik esedékessé.

583. § (1)971 A ter helt a nyo mo zást meg szün te tõ ha tá ro -
zat, a jog erõs fel men tõ íté let, a jog erõs meg szün te tõ vég -
zés, a rend kí vü li jog or vos lat ered mé nye kép pen ho zott jog -
erõs ha tá ro zat ve le tör té nõ köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na -
pon be lül ter jeszt het elõ kár ta la ní tá si igényt. E határidõ
elmulasztása jogvesztõ.

(2) A ké re lem ben meg kell je löl ni a kár ta la ní tá si igény
össze gét, az igényt meg ala po zó bi zo nyí té ko kat, és csa tol ni 
kell az igényt alá tá masz tó okiratokat.

(3)972 Ha a nyo mo zást meg szün tet ték, a kár ta la ní tá si
igényt an nál a bí ró ság nál kell elõ ter jesz te ni, amely az elõ -
ze tes le tar tóz ta tást, il le tõ leg az ide ig le nes kény szer gyógy -
ke ze lést elrendelte.

(4) Ha a ter helt a kár ta la ní tá si el já rás le foly ta tá sa elõtt
meg hal, vagy a ha tár idõ el tel te elõtt meg hal anél kül, hogy
igé nyét elõ ter jesz tet te vol na, örö kö se az el já rás foly ta tá sát
kér he ti, il le tõ leg a ha tár idõn be lül kártalanítási igényt
terjeszthet elõ.

966 Az 581. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 281. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

967 Az 581. § (2) be kez dé sé nek b) pont ját az Al kot mány bí ró ság 41/2003.
(VII. 2.) AB ha tá ro za ta meg sem mi sí tet te.

968 Az 581. § (3) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 99. §-ának (3) be kez -
dé se ha tá lyon kí vül he lyez te.

969 Az 582. § a 2006: LI. tör vény 251. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

970 Lásd az 1959:IV. tör vényt.
971 Az 583. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 252. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
972 Az 583. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 282. §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg

584. §973 (1) A bí ró ság a ké rel met a bün te tõ ügy ira ta i val
együtt az el já rás le foly ta tá sa vé gett a kár té rí tés el bí rá lá sá ra 
a Pol gá ri per rend tar tás sze rint ha tás kör rel és il le té kes ség -
gel ren del ke zõ bí ró ság nak kül di meg. Az ira tok meg kül dé -
sét el ren de lõ vég zés el len nincs he lye fel leb be zés nek.

(2) A kár ta la ní tá si igény el bí rá lá sa so rán az (1) be kez -
dés sze rin ti bí ró ság az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel a
Pol gá ri per rend tar tás sza bá lyai sze rint jár el. A per ben fel -
pe res ként a ter helt (örö kös), al pe res ként a Ma gyar Ál lam
kép vi se le té ben az igazságügy-miniszter vesz részt.

(3) Az 580. § (1) be kez dé sé nek I. pont já nak va la mely
ren del ke zé sé re ala pí tott kár ta la ní tá si igény el bí rá lá sa elõtt
– szük ség ese tén – a bí ró ság be szer zi az alap ügy ben el járt
ügyész ség nyi lat ko za tát. Az al pe res in dít vá nyá ra az
ügyészség nyilatkozatát be kell szerezni.

(4) A kár ta la ní tást az ál lam kö te les meg fi zet ni.

A vissza té rí tés

585. § (1)974 A pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te tés és a
bûn ügyi költ ség cí mén be fi ze tett össze get a be fi ze tés tõl a
vissza té rí tés idõ pont já ig el telt idõ re szá mí tott min den ko ri
tör vé nyes ka ma tá val együtt a ter helt nek vissza kell té rí te -
ni, ha rend kí vü li jog or vos lat foly tán fel men tet ték, ve le
szem ben az el já rást meg szün tet ték, il le tõ leg az en nek foly -
tán ho zott ha tá ro zat ilyen kötelezést nem, vagy ala cso -
nyabb mértékben tartalmaz.

(2) Va gyon el kob zás és el kob zás ese tén az (1) be kez dés
ak ként irány adó, hogy az el kob zott dol got ter mé szet ben
kell vissza ad ni, ha pe dig ez nem le het sé ges, a va gyon el -
kob zás kor, il let ve az el kob zás kor meg ál la pí tott for gal mi
ér té ket ala pul vé ve, an nak a vissza té rí tés idõ pont já ig el telt
idõ re szá mí tott min den ko ri tör vé nyes kamatával növelt
összegét kell visszatéríteni.

(3)975 A vissza té rí tést a fel men tõ, il let ve az el já rást meg -
szün te tõ ren del ke zést meg ho zó vagy a kö te le zést mel lõ zõ, 
il le tõ leg ala cso nyabb mér ték ben meg ál la pí tó bí ró ság ren -
de li el. A vissza té rí tést kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zot tak sze rint kell tel je sí te ni.976

IV. Cím
BIZTOSÍTÉK

586. § (1) Ha a ter helt kül föl dön él, ké rel mé re a vád irat
be nyúj tá sá ig az ügyész, azt kö ve tõ en a bí ró ság en ge dé -
lyez he ti biz to sí ték le tét be he lye zé sét. Eb ben az eset ben az
el já rás a ter helt távollétében lefolytatható.

973 Az 584. § a 2002: I. tör vény 283. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
974 Az 585. § (1) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 95. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg. Lásd az Al kot mány bí ró ság 4/2003. (II. 26.) AB ha tá ro za tát.
975 Az 585. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 284. §-ának (2) be kez dé sé -

vel meg ál la pí tott szö veg.
976 Az 585. § (3) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény

253. §-ának (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.
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(2)977 A biz to sí ték össze gét az ügyész, il le tõ leg a bí ró -
ság ha tá roz za meg, a ter helt tel szem ben elõ re lát ha tó an ki -
sza bás ra ke rü lõ pénz bün te tés, al kal ma zan dó va gyon el -
kob zás, il le tõ leg a fel me rü lõ bûn ügyi költ ség vég re haj tá -
sá hoz szükséges mértékben.

(3) A ter helt nek a biz to sí ték le tét be he lye zé sé nek en ge -
dé lye zé se irán ti ké rel mé ben a vé dõt kell fel ha tal maz nia
 arra, hogy a ré szé re szó ló hi va ta los ira to kat átvegye (kéz -
be sí té si megbízott).

(4)978 A biz to sí ték le tét be he lye zé sét kö ve tõ en a ter helt -
nek szó ló ira to kat a kéz be sí té si meg bí zott ré szé re kell kéz -
be sí te ni. A kéz be sí té si meg bí zott kö te les a ter hel tet ha la -
dék ta la nul ér te sí te ni a ré szé re kéz be sí tett irat ról. Ha a ter -
helt a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tét el hagy ta, és a kéz be sí -
té si meg bí zott nak kézbesített idézés ellenére nem jelenik
meg, nincs he lye

a) az elõ ve ze tés el ren de lé sé nek,
b) az el já rás fel füg gesz té sé nek,
c) hir det mé nyi idé zés nek,
és a tár gya lást a ter helt tá vol lé té ben is meg kell tar ta ni.
(5)979 Ha az ügyész vagy a bí ró ság biz to sí ték le tét be he -

lye zé sét en ge dé lyez te, és a ter helt a Ma gyar Köz tár sa ság
te rü le tét el hagy ta, az el já rás ban a XXV. Fe je zet ren del ke -
zé se it nem lehet alkalmazni.

(6) Vé dõ rész vé te le az el já rás ban kö te le zõ.

587. § (1)980 Ha a bí ró ság a ter hel tet bû nös nek mond ja
ki, vagy tár gya lás mel lõ zé sé vel bün te tést szab ki, a biz to sí -
ték a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sé vel az államra száll.

(2)981 Ha a bí ró ság pénz bün te tést szab ki, va gyon el kob -
zást al kal maz, il le tõ leg a ter hel tet a bûn ügyi költ ség meg -
fi ze té sé re kö te le zi, az ál lam ra szállt biz to sí té kot ezek
végrehajtására kell fordítani.

(3) Vég re haj tan dó sza bad ság vesz tés ki sza bá sa ese tén a
bün te tés vég re haj tá sá nak be fe je zé se után a biz to sí té kot az
el ítélt nek vissza kell fi zet ni. Más bün te tés vég re haj tá sa
iránt nem lehet intézkedni.

(4)982 A biz to sí ték a ter helt nek egé szé ben vagy több
bûn cse lek mény ese tén rész ben, ará nyo san visszajár,

a) a nyo mo zás rész be ni meg szün te té se ese tén,
b) ha a bí ró ság a ter hel tet rész ben fel men tet te, il le tõ leg

ve le szem ben az el já rást rész ben megszüntette.

977 Az 586. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 285. §-ával meg ál la pí tott
szö veg.

978 Az 586. § (4) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
253. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006.  jú -
lius 1. nap ján lép ha tály ba.

979 Az 586. § (5) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 253. §-ának (3) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

980 Az 587. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 254. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

981 Az 587. § (2) be kez dé se a 2002: I. tör vény 286. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

982 Az 587. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 286. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

XXX. Fe je zet983

A HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSA

I. Cím

A VÉGREHAJTHATÓSÁG

Az íté let vég re hajt ha tó sá ga

588. § (1) Az íté let a jog erõ re emel ke dé se után hajt ha tó
végre.

(2) Az el sõ fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel ke dik
jog erõ re, amelyen

a) azt ki hir det ték, fel té ve, hogy el le ne e tör vény a fel -
leb be zést kizárja,

b) a fel leb be zés re jo go sul tak úgy nyi lat koz tak, hogy
nem kí ván nak fel leb bez ni, il le tõ leg a fel leb be zést vissza -
von ták, 

c) a fel leb be zé si ha tár idõ fel leb be zés be je len té se nél kül
telt el,

d)984 a má sod fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sí tot ta,
vagy az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét hely ben hagy ta, fel té ve,
hogy har mad fo kú bí ró sá gi eljárásnak nincs helye.

(3)985 A má sod fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel -
ke dik jog erõ re, ame lyen

a) azt meg hoz ták, fel té ve, hogy el le ne a tör vény a fel -
leb be zést kizárja,

b) a fel leb be zés re jo go sul tak úgy nyi lat koz tak, hogy
nem kí ván nak fel leb bez ni, il le tõ leg a fel leb be zést vissza -
von ták, 

c) a fel leb be zés re nyit va ál ló ha tár idõ fel leb be zés be je -
len té se nél kül telt el,

d) a har mad fo kú bí ró ság a fel leb be zést el uta sí tot ta,
vagy a má sod fo kú bí ró ság íté le tét helybenhagyta.

(4)986 A har mad fo kú bí ró ság íté le te azon a na pon emel -
ke dik jog erõ re, ame lyen azt meghozták.

(5)987 Az ügy dön tõ ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé se után
a jog erõt és a ha tá ro zat vég re hajt ha tó sá gát a ta nács el nö ke
a ha tá ro zat ere de ti pél dá nyá ra ve ze tett zá ra dék kal  tanú -
sítja, amely ben fel tün te ti mind a jogerõ, mind a vég re hajt -
ha tó ság napját.

983 A Fe je zet szá mo zá sát XXIX. Fe je zet rõl XXX. Fe je zet re a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

984 Az 588. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2006: LI. tör vény 255. §-ának
(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján
lép ha tály ba.

985 Az 588. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 255. §-ának (2) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

986 Az 588. § (4) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 255. §-ának (3) be kez dé se 
ik tat ta be, egy ben az ad di gi (4)–(6) be kez dés szá mo zá sát (5)–(7) be kez dés re
mó do sí tot ta. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

987 Az 588. § (5) – ere de ti leg (4) – be kez dé se a 2002: I. tör vény
287. §-ának (2) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(6)988 A ha tá ro zat rész le ges jog erõ re emel ke dé se ese tén
a zá ra dék ban fel kell tün tet ni azt a na pot, ame lyen a ha tá -
ro zat rész le ge sen jog erõ re emel ke dett, va la mint azt, hogy
az mely ré szé ben lett jog erõs, és mely rendelkezése  hajt -
ható végre.

(7) A jog erõ és a vég re hajt ha tó ság meg ál la pí tá sá ról
szük ség ese tén a vád lot tat és a vé dõt ér te sí te ni kell.

A vég zés vég re hajt ha tó sá ga

589. § (1)989 A vég zés vég re hajt ha tó sá gá ra a 347. §
(3) be kez dé se irányadó.

(2) Ha a tár gya lá son kí vül ho zott vég zés ese tén tár gya -
lás tar tá sá ra irá nyu ló ké re lem nek van he lye, a vég zés azon
a na pon vá lik vég re hajt ha tó vá, ami kor a ké re lem re nyit va
ál ló ha tár idõ anél kül telt el, hogy a jo go sul tak tár gya lás
tar tá sát kér ték vol na, il le tõ leg a tár gya lás tar tá sát ké rõ a
ké rel mét vissza von ta, vagy a tár gya lá son nem je lent meg.
Ez irány adó az 549. § (2) be kez dé se ese té ben a tár gya lás
mel lõ zé sé vel ho zott vég zés nek azokra a rendelkezéseire
is, amelyek miatt tárgyalás tartását nem kérték.

