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A tantárgy neve:
Büntető eljárásjog I.
Tantárgy oktatója:
Prof. Dr. Fantoly Zsanett, egyetemi docensi munkakörben foglalkoztatott egyetemi tanár
A tantárgy célja / tantárgyleírás:
A tantárgy az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász szakos, nappali és levelező
tagozatos hallgatói számára kerül meghirdetésre kötelező kurzusként a 7. félévben. A
tantárgy a büntető eljárásjog statikus részét öleli fel. Az előadás alkalmával a
büntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény statikus rendelkezéseinek értelmezésére; a
jogintézmények rendszertani besorolására és részletes ismertetésére kerül sor. Az
előadásokon az egyes jogintézmények lényegét jogeseteken és esettanulmányokon
keresztül (is) sajátítják el a hallgatók.
A tantárgy tematikája/témakörök:
I. A büntetőeljárás alapfogalmai
Büntetőjog, büntetőeljárás, büntetőeljárási jog
A büntetőeljárás tárgya tartalma és feladatai
A büntetőeljárási rendszerek
A büntetőeljárási jog forrásai, viszonya egyéb jogágakhoz
II. A büntetőeljárás alapelveinek fogalomköre; szervezeti, működési alapelvek
A büntetőeljárás alapelveinek fogalomköre; szervezeti, működési alapelvek
Az általános processzuális alapelvek: nyilvánosság, közvetlenség, szóbeliség
Alapvető rendelkezések a büntetőeljárási törvény I. Fejezetében (felsorolás)
Az ártatlanság vélelme
Az alapvető jogok védelme
A védelem joga
A büntetőeljárás alapja és akadályai
Az eljárási feladatok megoszlása
Az ítélkezés alapja és vádhoz kötöttsége
A bizonyítás alapvetései
A büntetőeljárás nyelve és a nyelvhasználat joga
A büntetőeljárási törvény hatálya
III. A büntetőeljárás alanyainak fogalma és csoportosítása; az eljáró hatóságok és
az eljárás résztvevői
Az elsőfokú bíróság hatásköre
Az elsőfokú bíróság illetékessége
Az eljáró bíróság kijelölése
A bíró kizárása
Az ügyészség feladata, jogai, hatásköre, illetékessége
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Az ügyész kizárása
A kizárólagos ügyészségi nyomozás
A nyomozó hatóságok és feladataik, hatáskörük, illetékességük, tagjainak kizárása
A terhelt eljárásjogi helyzete
A védő a büntetőeljárásban; jogai, kötelezettségei
A sértett; a magánvádló, a pótmagánvádló; a magánfél; a vagyoni érdekelt és az egyéb
érdekelt; a segítők
A büntetőeljárási cselekvőképesség
IV. A büntetőeljárási cselekmények fogalma, általános szabályai
A büntetőeljárásban résztvevő személyek joggyakorlása
A különleges bánásmód
A büntetőeljárásban kezelt adatok védelme
Az eljárás ügyiratainak megismerése és zárt kezelése
A minősített adat felhasználása
Jelenlét biztosítása az eljárási cselekményeken: az idézés és az értesítés, a mulasztás
jogkövetkezményei, előállítás, elővezetés, elfogatóparancs
Telekommunikációs eszköz használata
Az eljárás rendjének biztosítása
Kézbesítés szabályai
Határidő és határnap, a mulasztás és az igazolás
Kifogás az eljárás elhúzódása miatt, a bűnügyi költség, az egyesítés és az elkülönítés
Az elektronikus kapcsolattartás
V. A bizonyítás meghatározása; bizonyítási alapfogalmak: bizonyítási eszköz,
bizonyíték, bizonyító erő
A bizonyítási eszközök csoportosítása; a bizonyítékok csoportosítása
Bizonyítási rendszerek
A bizonyítékok értékelése; a bizonyítás elvei
A bizonyítás tárgya, a bizonyítás törvényessége
A tanúvallomás és akadályai
A tanú kihallgatása; az írásbeli tanúvallomás
A szakértőre és a szakvéleményre vonatkozó alapvető törvényi rendelkezések
A tolmács; a pártfogó felügyelői vélemény
A tárgyi bizonyítási eszköz, irat, okirat és az elektronikus adat
A terhelt vallomása, kihallgatása
Bizonyítási cselekmények: a szemle, a helyszíni kihallgatás, a bizonyítási kísérlet, a
felismerésre bemutatás, a szembesítés, műszeres vallomásellenőrzés
VI. A leplezett eszközök és az eljáró hatóságok adatszerző tevékenysége
A leplezett eszközök csoportosítása és alkalmazásuk általános, közös, illetve különös
szabályai
Az adatszerző tevékenység
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VII. A kényszerintézkedések fogalma és csoportosítása
Az őrizet
A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános
szabályai
A távoltartás és a bűnügyi felügyelet
Az óvadék
A letartóztatás
Az előzetes kényszergyógykezelés
A kutatás és a motozás; a lefoglalás
Zár alá vétel
Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
VIII. A nyomozásra vonatkozó általános rendelkezések, a nyomozás feladata; a
jegyzőkönyv és a feljegyzés; határozatok és jogorvoslatok a nyomozás során
A nyomozás megindítása, a feljelentésre, elintézésére, kiegészítésére, elutasítására, a
magánindítványra vonatkozó szabályok
A felderítés és a vizsgálat
A nyomozás felfüggesztése
A nyomozás megszüntetése
Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése
Egyezség a bűnösség beismeréséről
A közvetítői eljárás
A feltételes ügyészi felfüggesztés
A bíróság eljárása a vádemelés előtt, a nyomozási bíró feladata, döntési jogköre,
illetékessége, eljárása, döntései és a jogorvoslat
IX. A vádemelés
A vád, vádemelés, vádképviselet fogalma; a vádirat
Vádemelés egyezség esetén
A tantárggyal kialakítandó konkrét tanulási eredmények
Tudás
A tantárgyat az a
hallgató teljesítheti, aki:
Ismeri
és
érti
a
büntetőeljárási
jogintézmények
(alapelvek,
alanyok,
bizonyítás,
kényszercselekmények)
elvi,
dogmatikai

