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Fogalomtár 

 
 

Bírósági eljárási 
formák 

A bíróság nyilvános ülés, ülés, vagy tanácsülés keretében jár el. 
Tárgyalást akkor tart, ha a vádlott büntetőjogi felelősségének 
megállapítására bizonyítást vesznek fel. A nyilvános ülés 
szabályai a tárgyaláséhoz  hasonlóak, de ott a bíróság nem vesz 
fel bizonyítást.  

Büntetővégzés 

A magyar bü nteto elja ra sban az 1896-os bü nva di 
perrendtarta sban megjelent joginte zme ny, a kiha ga sok, illetve a 
kiza ro lag pe nzbü ntete ssel bü ntetendo  cselekme nyek gyorsabb, 
egyszerü bb elbí ra la sa ra.  A bí ro sa g kiza ro lag az iratok alapja n, 
ta rgyala s ne lkü l hozta meg do nte se t, csak a to rve nyben 
meghata rozott jogko vetkezme nyek alkalmaza sa val. Jelenleg 
kisebb jelento se gü  e s egyszerü bb megí te le sü  ü gyekne l 
alkalmazza k, amikor a bí ro sa g nem tart ta rgyala st, hanem az 
elja ra s kora bbi szakaszaiban beszerzett bizonyí te kokbo l 
(iratokbo l) ve gze ssel do nt a terhelt bü nteto jogi felelo sse ge ro l. 
Ilyenkor csak bizonyos (enyhe bb) jogko vetkezme nyek 
szabhato k ki a szabadla bon ve dekezo  terhelttel szemben. 

Büntetőper A bü nteto elja ra s bí ro sa gok elo tt lefolytatott szakasza. 

Egyéb törvényes útra 
utasítás 

A bü nteto ü gyben e rve nyesí tett polga ri jogi ige ny nem e rdemi 
elbí ra la sa ro l hozott hata rozat.  

Előkészítő ülés 

A vádemelés ütán a tárgyalás előkészítése érdekében tartott 
nyilvános ülés, amelyen a vádlott és a védő a tárgyalást 
megelőzően kifejtheti a váddal kapcsolatos álláspontját és 
közreműködhet a büntetőeljárás további menetének 
alakításában. 

Feljelentés 

Minden, forma hoz nem ko to tt, a bü nteto elja ra s megindí ta sa ra 
vagy lefolytata sa ra jogosült szerv vagy ma s hato sa g, illetve a 
bí ro sa g tüdoma sa ra hozott, meghata rozott vagy ismeretlen 
szeme ly a ltal elko vetett bü ncselekme ny gyanü ja ra ütalo  
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te nya llí ta st, illetve adatot tartalmazo  ko zle s. Rendszerint a 
nyomozo  hato sa gna l vagy az ü gye szne l kell megtenni, 
gyakorla sa ele  a to rve ny nem a llí t korla tot, e rve nyesí te se 
forma hoz nem ko to tt, teheto  í ra sban, szo ban, ta vbesze lo n vagy 
pl. elektroniküs ü ton is (e-mailben).  

Fellebbezési jog 
Eljárási jogosítvány a sérelmezett elsőfokú bírósági 
határozatnak a másodfokú bíróság által való felülbírálatára. 

Felülvizsgálat 
A jogerős ügydöntő határozat jogi hibáinak kiküszöbölésére 
szolgáló rendkívüli perorvoslati forma. 

Ítélet 

Bü nteto jogi fo ke rde sben do nte st tartalmazo , o na llo  
fellebbeze ssel ta madhato  bí ro sa gi ü gydo nto   hata rozat. Lehet pl. 
bü no sse get mega llapí to  í te let, felmente s a va d alo l, ma sod- vagy 
harmadfokon az í te let megva ltoztata sa, a to rve nyesse g 
e rdeke ben emelt jogorvoslat, ta rgyala sro l lemonda s, vagy 
o sszbü ntete sbe foglala s.   

Ítélkezési funkció 
A bí ro sa g kiza ro lagos feladata, (to rve nyes) va d alapja n 
hata rozva a va dlott bü nteto jogi felelo sse ge e s ennek 
ko vetkezme nyei felo l. 

Jogerő 

Bea llhat a bí ro sa g elso -, ma sod- e s harmadfokü  hata rozata 
(í te let, ve gze s) esete n is. Le nyege, hogy a hata rozat tova bbi, 
rendes jogorvoslattal ma r nem ta madhato  e s ve grehajthato va  
va lik. A jogero s hata rozat megva ltoztathatatlan e s a bü nteto jogi 
fo ke rde sekben mindenkire ne zve ko telezo . I te lt dolgot (res 
iüdicata) eredme nyez, vagyis nincs helye to bbszo ri elja ra snak. 
Bea llta üta n a bí ro sa gi hata rozattal szemben ma r csak rendkí vü li 
jogorvoslatnak van helye. 