II. Cím
A BÍRÓSÁG ÉS AZ ÜGYÉSZ FELADATAI A

VÉGREHAJTÁS SORÁN990

Ál ta lá nos ren del ke zé sek

590. § (1)991 A bün te té sek és az in téz ke dé sek vég re haj -
tá sa, va la mint a rend bír ság, a rend bír ság he lyé be lé põ el zá -
rás és az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség be haj tá sa vé gett az
a bí ró ság in téz ke dik, amely nek el já rá sá ban az vég re hajt -
ha tó vá vá lik. Az ügyész ál tal ki sza bott rend bír ság, meg ál -
la pí tott bûn ügyi költ ség, va la mint a vád eme lés el ha lasz tá -
sa so rán el ren delt párt fo gó fel ügye let, to váb bá az ügyész
ál tal al kal ma zott meg ro vás végrehajtása végett az ügyész
intézkedik.992

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti in téz ke dés éket a ta nács el -
nö ke te szi meg.

(3) Ha a bün te tést vagy a bün te tés hát ra lé võ ré szét is me -
ret len he lyen tar tóz ko dó elí tél ten kell fo ga nat ba ven ni, a
bün te tés-vég re haj tá si bí ró az el ítélt tar tóz ko dá si he lyé nek
fel ku ta tá sa iránt in téz ke dik, sza bad ság vesz tés esetén
elfogatóparancsot bocsát ki.

988 Az 588. § (6) és (7) – ere de ti leg (5) és (6) – be kez dé sét a 2002: I. tör -
vény 287. §-ának (3) be kez dé se ik tat ta be.

989 Az 589. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 256. §-ával meg ál la pí tott
szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

990 A XXIX. Fe je zet II. Cí mé nek szö ve gét a 2003: II. tör vény 81. §-ának
(1) be kez dé se ál la pí tot ta meg.

991 Az 590. § (1) be kez dé se a 2003: II. tör vény 81. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

992 Az 590. § (1) be kez dé sé nek má so dik mon da ta a 2006: LI. tör vény
257. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak el ha lasz tá sa

591. §993 (1)994 A ta nács el nö ke a két év nél nem sú lyo -
sabb sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sé re az
el ítélt ké rel mé re fon tos ok ból, kü lö nö sen az el ítélt sze mé -
lyi vagy csa lá di kö rül mé nye i re va ló te kin tet tel, leg fel jebb
há rom hó nap ra ha lasz tást en ge dé lyez het.

(2) Ha az el ítélt be teg sé ge az el ítélt éle tét köz vet le nül
ve szé lyez te ti, a ta nács elnöke

a) az (1) be kez dés ben sza bá lyo zott tar ta mú ha lasz tást
meg ha la dó, ha tá ro zott ide ig tar tó ha lasz tást is en ge dé lyez -
het, 

b) az (1) be kez dés alap ján en ge dé lye zett ha lasz tást
meg hosszab bít hat ja,

c) a két évet meg ha la dó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá -
nak meg kez dé sé re is ha lasz tást engedélyezhet.

(3) El kell ha lasz ta ni – ké re lem nél kül, hi va tal ból is – a
sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sét an nak a
nõ nek az esetében, aki

a) a ne gye dik hó na pot meg ha la dó ter hes, leg fel jebb a
szü lés vár ha tó ide jét kö ve tõ ha to dik hónap végéig,

b) hat hó na pos nál fi a ta labb gyer me két gon doz za.

(4) A (2) be kez dés és a (3) be kez dés a) pont ja ese té ben a 
ta nács el nö ke igaz ság ügyi or vos-szak ér tõi szak vé le mény
alap ján ál la pít ja meg a ha lasz tás egész ség ügyi fel té te le i -
nek fenn ál lá sát, és a Bün te tés-vég re haj tás Or szá gos Pa -
rancs nok sá ga egész ség ügyi szol gá la ta ve ze tõ jé nek – az el -
ítélt egész ség ügyi ál la po tá nak bün te tés-vég re haj tás ke re -
tei kö zött va ló ke zel he tõ sé gé re vonatkozó – nyilatkozatát
figyelembe véve határoz a kérelemrõl.

(5)995 

(6)996 Az (1)–(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek
ese tén sincs he lye az el ha lasz tás nak, ha az sú lyo san ve szé -
lyez tet né a köz biz ton sá got vagy a köz ren det, il let ve ha az
el ítélt szö ké sé tõl vagy elrejtõzésétõl kell tartani.

(7) Ha a sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak el ha lasz tá sa
irán ti ké rel met olyan idõ ben ter jesz tik elõ, hogy an nak el -
in té zé sé re a vég re haj tás meg kez dé sé re ki tû zött ha tár nap
elõtt már nincs le he tõ ség, a ta nács el nö ke a ké re lem el bí rá -
lá sát mel lõ zi és er rõl a ké rel me zõt ér te sí ti. Ha a sza bad ság -
vesz tést már fo ga nat ba vet ték, a ké rel met a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sá nak eset le ges fél be sza kí tás iránti in -
téz ke dés végett a büntetés-végrehajtási intézetnek meg -
kül di.

993 Az 591. § a 2002: I. tör vény 288. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
994 Az 591. § (1) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 258. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
995 Az 591. § (5) be kez dé sét a 2004: CXXXI. tör vény 29. §-ának b) pont ja

ha tá lyon kí vül he lyez te.
996 Az 591. § (6) be kez dé se a 2004: CXXXI. tör vény 24. §-ával meg ál la pí -

tott szö veg.
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Ha lasz tás és rész let fi ze tés en ge dé lye zé se
pénz bün te tés és pénz mel lék bün te tés ese tén997

592. § (1) Ha az el ítélt va ló szí nû sí ti, hogy a pénz bün te -
tés, il le tõ leg a pénz mel lék bün te tés azon na li vagy egy
összeg ben va ló meg fi ze té se ma gá nak vagy tar tás ra  szo -
ruló hoz zá tar to zó i nak a bün te tés cél ján túl me nõ je len tõs
anya gi ne héz sé get okoz na, és meg ala po zot tan fel te he tõ,
hogy az el ítélt a meg hosszab bí tott ha tár idõ ben fi ze té si kö -
te le zett sé gé nek pon to san ele get tesz, ré szé re a bí ró ság leg -
fel jebb há rom hó na pi ha lasz tást, il le tõ leg azt en ge dé lyez -
he ti, hogy a pénzbüntetést, illetve a pénzmellékbüntetést
hat hónapon belül, részletekben fizesse meg.

(2) A pénz bün te tés, il le tõ leg a pénz mel lék bün te tés
meg fi ze té sé re adott ha lasz tás fon tos ok ból egy al ka lom -
mal, leg fel jebb to váb bi há rom hó nap pal  meghosszabbít -
ható. Ha az ügy rend kí vü li kö rül mé nyei in do kolt tá te szik,
a pénz bün te tés nek egy éven be lü li részletekben való
megfizetése is engedélyezhetõ.

(3) A rész let fi ze tés olyan, ha von ta fi ze ten dõ összeg ben
en ge dé lyez he tõ, amely oszt ha tó a pénz bün te tés ese tén az
íté let ben meg ál la pí tott na pi té tel össze gé vel, a pénz mel -
lék bün te tés ese tén az íté let ben a pénz bün te tés sza bad ság -
vesz tés re át vál toz ta tá sát illetõen meghatározott összeggel.

(4) A sza bad ság vesz tés re át vál toz ta tás után a pénz bün -
te tés, il le tõ leg a pénz mel lék bün te tés meg fi ze té sé re ha lasz -
tás vagy rész let fi ze tés nem engedélyezhetõ.

Ha lasz tás és rész let fi ze tés en ge dé lye zé se
rend bír ság és az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség ese tén998

593. § (1) A tíz ezer fo rin tot meg ha la dó rend bír ság és az
ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re ha lasz tás, il -
le tõ leg rész let fi ze tés az 592. §-ban meg ha tá ro zott fel té te -
lek mel lett és ke re tek kö zött, a bí ró sá gi vég re haj tó ál tal fo -
ga na to sí tott fog la lás után en ge dé lyez he tõ, ha a fog la lá si
jegyzõkönyvet a végrehajtó a bírósághoz beterjesztette.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott összeg ha tár alat ti 
rend bír ság és bûn ügyi költ ség meg fi ze té sé re kö te le zés
ese tén a ta nács el nö ke fog la lá si cse lek mény be vá rá sa nél -
kül, a ren del ke zés re ál ló ada tok alap ján leg fel jebb két hó -
na pi ha lasz tást, il le tõ leg három hónapi részletfizetést en -
ge dé lyez het. 

Ha lasz tás ja ví tó in té ze ti ne ve lés ese tén

594. § A fi a tal ko rú val szem ben jog erõs íté let ben el ren -
delt ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég re haj tá sát a ta nács el nö ke az
591. § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek mel lett
és keretek között elhalaszthatja.

997 Az 592. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 289. §-a ál la pí tot ta meg.
998 Az 593. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 290. §-a ál la pí tot ta meg.

A ha lasz tás és a rész let fi ze tés en ge dé lye zé sé nek
el já rá si sza bá lyai999

595. § (1) A ha lasz tás és a rész let fi ze tés irán ti ké re lem -
nek nincs ha lasz tó hatálya.

(2) A ké re lem rõl, ha azt a ter helt az ügy dön tõ ha tá ro zat
jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ en nyom ban elõ ter jesz tet te,
az ügy dön tõ ha tá ro za tot ho zó bí ró ság dönt, a ha tá ro za tát
indokolni köteles.

(3)1000 A ter helt ké sõbb elõ ter jesz tett ké rel mé nek el bí rá -
lá sá ra a kü lön le ges el já rá sok sza bá lya it (XXIX. Fe je zet)
kell alkalmazni.

(4) A pénz bün te tés, a pénz mel lék bün te tés, a rend bír ság
és az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség te kin te té ben a ha lasz -
tás, il le tõ leg a rész let fi ze tés en ge dé lye zé se tár gyá ban ho -
zott ha tá ro zat ellen nincs helye fellebbezésnek.

(5) A sza bad ság vesz tés és a ja ví tó in té ze ti ne ve lés vég -
re haj tá sá nak el ha lasz tá sa tár gyá ban ho zott ha tá ro zat el len
az ügyész, az el ítélt és a vé dõ fel leb bez het. Ha a ha lasz tást
a (2) be kez dés alap ján a má sod fo kú bí ró ság en ge dé lyez te,
a fel leb be zés el bí rá lá sá ra a XIV. Fe je zet1001 IV. Címe
meg fe le lõ en irányadó.

In téz ke dés a bün te tés vég re haj tá sá nak
biz to sí tá sá ra1002

596. § (1) A bí ró ság a sza bad lá bon lé võ ter helt tel szem -
ben az öt évi vagy ezt meg ha la dó, jog erõ sen ki sza bott sza -
bad ság vesz tés azon na li fo ga nat ba vé te lét ren del he ti el.
A bí ró ság a jog erõ sen ki sza bott sza bad ság vesz tés azon na li 
fo ga nat ba vé te lét ren de li el, ha azt a sza bad lá bon lé võ ter -
helt tel szem ben bûn szer ve zet ben elkövetett bûn cse lek -
mény miatt szabta ki.

(2) Az (1) be kez dés ese tén a bí ró ság a szék he lyén mû -
kö dõ bün te tés-vég re haj tá si in té zet pa rancs no ká tól rö vid
úton bün te tés-vég re haj tá si õr ki ren de lé sét ké ri, és az el ítél -
tet az õr nek ad ja át. Ha a bí ró ság szék he lyén nincs bün te -
tés-vég re haj tá si in té zet, vagy a bün te tés-vég re haj tá si õr
ki ren de lé sé nek aka dá lya van, a bí ró ság az el ítélt nek a bün -
te tés-vég re haj tá si intézetbe kísérése végett rövid úton a
rendõrséget keresi meg.

(3) Ha a bí ró ság vég re haj tan dó sza bad ság vesz tést ki sza -
bó ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke dé se kor a ter helt nincs
elõ ze tes le tar tóz ta tás ban, és a bí ró ság a sza bad ság vesz tés
vég re haj tá sá nak azon na li fo ga nat ba vé te lét nem ren de li el, 
de a ki sza bott sza bad ság vesz tés re te kin tet tel vagy egyéb
ok ból ala po san fel te he tõ, hogy a szö ké sé vel vagy az el rej -
tõ zé sé vel a bün te tés vég re haj tá sa alól ki von ná ma gát, az
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999 Az 595. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 291. §-a ál la pí tot ta meg.
1000 Az 595. § (3) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 259. §-ával meg ál la pí tott

szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
1001 Az 595. § (5) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „XIV. Fe je zet”

szö veg részt a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja ál la pí tot ta
meg.

1002 Az 596. §-t és al cí mét a 2002: I. tör vény 292. §-a ál la pí tot ta meg.



el ítélt tel szem ben – a bün te tés-vég re haj tá si in té zet be tör té -
nõ be fo ga dá sá ig – a szabadságvesztés végrehajtásának
biztosítására irányuló intézkedés rendelhetõ el.

