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Fantoly Zsanett – Lichtenstein András 
Büntető eljárásjog II.  – heti 2 h – 13 hét 

 
Feladattár 

 
 

1. Jellemezze a bírósági eljárás formáit az alábbi szempontok szerint, 

töltse ki a táblázatot! 

 Tárgyalás 
Nyilvános 

ülés 
Ülés Tanácsülés 

Jellemzője 

(Elsődleges 

vagy 
másodlagos 

eljárási 

forma?) 

    

Jelenlévők 

(Ki és milyen 

feltételekkel 

vehet rajta 
részt?) 
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2. Hogyan alakul az alábbi személyek jelenléte a bírósági eljárásban? 

Ismertesse a főszabályt és szükség esetén térjen ki a kivételekre, 

különleges esetekre is! 

 

Jelenlét 

Egyes 

bíró/tanács 

tagja 

Jegyzőkönyvvezető Ügyész Védő Vádlott 

Főszabály  

 

 

 
 

    

Egyéb  

 
 

    

 

 

 

 

Esetei/típusai 

(Mely -
nevesített - 

eseteit, illetve 

típusait 

ismeri?) 
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3. A megadott esetkörök segítségével csoportosítsa a nyilvánosság elve 

alóli kivételeket, töltse ki a táblázatot! 

 

A bíróság tárgyalása nyilvános. 

Kivételek: 

Nyilvánosság korlátozása Nyilvánosság kizárása  

I.  A hallgatóság létszámának 

meghatározása: 

 
 

I. Okai: 
 

II. Életkorral összefüggő korlátok: 

 - 

 

a) 14. életévét be nem töltött (hallgatóság tagjaként) nem vehet részt a tárgyaláson 

b) a tárgyalás szabályszerű lefolytatása, méltóságának, biztonságának megőrzése 

érdekében 

c) erkölcsi okból 

d) helyszűke esetén 

e) 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött (hallgatóság tagjaként) 

kizárható  

f) különleges bánásmódot igénylő személy védelme érdekében 

g) minősített adat és egyéb védett adat védelme érdekében 
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4. Az ábra kiegészítésével csoportosítsa a bíróság döntéseit! Szóban 

jellemezze az egyes csoportokat és nevezzen meg mindegyikre egy-egy 

példát! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A bíróság döntései

_________ _________

Ügydöntő 
határozatok

_________ _________

_________

Pervezető 
végzés

_________
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5. Egészítse ki a jogerő fajtáinak csoportosítására vonatkozó ábrát a 

jogtudomány által ismert jogerő fajták megnevezésével!  

 

 

6. Párosítsa az alábbi fogalommeghatározásokat és jellemzőket a fenti 

ábrában megjelölt megfelelő jogerő fajtához! 

a) A határozat minden rendelkezése jogerős. 

b) A határozatnak csak egyes rendelkezései jogerősek. 

c) A határozat minden jogorvoslatra jogosulttal szemben jogerős. 

d) A határozat csak egyes jogorvoslatra jogosultakkal szemben jogerős. 

e) A határozat megváltoztathatatlan. 

f) A határozat megtámadhatatlan. 

g) Egyszerű kötőerő. 

h) A határozat rendes jogorvoslattal történő megtámadhatóságát zárja ki.  

i) Ne bis in idem-et eredményez. 

j) Az ügy tárgyának végleges lezárása. 

k) Minősített kötőerő. 

l) Res iudicata-t eredményez. 

 

A jogerő fajtái

I.

Anyagi 
jogerő

II. 

Teljes 
jogerő

III.

Relatív 
jogerő
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7. Egészítse ki a Be. alábbi,  az előkészítő ülés fogalmára, időpontjára, 
és az azon jelen lévő személyekre vonatkozó hiányos rendelkezéseit a 
megadott fogalmi elemek közül a megfelelővel! 

Az előkészítő ülés a(z) ___________________ a(z) ___________ előkészítése érdekében tartott 

__________________, amelyen a(z) _____________ és a(z) _____________ a tárgyalást megelőzően 

kifejtheti a váddal kapcsolatos álláspontját és közreműködhet a büntetőeljárás további 

menetének alakításában. 

 

a) előkészítő ülés 

b) nyilvános ülés 

c) tárgyalás 

d) ügyész 

e) vádemelés után 

f) vádirat kézbesítése után 

g) vádlott 

h) védő 

 

A bíróság a(z) _______________ számított _______________ belül előkészítő ülést tart. 

 

a) egy hónapon 

b) három hónapon 

c) tizenöt munkanapon 

d) vádemeléstől 

e) vádirat benyújtásától 

f) vádirat kézbesítésétől 

g) vádirat kézhezvételétől 

 

 

Ha a védő a ___________________ számított _________________ belül ezt indítványozza, a bíróság 

az előkészítő ülés határnapját a ________________ számított _____________________ túli időpontra 

tűzi ki, feltéve, hogy a védő 

a) a nyomozásban nem vett részt vagy 

b) igazolja, hogy a nyomozás 

ügyiratait a 352. § szerint önhibáján 

kívül nem ismerhette meg. 

