
                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

1 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 
 

 
 
 
 

Fantoly Zsanett – Lichtenstein András 
 

Büntető eljárásjog II. 
– heti 2 h – 13 hét 

 
 

Ellenőrző kérdések 
 
 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen 
készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

  



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

2 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 
 

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

 
Ellenőrző kérdések 

 
 

A bírósági eljárás általános szabályai 
 

1. Sorolja fel a bírósági eljárás formáit!   

2. Sorolja fel a nyilvános ülés tartásának eseteit!  

3. Hogyan alakul az ügyész tárgyaláson való jelenléte?  

4. Mikor kötelező a védő jelenléte a bírósági eljárásban?  

5. Mikor kötelező a vádlott jelenléte a tárgyaláson?  

6. Melyek a vádlott tárgyaláson való jelenléti jogáról való lemondás feltételei? Hol 

és hogyan tehető meg a lemondó nyilatkozat?  

7. Mikor kötelezheti a bíróság a vádlottat a tárgyaláson való jelenlétre?   

8. Sorolja fel csoportosítva a nyilvánosság elvének korlátait (korlátok, kizáró okok)!  

9. Ki lehet jelen zárt tárgyaláson?  

10. Kinek a feladata a tárgyalás vezetése? Milyen részfeladatok tartoznak a tárgyalás 

vezetéséhez?  

11. Kinek a feladata a tárgyalás méltóságának megőrzése? Milyen részfeladatok a 

tartoznak a tárgyalás méltóságának megőrzéséhez?  

12. A tárgyalás rendjének fenntartása körében milyen eszközei vannak az 

egyesbírónak / tanács elnökének?  

13. Kik minősülnek speciális rendzavaróknak? Milyen jogkövetkezmények 

alkalmazhatóak velük szemben?  

14. Mit kell tartalmaznia a jegyzőkönyvnek?  

15. Mit kell jegyzőkönyvbe foglalni?  

16. Határozza meg az alábbi 

fogalmakat: rövidített 

jegyzőkönyv; tanácskozási 

jegyzőkönyv!  

17. Határozza meg az alábbi 

fogalmakat: ügydöntő 

határozatok; nem ügydöntő 

végzések!  
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18. Határozza meg a pervezető végzések fogalmát! Soroljon fel 3 pervezető végzést!  

19. Határozza meg az egyéb nem ügydöntő végzések fogalmát! Soroljon fel 3 egyéb 

nem ügydöntő végzést!  

20. Hogyan alakul a tanácskozást követően a szavazás sorrendje?    

21. Hogyan kell megállapítani a szavazattöbbséget, ha a büntetés kiszabása/ 

intézkedés alkalmazása kérdésében a szavazás nem egyhangú?    

22. Hogyan alakul a határozat írásba foglalásának szabálya?  

23. Melyek a határozat közlésének módjai?  

24. Hogyan definiálja a jogtudomány a jogerő fogalmát? Milyen típusait ismeri? 

Sorolja fel azokat csoportosítva, adja meg mindegyik fogalmát!  

25. Hogyan definiálja a Be. a jogerő fogalmát? Mi az a jogerősítési záradék? Mi az a 

véglegessé válási záradék?  

 

A bíróság eljárása a vádemelés előtt 
 

26. Ki az a nyomozási bíró? Milyen feladatokat lát el?  

27. Mely esetekben dönt a nyomozási bíró ülésen, és mely esetekben az ügyiratok 

alapján? [Be. 466. § (1) bek.; Be. 466. § (2) bek.; Be. 467. §]   

  

A tárgyalás előkészítése 
 

28. Sorolja fel, hogy a tárgyalás előkészítése során milyen kérdéseket kell 

megvizsgálnia a bíróságnak! Jelölje meg közülük azokat, amelyekben – ha a 

bíróság tanácsban jár el – a bíróság tanácsa határoz!  

29. Mikor kötelező az egyesítés?  

30. Mikor kötelező az ügyek elkülönítése?  

31. Sorolja fel az eljárás felfüggesztésének eseteit csoportosítva!  

32. Sorolja fel csoportosítva az eljárás megszüntetésének eseteit!  

33. Mikor kerülhet sor vádtól eltérő minősítésre?  

34. Meddig és milyen esetekben 

lehet bíróság tanácsa elé utalni 

az ügyet?  