(4) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyu ló in téz ke dést el kell ren del ni, ha a bí ró ság a két évet 
meg ha la dó sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak meg kez dé -
sé re ha lasz tást en ge dé lye zett [591. § (2) bek. c) pont].

(5) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyu ló in téz ke dés el ren de lé sé rõl a bí ró ság ha tá roz. Az
in téz ke dés ha tá lya alatt ál ló el ítélt a bí ró ság ha tá ro za tá ban
meg ha tá ro zott te rü le tet, kör ze tet en ge dély nél kül nem
hagy hat ja el, a tar tóz ko dá si he lyét, il le tõ leg a la kó he lyét
nem vál toz tat hat ja meg. A ha tá ro zat ban elõ ír ha tó, hogy a
terhelt meghatározott idõközönként a rendõrségen je lent -
kez zék. 

(6) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyu ló in téz ke dés elõ írá sa i nak meg tar tá sát a – lak hely el -
ha gyá si ti la lom meg tar tá sá nak el len õr zé sé re vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint – a rend õr ség el len õr zi. Ha a sza bad ság -
vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyu ló in téz ke dés
elõ írá sa it az el ítélt meg szeg te, a rend õr ség ha la dék ta la nul
ér te sí ti az in téz ke dést el ren de lõ bí ró sá got, és az el ítél tet a
bí ró ság ha tá ro za tá nak meg ho za ta lá ig – leg fel jebb hat na -
pig – õri zet be ve he ti. A bí ró ság a sza bad ság vesz tés vég re -
haj tá sá nak biz to sí tá sá ra irá nyu ló in téz ke dés elõ írá sa i nak
meg sze gé se esetén a szabadságvesztés azonnali foganatba
vételét rendelheti el, és megteheti az 590. § (3) be kez dé sé -
ben szabályozott intézkedéseket.

(7) A sza bad ság vesz tés vég re haj tá sá nak biz to sí tá sá ra
irá nyu ló in téz ke dést meg kell szün tet ni, ha a bün te tés vég -
re hajt ha tó sá ga megszûnt.

(8) Ha a bí ró ság a ter helt tel szem ben nem vég re haj tan dó 
sza bad ság vesz tés mel lett al kal ma zott ki uta sí tás mel lék -
bün te tést, és az ügy dön tõ ha tá ro zat a ki hir de té se kor jog -
erõ re emel ke dik, a bí ró ság a ki uta sí tás mel lék bün te tés
vég re haj tá sa ér de ké ben el ren de li a ter helt nek az il le té kes
ide gen ren dé sze ti ha tó ság hoz tör té nõ elõ ál lí tá sát. Az elõ ál -
lí tás végrehajtása érdekében a tanács elnöke a rendõrséget
keresi meg.

III. Cím
KEGYELMI ELJÁRÁS

A ke gyel mi ké re lem

597. §1003 (1) Ke gye lem irán ti elõ ter jesz tést – hi va tal ból 
vagy ké re lem re – a bün te tõ el já rás meg szün te té sé re a vád -
irat be nyúj tá sá ig a leg fõbb ügyész, azt kö ve tõ en az igaz -
ság ügy-mi nisz ter, a még vég re nem haj tott bün te tés el en -
ge dé sé re vagy mér sék lé sé re, il le tõ leg a bün te tett elõ élet -
hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tés re az igaz ság ügy-
 mi nisz ter te het a köz tár sa sá gi el nök höz.

1003 Az 597. § a 2002: I. tör vény 293. §-ával meg ál la pí tott szö veg.

(2) In téz ke dés mér sék lé se vagy el en ge dé se, va la mint
már vég re haj tott bün te tés vagy in téz ke dés utó la gos el en -
ge dé se iránt ke gyel mi kérelem nem nyújtható be.

(3) Ke gyel mi ké rel met a ter helt, a vé dõ, va la mint a ter -
helt hoz zá tar to zó ja nyújthat be.

(4) A bün te tõ el já rás meg szün te té se iránt ke gyel mi ké -
rel met an nál az ügyész nél, il le tõ leg bí ró ság nál kell be -
nyúj ta ni, amely elõtt az el já rás fo lyik. A még vég re nem
haj tott bün te tés el en ge dé se vagy mér sék lé se, il le tõ leg a
bün te tett elõ élet hez fû zõ dõ hát rá nyok aló li men te sí tés
iránt a ke gyel mi ké rel met az elsõ fokon eljárt bíróságnál
kell benyújtani.

(5) Az ügyész, il le tõ leg a bí ró ság a ke gyel mi el já rás so -
rán a ter helt nek a ke gyel mi dön tés hez szük sé ges sze mé -
lyes ada ta it beszerzi és kezeli.

A ke gyel mi ké re lem el in té zé se

598. § (1) A dön tés hez szük sé ges ada to kat tar tal ma zó
ira to kat, va la mint a ke gyel mi kérelmet

a) a vád irat be nyúj tá sá ig az ügyész a leg fõbb ügyész -
hez,

b) a vád irat be nyúj tá sa után a bí ró ság az igaz ság ügy-mi -
nisz ter hez

so ron kí vül fel ter jesz ti.

(2)1004 A bün te tés el en ge dé se vagy mér sék lé se irán ti ké -
re lem, il le tõ leg elõ ter jesz tés ese tén az igaz ság ügy-mi nisz -
ter el ren del he ti a bün te tés vég re haj tá sá nak a köz tár sa sá gi
el nök dön té sé ig tör té nõ el ha lasz tá sát vagy fél be sza kí tá sát. 
Az igaz ság ügy-mi nisz ter az elõ ter jesz tés elõ ké szí té se so -
rán – a bün te tés vég re haj tá sá nak meg kez dé sé re ha lasz tó
ha tállyal – el ren del he ti az el ítélt nek a bün te tés-vég re haj tás 
köz pon ti kórházában történõ szakorvosi vizsgálatát.1005

(3) A leg fõbb ügyész, il le tõ leg az igaz ság ügy-mi nisz ter
a ke gyel mi ké rel met a köz tár sa sá gi el nök höz ak kor is fel -
ter jesz ti, ha a ke gye lem gya kor lá sa iránt nem tesz elõ ter -
jesz tést.

(4)1006 A ke gyel mi dön tés rõl szó ló ha tá ro za tot a ter helt -
nek és a ke gyel mi ké re lem elõ ter jesz tõ jé nek az a bí ró ság,
il le tõ leg ügyész kéz be sí ti, amely elõtt az el já rás fo lyik. Ha
a ke gyel mi ké rel met a ha tá ro zat jog erõ re emel ke dé sét kö -
ve tõ en ter jesz tet ték elõ, a ke gyel mi dön tés rõl szó ló ha tá ro -
za tot az ügy ben el sõ fo kon el járt bí ró ság kéz be sí ti az el -
ítélt nek, és a ke gyel mi ké re lem elõ ter jesz tõ jé nek. Ha az el -
ítélt a sza bad ság vesz té sét töl ti, ré szé re a ke gyel mi dön tés -
rõl szó ló ha tá ro za tot az igaz ság ügy-mi nisz ter köz vet le nül
a büntetés-végrehajtási intézet útján kézbesíti, egyben
értesíti az elsõ fokon eljárt bíróságot.

1004 Az 598. § (2) be kez dé sé nek má so dik mon da tát a 2002: I. tör vény
294. §-ának (1) be kez dé se ik tat ta be.

1005 Lásd az 5/1998. (III. 6.) IM ren de le tet.
1006 Az 598. § (4) be kez dé se a 2003: CXXX. tör vény 96. §-ának (1) be kez -

dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.
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(5)1007 A (4) be kez dés sze rin ti ér te sí tés tar tal maz za a ke -
gyel mi ha tá ro zat szá mát, a ha tá ro zat ho za tal ide jét, az igaz -
ság ügy-mi nisz ter el len jegy zé sé nek kel tét, a ke gyel mi dön -
tés sel érin tett ha tá ro za to kat ho zó bí ró ság vagy ügyész
meg ne ve zé sét, az érin tett ha tá ro za tok szá mát és azok meg -
ho za ta lá nak ide jét, és a ke gyel mi dön tés tar tal mát. Ha a
köz tár sa sá gi el nök ke gyel met gya ko rolt, az ér te sí tés tar tal -
maz za a kegyelemhez fûzõdõ jog kö vet kez mé nyek rõl
 szóló tájékoztatást is.

(6) Ha a bün te tõ el já rás ke gye lem bõl tör té nõ meg szün te -
té sét a bí ró ság vagy az ügyész hi va tal ból kez de mé nyez te,
a ter helt az el já rást meg szün te tõ ha tá ro zat kéz be sí té sé tõl
szá mí tott nyolc na pon belül kérheti az eljárás folytatását.

A bûn ügyi költ ség vagy a rend bír ság el en ge dé se

599. § (1) Az ál la mot il le tõ bûn ügyi költ ség és a rend -
bír ság meg fi ze té sét az igaz ság ügy-mi nisz ter kü lö nös
 méltánylást ér dem lõ ok ból egész ben vagy részben el en -
ged he ti.

(2) Az igaz ság ügy-mi nisz ter az (1) be kez dés ben írt el já -
rás ban a ter helt nek a dön tés hez szük sé ges sze mé lyes ada -
ta it beszerzi.

XXXI. Fe je zet1008

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

600. §1009 A bí ró sá gi tit kár is tel je sít he ti a más bí ró sá -
gok tól szár ma zó meg ke re sé se ket, va la mint le foly tat hat ja – 
az 557. § (2) be kez dé se, az 558. §, az 565. §, az 566. §, az
567. § (2) be kez dé se, az 568. §, az 572–577. §, az 579. §,
az 586. § és az 587. § sze rin ti el já rá sok ki vé te lé vel – a
XXIX. Fe je zet II. és III. Cí me sze rin ti el já rá so kat.

Ér tel me zõ ren del ke zé sek

601. § (1)1010 Ahol e tör vény me gyei bí ró ság ról, il le tõ -
leg he lyi bí ró ság ról ren del ke zik, ezen a Fõ vá ro si Bí ró sá -
got, il le tõ leg a ke rü le ti és a vá ro si bíróságot is érteni kell.

(2) Ahol e tör vény bün te tés he lyett al kal ma zott in téz ke -
dés rõl ren del ke zik, ezen a meg ro vást (Btk. 71. §), a pró bá -
ra bo csá tást (Btk. 72. §) és a ja ví tó in té ze ti ne ve lést (Btk.
118. §) kell ér te ni.

1007 Az 598. § (5) be kez dé sét a 2003: CXXX. tör vény 96. §-ának (2) be -
kez dé se ik tat ta be, és egy ide jû leg az ere de ti (5) be kez dés szá mo zá sát (6) be -
kez dés re mó do sí tot ta.

1008 A Fe je zet szá mo zá sát XXX. Fe je zet rõl XXXI. Fe je zet re a 2006: LI.
tör vény 285. §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja mó do sí tot ta. A ren del ke zés
2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

1009 A 600. § a 2006: LI. tör vény 260. §-ával meg ál la pí tott szö veg. A ren -
del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.

1010 A 601. § (1) be kez dé sé nek el sõ mon da tát a 2006: VII. tör vény 16. §-a
(3) be kez dé sé nek k) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

(3)1011 Ahol e tör vény hoz zá tar to zó ról ren del ke zik, a
Btk. 137. §-ának 6. pont ja az irány adó, ahol e tör vény ál la -
mi szerv rõl ren del ke zik, ezen költ ség ve té si szervet kell
érteni.

(4) Ahol e tör vény gaz dál ko dó szer ve zet rõl ren del ke -
zik, ezen a Pol gá ri Tör vény könyv rõl szó ló 1959. évi IV.
tör vény 685. § c) pont já ban fel so rol ta kat kell érteni.

(5)1012 Ahol e tör vény a jog kö vet kez mé nye ket a tör -
vény ben meg ha tá ro zott bün te tés hez fû zi, ezen a Btk. Kü -
lö nös Ré szé ben meg ha tá ro zott bün te té si té tel ke ret felsõ
határát kell érteni.

Át me ne ti ren del ke zé sek

602. § (1) Ha e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban
az ügy ben a ko ráb bi jog sza bály alap ján el ren delt fel je len -
tés ki egé szí té se so rán a nyo mo zó ha tó ság el já rá si cse lek -
mé nye ket vé gez, a nyo mo zó ha tó ság a ha tály ba lé pés tõl
szá mí tott há rom na pon be lül je len tést ké szít, és e tör vény
ren del ke zé sei sze rint a feljelentést elutasítja, vagy a nyo -
mo zást elrendeli.

(2) Ha ko ráb bi jog sza bály alap ján a nyo mo zás so rán pa -
nasszal él tek, a pa naszt el kell bí rál ni. Ha e tör vény a pa -
nasz el uta sí tá sát kö ve tõ en a sér tett szá má ra pót ma gán vád -
ló kén ti fel lé pést en ged meg, er rõl a panaszt tevõt értesíteni 
kell.