Jogorvoslat a 
törvényesség 
érdekében 

Rendkí vü li perorvoslati fajta. A legfo bb ü gye sz a bí ro sa g 
to rve nyse rto  e s jogero s hata rozata ellen a Kü ria na l a to r-
ve nyesse g e rdeke ben jogorvoslatot jelenthet be, felte ve, ha a 
jogero s hata rozat ma s jogorvoslattal nem ta madhato  meg. E 
jogorvoslat alapja n hozott hata rozatban (í te leti forma ban) 
to rte nik a to rve nyse rte s mega llapí ta sa vagy (ve gze ssel) a 
jogorvoslat elütasí ta sa.  

Külön eljárás 

Specia lis ko rü lme ny fenna lla sa miatt a rendes bü nteto elja ra s 
a ltala nos szaba lyaito l elte ro  szaba lyok alkalmaza sa. E 
ko rü lme nyek pl. az elja ra sban re szt vevo  szeme lyek specia lis 
joghelyzete ben (pl. fiatalkorü ak elleni elja ra s, katonai 
bü nteto elja ra s, ahol a terhelt szerepe saja tsa gos, vagy 
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maga nva das elja ra s, amelyben a va d ke pviselo je kü lo nleges jog-
helyzetü ), esetenke nt pedig az elja ra s lero vidí te se, 
egyszerü sí te se kí va nja meg a gyorsí to  rendelkeze sek 
alkalmaza sa t (pl. bí ro sa g ele  a llí ta s).  
Ce lja – csakü gy, mint a rendes elja ra soke  – a bü nteto jogi 
fo ke rde sek (a bü nteto jogi felelo sse g e s a bü nteto jogi 
jogko vetkezme nyek) eldo nte se, de az elja ra s menete a 
to rve nyben meghata rozott kü lo n szaba lyok e s kive telek szerint 
folyik. A rendes elja ra s a ltala nos szaba lyai ha tte ranyagül 
szolga lnak ott, ahol nincs elte ro  rendelkeze s. Garancia lis 
szaba ly: ha az adott kü lo n elja ra s specia lis felte telei 
megszü nnek, vissza kell te rni a to rve ny rendes elja ra si 
rendelkeze seire.  

Különleges eljárások 

Nem a bü nteto jogi fo ke rde sro l do nto , ü n. „csonka elja ra sok” 
(a ltala ban nem tartalmaznak nyomoza si szakaszt, e s gyakran 
ta rgyala s sincs), ja rüle kos, a jogero s hata rozatot ko veto en 
felmerü lo  kiege szí to  ke rde sek eldo nte se re.  

Megalapozatlanság 

Az elsőfokú bíróság ítélete teljes egészében megalapozatlan, ha 
az elsőfokú bíróság nem állapított meg tényállást vagy a 
tényállás teljes egészében felderítetlen. 
Az elsőfokú bíróság ítélete részben megalapozatlan, ha az 
elsőfokú bíróság a tényállást hiányosan állapította meg, a 
tényállás részben felderítetlen, a megállapított tényállás 
ellentétes a bíróság által lefolytatott bizonyítást érintő ügyiratok 
tartalmával, az elsőfokú bíróság a megállapított tényekből 
további tényre helytelenül következtetett.  

Megismételt eljárás 

A rendes jogorvoslati eljárásban másodfokon, illetve 
harmadfokon eljáró bíróság által hozott hatályon kívül helyező 
és új eljárást elrendelő határozatokat követő, valamint az 
Alkotmánybíróság általi megsemmisítés folytán megismételt 
eljárás. 

Nyilvánosság elve 

A bí ro sa gi ta rgyala sok elvileg mindenki elo tt nyitva a llnak, – fo  
szaba ly szerint – nyilva nosak. A ta rgyala son to rte ntekkel 
ba rmely a llampolga r megismerkedhet. A nyilva nossa g 
korla toza sa, kiza ra sa az ege sz elja ra sra vagy annak egy re sze re 
terjed ki indokolt esetben e s csak a to rve nyben meghata rozott 
okok miatt, de a bí ro sa g a ta rgyala son hozott hata rozata t ekkor 
is nyilva nosan hirdeti ki.   
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Perújítás 
A jogerős ügydöntő határozat ténybeli hibáinak kiküszöbölésére 
szolgáló rendkívüli perorvoslati forma. 

Polgári jogi igény 
A büntetőeljárásban a terhelttel szemben érvényesíthető, a vád 
tárgyává tett cselekmény következtében keletkezett kárigény. 

Rendkívüli jogorvoslat 
/ rendkívüli 
perorvoslat 

A jogerős bírósági határozatok hibáinak orvoslását szolgáló 
jogorvoslati formák. Ide tartozik : perújítás, felülvizsgálat, 
egyszerűsített felülvizsgálati eljárás, alkotmányjogi panasz, 
törvényesség érdekében bejelentett jogorvoslat, jogegységi 
eljárás.  