35. Határozza meg az előkészítő 

ülés törvényi fogalmát!  

36. Hogyan alakul az előkészítő 

ülés időpontja?  
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37. Hogyan alakul az előkészítő ülésen jelenlévők köre?  

38. Melyek a bűnösséget beismerő nyilatkozat elfogadásának konjunktív feltételei?  

39. Határozza meg a tárgyalási időköz fogalmát!  

  

Az elsőfokú bírósági tárgyalás 
 

40. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: a tárgyalás megnyitása, a tárgyalás 

megkezdése?  

41. Ismertesse a tárgyalás folytonosságára vonatkozó szabályokat (főszabály, 

kivételek)!  

42. Milyen kötelező, illetve ajánlás jellegű szabályt ismer a bizonyítás-felvétel 

sorrendjével kapcsolatban?  

43. Mit jelent az elsőfokú bírósági eljárásban a bizonyítási indítványok 

előterjesztésének korlátozottsága (azaz mikor terjeszthet elő az ügyészség, a 

vádlott, illetve a védő a tárgyalás előkészítése után - jogkövetkezmények nélkül - 

bizonyítási indítványt)?  

44. Határozza meg az alábbi fogalmakat: terhelt; tanú!  

45. Ismertesse a vádlott kihallgatásának menetét (nem érdemi és érdemi részbe 

bontással)!  

46. Hogyan alakul a vádlott korábbi vallomásának sorsa?   

47. Ismertesse a tanú kihallgatásának menetét (nem érdemi és érdemi részbe 

bontással)!  

48. Hogyan alakul a tanú korábbi vallomásának sorsa?  

49. Hogyan alakul a szakértő meghallgatásának menete?  

50. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: kiküldött bíró, megkeresett bíróság?   

51. Határozza meg az alábbi fogalmakat: vádmódosítás, vád megváltoztatása, vád 

kiterjesztése, vádelejtés!  

52. Határozza meg a perbeszédek, felszólalások fogalmát!  

53. Hogyan alakul a perbeszédek, felszólalások sorrendje? Jelölje meg, hogy ki és 

milyen körben jogosult felszólalni!  

54. Korlátozható-e a perbeszéd? 

Fejtse ki a szómegvonás és a 

félbeszakítás szabályait!  

55. Mikor kerülhet sor a bizonyítási 

eljárás újramegnyitására?  

56. Hogyan alakul a határozat 

kihirdetésének menete?  
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57. Sorolja fel, hogy kik és milyen sorrendben jogosultak jogorvoslati nyilatkozatot 

tenni!  

58. Melyek a bűnösséget megállapító ítélet feltételei?   

59. Melyek a felmentő ítélet feltételei?  

60. Melyek a felmentő ítélet okai?  

61. Határozza meg az eljárást megszüntető végzés fogalmát!  

62. Sorolja fel csoportosítva a tárgyaláson való eljárást megszüntető végzés okait!  

 

A másodfokú bírósági eljárás 
 

63. Határozza meg a jogorvoslat fogalmát! Ismertesse csoportosítva a jogorvoslatok 

típusait!  

64. Határozza meg a kötőerő fogalmát!  

65. Melyek a fellebbezési rendszer jellegét meghatározó elvi szabályok (csak 

felsorolás)?  

66. Hogyan alakul az elsőfokú bíróság ítélete ellen a fellebbezésre jogosultak köre? 

(Csoportosítva sorolja fel!)  

67. Hogyan alakul az elsőfokú bíróság határozata ellen a fellebbezés bejelentésének 

szabálya?  

68. Mit jelent a korlátozott fellebbezés? Sorolja fel az eseteit!  

69. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: szűk körű felülbírálat, széleskörű felülbírálat?  

70. Sorolja fel csoportosítva a megalapozatlanság okait!   

71. Mikor van helye bizonyításnak a másodfokú bírósági eljárásban?  

72. Határozza meg a súlyosítási tilalom jogtudomány és a törvény szerinti fogalmát! 

Milyen típusai alakultak ki?  