(3) Ha a ko ráb bi jog sza bály alap ján az ügy ben pót nyo -
mo zást ren del tek el, a pót nyo mo zást e tör vény ren del ke zé -
sei sze rint kell lefolytatni.

(4) Ha ma gán vá das ügy ben vagy per újí tás foly tán a bí -
ró ság nyo mo zást ren delt el, a nyo mo zást e tör vény alap ján
kell lefolytatni.

603. § (1)1013 Ha a Leg fel sõbb Bí ró ság a bí ró ság nak e
tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ho zott ha tá ro za tát rend kí vü li
jog or vos la ti el já rás foly tán ha tá lyon kí vül he lye zi, és a bí -
ró sá got új el já rás ra uta sít ja, a meg is mé telt el já rást az e tör -
vény sze rint ha tás kör rel rendelkezõ és illetékes bíróság
folytatja le.

(2)1014 A 416. § (4) be kez dé sé nek b) pont ja és a 421. §
(2) be kez dé se alap ján a tör vény ben ki zárt nak kell te kin te -
ni azt az in dít ványt, ame lyet a ko ráb bi tör vény alap ján be -
nyúj tott fe lül vizs gá la ti in dít vány és tör vé nyes ség ér de ké -
ben emelt jog or vos lat el bí rá lá sa so rán ho zott ha tá ro zat el -
len nyúj tot tak be. A 416. § (1) be kez dé sé nek f) pont ja alap -
ján fe lül vizs gá la ti in dít ványt csak az Al kot mány bí ró ság e
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1011 A 601. § (3) be kez dé se a 2002: I. tör vény 296. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

1012 A 601. § (5) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 296. §-ának (2) be kez dé se
ik tat ta be.

1013 A 603. § (1) be kez dé se a 2002: I. tör vény 297. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

1014 A 603. § (2) be kez dé se a 2006: LI. tör vény 261. §-ának (1) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.



tör vény ha tály ba lé pé sét követõen közzétett határozata
alapján lehet elõterjeszteni.

(3) Ha a bí ró ság elé ál lí tás so rán a bí ró ság az ira to kat az
ügyész nek vissza kül di, a to váb bi el já rást e tör vény ren del -
ke zé sei sze rint kell lefolytatni.

(4)1015 Ha a bí ró ság nak az e tör vény ha tály ba lé pé se
elõtt, a tár gya lás mel lõ zé sé vel ho zott vég zé sé vel kap cso -
lat ban tár gya lás tar tá sát kér ték, az el já rást e tör vény szerint 
kell lefolytatni.

(5) Ha a bí ró ság az el já rást fel füg gesz ti, a fel füg gesz tést
kö ve tõ en az el já rást e tör vény sze rint kell lefolytatni.

(6)1016 A ko ráb bi tör vény sze rin ti fe lül vizs gá la ti el já rást
és a tör vé nyes ség ér de ké ben emelt jog or vos la ti el já rást a
ko ráb bi tör vény sze rint kell le foly tat ni, ha az in dít vány e
tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a Legfelsõbb Bíróságra ér ke -
zett.

Fel ha tal ma zó ren del ke zé sek

604. §1017 (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren -
de let ben meg ha tá roz za

a) a bün te tõ el já rás ban részt ve võk, va la mint az el já rást
foly ta tó bí ró ság, ügyész ség, nyo mo zó ha tó ság, il let ve a
bün te tés-vég re haj tá si szer ve zet tag ja i nak sze mé lyi vé del -
mé re vo nat ko zó sza bá lyo kat,1018

b) a hír köz lé si szol gál ta tást, va la mint a kül de mé nyek
to váb bí tá sát vég zõk tit kos adat szer zés sel kap cso la tos kö -
te le zett sé ge it és ha tó sá gok kal tör té nõ együtt mû kö dé sük
rész le tes sza bá lya it,1019

c) a bí ró sá gi ügy in té zõ ál tal a bün te tõ ügyek ben el lát ha -
tó fel ada to kat.1020

(2) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy
a) az is me ret len he lyen tar tóz ko dó ter helt, il let ve a bûn -

cse lek mény el kö ve té sé vel ala po san gya nú sít ha tó is me ret -
len sze mély tar tóz ko dá si he lye fel ku ta tá sá nak, la kó he lye,
il le tõ leg sze mély azo nos sá ga meg ál la pí tá sá nak és kö rö zé -
se el ren de lé sé nek rész le tes sza bá lya it az érin tett mi nisz te -
rek kel és a leg fõbb ügyésszel egyetértésben,1021

b)1022 a bün te tõ el já rás so rán ki ren delt vé dõ, a bün te tõ el -
já rás ban részt ve võ sze mé lyek költ sé ge it, e sze mé lyek
kép vi se lõ i nek dí ját és költ sé ge it, va la mint a ter helt és a
pót ma gán vád ló sze mé lyes költ ség men tes sé gé vel kap cso -

la tos rész le tes sza bá lyo kat a bel ügy mi nisz ter rel és a pénz -
ügy mi nisz ter rel együt te sen és a leg fõbb ügyésszel egyet -
ér tés ben,1023

c) a bûn ügyi költ sé gek elõ le ge zé sé nek és az ál la mot il -
le tõ bûn ügyi költ sé gek be haj tá sá nak és el szá mo lá sá nak,
va la mint a vád lott és a vé dõ kész ki adá sa, il le tõ leg a vé dõ
dí ja ál lam ál ta li meg té rí té sé nek sza bá lya it a pénz ügy mi -
nisz ter rel és a bel ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb
ügyésszel egyetértésben,1024

d)1025 a szak ér tõ és a szak ta nács adó dí ja zá sá ra, a ta nú és
a szak ér tõ ál tal fel szá mít ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész -
le tes sza bá lyo kat a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a
leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1026

e) a szak ér tõ ként ki ren del he tõ in téz mé nye ket és tes tü le -
te ket, az igaz ság ügyi szak ér tõk mû kö dé sét és a szak ér tõk -
re vo nat ko zó – tör vény ben nem sza bá lyo zott – más kér dé -
se ket az érin tett mi nisz te rek kel együt te sen, és a leg fõbb
ügyésszel egyet ér tés ben,1027

f) az el me ál la pot meg fi gye lé sé re ki je lölt egész ség ügyi
in téz mé nye ket, a pszi chi át ri ai fek võ be teg-in té zet ben az
el me ál la pot meg fi gye lé sé vel kap cso la tos költ sé ge ket és
ezek el szá mo lá sát az egészségügyi miniszterrel együt te -
sen,

g) a tol mács ra és a for dí tó ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket, 
a tol mács és a for dí tó dí ja zá sá ra és az ál ta luk fel szá mít ha tó 
költ sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az érin tett
mi nisz te rek kel együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel egyet ér -
tés ben,1028

h) a há zi õri zet vég re haj tá si sza bá lya it a bel ügy mi nisz -
ter rel együt te sen és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1029

i)1030 az óva dék le té te le ese tén a bí ró sá gi le tét  szabá -
lyait,1031

j) a le fog la lás és a bün te tõ el já rás so rán le fog lalt dol gok
ke ze lé sé nek, nyil ván tar tá sá nak, elõ ze tes ér té ke sí té sé nek
és meg sem mi sí té sé nek sza bá lya it a bel ügy mi nisz ter rel és
a pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben,1032

1023 Lásd a 7/2002. (III. 30.) IM ren de le tet, a 26/2003. (VII. 1.)
IM–BM–PM együt tes ren de le tet, va la mint a 9/2003. (V. 6.) IM ren de le tet.

1024 Lásd a 26/2003. (VII. 1.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet, va la mint a
21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együt tes ren de le tet.

1025 A 604. § (2) be kez dé sé nek d) pont ja a 2005: XLVII. tör vény
35. §-ának (9) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

1026 Lásd az 1/1969. (I. 8.) IM ren de le tet, va la mint a 3/1986. (II. 21.) IM
ren de le tet.

1027 Lásd a 2/1988. (V. 19.) IM ren de le tet.
1028 Lásd a 24/1986. (VI. 26.) MT ren de le tet és a 7/1986. (VI. 26.) IM ren -

de le tet.
1029 Lásd a 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együt tes ren de le tet.
1030 A 604. § (2) be kez dé sé nek i) pont ja – a 2002: I. tör vény 308. §-a (3)

be kez dé sé nek a 2003: II. tör vény 88. §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja ren del -
ke zé se alap ján – 2003. jú li us 1-jén ha tály ba lép.

1031 Lásd a 27/2003. (VII. 2.) IM ren de le tet.
1032 Lásd a 11/2003. (V. 8.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
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1015 A 603. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 297. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

1016 A 603. § (6) be kez dé sét a 2002: I. tör vény 297. §-ának (3) be kez dé se
ik tat ta be.

1017 A 604. § a 2002: I. tör vény 298. §-ával meg ál la pí tott szö veg.
1018 Lásd a 34/1999. (II. 26.) Korm. ren de le tet.
1019 Lásd a 180/2004. (V. 26.) Korm. ren de le tet.
1020 Lásd a 34/2003. (III. 27.) Korm. ren de le tet.
1021 Lásd az 1/2003. (III. 7.) IM ren de le tet.
1022 A 604. § (2) be kez dé sé nek b) pont ja a 2003: II. tör vény 82. §-ának

(1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg. A b) pont ból az „és a  pótmagán -
vádló” szö veg részt a 2003: LXXX. tör vény 82. §-ának (6) be kez dé se a tör -
vény 2005: CXXXV. tör vény 48. §-ának (12) be kez dé sé vel mó do sí tott
72. §-ának (5) be kez dé se alap ján 2008. ja nu ár 1-jé vel ha tá lyon kí vül he lye zi.



k) a bí ró sá gi el já rás ban az el já rá si cse lek mény jegy zõ -
könyv he lyett más mó don va ló rög zí té sé nek sza bá lya it,
va la mint a tár gya lás zárt cé lú táv köz lõ há ló zat út ján tör té -
nõ meg tar tá sá nak rész le tes sza bá lya it,1033

l) a bün te tõ ügyek ben ho zott ha tá ro za tok vég re haj tá sa
so rán a bí ró sá gok ra há ru ló fel ada to kat az érin tett mi nisz te -
rek kel együt te sen és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés -
ben,1034

m) a bün te tõ el já rás so rán ke let ke zett ira tok ból má so lat
adá sát a bel ügy mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel
együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben,1035

n) a bün te tõ el já rás ban al kal maz ha tó saj tó hir det mény
út ján tör té nõ ér te sí tés sza bá lya it a bel ügy mi nisz ter rel és a
pénz ügy mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel
egyet ér tés ben,1036

o) a bí ró sá gi ügy vi tel sza bá lya it az Or szá gos Igaz ság -
szol gál ta tá si Ta náccsal egyet ér tés ben,1037

p)1038 a fog va tar tás ban lé võ ter helt el me ál la po ta meg fi -
gye lé sé nek és az ide ig le nes kény szer gyógy ke ze lés vég re -
haj tá sá nak sza bá lya it1039

ren de let ben sza bá lyoz za.

(3) Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, il le tõ leg a
pénz ügy mi nisz ter, hogy az igaz ság ügy-mi nisz ter rel
együt te sen, a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés ben ren de let ben 
sza bá lyoz za az irá nyí tá sa alá tar to zó nyo mo zó ha tó sá gok
nyo mo zá sá nak rész le tes sza bá lya it, köz tük a nyo mo zá si
cse lek mé nyek jegy zõ könyv he lyett más mó don va ló rög zí -
té sé nek sza bá lya it, a bün te tõ el já rás nyo mo zá si sza ka szá -
ban a saj tó nak adandó tájékoztatás részletes szabályait.1040

(4) Fel ha tal ma zást kap

a) a hon vé del mi mi nisz ter, hogy az érin tett mi nisz te rek -
kel1041 együt te sen, és a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés -
ben1042 a ka to ná val szem ben el ren delt lak hely el ha gyá si ti -
la lom el len õr zé sé nek sza bá lya it,1043

1033 Lásd a 14/2003. (VI. 19.) IM ren de le tet, va la mint a 22/2003. (VI. 25.)
IM ren de le tet.

1034 Lásd a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de le tet.
1035 Lásd a 10/2003. (V. 6.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
1036 Lásd a 8/2003. (IV. 24.) IM–BM–PM együt tes ren de le tet.
1037 Lásd a 14/2002. (VIII. 1.) IM ren de le tet, va la mint az OIT 2002. évi

4. sza bály za tát a bí ró sá gok egy sé ges irat ke ze lé sé rõl.
1038 A 604. § (2) be kez dé sé nek p) pont ját a 2003: II. tör vény 82. §-ának

(2) be kez dé se ik tat ta be.
1039 Lásd a 36/2003. (IX. 3.) IM ren de le tet.
1040 Lásd a 23/2003. (VI. 24.) BM–IM együt tes ren de le tet, a 26/2003.

(VI. 26.) BM–IM együt tes ren de le tet, va la mint a 17/2003. (VII. 1.) PM–IM
együt tes ren de le tet és a 30/2004. (VI. 9.) PM–IM együt tes ren de le tet.

