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Első és második foglalkozás 
A bírósági eljárás általános szabályai 

 

A foglalkozás tárgya 

A konzultáció tárgyát a bírósági eljárás általános szabályai képezik. Az oktató ismerteti az e 

témakörbe tartozó lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók 

figyelmét azon súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanagyag pontos 

megértéséhez és a vizsga teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A bírósági eljárás általános szabályai (Tk. 75-103. o.) 

 

1. A bíróság eljárásának formái 

2. Az egyesbíró és a bírósági titkár 

3. A tárgyalás nyilvánossága 

4. A tárgyaláson résztvevő személyek 

5. A tárgyalás vezetése és méltóságának megőrzése, rendjének fenntartása 

6. A jegyzőkönyv 

7. A tanácskozás és szavazás 

8. Határozatok 

9. Kifogás az eljárás elhúzódása miatt 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ a bírósági eljárás formái: tárgyalás, nyilvános ülés, ülés, tanácsülés 

➢ a rendzavarás jogkövetkezményei 

➢ jegyzőkönyv 

➢ a bíróság akarat-kijelentései és azok csoportosítása: határozatok és intézkedések, végzés 

és ítélet, ügydöntő és nem ügydöntő határozatok, pervezető végzés 

Jogesetek 

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben található 

(didaktikai) jogesetek: 

 

➢ A tárgyalás nyilvánossága (Tk. 81. o.) 

➢ A tárgyaláson résztvevő személyek 

(Tk. 83. o.) 

➢ A tárgyalás vezetése és 

méltóságának megőrzése (Tk. 87. 

o.) 

➢ A jegyzőkönyv (Tk. 92. o.) 

➢ Határozatok (Tk. 97. o.) 
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Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

 

Kötelező/ajánlott irodalom:  

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 

 

Harmadik foglalkozás 
A bíróság eljárása a vádemelés előtt 

 

A foglalkozás tárgya 

A konzultáció tárgyát a bírósági vádemelés előtti eljárása képezi. Az oktató különös figyelmet 

szentel a nyomozási bíró eljárásának, ismerteti az e témakörbe tartozó lényeges fogalmakat és 

jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon súlyponti kérdésekre, amelyek 

ismerete elengedhetetlen a tanagyag pontos megértéséhez és a vizsga teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

 

1. A bíróság eljárása a vádemelés előtt 

2. A nyomozási bíró 

3. Ülés 

4. Eljárás az ügyiratok alapján 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ nyomozási bíró 
➢ ülés 
➢ eljárás az ügyiratok alapján 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a 

büntetőeljárásról 
 

Kötelező irodalom: 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog 

– Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 

2014.) 
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Negyedik és ötödik foglalkozás 
A tárgyalás előkészítése 

 

A foglalkozás tárgya 

A foglalkozás során a hallgatók megismerkednek a büntető tárgyalás előkészítésének 
rendszerével. 

Tematika 

A tárgyalás előkészítése 

1. Az ügy áttétele; ügyek egyesítése, elkülönítése; az eljárás felfüggesztése; az eljárás 

megszüntetése; a vádirat hiányosságainak pótlása; határozat kényszerintézkedésekről; 

a vádtól eltérő minősítés; a bíróság tanácsa elé utalás a tárgyalás előkészítése során. 

2. Az előkészítő ülés. 

3. A tárgyalás kitűzése, idézés a tárgyalásra 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ a tárgyalás előkészítése körében vizsgálandó kérdések 

➢ egyesítés 

➢ elkülönítés 

➢ az eljárás felfüggesztésének esetei 
➢ az eljárás megszüntetésének esetei 

➢ az ügy tanács elé utalása 

➢ előkészítő ülés fogalma és időpontja 

➢ az előkészítő ülésen jelenlévők köre 

➢ a bűnösséget beismerő nyilatkozat, elfogadásának feltételei 

➢ tárgyalási időköz 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

− 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

 

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 
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Hatodik, hetedik és nyolcadik foglalkozás 
Az elsőfokú bírósági tárgyalás 

 

A konzultáció tárgya 

A konzultáció tárgya az elsőfokú bírósági tárgyalás. Az oktató ismerteti a tárgyalás menetét, 

annak megnyitásától a határozat kihirdetéséig, a témakörbe tartozó lényeges fogalmakat és 

jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon súlyponti kérdésekre, amelyek 

ismerete elengedhetetlen a tanagyag pontos megértéséhez és a vizsga teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