73. Mi minősül a vádlott terhére bejelentett fellebbezésnek?  

74. Sorolja fel csoportosítva: mikor határoz a másodfokú bíróság nyilvános ülésen és 

mikor tárgyaláson?  

75. Melyek a másodfokú bíróság határozatai?  

76. Melyek az elsőfokú bíróság ítélete helybenhagyásának feltételei?  

77. Melyek az elsőfokú bíróság 

ítélete megváltoztatásának 

esetei?    

78. Mely esetekben határoz a 

másodfokú bíróság az elsőfokú 

ítélet hatályon kívül helyezése 

mellett az eljárás 

megszüntetéséről?  
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79. Mely esetekben határoz a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezése mellett új eljárásra utasításról abszolút eljárási szabálysértés miatt?  

80. Mely esetekben határoz a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezése mellett új eljárásra utasításról relatív eljárási szabálysértés miatt? A 

relatív hatályon kívül helyezési ok mikor vehetők figyelembe?  

81. Mely esetekben határoz a másodfokú bíróság az elsőfokú ítélet hatályon kívül 

helyezése mellett új eljárásra utasításról súlyos fokú megalapozatlanság miatt? 

 

A harmadfokú bírósági eljárás 
 

82. Hogyan alakul a felülbírálat terjedelme a harmadfokú eljárásban?  

83. Mikor határoz a harmadfokú bíróság tanácsülésen?  

84. Mikor hagyja helyben a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét?  

85. Mikor változtatja meg a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletét?  

86. Mely esetekben dönt a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének 

hatályon kívül helyezése mellett az eljárás megszüntetéséről?  

87. Mely esetekben dönt a harmadfokú bíróság a másodfokú bíróság ítéletének 

hatályon kívül helyezése mellett új eljárásra utasításról?  

88. Mikor kerülhet sor a másodfokú (és harmadfokú) bíróság hatályon kívül helyező 

végzése ellen fellebbezés bejelentésére? 

  

A rendkívüli jogorvoslatok 
 
89. Sorolja fel a rendkívüli perorvoslatokat!  

90. Ismertesse a perújítási okokat!  

91. Ismertesse a felülvizsgálati okokat!  

92. Mikor nincs helye felülvizsgálatnak?  

93. Ki, milyen határozat ellen, mely bíróságnál, milyen feltétel mellett jelenthet be a 

törvényesség érdekében jogorvoslatot?  

94. Mikor van helye jogegységi eljárás lefolytatásának?  

95. Soroljon fel öt olyan esetkört, 

amikor egyszerűsített 

felülvizsgálatnak van helye!  

 

 



                     EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

 

 

7 
Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 

www.u-szeged.hu 
www.szechenyi2020.hu 

 

 

A külön eljárások és a különleges eljárások 
 

96. Ismertesse a fiatalkorú bíróságával kapcsolatos törvényi szabályozást!  

97. Mikor kötelező védő részvétele a fiatalkorúak elleni büntetőeljárás nyomozási 

szakaszában?  

98. Jelöljön meg három speciálisan a fiatalkorúak elleni eljárásban alkalmazható 

bizonyítási eszközt!  

99. Mikor van helye katonai büntetőeljárásban a bűncselekmény fegyelmi eljárásban 

történő elbírálásának?  

100. Sorolja fel csoportosítva a bíróság elé állítás feltételeit!  

101. Melyek az egyezséges eljárás feltételei és szakaszai?  

102. Sorolja fel a büntetővégzés meghozatalának feltételeit!  

103. Milyen következménye van annak, ha a távollévő terhelt elleni eljárásban a 

vádlott felkutatásra tett intézkedések eredményre vezetnek? Válaszát az egyes 

eljárási szakaszokhoz igazítsa!  

104. Mikor kell a biztosítékot a terheltnek visszaadni?  

105. Mikor száll a biztosíték az államra?  

106. Sorolja fel a magánvádas eljárás feltételeit!  

107. Mi a viszonvád?  

108. Mikor léphet fel a sértett pótmagánvádlóként?  

109. Milyen sajátosságai vannak a határzárral kapcsolatos bűncselekmények 

vonatkozásában lefolytatott eljárásnak?  

110. A különleges eljárások fogalma. Sorolja fel azokat! 
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