1041 A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban lásd a 2002:
XI. tör vény 2. §-ának l) pont ját.

1042 A 604. § (4) be kez dé sé nek a) pont já ból a „a szo ros fel ügye let alá he -
lye zés vég re haj tá si sza bá lya it, va la mint” szö veg részt a 2004: CXXXI. tör -
vény 29. §-ának b) pont ja ha tá lyon kí vül he lyez te.

1043 Lásd a 46/2002. (X. 10.) HM–BM–IM– MeHVM együt tes ren de le tet.

b) a fegy ve res szer vet irá nyí tó mi nisz ter,1044 hogy az
igaz ság ügy-mi nisz ter rel együt te sen, és a leg fõbb ügyész -
szel egyet ér tés ben a nyo mo zás ra il le té kes pa rancs no ko kat, 
va la mint ha tás kö rü ket és a pa rancs no ki nyo mo zás rész le -
tes sza bá lya it1045

ren de let ben meg ál la pít sa.

(5) Fel ha tal ma zást kap

a) a nyo mo zó ha tó ság or szá gos pa rancs no ka (ve ze tõ je),
hogy a leg fõbb ügyésszel együt te sen a nyo mo zás sal kap -
cso lat ban uta sí tás ban,1046

b) a leg fõbb ügyész, hogy a bün te tõ el já rás sal  össze -
függõ ügyé szi fel ada tok el lá tá sa so rán uta sí tás ban,1047

c) az Or szá gos Igaz ság szol gál ta tá si Ta nács, hogy a bí -
ró sá gi el já rás sal kap cso lat ban sza bály zat ban,1048

d) az igaz ság ügy-mi nisz ter, hogy a bí ró ság bün te -
tés-vég re haj tá si fel ada ta i val kap cso lat ban rendeletben

az idé zé sek re, ér te sí té sek re, ha tá ro za tok ra, jegy zõ köny -
vek re és az el já rás so rán gyak rab ban hasz nált más ira tok ra
nyom tat vány rend sze re sí té sét ren del je el.1049

(6)1050 Fel ha tal ma zást kap az egész ség ügyi, szo ci á lis és
csa lád ügyi mi nisz ter, hogy a gyer mek- if jú sá gi és sport mi -
nisz ter rel együt te sen, és a bel ügy mi nisz ter rel, az igaz ság -
ügy-mi nisz ter rel, va la mint a leg fõbb ügyésszel egyet ér tés -
ben ren de let ben meg ha tá roz za a ká bí tó szer füg gõ sé get
gyó gyí tó ke ze lés, ká bí tó szer-hasz ná la tot ke ze lõ más
 ellátás vagy meg elõ zõ-fel vi lá go sí tó szolgáltatás  szabá -
lyait.1051

(7)1052 Fel ha tal ma zást kap a bel ügy mi nisz ter, hogy az
igaz ság ügy-mi nisz ter rel és a pénz ügy mi nisz ter rel együt te -
sen ren de let ben sza bá lyoz za a bün te tõ el já rás ban el ren delt
elõ ve ze tés és kí sé rés vég re haj tá sá val fel me rült költség
megtérítésének részletes szabályait.

1044 A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok vo nat ko zá sá ban lásd a 2002:
XI. tör vény 2. §-ának l) pont ját.

1045 Lásd a 19/2003. (V. 8.) HM–IM együt tes ren de le tet, a 25/2003.
(VI. 24.) BM–IM együt tes ren de le tet, a 16/2003. (VI. 20.) IM ren de le tet és a
7/2003. (VI. 27.) MeHVM–IM együt tes ren de le tet.

1046 Lásd a rend õr ség el já rá sá ban a nyo mo zás so rán gyak rab ban hasz nált
idé zé sek re, ér te sí té sek re, ha tá ro za tok ra, jegy zõ köny vek re és más ira tok ra al -
kal ma zan dó nyom tat vá nyok rend sze re sí té sé rõl szó ló 1/2003. (V. 7.)
LÜ-ORFK együt tes uta sí tást.

1047 Lásd az ügyé szi szer ve zet ben hasz ná la tos egyes for ma nyom tat vá -
nyok ról szó ló 9/2004. (ÜK. 9.) LÜ uta sí tást.

1048 Lásd az OIT 2003. évi 5. sza bály za tát a bün te tõ el já rás so rán hasz nált
egyes ira tok nyom tat vány ként tör té nõ rend sze re sí té sé rõl (Bí ró sá gi Köz löny
2003/6. szám).

1049 Lásd a 9/2002. (IV. 9.) IM ren de let mel lék le tét.
1050 A 604. § (6) be kez dé sét a 2003: II. tör vény 82. §-ának (3) be kez dé se

ik tat ta be.
1051 Lásd a 26/2003. (V. 16.) ESZCSM–GYISM együt tes ren de le tet.
1052 A 604. § (7) be kez dé sét a 2006: LI. tör vény 261. §-ának (2) be kez dé se 

ik tat ta be. A ren del ke zés 2006. jú li us 1. nap ján lép ha tály ba.
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Ha tály ba lé pés

605. § (1)1053 Ez a tör vény – a 607. § ki vé te lé vel – 2003.
jú li us 1. nap ján lép ha tály ba, ren del ke zé se it a ha tály ba lé -
pé se kor fo lya mat ban lé võ bün te tõ el já rá sok ban is al kal -
maz ni kell. A 607. § ha tály ba lé pé sé rõl kü lön tör vény ren -
del ke zik.1054

(2) Az e tör vény ha tály ba lé pé se kor fo lya mat ban lé võ
bün te tõ el já rás ban az ezt meg elõ zõ en, a ko ráb bi jog sza bály 
sze rint vég zett el já rá si cse lek mény ak kor is ér vé nyes, ha
ezt e törvény másként szabályozza.

(3)1055 Az el já rást a ko ráb bi jog sza bály sze rint ha tás kör -
rel és il le té kes ség gel ren del ke zõ bí ró ság foly tat ja le, ha az
ügy ira tai e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt a bí ró ság hoz ér -
kez tek. A Leg fel sõbb Bí ró sá gon fo lya mat ban ma radt
olyan ügye ket, ame lyek el bí rá lá sa e tör vény ren del ke zé sei
sze rint az íté lõ táb la ha tás kö ré be tar to zik, 2003. jú li us 1.
nap já ig át kell tenni az ítélõtáblára.1056

(4)1057 Ha a má sod fo kú bí ró ság, il le tõ leg az íté lõ táb la
vagy a Leg fel sõbb Bí ró ság az el sõ fo kú bí ró ság nak e tör -
vény ha tály ba lé pé se elõtt ho zott ha tá ro za tát ha tá lyon kí vül 
he lye zi, a meg is mé telt el já rást – az (5) be kez dés ben sza bá -
lyo zott ki vé tel lel – az e tör vény sze rint ha tás kör rel ren del -
ke zõ és illetékes bíróság folytatja le.

(5) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt tör tént ha tá lyon
kí vül he lye zés ese tén a meg is mé telt el já rást a ko ráb bi jog -
sza bály sze rint ha tás kör rel ren del ke zõ és il le té kes bí ró ság
foly tat ja le, ha az ügy ira tai a meg is mé telt el já rás le foly ta -
tá sá ra e tör vény hatálybalépése elõtt érkeztek a bí ró ság -
hoz. 

1053 A 605. § (1) be kez dé se a 2002: XXII. tör vény 2. §-ának (6) be kez dé -
sé vel meg ál la pí tott szö veg.

1054 A tör vény 607. §-ának ha tály ba lé pé sé rõl az 1999: CX. tör vény
163. §-ának (1) be kez dé se ren del ke zett.

1055 A 605. § (3) be kez dé sé nek el sõ mon da ta a 2002: I. tör vény
299. §-ának (1) be kez dé sé vel, má so dik mon da ta a 2003: II. tör vény
82. §-ának (4) be kez dé sé vel meg ál la pí tott szö veg.

1056 Lásd az íté lõ táb lák és fel lebb vi te li ügyé szi szer vek szék he lyé nek és
il le té kes sé gi te rü le té nek meg ál la pí tá sá ról ren del ke zõ 2002: XXII. tör vény
ki egé szí té sé rõl szó ló 2004: LXXXII. tör vényt is.

1057 A 605. § (4) be kez dé se a 2002: I. tör vény 299. §-ának (2) be kez dé sé -
vel meg ál la pí tott szö veg.

(6) A per újí tá si in dít ványt a ko ráb bi jog sza bály sze rint
ha tás kör rel ren del ke zõ és il le té kes bí ró ság bí rál ja el, ha az
in dít vány e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ér ke zett a bí ró ság -
hoz. 

(7) A bün te tõ el já rás ról szó ló 1973. évi I. tör vény e tör -
vény ha tály ba lé pé sé vel a ha tá lyát vesz ti. Az e tör vény ha -
tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a ha tá lyu kat vesz tõ, il le tõ leg
mó do su ló jog sza bá lyok ról kü lön tör vény ren del ke zik.1058

(8)–(12)1059 

606. § (1) Ha jog sza bály az e tör vénnyel ha tá lyon kí vül
he lye zett 1973. évi I. tör vény re utal, azon e tör vény meg fe -
le lõ ren del ke zé sét kell érteni.

(2) E tör vény ta nú vé de lem rõl szó ló és a ta nú vé de lem -
mel össze füg gõ, va la mint a fe dett nyo mo zó ról szó ló és a
fe dett nyo mo zó val össze füg gõ ren del ke zé se i nek a 605. §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pést meg elõ zõ
ha tály ba lé pé sé rõl – az 1973. évi I. tör vény meg fe le lõ mó -
do sí tá sá val – kü lön törvény rendelkezik.1060

(3) A (2) be kez dés sze rin ti kü lön tör vény ren del ke zik a
Rend õr ség rõl szó ló 1994. évi XXXIV. tör vény mó do sí tá -
sá val kap cso la tos ren del ke zé sek nek [605. § (8)–(12) bek.]
a 605. § (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tály ba lé pést
meg elõ zõ ha tály ba lé pé sé rõl is.1061

607. § (1)–(2)1062

1058 Lásd a 2002: I. tör vény 308. §-ának (1) be kez dé sét. 
1059 A 605. § (8)–(12) be kez dé sei a Rend õr ség rõl szó ló 1994: XXXIV.

tör vény egyes ren del ke zé se it mó do sí tot ták. E ren del ke zé se ket – mó do sí tá -
sok kal – az 1999: LXXV. tör vény (Szbt.) 61. §-ának (4) be kez dé se és 63. §-a
lép tet te ha tály ba 1999. szep tem ber 1. nap ján.

1060 Lásd az 1973:I. tör vényt mó do sí tó 1998: LXXXVIII. tör vényt. Az
1973:I. tör vényt e tör vény 605. §-ának (7) be kez dé se, az 1998: LXXXVIII.
tör vényt a 2002: I. tör vény 308. §-ának (1) be kez dé se ha tá lyon kí vül he lyez -
te.

1061 Lásd az 1999: LXXV. tör vényt.
1062 A 607. § (1) és (2) be kez dé se a Bün te tõ Tör vény könyv rõl szó ló

1978:IV. tör vény be 85/A. és 87/C. §-t ik ta tott be. Ha tály ba lé pé sük rõl az
1999: CX. tör vény 163. §-ának (1) be kez dé se ren del ke zett.
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UTASÍTÁSOK

A leg fõbb ügyész
10/2006. (ÜK. 4.) LÜ

uta sí tá sa
az ügyé szi szer ve zet ben le zaj lott tör vény te len sé gek

ál do za tai em lé ké nek meg örö kí té sé rõl

A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló 1972. évi
V. tör vény 19. §-a (6) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás
alap ján a kö vet ke zõ utasítást adom ki: 

1. §

A leg fõbb ügyész el is me ré sét fe je zi ki azok nak az
ügyész sé gi al kal ma zot tak nak, akik 1944. de cem ber 22. és
1989. ok tó ber 23. kö zött az ügyé szi szer ve zet ben vég zett
mun ká juk so rán ügyé szi es kü jük höz és az ügyé szi eti ká -
hoz hí ven em ber sé ge sen, tisz tes sé ge sen, lel ki is me re tük
sze rint jár tak el, s nem vol tak haj lan dók meg sér te ni az
Egye sült Nem ze tek Alap ok má nyá nak ren del ke zé se it, va -
la mint az At lan ti Chartának és az ENSZ Emberi Jogok
Egyetemes Nyilatkozatának elveit. 

2. §

(1) Az ügyé szi tes tü let ne vé ben a leg fõbb ügyész meg -
kö ve ti mind azo kat az ügyész sé gi al kal ma zot ta kat, aki ket
1944. de cem ber 22. és 1989. ok tó ber 23. kö zött tör vény te -
le nül bün te tõ el já rás alá von tak, il le tõ leg akik nek az
ügyész sé gi szol gá la ti vi szo nyát meg szün tet ték vagy aki -
ket hi va tá suk tisztességes gyakorlása miatt joghátrány ért.

(2) A leg fõbb ügyész és a Leg fõbb Ügyész ség el is me ré -
sét fe je zi ki mind azok nak az ügyész sé gi al kal ma zot tak -
nak, akik tör vény sér tõ el já rás ban va ló rész vé telt meg ta -
gad va ügyész sé gi szol gá la ti viszonyukról lemondtak. 