 

a) egy hónapon 

b) három hónapon 

c) három munkanapon 
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d) nyolc munkanapon 

e) vádemeléstől 

f) vádirat benyújtásától 

g) vádirat kézbesítésétől 

h) vádirat kézhezvételétől 

 

Az előkészítő ülés időpontjára vonatkozó rendelkezéseket __________ alkalmazni, ha a 

vádlott részére az előkészítő ülésre szóló idézést _______________ kell kézbesíteni és a 

kézbesítéshez szükséges idő az előkészítő ülés határidőn belül való megtartását nem teszi 

lehetővé. 

 

a) hirdetményi úton 

b) ismeretlen helyre 

c) kell 

d) külföldre 

e) nem kell 

f) nem lehet 

 

Az előkészítő ülésen a(z) _______________ és a(z) _____________ jelenléte kötelező. Ha az 

eljárásban _____________ vesz részt, az előkészítő ülés a(z) ________________ távollétében nem 

tartható meg. 

 

a) magánvádló 

b) pótmagánvádló 

c) sértett 

d) szakértő 

e) ügyész 

f) vádlott 

g) védő 

 

Ha az ügyben több vádlott van, az előkészítő ülés vádlottanként ___________, az ügyek 

___________________ is megtartható. 

 

a) egyesítése nélkül 

b) egyesítésével 

c) elkülönítése nélkül 

d) elkülönítésével 

e) kizárólag együttesen 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

9 

 

 

f) külön-külön 

8. Vázolja fel az elsőfokú bírósági tárgyalás menetét a megadott eljárási 

cselekmények sorba rendezésével! Kezdje a legkorábbival! 

 
⎯ A bizonyítási eljárás befejezése 

⎯ A jogorvoslati nyilatkozatok 

⎯ Bizonyítás 

⎯ Perbeszédek, felszólalások, utolsó szó joga 

⎯ A tárgyalás berekesztése 

⎯ Határozathozatal, határozat kihirdetése 

⎯ A tárgyalás megkezdése 

⎯ A bizonyítási eljárás újra megnyitása 

⎯ A tárgyalás megnyitása 

⎯ Vád módosítása, vád ejtése 

⎯ Határozat kényszerintézkedésről 
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9. Az alábbi táblázat és a megadott elemek segítségével határolja el 

egymástól a tárgyalás félbeszakítását és elnapolását, töltse ki a 

táblázatot! 

 

 Félbeszakítás Elnapolás 

Ki? 

 

  
 

Milyen 

okból? 

  

 

a) ha az ügy terjedelme miatt vagy egyéb okból szükséges 

b) egyesbíró vagy a tanács elnöke 

c) a megkezdett tárgyalást legfeljebb nyolc napra félbeszakíthatja 

d) bizonyítás céljából, vagy más fontos okból  

e) a bíróság 
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10. Kik, milyen sorrendben, milyen nyilatkozatot tehetnek a 

perbeszédek és felszólalások körében? A megadott fogalmi elemek 

felhasználásával töltse ki a táblázatot! Ügyeljen a helyes sorrendre! 

 

Perbeszédek, felszólalások sorrendje 

Ki? Mit, milyen körben? 

  

  

  

  

  

a) ügyész 

b) sértett 

c) magánfél 

d) vagyoni érdekelt 

e) védő 

f) viszonválasz 

g) utolsó szó joga 

h) vádlott 

i) vádbeszéd 

j) felszólalás 

k) védőbeszéd
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11. Milyen sorrendben történik a jogorvoslati nyilatkozatok 

megtétele? 

⎯ magánfél 

⎯ ügyész 

⎯ vádlott 

⎯ vagyoni érdekelt 

⎯ védő 

 

12. Kik és milyen körben jogosultak az elsőfokú bíróság ítélete elleni 

fellebbezésre? Töltse ki a táblázatot! 

(Egyes eljárási alanyokat akár több helyre is beírhat!) 

 A vádlott javára A vádlott terhére 

Teljes körben 

 

 

 

 

Részlegesen 

 

 

 

 

 

a) a magánfél – a rá vonatkozó 
rendelkezés ellen 

b) a vádlott 

c) a vádlott házastársa, élettársa – 

a kényszergyógykezelés 

elrendelése ellen, a vádlott 

hozzájárulása nélkül is 

d) a vádlott örököse – polgári jogi 
igénynek helyt adó rendelkezés 

ellen 

e) a vagyoni érdekelt 

f) a védő 
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g) akivel szemben az ítélet 

rendelkezést tartalmaz – a rá 

vonatkozó rendelkezés ellen 

h) az ügyész 

 

13. A táblázatban foglalt esetekben mikor, hol és  milyen módon 

jelenthető be a fellebbezés? Töltse ki a táblázatot! 

