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

 
Ellenőrző kérdések 

 
 

A büntetőeljárás alapfogalmai és alapelvei 
 

1. Határozza meg a büntetőeljárás, illetve a büntető eljárásjog fogalmát egy-egy 

mondatban!  

2. Sorolja fel, hogy milyen büntetőeljárási rendszereket és milyen bizonyítási 

rendszereket ismer!  

3. Határozza meg az alábbi fogalmakat egy-egy mondatban: szervezeti alapelvek – 

működési alapelvek!  

4. Sorolja fel a szervezeti alapelveket!  

5. Sorolja fel a működési alapelveket!  

6. Sorolja fel az általános processzuális alapelveket!  

7. Határozza meg, hogy a büntetőeljárási törvény (2017. évi XC. törvény) 

preambuluma milyen alapvető követelményeket (elveket) fogalmaz meg!  

8. Sorolja fel csoportosítva a nyilvánosság elve alóli kivételeket!  

9. Kik lehetnek jelen zárt tárgyaláson?  

10. Ismertesse az ártatlanság vélelmének törvényi szabályát!  

11. Sorolja fel, hogy melyek a terhelt számára kedvező bizonyítási szabályok (favor 

defensionis)!  

12. Ismertesse az alapvető jogok védelmének törvényi szabályát!  

13. Ismertesse a védelem jogára vonatkozó törvényi szabályozást!  

14. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: érdemi védekezés, materiális védelem?  

15. Ismertesse a büntetőeljárás alapjára vonatkozó törvényi szabályozást!  

16. Sorolja fel csoportosítva a hivatalból való eljárás elve alóli kivételeket!  

17. Ismertesse a büntetőeljárás akadályaira vonatkozó törvényi szabályozást!  

18. Ismertesse az eljárási feladatok megoszlására vonatkozó törvényi szabályozást!  

19. Ismertesse az ítélkezés alapjára vonatkozó törvényi szabályozást! Mit jelentenek 

az alábbi fogalmak: személyi 

vádhozkötöttség; tárgyi 

vádhozkötöttség?  

20. Mit jelent a tett-azonosság?  

21. Sorolja fel, hogy milyen 

alapelveket foglal magába a 

bizonyítás alapvetései 

elnevezésű alapelvcsomag?  
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22. Ismertesse a bizonyítási teherre vonatkozó törvényi szabályozást!  

23. Határozza meg az in dubio pro reo elvének rendszerbeli helyét, ismertesse 

törvényi szabályát!  

24. Ismertesse az önvádra kötelezés tilalmára vonatkozó törvényi szabályozást!  

25. Ismertesse a büntetőjogi felelősség önálló elbírálására vonatkozó törvényi 

szabályozást!  

26. Ismertesse a büntetőeljárás nyelvére és a nyelvhasználati jogra vonatkozó 

törvényi szabályozást!  

 

 

A büntetőeljárás alanyai: az eljáró hatóságok és az eljárás résztvevői 
 

27. Határozza meg az alábbi fogalmakat egy-egy mondattal: a büntetőeljárás alanyai, 

főszemélyek, mellékszemélyek!  

28. Ismertesse a bíróság feladatait!  

29. Ismertesse a járásbíróság összetételére vonatkozó szabályozást!  

30. Ismertesse a törvényszék mint elsőfokú bíróság összetételére vonatkozó 

szabályozást!  

31. Ismertesse a másodfokú és a harmadfokú bíróság összetételére vonatkozó 

szabályozást!  

32. Határozza meg az alábbi fogalmakat: joghatóság, hatáskör, illetékesség!  

33. Mit jelent az, hogy vegyes folyamodású bíróság, és melyik bíróság az?  

34. Mit jelent az, hogy általános hatáskörű bíróság és melyik bíróság az?  

35. Mit jelent az, hogy kiemelt elsőfokú hatáskörű bíróság és melyik bíróság az?  

36. Soroljon fel legalább 5 bűncselekményt (bűncselekmény-típust), amelynek 

elsőfokú elbírálására a törvényszéknek van hatásköre!  