(3) Az érin tett ké rel mé re a sé rel met a leg fõbb ügyész
ok irat ban iga zol ja. 

3. §

Ha a 2. § (1)–(2) be kez dé sé ben érin tet tek a tár sa da lom -
biz to sí tá si nyug el lá tás ról szó ló tör vény sze rin ti ki vé te les
nyug el lá tást vagy ki vé te les nyug el lá tás-eme lést1 kér nek,
ak kor az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony meg szû né sé nek
kö rül mé nye it a Leg fõbb Ügyész ség sze mély ügyi, to vább -
kép zé si és igaz ga tá si fõ osz tá lya, il le tõ leg a Ka to nai Fõ -
ügyész ség személyügyi és információs önálló osztálya
igazolja.

1 1997. évi LXXXI. tv. 66. §, 168/1997. (X. 6.) Korm. ren de let 72/B. §

4. §

Ez az uta sí tás a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

Dr. Polt Pé ter s. k.,
leg fõbb ügyész

A leg fõbb ügyész
11/2006. (ÜK. 4.) LÜ

uta sí tá sa
a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge
szer ve ze té rõl és mû kö dé sé rõl szó ló

25/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás mó do sí tá sá ról 

A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl szó ló – több ször
mó do sí tott – 1972. évi V. tör vény 19. §-ának (6) be kez dé -
sé ben fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ utasítást
adom ki:

1. §

A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl és
 mûködésérõl szó ló – több ször mó do sí tott – 25/2003.
(ÜK. 12.) LÜ uta sí tás (a to váb bi ak ban: Ut.) 9. §-ának
(1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont tal egé szül ki:

„f) a Jo gi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály.”

2. §

Az Ut. A kö vet ke zõ cím mel és 13/A. §-sal egé szül ki:

„Jo gi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály

13/A. §

(1) Az Ön ál ló Osz tály
a) az ügyé szi szer ve zet egé szét érin tõ pe res és nem pe -

res el já rá sok ban el lát ja a Leg fõbb Ügyész ség kép vi se le tét,
b) ko or di nál ja a kép vi se let tel kap cso la tos ügye ket más

szer ve ze ti egy sé gek kel, va la mint a fõ ügyész sé gek kel,
c) in té zi a vég re haj tás irán ti ké rel mek kel kap cso la tos

ügye ket,
d) elem zi az ügyé szi jog kör ben oko zott ká rok meg té rí -

té sé re vo nat ko zó ítél ke zé si gya kor la tot, kez de mé nye zi a
ká rok meg elõ zé se ér de ké ben szük sé ges in téz ke dé se ket.

(2) Az Ön ál ló Osz tály ke re té ben Jo gi Kép vi se le ti
Ügyek Iro dá ja mûködik.”
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3. §

Az Ut. 19. §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ j) pont tal
egé szül ki:

„j) dönt sza bály sér té si ügyek kel kap cso lat ban a kül föl di 
ha tó ság ré szé re ad ha tó, il let ve a kül föl di ha tó ság tól kért
jog se gély ké re lem tár gyá ban, az Eu ró pai Unió tag ál la mai
kö zöt ti köl csö nös bûn ügyi jog se gély rõl szó ló 2000. má jus
29-én kelt egyez mény és az egyez mény 2001. ok tó ber
16-án kelt ki egé szí tõ jegy zõ köny ve ki hir de té sé rõl szó ló
2005. évi CXVI. tör vény 3. §-a sze rint az egyez mény
3. cik ke (1) be kez dé sé nek ha tá lya alá tar to zó ügyek ben.”

4. §

Az Ut. 81. §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(6) A Ka bi net iro da, a Nem zet kö zi és Eu ró pai Ügyek
Fõ osz tá lya, a Nem zet kö zi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály, az
Adat vé del mi és Mû sza ki Biz ton sá gi Ön ál ló Osz tály, a
 Jogi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály, a Sze mély ügyi, To vább -
kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tály, va la mint a Szá mí tás tech -
ni ka-al kal ma zá si és In for má ci ós Fõ osz tály ügyé szei a kol -
lé gi u mok ülé se in ta nács ko zá si jog gal részt vehetnek.”

5. §

(1) Ez az uta sí tás 2006. má jus 1-jén lép ha tály ba.
(2) Az uta sí tás ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát

veszti
a) az Ut. 21. §-a (1) be kez dé sé nek w) pont ja,
b) az Ut. 21. §-a (2) be kez dé sé nek d) pont ja,
c) az Ut. 21. §-a (3) be kez dé sé nek „a Jo gi Kép vi se le ti és

Ko or di ná ci ós Osz tály ke re té ben Jo gi Kép vi se le ti Ügyek
Iro dá ja” szö veg ré sze, va la mint

d) a Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé ge szer ve ze té rõl és
mû kö dé sé rõl szó ló 25/2003. (ÜK. 12.) LÜ uta sí tás mó do -
sí tá sá ról ren del ke zõ 7/2004. (ÜK. 5.) LÜ uta sí tás.

(3) Az Ut. 21. §-a (1) be kez dé se x)–y) pont já nak meg je -
lö lé se w)–x) pont ra vál to zik. 

(4) Az ügyé szi szer ve zet irat ke ze lé si sza bály za tá nak be -
ve ze té sé rõl szó ló 6/1998. (ÜK. 1999/1.) LÜ uta sí tás mel -
lék le te ként ki adott irat ke ze lé si sza bály zat 2. szá mú füg ge -
lé ke a kö vet ke zõ ren del ke zés sel egé szül ki:

„65. Jo gi Kép vi se le ti Ön ál ló Osz tály ve ze tõ je”

Dr. Polt Pé ter s. k.,
leg fõbb ügyész
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SZEMÉLYI HÍREK

El is me rés

A leg fõbb ügyész 

dr. Vá ra di Gyu la ez re des nek, a Gyõ ri Ka to nai Ügyész -
ség ve ze tõ jé nek nyug ál lo mány ba vo nu lá sa alkalmából 

Ügyész sé gi Em lék gyû rût

ado má nyo zott.

Ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész ki ne vez te 

dr. Bo csy Im re al ez re dest, mb. ve ze tõ ügyészt a Gyõ ri
Ka to nai Ügyész ség ve ze tõ jé vé,

dr. Vi rág György fõ ta ná csost, az Or szá gos Kri mi no ló -
gi ai In té zet igaz ga tó-he lyet te sét szol gá la ti helyén  igaz -
gatóvá;

dr. Sze mõk Szi lárd mb. Bács-Kis kun me gyei fõ -
ügyész-he lyet test szol gá la ti he lyén fõ ügyész-he lyet tes sé;

dr. Dely Fe renc, dr. He ge düs Lász ló Vas me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyé sze ket, dr. Kiss Eri ka Za la me gyei fõ -
ügyész sé gi ügyészt
szol gá la ti he lyü kön cso port ve ze tõ ügyésszé;

dr. Krisch Ri chárd mb. ta ta bá nyai vá ro si ügyész sé gi ve -
ze tõ-he lyet tes ügyészt szol gá la ti he lyén ve ze tõ-he lyet tes
ügyésszé;

dr. Kos suth Már ta ta ta bá nyai vá ro si ügyész sé gi ügyészt 
szol gá la ti he lyén cso port ve ze tõ ügyésszé;

dr. Sza bó Ma ri an na bu da pes ti XIV. és XVI. ke rü le ti
ügyész sé gi tit kárt bu da pes ti ke rü le ti ügyész ség hez, dr. Ne -
mes Zsu zsan na pé csi vá ro si, dr. Mis kol czi Ivett ta ta bá nyai
vá ro si ügyész sé gi tit ká ro kat szol gá la ti he lyü kön 
ügyésszé;

dr. Be ré nyi né dr. Cza kó Mó ni ka mo no ri vá ro si, dr. Pék
Ri chárd Ta más szom bat he lyi vá ro si ügyész sé gi fo gal ma -
zó kat szol gá la ti he lyü kön 
tit kár rá.

Elõ lép te tés

A hon vé del mi mi nisz ter 2006. áp ri lis 1-jei ha tállyal elõ -
lép tet te ez re des sé dr. Bo csy Im re al ez re dest, a Gyõ ri Ka to -
nai Ügyészség vezetõjét.



Át he lye zé sek, ki ne ve zé sek

A leg fõbb ügyész 

dr. Ibo lya Ti bor bu da pes ti VI. és VII. ke rü le ti ve ze -
tõ-he lyet tes ügyész, mb. IV. és XV. ke rü le ti ve ze tõ
ügyészt át he lyez te a Bu da pes ti IV. és XV. Ke rü le ti
Ügyész ség hez és egy ide jû leg kinevezte vezetõ ügyésszé;

dr. Pa ku sza Vil mos fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyész, mb.
VI. és VII. ke rü le ti ve ze tõ-he lyet tes ügyészt át he lyez te a
Bu da pes ti VI. és VII. Ke rü le ti Ügyész ség hez és egy ide jû -
leg ki ne vez te vezetõ-helyettes ügyésszé. 

Ve ze tõi tiszt ség rõl le mon dás

A leg fõbb ügyész 

dr. Ke re zsi Klá ra, az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet
osz tály ve ze tõ jé nek ve ze tõi tiszt ség rõl le mon dá sát tu do -
má sul vé ve, szol gá la ti he lyén tiszt vi se lõi (tu do má nyos fõ -
mun ka társ) munkakörbe helyezte át. 

Át he lye zé sek

A leg fõbb ügyész át he lyez te

dr. Hor váth Krisz ti na bu da pes ti IV. és XV. ke rü le ti,
dr. Ká das Gab ri el la bu da pes ti IX. ke rü le ti, dr. Koz ma
 Tamás bu da pes ti VI. és VII. ke rü le ti, dr. Nagy Gab ri el la
bu da pes ti V. és XIII. ke rü le ti, dr. Szé kely Szûcs Le ven te
bu da pes ti VIII. kerületi ügyészségi ügyészeket 
a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség hez;

dr. Láng Ka ta lin fõ vá ro si fõ ügyész sé gi ügyészt 
a Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség hez;

dr. Fil lér Lász ló szé kes fe hér vá ri vá ro si ügyész sé gi
ügyészt 
a Fej ér Me gyei Fõ ügyész ség hez;

dr. Fe ke té né dr. Bö röcz Emõ ke ka pos vá ri vá ro si
ügyész sé gi ügyészt 
a So mogy Me gyei Fõ ügyész ség hez;

dr. Né meth Sán dor veszp ré mi vá ro si ügyész sé gi
ügyészt 
a Veszp rém Me gyei Fõ ügyész ség hez;

dr. Góth Kár men, dr. Nagy Ri ta, dr. Zsil ka Lász ló fõ vá -
ro si fõ ügyész sé gi nyo mo zó kat 
a Bu da pes ti Nyo mo zó Ügyész ség hez.

A Vas me gyei fõ ügyész át he lyez te

dr. Sid ló Csa ba kör men di vá ro si ügyész sé gi tit kárt 
a Szom bat he lyi Vá ro si Ügyész ség hez. 

Meg bí zás

A leg fõbb ügyész meg bíz ta 

dr. Jor dán Mik lós leg fõbb ügyész sé gi ügyészt  szolgá -
lati he lyén 
a fõ osz tály ve ze tõ ügyé szi fel ada tok el lá tá sá val.

Szol gá la ti vi szony meg szû né sek

Szol gá la ti vi szo nya meg szûnt 

dr. Ve res Ka ta lin mb. fõ osz tály ve ze tõ ügyész nek, 
dr. Al má si Esz ter leg fõbb ügyész sé gi ügyész nek, 
dr. Hor váth No é mi bu da pes ti XVIII. és XIX. ke rü le ti

ügyész sé gi fo gal ma zó nak, 
dr. An tos Ár pád cím ze tes fõ ügyész sé gi ügyész, pé csi

vá ro si ügyész sé gi ügyész nek. 
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KÖZLEMÉNYEK

Pá lyá za ti fel hí vás
ügyé szi ál lá sok be töl té sé re

1. A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze az  ügyész -
ségi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl
szó ló 1994. évi LXXX. tör vény (Üsztv.) 14/C. §-ának
(1) be kez dé se és 16. §-ának (4) bekezdése alapján

pá lyá za tot hir det

– a Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség re bün te tõ jo gi
szak ági fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyészi,

– a Bu da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyész ség ke rü le ti ve ze -
tõ-he lyet tes ügyészi,

– a Deb re ce ni Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyészi,

– a Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Ügyész ség re ma gán jo gi és
köz igaz ga tá si jo gi szak ági ügyészi,

– az Aj kai Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyé szi és

– a Ka pos vá ri Vá ro si Ügyész ség re bün te tõ jo gi szak ági
ügyészi
ál lás hely be töl té sé re.

Az ügyész ki ne ve zé sé nek ál ta lá nos fel té te le it az Üsztv.
14–14/C. §-ai ál la pít ják meg.

A Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség bün te tõ jo gi szak -
ági fel lebb vi te li fõ ügyész sé gi ügyé szi ál lás he lyé re ha tá ro -
zat lan idõ re ki ne ve zett ügyé szek pá lyáz hat nak. A ki ne ve -
zés to váb bi fel té te le, hogy a pá lyá zó leg alább tíz éves bün -
te tõ jo gi ügyé szi gya kor lat tal, va la mint má sod fo kú bün te -
tõ bí ró sá gi ügyek intézésében szerzett tapasztalattal ren -
del kez zen.

A Bu da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyész ség ve ze tõ-he lyet tes
ügyé szi ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a je lölt
já rul jon hoz zá nem zet biz ton sá gi el len õr zé sé hez. To váb bi
fel té tel, hogy a pá lyá zó több éves bün te tõ jo gi szak ág ban
szerzett ügyészi gyakorlattal rendelkezzen. 

A Deb re ce ni Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági
ügyé szi ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le az ügyész sé gi 
titkári gyakorlat.

Az Aj kai Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági ügyé szi 
ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a pá lyá zó leg -
alább egy éves ügyész sé gi tit ká ri gyakorlattal bírjon.

A Ka pos vá ri Vá ro si Ügyész ség bün te tõ jo gi szak ági
ügyé szi ál lás he lyé re va ló ki ne ve zés fel té te le, hogy a pá -
lyá zó leg alább egy éves bün te tõ jo gi szak ág ban le töl tött
ügyészségi gyakorlattal bírjon.

Az ügyész nem le het tag ja párt nak és po li ti kai te vé -
keny sé get sem foly tat hat.

A nem ügyész pá lyá zót a leg fõbb ügyész el sõ al ka lom -
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) be kez dé sé ben írt  feltéte -

lektõl füg gõ en – há rom év re vagy ha tá ro zat lan idõre
nevezi ki.

Az ügyész já ran dó sá gá ra az Üsztv. ren del ke zé sei vo nat -
koz nak.

A pá lyá zat kel lé kei: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat,
szak mai élet utat be mu ta tó fény ké pes ön élet rajz, az elõ írt
ké pe sí té si és – a bün tet len elõ élet, va la mint a vá lasz tó jog
ki vé te lé vel – az egyéb kö ve tel mé nyek nek meg fe le lést iga -
zo ló okiratok, vagy azok hiteles másolatai.

A nem ügyész pá lyá zó nak kü lön íven egy olyan nyi lat -
ko za tot is mel lé kel nie kell, amely ben vá lasz tó jo gá nak
meg lé té re hi vat ko zik, va la mint ki je len ti, hogy nem áll leg -
sú lyo sabb fe gyel mi bün te tés ha tá lya alatt, to váb bá hoz zá -
já rul a bûn ügyi nyil ván tar tást ve ze tõ szerv meg ke re sé sé -
hez és a nyil ván tar tás tel jes kö ré re vo nat ko zó adat szol gál -
ta tás hoz, va la mint a pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat el vég zé -
sé hez, eb ben tu do má sul ve szi egész ség ügyi és személyes
adatainak kezelését és vállalja a vizsgálati költségek meg -
elõ le ge zé sét.

A pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat költ sé ge a pá lyá zót ter -
he li, ha ki ne ve zé sé re nem kerül sor.

A nem ügyész pá lyá zó nak nyi lat koz nia kell ar ra vo nat -
ko zó an is, hogy az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony lé te sí té -
se kor az Üsztv. 94/B. §-a alap ján – az elõ ír tak nak  megfe -
lelõen – vagyonnyilatkozatot tesz.

Az ügyész sé gi al kal ma zot tak nak a pá lyá zat ban nem
kell sze re pel tet ni, il le tõ leg nem kell csa tol ni mind azt, amit
a sze mé lyi nyil ván tar tás tartalmaz.

A pá lyá za to kat az il le té kes ügyé szi ta nács vé le mé nye zi.

A ki ne ve zés rõl a leg fõbb ügyész dönt.

A pá lyá za tok nak

– a Fõ vá ro si Fel lebb vi te li Fõ ügyész ség fel lebb vi te li fõ -
ügyész sé gi ügyé szi ál lás he lye ese té ben a Fõ vá ro si Fel -
lebb vi te li Fõ ügyész ség re (1055 Bu da pest, Mar kó u. 27.)
2006. május 10-én 15 óráig,

– a Bu da pes ti VIII. Ke rü le ti Ügyész ség ve ze tõ-he lyet -
tes ügyé szi ál lás he lye ese té ben a Fõ vá ro si Fõ ügyész ség re
(1054 Bu da pest, Aka dé mia u. 13.) 2006. május 10-én
15 órá ig,

– a Deb re ce ni Vá ro si Ügyész ség ügyé szi ál lás he lye ese -
té ben a Haj dú-Bi har Me gyei Fõ ügyész ség re (4025 Deb re -
cen, Szé che nyi u. 9.) 2006. má jus 10-én 15 óráig,

– a Szé kes fe hér vá ri Vá ro si Ügyész ség ügyé szi ál lás he -
lye ese té ben a Fej ér Me gyei Fõ ügyész ség re (8000 Szé kes -
fe hér vár, Dó zsa Gy. u 1.) 2006. má jus 30-án 15 órá ig,
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– az Aj kai Vá ro si Ügyész ség ügyé szi ál lás he lye ese té -
ben a Veszp rém Me gyei Fõ ügyész ség re (8200 Veszp rém,
Brusz nyai Á. u. 4.) 2006. má jus 22-én 15 óráig és

– a Ka pos vá ri Vá ro si Ügyész ség ügyé szi ál lás he lye ese -
té ben a So mogy Me gyei Fõ ügyész ség re (7400 Ka pos vár,
Baj csy-Zsilinszky u. 3.) 2006. má jus 15-én 15 óráig
kell be ér kez ni ük.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a je lent ke zõ ket a pá lyá za ti ha -
tár idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon belül értesítjük.

2. A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze – az ügyész -
sé gi szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl
szó ló 1994. évi LXXX. tv. (Üsztv.) 14/C. §-ának (1) be -
kez dé se alapján – 

pá lyá za tot hir det

a Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség re négy bün te tõ jo gi szak -
ági ügyé szi mun ka kör be töl té sé re.

Az ügyész ki ne ve zé sé nek ál ta lá nos fel té te le it az Üsztv.
14–14/C. §-a ál la pít ja meg. A ki ne ve zés kü lö nös fel té te le
a hi va tá sos ka to nai szol gá lat ra való alkalmasság.  

Az ügyész nem le het tag ja párt nak és po li ti kai te vé -
keny sé get sem foly tat hat.

Az Üsztv. 94/B.§-a alap ján az ügyész sé gi szol gá la ti vi -
szony lé te sí té se kor az ügyész  va gyon nyi lat ko zat té te lé re
köteles.

A nem ügyész pá lyá zót a leg fõbb ügyész el sõ al ka lom -
mal – az Üsztv. 14. §-ának (4) be kez dé sé ben írt  feltéte -
lektõl füg gõ en – há rom év re vagy ha tá ro zat lan idõre
nevezi ki. 

Az ügyész já ran dó sá gá ra az 1994. évi LXXX. tör vény
(Üsztv.)  ren del ke zé sei vo nat koz nak.

A pá lyá zat kel lé kei: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat,
szak mai élet utat be mu ta tó fény ké pes ön élet rajz, az elõ írt
ké pe sí té si és – a bün tet len elõ élet, va la mint a vá lasz tó jog
ki vé te lé vel – az egyéb kö ve tel mé nyek nek meg fe le lést iga -
zo ló okiratok vagy azok hiteles másolatai. 

A nem ügyész pá lyá zó nak kü lön íven egy olyan nyi lat -
ko za tot is mel lé kel nie kell, mely ben vá lasz tó jo gá nak meg -
lé té re hi vat ko zik, to váb bá hoz zá já rul a bûn ügyi nyil ván -
tar tást ve ze tõ szerv meg ke re sé sé hez és a nyil ván tar tás tel -
jes kö ré re vo nat ko zó adat szol gál ta tás hoz, va la mint a pá -
lya al kal mas sá gi vizs gá lat el vég zé sé hez, eb ben tu do má sul
ve szi egész ség ügyi és sze mé lyes ada ta i nak ke ze lé sét és
vállalja a vizsgálati költségek megelõlegezését.

A pá lya al kal mas sá gi vizs gá lat költ sé ge a pá lyá zót ter -
he li, ha ki ne ve zés re nem kerül sor.  

Az ügyész sé gi al kal ma zot tak a sze mé lyi nyil ván tar tás -
ban meg lé võ ada tok ra és ok ira tok ra hivatkozhatnak.

A nem ügyész sé gi al kal ma zott pá lyá za tá hoz mel lé kel ni
kell a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé hez va ló hoz zá já ru lá sát,
mely ben ar ról is nyi lat ko zik, hogy a sze mé lyes ada ta it tar -
tal ma zó adat hor do zót ered mény te len pá lyá zat ese tén visz -
szak éri, vagy hoz zá já rul azok további pályázatok során
való felhasználásához.

A be ér ke zõ pá lyá za to kat a Ka to nai Fõ ügyész ség Ügyé -
szi Ta ná csa és a Bu da pes ti Ka to nai Ügyész ség ve ze tõ je
vé leményezi.

A ki ne ve zés rõl a leg fõbb ügyész dönt.

A pá lyá za to kat a Ka to nai Fõ ügyész ség Sze mély ügyi és
In for má ci ós Ön ál ló Osz tá lyá ra (1363 Bu da pest, Pf. 10.)
le het be nyúj ta ni. A pá lyá zat be nyúj tá sá nak határideje:
2006. május 20. 

A je lent ke zõ ket a pá lyá zat ered mé nyé rõl a be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ egy hó na pon be lül írásban  érte -
sítjük.

Leg fõbb Ügyész ség Ka to nai Fõ ügyész ség
Sze mély ügyi, To vább kép zé si Sze mély ügyi és In for má ci ós

   és Igaz ga tá si Fõ osz tály Ön ál ló Osz tály

Pá lyá za ti fel hí vás
az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet

kép zé si igaz ga tó-he lyet tes, társ igaz ga tói ál lás
be töl té sé re

A Ma gyar Köz tár sa ság leg fõbb ügyé sze az ügyész sé gi
szol gá la ti vi szony ról és az ügyész sé gi adat ke ze lés rõl szó ló 
1994. évi LXXX. tör vény (Üsztv.) 16. §-ának (4)  bekez -
dése és a 85. §-a alapján 

pá lyá za tot hir det

az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet kép zé si igaz ga tó-he -
lyet tes, társ igaz ga tói ál lás he lyé nek be töl té sé re.

A kép zé si igaz ga tó-he lyet tes, társ igaz ga tó ki ne ve zé sé -
nek fel té te le it az Üsztv. 82. §-ának (1) be kez dé se és a
(3) be kez dé se alap ján a 7/2005. (ÜK. 4.) LÜ uta sí tás ál la -
pít ja meg, me lyek töb bek kö zött a kö vet ke zõk: ma gyar
állampolgárság, büntetlen elõélet.

A kép zé si igaz ga tó-he lyet tes, társ igaz ga tói ál lás hely re
va ló ki ne ve zés nek fel té te le, hogy a je lölt egye te mi jo gi
vég zett ség gel, dok to ri (PhD) vagy az zal egyen ér té kû fo -
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ko zat tal, leg alább egy ide gen nyelv elõ adói szin tû is me re -
té vel ren del kez zen. A ki ne ve zés fel té te le to váb bá, hogy a
je lölt ok ta tói, ok ta tás szer ve zé si ta pasz ta lat tal  rendel -
kezzen.

 Az ügyész sé gi tiszt vi se lõ az Üsztv. 87. §-ának (2) be -
kez dé se ér tel mé ben párt ban tiszt sé get nem vi sel het, párt
ne vé ben vagy ér de ké ben – az or szág gyû lé si, az eu ró pai
par la men ti, il le tõ leg az ön kor mány za ti vá lasz tá so kon je -
lölt ként va ló rész vé te lét kivéve – közszereplést nem vál -
lal hat.

Az Or szá gos Kri mi no ló gi ai In té zet kép zé si igaz ga tó-
 he lyet te se, társ igaz ga tó ja az ügyész sé gi szol gá la ti vi szony 
lé te sí té se kor az Üsztv. 94/B. §-a alap ján va gyon nyi lat ko -
zat té te lé re kö te les. 

Az ügyész sé gi tiszt vi se lõ já ran dó sá gá ra az Üsztv.
90/A–90/B. §-ai nak, a 90/G. §-a (1) és (2) be kez dé sé nek,
va la mint a 90/H. §-a (1) és (3) be kez dé sé nek ren del ke zé sei 
vo nat koz nak. 

A pá lyá zat kel lé kei: a leg fon to sabb sze mé lyi ada to kat,
szak mai élet utat be mu ta tó fény ké pes ön élet rajz, az elõ írt
ké pe sí té si és az egyéb kö ve tel mé nyek nek meg fe le lést iga -
zo ló ok ira tok, vagy azok hi te les má so la tai.