Az elsőfokú bírósági tárgyalás 

1. A tárgyalás megnyitása, megkezdése, folytonossága.  

2. A bizonyítás felvételének sorrendje. 

3. A bizonyítási indítványok. 

4. A vádlott kihallgatása, korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése. 

5. A tanú kihallgatása, korábbi vallomásának felolvasása és ismertetése. 

6. A szakértő meghallgatása, kirendelése a tárgyaláson, a szakvélemény felolvasása. 

7. Okiratok, iratok felolvasása.  

8. Eljárási cselekményről készült felvétel felhasználása. 

9. Bírói szemle. 

10. A vád módosítása és elejtése.  

11. A bizonyítási eljárás befejezése, újra megnyitása.  

12. Perbeszédek, felszólalások; az utolsó szó joga. 

13. Határozathozatal, a határozat közlése, kihirdetése. 

14. Jogorvoslati nyilatkozatok; fellebbezésre jogosultak; a fellebbezés bejelentése. 

15. A polgári jogi igény érvényesítése és elintézése. 

16. A bűnösséget megállapító ítélet; a felmentő ítélet; az eljárást megszüntető végzés. 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ a tárgyalás megnyitása és megkezdése, a tárgyalás megkezdésének következményei 

➢ a tárgyalás félbeszakítása és elnapolása 

➢ a bizonyítás felvételének sorrendje (kötelező és ajánlás jellegű szabályok) 

➢ kiküldött bíró, megkeresett bíróság 

➢ vádmódosítás, vád 

megváltoztatása, vád kiterjesztése, 

vádelejtés 

➢ a perbeszédek és felszólalások 

sorrendje, a perbeszéd 

félbeszakításának okai 

➢ az ügyöntő határozatok ténybeli és 

jogi keretei, szerkezeti felépítése 
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➢ a fellebbezésre jogosultak köre, a fellebbezés bejelentésének általános szabályai 

➢ a jogerő fogalma és fajtái 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogesetek: 

➢ A tárgyalás megnyitása (Tk. 135. o.) 

➢ A tárgyaláson megkezdése (Tk. 139. o.) 

➢ A bizonyítás felvétele (Tk. 142. o.) 

➢ Perbeszédek és felszólalások (Tk. 150. o.) 

➢ Határozathozatal (Tk. 153. o.) 

➢ A határozat kihirdetése (Tk. 159. o.) 

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 
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Kilencedik foglalkozás 
A másodfokú bírósági eljárás 

 

A foglalkozás tárgya 

A konzultáció tárgya a másodfokú bírósági eljárás a jogorvoslatoktól a másodfokú bíróság 

határozataiig. Az oktató ismerteti az e témakörbe tartozó lényeges fogalmakat és 

jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon súlyponti kérdésekre, amelyek 

ismerete elengedhetetlen a tanagyag pontos megértéséhez és a vizsga teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A másodfokú bírósági eljárás 

1. Az elsőfokú ítélet elleni fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya. 

2. Fellebbezés elintézése 

3. A felülbírálat fogalma és terjedelme a másodfokú eljárásban. 

4. Tényálláshoz kötöttség és bizonyítás a másodfokú eljárásban. 

5. Súlyosítási tilalom. 

6. A másodfokú bíróság határozatai  

7. Az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyása. Az elsőfokú bíróság ítéletének 

megváltoztatása. 

8. Az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése: eljárás megszüntetéssel; új 

eljárásra utasítással. 

9. Egyéb rendelkezések a fellebbezés elintézése kapcsán 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ jogorvoslat fogalma és fajtái (devolutív-nem devolutív, szuszpenzív-nem szuszpenzív) 

➢ a felülbírálat terjedelme (széleskörű és szűkkörű felülbírálat) 

➢ a megalapozatlanság okai, kiküszöbölésének módjai 

➢ abszolút és relatív súlyosítási tilalom 

➢ a másodfokú bíróság határozatainak fajtái 

➢ affirmatórius jogkör, reformatórius jogkör, kasszációs jogkör  

➢ abszolút és relatív hatályon kívül helyezési okok 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a 

büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb 

elsajátítását hivatottak segíteni a 
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tankönyvben található didaktikai jogesetek: 

➢ A felülbírálat terjedelme (Tk. 170. o.) 

➢ Kötöttség az elsőfokú bíróság ítéletének tényállásához (Tk. 173. o.) 

➢ Súlyosítási tilalom (Tk. 176. o.) 

➢ Fellebbezés elintézése (Tk. 178. o.) 

➢ A másodfokú bíróság határozatai (Tk. 184. o.) 