37. Mit jelent az, hogy általános illetékességű bíróság és melyik bíróság az a Be. 

szerint?  

38. Mit jelent az, hogy különös illetékességű bíróság és melyik bíróság az?  

39. Mit jelent az, hogy kizárólagos illetékességű bíróság és melyik bíróság az?  

40. Mit jelent a megelőzés elve a bíróságok illetékessége szempontjából?  

41. Milyen feltétellel járhat el a terhelt vagy sértett lakóhelye szerint illetékes bíróság?  

42. Soroljon fel legalább 3 bűncselekményt, amelyek elsőfokú elbírálására a 

törvényszék székhelyén levő 

járásbíróságnak van 

illetékessége!  

43. Melyik bíróságnak van 

illetékessége a külföldön 

elkövetett bűncselekmény hazai 

elbírálására, ha a terhelt 

jelentétében, illetve távollétében 
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folyik az eljárás? Mi a szabály, ha az adott bíróság illetékessége ily módon nem 

állapítható meg?  

44. Mit jelent a negatív, illetve a pozitív hatásköri / illetékességi összeütközés?  

45. Sorolja fel a bírákra vonatkozó általános kizárási okokat!  

46. Ki jogosult (meddig) a bíróval szemben felmerült kizárási okot bejelenteni? Mi a 

következménye a kizáró ok bejelentésének?  

47. Mi a két módja a bíró kizárásával kapcsolatos eljárásnak? (Jelölje meg és fejtse is 

ki!)  

48. Sorolja fel, milyen alapvető feladatai vannak az ügyészségnek!  

49. Milyen indokok alapján tartozhatnak egyes bűncselekmények az ügyészség 

kizárólagos nyomozási jogkörébe? Írjon mindegyikhez egy-egy példát!  

50. Sorolja fel az ügyészre vonatkozó általános kizárási okokat!  

51. Sorolja fel csoportosítva a nyomozó hatóságokat!  

52. Sorolja fel a nyomozó hatóság tagjára vonatkozó általános kizárási okokat!  

53. Határozza meg a terhelt fogalmát! (Ügyeljen arra is, hogy az eljárás egyes 

szakaszaiban milyen elnevezései vannak a terheltnek!)  

54. Sorolja fel a terhelt eljárási jogosítványait!  

55. Sorolja fel a terhelt kötelezettségeit!  

56. Határozza meg a védő fogalmát!  

57. Ki lehet védő? Ki a vezető védő?  

58. Mikor járhat el több terhelt érdekében ugyanaz a védő?  

59. Ki nem lehet védő a büntetőeljárásban?  

60. Sorolja fel a védő kötelező részvételének eseteit!  

61. Mely esetekben rendel ki a hatóság védőt a terheltnek? Meddig tart a kirendelés 

hatálya?  

62. Sorolja fel a védő jogait!  

63. Sorolja fel a védő kötelezettségeit!  

64. Határozza meg a sértett fogalmát. Milyen minőségben vehet részt a sértett 

büntetőeljárásban?  

65. Sorolja fel a sértett jogait!  

66. Ismertesse a sértett kötelezettségeit!  

67. Határozza meg a magánvádló fogalmát!  

68. Határozza meg a viszonvád fogalmát!  

69. Határozza meg a pótmagánvádló fogalmát! Melyek a pótmagánvádló fellépésének 

esetei?  

70. Határozza meg a magánfél 

fogalmát! Mit jelent az adhéziós 

eljárás?  

71. Határozza meg a polgári jogi 

igény fogalmát! Ki jogosult és 

mely időpontig polgári jogi 

igényt előterjeszteni?  

72. Határozza meg a vagyoni 

érdekelt fogalmát!  
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73. Határozza meg az egyéb érdekeltek fogalmát!  

74. Határozza meg a segítők fogalmát!  

 

A büntetőeljárási cselekmények és szabályaik 
 

75. Határozza meg az eljárási cselekmények fogalmát! Milyen szempontok szerint 

lehet csoportosítani az eljárási cselekményeket?  