Az ügyész sé gi al kal ma zot tak nak a pá lyá zat ban nem
kell sze re pel tet ni ük, il le tõ leg nem kell csa tol ni uk azt, amit
a sze mé lyi nyil ván tar tás tar tal maz.

A pá lyá za to kat az il le té kes al kal ma zot ti ta nács vé le mé -
nye zi.

A ki ne ve zés rõl a leg fõbb ügyész dönt.

A pá lyá za tok nak a Leg fõbb Ügyész ség Sze mély ügyi,
To vább kép zé si és Igaz ga tá si Fõ osz tá lyá ra (1055 Bu da -
pest, Mar kó u. 16.) 2006. má jus 31-én 15 órá ig kell be ér -
kez ni ük.

A pá lyá zat ered mé nyé rõl a je lent ke zõ ket a be nyúj tá si
ha tár idõ le jár tát kö ve tõ hat van na pon be lül ér te sít jük.

Sze mély ügyi, To vább kép zé si
és Igaz ga tá si Fõ osz tály

Sze mé lyi sé gi jo gi per ben ho zott jog erõs íté let
ren del ke zõ ré szé nek köz zé té te le

Dr. Fó ti Dé nes fel pe res nek a Leg fõbb Ügyész ség
 alperes el len sze mé lyi sé gi jog meg sér té sé nek meg ál la pí tá -
sa mi att in dí tott pe ré ben a Fõ vá ro si Íté lõ táb la a 2006. feb -
ru ár 1-jén meg ho zott 7.Pf.21.202/2005/6. sor szá mú  íté -
letével a Fõ vá ro si Bí ró ság 2005. jú li us 12-én kelt
4.P.21.502/2003/20. sor szá mú, a fel pe res ke re se tét  el -
utasító íté le tét rész ben meg vál toz tat ta és meg ál la pí tot ta,
hogy az al pe res a ve ze tõ jé nek 1994. áp ri lis 22-én kelt
Szem.13.987/542/a/1994. szá mú fe gyel mi ha tá ro za tá nak
az zal a va lót lan tény ál lí tá sá val, hogy a fel pe res a Pest Me -
gyei Fõ ügyész ség te le fon ján nemzetközi telefonhívásnak
minõsülõ szextelefonokat bonyolított le, megsértette a
felperes jóhírnevét.

A fel pe res ke re se ti il le ték fi ze té si kö te le zett sé gét
729 000 (hét száz hu szon ki lencezer) Ft-ra mér sé kel te az zal, 
hogy 21 000 (hu szon egy ezer) Ft-ot az állam visel. 

Egye bek ben az el sõ fo kú bí ró ság íté le tét  helyben -
hagyta.

Leg fõbb Ügyész ség
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TARIFAJEGYZÉK
Érvényes 2006. január 1-jétõl

A Magyar Hivatalos Közlönykiadó által gondozott hivatalos lapokban (közlönyökben) elhelyezett hirdetés egy-egy szakma, ágazat képviselõi-
nek pontosan célzott elérését teszi lehetõvé. A nyomtatott példányszám túlnyomó része elõfizetéses rendszerben kerül az olvasóhoz, remitten-
da így gyakorlatilag nem létezik, s ez a hirdetés költséghatékonyságát nagyban megnöveli. A Magyar Közlöny a Magyar Köztársaság hivatalos
lapjaként hirdetéseket nem közöl. Rendszeresen megjelenik viszont a Magyar Közlöny melléklete, a Hivatalos Értesítõ, amelyben a hivatalos
közleményeken, hirdetményeken kívül üzleti célú hirdetések is elhelyezhetõk. A Hivatalos Értesítõben megjelentetni kívánt egyéb közlemények
és hirdetmények díja megkezdett kéziratoldalanként 38 000 Ft + áfa.

A közlönyökben elhelyezett üzleti hirdetések tarifái a következõk:

I. hirdetési kategória II. hirdetési kategória

1/1 belív (174 x 240 mm) 152 000 103 000

hátsó borító 190 000 117 000

színes 372 000 –

1/2 fekvõ (174 x 120 mm) 80 000 51 000

álló (87 x 240 mm) 80 000 51 000

1/4 álló (87 x 120 mm) 44 000 29 000

Hirdetmények, közlemények díja (az ún. kötelezõ közzétételek díja ettõl eltérõ lehet):

Bélyegzõk, okiratok, igazolványok
stb. érvénytelenítése egységesen 11 000 11 000

Egyéb közlemények, hirdetmények
megkezdett kéziratoldalanként 9 000 9 000

Behúzott anyagok oldalszámtól, súlytól és mérettõl függõen egyedi megállapodás szerint helyezhetõk el. Nyomdakész film hiányában 10%
technikai költséget számítunk fel. A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. A kiadó fenntartja a hirdetések év közbeni árváltoz-
tatásának jogát.
A hirdetés elhelyezõje elfogadja a kiadó mindenkori hirdetési üzletszabályzatát, amelyet kérésre megküldünk. A kiadó fenntartja a jogot, hogy
jogszabályba vagy a hirdetési üzletszabályzatába ütközõ hirdetéseket visszautasítja.

A lapok kategóriánkénti besorolása a következõ:

I. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Belügyi Közlöny 24

Cégközlöny CD 52

Egészségbiztosítási Közlöny 12

Egészségügyi Közlöny 25

Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítõ 28

Gazdasági Közlöny 22

Hivatalos Értesítõ (a Magyar Közlöny melléklete) 52

Informatikai és Hírközlési Közlöny 12

Közlekedési Értesítõ 24

Kulturális Közlöny 26

Munkaügyi Közlöny 12

Oktatási Közlöny 36

Önkormányzatok Közlönye 12

Pénzügyi Közlöny 18

Szociális Közlöny 12

II. hirdetési kategóriába tartozó lapok Megjelenés/év

Az Alkotmánybíróság Határozatai 12

Bányászati Közlöny 6

Ellenõrzési Figyelõ 4

Hírközlési Értesítõ 12

Honvédelmi Közlöny 36

Igazságügyi Közlöny 12

Környezetvédelmi és Vízügyi Értesítõ 12

Külgazdasági Értesítõ 12

Magyar Közigazgatás 12

Nemzeti Kulturális Alap Hírlevele 18

Sportértesítõ 12

Statisztikai Közlöny 12

Turisztikai Értesítõ 12
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A MAGYAR HIVATALOS KÖZLÖNYKIADÓ
megjelentette a

LEX-ICON § 3.0
kiadványát, amely a

Választójogi Jogszabályok Gyûjteményét
tartalmazza

A Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye – a LEX-ICON § 1.0 (Önkormányzati Jogszabályok Gyûjteménye)
és a LEX-ICON § 2.0 (Közigazgatási Eljárások Jogszabályainak Gyûjteménye) korábbi kiadványok nyomdokain halad-
va és a felsõoktatási képzéshez segítséget nyújtva – a módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza az ország-
gyûlési képviselõk és az Európai Parlament tagjainak megválasztásához szükséges hatályos jogszabályokat. A kötet
öt részbõl és függelékbõl áll.

Az elsõ részben az országgyûlési képviselõk választásával összefüggésben az Alkotmány, a pártok mûködésérõl
és gazdálkodásáról szóló törvény, az országgyûlési képviselõk választásáról, illetve a jogállásukról szóló törvények,
az országgyûlési képviselõi választásokkal kapcsolatos eljárási szabályok és egyéb jogszabályok, határozatok rendel-
kezéseit közöljük. A második rész az Európai Parlament tagjainak megválasztásáról szóló törvény fõbb rendelkezéseit
tartalmazza. A harmadik rész az Országos Választási Bizottságnak az országgyûlési képviselõi választásokkal össze-
függésben a Magyar Közlönyben 1998–2006. között közzétett állásfoglalásait, míg a negyedik rész az Alkotmánybíróság
által 1990–2005. között hozott és a témával összefüggõ, a Magyar Közlönyben közzétett elvi jelentõségû határozatait adja
közre. Az ötödik rész a Legfelsõbb Bíróságnak 1998–2005. között hozott választójogi eseti döntéseit mutatja be. A Füg-
gelék a 2006. évi országgyûlési választások szempontjából jelentõs adatokat (egyéni és területi választókerületi adatok,
országgyûlési egyéni választókerületek adatai, területi választási bizottságok és irodák adatai).

A kiadványt nemcsak az egyetemi, fõiskolai hallgatók a tanulmányaikhoz, hanem a választási bizottságok tagjai (szava-
zatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyûlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi
választási bizottság, Országos Választási Bizottság) és a választási irodák munkatársai is haszonnal forgathatják
választással kapcsolatos munkájukhoz. A tematikusan rendszerezett jogszabálygyûjtemény megfelelõ segédeszközt
jelenthet a kutatók, a választójog iránt érdeklõdõk számára is.

A kötet megrendelhetõ, illetve személyesen is megvásárolható a Magyar Hivatalos Közlönykiadó közlönyboltjában,
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. címen (postacím: 1394 Budapest, 62. Pf. 357., fax: 267-2780) vagy a Közlöny-
centrumban, 1072 Budapest, Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán; telefon: 321-5971, fax: 321-5275).

MEGRENDELÉS

Megrendeljük a LEX-ICON § 3.0 Választójogi Jogszabályok Gyûjteménye kiadványt (ára: 4950 Ft áfával)
...................... példányban, és kérjük juttassák el az alábbi címre:

A megrendelõ (cég) neve: ....................................................................................................................................

Címe (város, irányítószám): .................................................................................................................................

Utca, házszám: ....................................................................................................................................................

Ügyintézõ neve, telefonszáma: ............................................................................................................................

A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..............................................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele után, 8 napon
belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi jelzõszámára átutaljuk.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………

cégszerû aláírás
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A Magyar Hivatalos Közlönykiadó
új sorozatának, a Közlöny Könyveknek elsõ köteteként megjelentette

A SZÖVETKEZETI TÖRVÉNY
MAGYARÁZATA

címû kiadványt.

Annak a piaci szereplõnek, aki társas tevékenységet kíván folytatni, az egyedi körülmények és feltételek
mérlegelésével kell döntenie arról, hogy gazdasági társaságot hoz létre, amelyben a társak bevitt
vagyonukat mûködtetik, vagy szövetkezetet, amelyben a résztvevõk személyes együttmûködést is
megvalósítanak. A szövetkezet sajátossága – szemben a gazdasági társaságokkal, illetve társadalmi
szervezetekkel –, hogy képes optimálisan ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális,
közösségszervezõ funkcióval. Európai tapasztalatok is bizonyítják, hogy a szövetkezetek, sajátos
szervezõdési és mûködési elveik alapján, a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési,
az agrár-, a környezetvédelmi politika keretei között felmerülõ problémák megoldásának hatékony
eszközeit jelenthetik.

A 2006. július 1-jén hatályba lépõ új szövetkezeti törvény célja ennek a kettõsségnek minél teljesebb
tükröztetése annak érdekében, hogy a gazdasági társaságok és a nonprofit szervezetek reneszánszát
kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése is.
Az aktuális jogszabályszöveg magyarázatát bõséges iratmintatár teszi még hasznosabbá az érintettek
és az érdeklõdõk számára.

A könyv megrendelhetõ és személyesen megvásárolható a kiadó közlönyboltjában (1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 6., tel./fax: 267-2780; internetcím: www.mhk.hu/kozlonybolt), továbbá a Budapest VII.,
Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971,
fax: 321-5275).

120 oldal. Ára: 945 Ft áfával.

MEGRENDELÕLAP

Megrendelem a A szövetkezeti törvény magyarázata címû kiadványt ..................... példányban,
és kérem juttassák el az alábbi címre.
Ára: 945 Ft + postaköltség.

A megrendelõ (cég) neve: ........................................................................................................
Címe (város, irányítószám): .....................................................................................................
Utca, házszám: .........................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ................................................................................................
A megrendelõ (cég) bankszámlaszáma: ..................................................................................

A megrendelt példányok ellenértékét a postaköltséggel együtt, a szállítást követõ számla kézhezvétele
után, 8 napon belül a Magyar Hivatalos Közlönykiadónak a számlán feltüntetett pénzforgalmi
jelzõszámára átutalom.

Keltezés: ………………………………………

………………………………………
cégszerû aláírás
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A szerkesztésért felelõs: dr. Miks Antal
Kiadja a Magyar Hivatalos Közlönykiadó (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.). A kiadásért felelõs: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Hivatalos Közlönykiadónál, 1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6.;
1394 Budapest 62., Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Hivatalos Közlönykiadó a Fáma Rt. közremûködésével. Telefon/fax: 266-6567.
Információ: tel./fax: 317-9999, 266-9290/245, 357 mellék.
Példányonként megvásárolható, illetve megrendelhetõ a kiadó (Budapest VIII., Somogyi B. u. 6. sz. alatti) közlönyboltjában (tele-
fon/fax: 267-2780), vagy a Budapest VII., Rákóczi út 30. (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti Közlöny Centrumban (tel.:
321-5971, fax: 321-5275), illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
2006. évi éves elõfizetési díj: 5796 Ft áfával. Egy példány ára: 575 Ft áfával.
A kiadó az elõfizetési díj év közbeni emelésének jogát fenntartja.
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