 

A határozat 

közlésének 

módja 

A fellebbezés bejelentésének 

ideje 

A fellebbezés 

bejelentésének 

helye 

A fellebbezés 

bejelentésének 

módja 

Ügydöntő 
határozat 

Nem ügydöntő 
végzés 

Ügydöntő és nem ügydöntő 
határozat 

Kihirdetés  

 

 

   

Kézbesítés  
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14. Milyen határozatokat hozhat a másodfokú bíróság? Egészítse ki az 

ábrát!

 

 

15. Igaz vagy hamis? Állapítsa meg, hogy helyesek-e az alábbi, a 

rendkívüli jogorvoslatokra vonatkozó állítások! 

a) A jogegységi eljárás olyan szoros értelemben vett rendkívüli jogorvoslat, amelynek 

részletes szabályait kizárólag a Be. tartalmazza. 

b) A jogerős bírósági határozatok hibáit rendkívüli jogorvoslatok útján lehet 

orvosolni. 

c) A nemzetközi szerződéssel létrehozott emberi jogi szerv határozata olyan új, jogi 
tény, amelynek alapján perújításnak van helye. 

d) A perújítás kizárólag az elsőfokú 

bírósági határozatokban 

előforduló, ténybeli hibák 
kiküszöbölésére szolgál. 

e) Eljárási szabálysértés miatt 
felülvizsgálati indítvány 

A másodfokú bíróság - a Be.-ben meghatározott esetekben - az 
elsőfokú bíróság ítéletét

______________

affirmatórius jogkör

megváltoztatja 

___________  jogkör

hatályon kívül 
helyezi  és

___________  jogkör

______________
vagy ______________
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terjeszthető elő, ha a bíróság a határozatát, ha a súlyosítási tilalom megsértésével 
hozta meg. 

f) Felülvizsgálatnak a bíróság jogerős ügydöntő határozata ellen, jogkérdésben való 
téves döntés kiküszöbölése érdekében van helye. 

g) Perújításnak van helye, ha az alapügyben hamis vagy hamisított bizonyítékot 
használtak fel. 

h) Rendkívüli jogorvoslatok: a perújítás, a felülvizsgálat, az eljárás alkotmányjogi 

panasz esetén, a törvényeségi óvás, a jogegységi eljárás és a gyorsított 

felülvizsgálat. 

 

16. Az alábbi kérdések megválaszolásával jellemezze a törvényesség 

érdekében bejelenthető jogorvoslatot, töltse ki a táblázatot! 

 

Jogorvoslat a törvényesség érdekében 

Mely – másik - rendkívüli jogorvoslat 

általános szabályai az irányadók?  

 

Ki a jogosultja?  

Milyen határozat(ok) ellen jelenthető be?  

Mely bíróság által hozott határozat ellen 

nem jelenthető be? 

 

Milyen további korlátja van vele 

támadható határozatok körének? 

 

Milyen, a bejelentésének határidejére 

vonatkozó rendelkezést tartalmaz a Be.? 
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17. Csoportosítsa az egyes külön eljárásokat az alábbi szempontok 

szerint, töltse ki a táblázatot! 

 

Jogpolitikai ill. pergazdaságossági 
szempontok 

Egyéb szempontok 

1. a terhelt speciális személyi körülményei 
alapján: 
 
 
 
 
 

1. az általánoshoz képest eltérő büntető 
anyagi jogi szabályokat is alkalmaznak: 
 

2. a sértett speciális helyzete alapján:  
 
 
 
 
 
 

2. kisebb súlyú bűncselekmények miatt 
induló eljárások, ill. az eljárás gyorsítása 
és egyszerűsítése a cél: 
 
 
 

3. az eljárás gyorsítása és egyszerűsítése 
alapján: 
 
 
 
 
 

3. egyéb 
 
 

 

a) A fiatalkorú elleni eljárás 

b) A katonai büntetőeljárás 

c) Biztosíték letétbe helyezésével 

folyó eljárás 

d) Büntetővégzés meghozatalára 

irányuló eljárás 

e) Eljárás a külföldön tartózkodó 

terhelt távollétében 

f) Eljárás a mentességet élvező 

személyek ügyében 

g) Eljárás a távollévő terhelttel 

szemben 

h) Eljárás bíróság elé állítás esetén 

i) Eljárás egyezség esetén 

j) Eljárás határzárral kapcsolatos 

bűncselekmény esetén 

k) Eljárás vagyon, vagy dolog 

elvonása, adat hozzáférhetetlenné 

tétele 

l) érdekében 

m) Magánvádas eljárás 
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n) Pótmagánvádas eljárás 
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