76. Határozza meg a tájékoztatás, figyelmeztetés és kapcsolattartás szabályát!  

77. Mit jelent a soron kívüli eljárás? Milyen esetei vannak?  

78. Ki minősül különleges bánásmódot igénylő személynek?  

79. Melyek a különleges bánásmódot megalapozó körülmények?  

80. Melyek a különleges bánásmód kötelező elrendelésének esetei?  

81. Melyek a különleges bánásmód speciális eszközei?  

82. Melyek a különösen védett tanúvá nyilvánítás feltételei?  

83. Melyek az eljárás ügyiratainak megismerési módjai?  

84. Határozza meg az alábbi fogalmakat: idézés, értesítés, időköz! Melyek az idézés, 

illetve értesítés tartalmi kellékei?  

85. Határozza meg az előállítás és elővezetés fogalmát!  

86. Határozza meg a telekommunikációs eszköz fogalmát, használatának formáit!  

87. Határozza meg a rendbírság alkalmazásának lehetséges és kötelező esetköreit!  

88. Határozza meg a testi kényszer alkalmazásának fogalmát!  

89. Határozza meg a kézbesítés fogalmát! Milyen módon történhet a bíróság, az 

ügyész, a nyomozó hatóság hivatalos iratainak kézbesítése?  

90. Határozza meg az alábbi fogalmakat: határidő, határnap!  

91. Határozza meg az igazolás fogalmát! Vázolja fel az igazolás határidejére vonatkozó 

szabályokat.  

92. Mit kell az igazolásnak tartalmaznia? Hogyan kell az igazolási kérelmet elbírálni?  

93. Milyen esetekben kell érdemi vizsgálat nélkül elutasítani az igazolást?  

94. Hogyan alakul az általános intézkedési határidő a bíróság, ügyészség, nyomozó 

hatóság előtti eljárásokban?  

95. Határozza meg a bűnügyi költség fogalmát!  

A bizonyítás 
 

96. Határozza meg az alábbi 

fogalmakat: bizonyítandó tény (a 

bizonyítás tárgya), bizonyítási 

eszköz, bizonyíték, bizonyító erő!  

97. Sorolja fel a bizonyítási 

eszközöket!  

98. Mi lehet a bizonyítás tárgya?  
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99. Sorolja fel, hogy melyek azok a tények, amelyeket nem kell bizonyítani!  

100. Határozza meg a jogellenesen megszerzett bizonyítékok kizárására vonatkozó 

generálklauzulát!  

101. Határozza meg a tanú fogalmát!  

102. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: vallomástételi tilalom, vallomástétel 

megtagadása? Sorolja fel pontosan és csoportosítva a vallomástétel tilalmának és 

megtagadásának eseteit!  

103. Mit jelent a tanúzási figyelmeztetés? Milyen elemei vannak?  

104. Milyen lehetséges mozzanatai vannak a tanú érdemi kihallgatásának?  

105. Határozza meg a terhelt vallomásának fogalmát!  

106. Mit jelent a terhelti figyelmeztetés? Milyen elemei vannak?  

107. Határozza meg a szakértő fogalmát!  

108. Sorolja fel, hogy ki nem járhat el szakértőként!  

109. Mit jelentenek az alábbi fogalmak: együttes szakvélemény, egyesített 

szakvélemény?  

110. Határozza meg az elmeállapot megfigyelésének fogalmát! Mely hatóság rendelheti 

el, és mennyi időre?  

111. Határozza meg a pártfogó felügyelői vélemény fogalmát! (Mely szerv, mikor 

rendelheti el?)  

112. Határozza meg az alábbi fogalmakat: tárgyi bizonyítási eszköz, irat, okirat, 

elektronikus adat!  

113. Határozza meg az alábbi fogalmakat: szemle, helyszíni kihallgatás, bizonyítási 

kísérlet!  

114. Határozza meg az alábbi fogalmakat: felismerésre bemutatás, szembesítés, 

műszeres vallomás ellenőrzés! 
 

A kényszerintézkedések 
 

115. Határozza meg a kényszerintézkedések fogalmát!  

116. Határozza meg az őrizet fogalmát!  

117. Melyek az őrizet elrendelésének feltételei?  

118. Melyek a személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések? 

Sorolja fel csoportosítva elrendelésük feltételeit!  