Súlyosítási tilalom 

Az elsőfokú bíróság által felmentett vádlott bűnösségét 
megállapítani, a vádlott büntetését, illetve a büntetés helyett 
alkalmazott intézkedést súlyosítani csak akkor lehet, ha a 
terhére fellebbezést jelentettek be. Ez irányadó akkor is, ha a 
másodfokú bíróság bizonyítást vesz fel, és annak 
eredményeként súlyosabb bűncselekmény állapítható meg. 

Tárgyalás megnyitása 
A tárgyalás feltételeinek ellenőrzése a tanács elnöke (egyesbíró) 
által. Ekkor történik meg a tárgyalás esetleges akadályainak a 
feltárása. 

Tárgyalás megkezdése 
Az ügy érdemi tárgyalásba bocsátkozását jelenti. A tanács elnöke 
(egyesbíró) megállapítja, hogy a tárgyalás megtartásának nincs 
akadálya és a tanú, illetve a szakértő elhagyta a tárgyalótermet. 

Tényálláshoz 
kötöttség 

A másodfokú bíróság a határozatát az elsőfokú bíróság által 
megállapított tényállásra alapítja, kivéve, ha az elsőfokú bíróság 
ítélete megalapozatlan, illetve a fellebbezésben új tényt 
állítottak vagy új bizonyítékra hivatkoztak, és ennek alapján a 
másodfokú bíróság bizonyítási eljárást folytat le. 

Tettenérés 

A bűncselekmény elkövetésének a megszakítása, valamint az 
ilyen cselekmény elkövetőjének a cselekmény elkövetését 
követően a cselekmény helyszínéhez közel, az elkövetés ütán 
rövid időn belül történő megtalálása. 

Ügydöntő határozat 
A büntetőeljárás fő kérdéséről (a büntetőjogi felelősségről és 
annak jogkövetkezményeiről) döntő határozat (ítélet), vagy az 
eljárást végleg lezáró határozat (eljárást megszüntető végzés). 

Ügyek egyesítése és 
elkülönítése 

Több terhelt esetén velük szemben rendszerint egyazon eljárást 
kell lefolytatni; bűnpártoló, illetve orgazda esetén is. Lehetőség 
van a tárgyükra és a résztvevő személyekre tekintettel vagy 
egyéb okból célszerűen más ügyekkel történő egyesítésére, 
együttes elbírálásra is. Ha a terheltek nagy száma vagy egyéb ok 
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az ügyanabban az eljárásban történő elbírálást jelentősen 
nehezítené, az egyesítést mellőzni kell, illetőleg az ügyeket el kell 
különíteni.  

Vád 

Híd és összekötő kapocs a büntetőeljárás nyomozási főszakasza 
és a bírósági eljárás között. A bírósági eljárás alapja, 
érvényesítési módozata a vádemelés és a vádképviselet. Az 
állami büntetőjogi igény érvényesítése; az állam által 
feljogosított vádló indítványozza, a bíróságnál a vádban 
meghatározott személy büntetőjogi felelősségének 
megállapítását és büntetés kiszabását az e személy által 
elkövetett bűncselekmény miatt. Általános kritériüma a 
törvényesség (a vádemelésre jogosulttól származzon, a 
bűncselekmény megalapozott gyanúja miatt emeljék; és a 
magyar törvények szerint a vádban jelölt személy büntetőjogilag 
felelősségre vonható legyen) és megalapozottság (törvényes 
bizonyítási eszközökből származó bizonyítékokon alapül).  
Fajtái a közvád és a magánvád. Főszabály szerint a közvádló 
(ügyész) vádmonopóliuma érvényesül, míg a magánvádló és 
pótmagánvádló közreműködése kivételes.  

Vádfunkció 

Az állami büntetőigény érvényesítése. Legfontosabb eljárási 
cselekményei a vádemelés és a vádképviselet. Az egyes 
eljárásokban a több-kevesebb biztosítékkal körülbástyázott 
vádelv következményeként érvényesül. A vádfunkciót (vádat) az 
ügyész (közvádló), a magánvádló vagy a pótmagánvádló 
gyakorolja. 

Vád megváltoztatása 
A vád módosításának egyik esetköre. Akkor kerül rá sor, ha az 
ügyész az eredeti vádhoz képest más bűncselekményben tartja 
indokoltnak a bűnösség megállapítását. 

Vád kiterjesztése 
A vád módosításának másik esetköre. Akkor kerül rá sor, ha az 
eredeti bűncselekmény mellett további bűncselekményt is a vád 
tárgyává tesz az ügyész. 

Vádirat 

A közvád formai megjelenése az ügyészi vádemeléskor. Az 
ügyész, írásban nyújtja 
be a bíróságra, kivéve a külön eljárások között szabályozott 
bíróság elé állítást, ahol az ügyész 
a vádirat tartalmát csak szóban terjeszti elő az elsőfokú bírósági 
tárgyaláson. 

  
 