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 
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Tizedik foglalkozás 
A harmadfokú bírósági eljárás 

 

A foglalkozás tárgya 

A konzultáció tárgya a harmadfokú bírósági eljárás. Az oktató ismerteti a témakörbe tartozó 

lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon 

súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanagyag  megértéséhez és a vizsga 

teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A harmadfokú bírósági eljárás fogalma és szabályai 

1. A fellebbezés elintézése 

2. A harmadfokú bíróság határozatai 

3. A másodfokú bíróság ítéletének helybenhagyása, megváltoztatása.  

4. A másodfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezése. 

5. A másodfokú, illetve a harmadfokú eljárás során hozott nem ügydöntő végzés elleni 

fellebbezés elbírálása 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ fellebbezés a másodfokú bíróság ítélete ellen 

➢ a felülbírálat terjedelme a harmadfokú bírósági eljárásban 

➢ kötöttség a felülbírált ítélet tényállásához 

➢ a harmadfokú bíróság határozatai 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

➢ A fellebbezési jog és a fellebbezés hatálya (Tk. 191. o.) 

➢ A felülbírálat terjedelme (Tk. 193. o.) 

➢ A fellebbezés elintézése (Tk. 196. o.) 

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 
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Tizenegyedik foglalkozás 
A rendkívüli jogorvoslatok 

 

A konzultáció tárgya 

A konzultáció tárgyát a rendkívüli perorvoslatok képezik. Az oktató ismerteti az e témakörbe 

tartozó lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon 

súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanagyag megértéséhez és a vizsga 

teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató: 

A rendkívüli jogorvoslatok 

1. Perújítás, a perújítási okok és a perújítási eljárás alapvető szabályai 

2. Felülvizsgálat, a felülvizsgálati okok és a felülvizsgálati eljárás alapvető szabályai 

3. Egyszerűsített felülvizsgálat. 

4. A törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat 

5. A jogegységi eljárás 

6. Az alkotmányjogi panasz 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ rendkívüli perorvoslat fogalma, a rendkívüli perorvoslatok felsorolása 

➢ perújítás fogalma, perújítási okok 

➢ felülvizsgálat fogalma, felülvizsgálati okok 

➢ a törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat fogalma, sajátosságai 

➢ a jogegységi eljárás fogalma 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogesetek: 

➢ Perújítás (Tk. 212. o.) 

➢ Felülvizsgálat (Tk. 226. o.) 

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog 

– Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 

2014.) 
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Tizenkettedik foglalkozás  
A külön eljárások 

 

A konzultáció tárgya 

A konzultáció tárgyát a külön eljárások képezik. Az oktató ismerteti az e témakörbe tartozó 

lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon 

súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanagyag megértéséhez és a vizsga 

teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A külön eljárások (Tk. 246-286. o.) 

1. A fiatalkorú elleni büntetőeljárás 

2. A katonai büntetőeljárás 

3. Eljárás a mentességet élvező személyek ügyében 

4. A bíróság elé állítás 

5. Eljárás egyezség esetén 

6. Büntetővégzés  

7. Eljárás távollévő terhelttel szemben, eljárás a külföldön tartózkodó terhelt távollétében 

8. Magánvádas eljárás 

9. Pótmagánvádas eljárás 

10. Eljárás határzárral kapcsolatos bűncselekmény esetén 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ külön eljárás fogalma, a külön eljárások felsorolása és csoportosítása 

➢ a fiatalkorúak bíróságára vonatkozó szabályok 

➢ a magánvádas eljárás feltételei 

➢ az egyes külön eljárások feltételei 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogesetek:  

A tananyag megértését és könnyebb 

elsajátítását hivatottak segíteni a 

tankönyvben található didaktikai 

jogesetek: 

➢ A fiatalkorúak elleni büntetőeljárás 

(Tk. 247. o.) 

➢ A magánvádas eljárás (Tk. 258. o.) 

➢ A bíróság elé állítás (Tk. 261. o.) 
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Tizenharmadik foglalkozás 
A különleges eljárások 

 

A konzultáció tárgya 

A konzultáció tárgyát a különleges eljárások képezik. Az oktató ismerteti az e témakörbe 

tartozó lényeges fogalmakat és jogintézményeket, valamint felhívja a hallgatók figyelmét azon 

súlyponti kérdésekre, amelyek ismerete elengedhetetlen a tanagyag megértéséhez és a vizsga 

teljesítéséhez. 

 

Tematika 

A különleges eljárások (Tk. 287-305. o.) 

1. Általános szabályok 

2. Az egyes különleges eljárások 

 

Legfontosabb fogalmak:  

➢ különleges eljárás fogalma, 

➢ az egyes különleges eljárások felsorolása 

➢ a különleges eljárások csoportosítása 

 

Legfontosabb jogszabályok:  

- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról 

Legfontosabb jogeset:  

A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatott segíteni a tankönyvben 

található didaktikai jogeset: 

➢ Különleges eljárások (Tk. 289. o.) 

Kötelező irodalom 

FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog 

– Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 

2014.) 
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