119. Határozza meg a távoltartás fogalmát!  

120. Határozza meg a bűnügyi 

felügyelet fogalmát!  

121. Melyek a távoltartás és a bűnügyi 

felügyelet magatartási 

szabályainak megtartását 

biztosító intézkedések?  

122. Hogyan alakul a távoltartás és a 

bűnügyi felügyelt tartama 

vádemelés előtt és után?  
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123. Határozza meg a letartóztatás fogalmát!  

124. Határozza meg az előzetes kényszergyógykezelés fogalmát, végrehajtási helyét!  

125. Melyek a vagyon érintő kényszerintézkedések?  

126. Határozza meg a kutatás fogalmát! Hogyan történik a védett intézményekben való 

kutatás?  

127. Határozza meg a motozás fogalmát!  

128. Mit jelent a „kettős nemi szabály”?  

129. Határozza meg a lefoglalás fogalmát! Határozza meg a lefoglalás tárgyainak körét!  

130. Határozza meg a lefoglalási korlátokat!  

131. Milyen döntéseket hozhat a hatóság a lefoglalt dologgal kapcsolatban? Hogyan 

alakul a lefoglalt dolog kiadásának sorrendje?  

132. Határozza meg a zár alá vétel fogalmát! Mit jelent a „kevert dolgok” zár alá vétele?  

133. Melyek az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének módjai?  
 

A leplezett eszközök és az eljáró hatóságok adatszerző tevékenysége 
 

134. Nevesítse a leplezett eszközök 3 fő csoportját! Írjon mindegyikre 1-1 példát!  

135. Mit értünk adatszerző tevékenység alatt?  

  

Az előkészítő eljárás és a nyomozás 
 

136. Mikor folytatható le előkészítő eljárás?  

137. Mi alapján lehet előkészítő eljárást elrendelni?  

138. Határozza meg az alábbi fogalmakat: felderítés, vizsgálat!  

139. Ismertesse a nyomozás tartamára vonatkozó szabályokat!  

140. Melyek a nyomozás során az eljárási cselekmények rögzítésének módjai? Ki írja 

őket alá?  

141. Mely esetekben lehet eljárási cselekményt határozat nélkül elvégezni a nyomozási 
szakban?  

142. Sorolja fel a nyomozás során igénybe vehető jogorvoslati eszközöket!  

143. Határozza meg panasz fogalmát!  

144. Melyek a nyomozás 

megindításának alapjai?  

145. Határozza meg a feljelentés 
fogalmát!  

146. Határozza meg a magánindítvány 

fogalmát, valamint a 

magánindítvány benyújtásának 

határidejére vonatkozó 
szabályozást!  
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147. Sorolja fel csoportosítva a feljelentés elutasításának okait!  

148. Határozza meg a megalapozott gyanú fogalmát!  

149. Ismertesse az ügyészség eljárására vonatkozó szabályokat a vizsgálat során (Be. 

391. §)!  

150. Sorolja fel az eljárás felfüggesztésének okait (kötelező és lehetséges esetkörök) a 
nyomozás során!  

151. Sorolja fel csoportosítva az eljárás megszüntetésének okait a nyomozás során!  

152. Határozza meg az alábbi fogalmakat: vád, vádemelés, vádképviselet, vádirat! Hány 

példányban kell benyújtani a vádiratot?  

153. Melyek az ügyészi eljárási cselekmények a nyomozás során?  

154. Milyen két típusa alakult ki a terhelti együttműködésnek? Határozza meg azok 
lényegét!  

155. Mit értünk közvetítői eljárás alatt? Sorolja fel a közvetítői eljárás feltételeit!  

156. Határozza meg a feltételes ügyészi felfüggesztés fogalmát! Milyen típusai vannak? 
Határozza meg azok lényegét  

 

A vádemelés 
 

157. Határozza meg a vád, a vádemelés és a vádképviselet fogalmát! 

158. Melyek a vádirat kötelező tartalmi és formai kellékei? 

159. Hogyan alakul a vádemelés egyezség esetén?  
 