Képesség

Attitűd

A tantárgyat az A tantárgyat az a
a
hallgató hallgató teljesítheti,
teljesítheti, aki: aki:
Biztosan kezeli
a
büntető
eljárásjogi
terminológiát,
azaz képes a
büntető
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Autonómiafelelősség
Reflektív
módon
viszonyul
saját
eredményeihez, és
elfogadja, beépíti az
oktatói
visszajelzéseket.

Kész a büntető
eljárásjog statikus
részét
képező
joganyag
Észrevételeivel,
elsajátítására,
konstruktív
elfogadja
a javaslataival segíti

hátterét
és
azok
gyakorlati problémáit.
Ismeri
a
büntető
igazságszolgáltatás jogi
hátterét
és
működésének elveit.
Érti a magyar büntető
igazságszolgáltatás
történeti fejlődésének
alapvető intézményeit.
Ismeri a büntető eljárás
hazai
tételes-jogi
szabályozását
és
ismerteti a vonatkozó
európai uniós források
közül
a
témában
meghatározóakat.
Ismeri
a
büntető
eljárásjogot
érintő
fontosabb
alkotmánybírósági
határozatokat és kúriai
döntéseket.
Felismeri és érti a
büntetőeljárást érintő
jogesetek
megoldási
módszereit.

eljárásjogi
terminológia
világos
és
szakszerű
használatára.

terminológia
szakszerű
használatának
szükségességét.

Fogékony
az
elmélet
és
a
Képes a büntető gyakorlati
törvénykönyv és alkalmazás között
a büntetőeljárási felmerülő
törvény
problémák
alkalmazására
megoldása iránt.
konkrét
jogesetek
Képes
kritikus
megoldása során. gondolkodásra
a
büntető eljárásjog
A büntetőeljárási alapvető
dogmatika
jogintézményeit
téziseinek
érintően.
tudományos
megközelítésére
képes.
Érdeklődik
a
büntető
eljárás
Feldolgozza
a folyamata,
a
téma
büntető
tekintetében
igazságszolgáltatás
jelentős
résztvevőinek
tudományos
joghelyzete iránt.
műveket,
felkutatja
a
vonatkozó
szakirodalmat.
Képes
a
szakirodalomból
összegyűjtött
releváns
ismeretek
rendszerezésére.
A
büntető
eljárásjoggal
kapcsolatos
tételes-jogi
ismereteinek
birtokában képes
saját álláspontot
kialakítani egy –
egy
szakmai
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csoporttársai
munkáját a közös
projectek
megvalósítása
során.

kérdésben
és
képes a jogi
álláspontját
megfelelő
érvekkel
alátámasztani,
indokolni.
Kreatívan
értelmezi
a
büntető
eljárásjogot
érintő
jogszabályokat a
jogállami értékek
keretei között.
Képes az online
adatbázisok
használatára
a
problémamegoldási
folyamat során.
Képes
a
gyakorlatban
hasznosítani és
konkrét
gyakorlati
problémákra
átültetve
a
megszerzett
tudást.
Igénye
van
a
büntető eljárásjog
szakirodalmának
áttekintésére.

Önállóan
képes
felismerni a büntető
eljárásjogi
problémákat egyegy
jogeset
értelmezése
kapcsán
és
a
problémákat
konstruktívan
megoldja.
Nyitott
a Elfogadja
a
jogeseteken
csoportos
keresztül
feladatmegoldások
megvilágított egyes során
a
közös
jogi
problémák munkából származó
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megoldására.

felelősséget.

Kötelező és ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
Fantoly Zsanett – Gácsi Anett Erzsébet: Eljárási büntetőjog Statikus rész. Iurisperitus Bt.
Szeged, 2013.
Ajánlott irodalom:
Bánáti János – Belovics Árpád –Erdei Árpád – Farkas Ákos – Kónya István: A
büntetőeljárási törvény magyarázata. HVG Orac Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2017.

A számonkérés és értékelés módja: kollokvium
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Első foglalkozás

Bevezető tanok, a büntetőeljárás alapfogalmai
A foglalkozás tárgya
A foglalkozás célja a Büntető eljárásjog I. tantárgy keretében elsajátítandó ismeretek
felvázolása és a vizsgakövetelmények (beugró kérdések és tételsor) meghatározása.
Emellett az oktató prezentálja az eljárási büntetőjog statikus részének körébe tartozó
lényegi ismeretek első nagy egységét, a bevezető tanokat és a büntetőeljárás
alapfogalmait.
Tematika
Bevezető tanok (Tk. 13-30. o.)
• A büntetőeljárás alapfogalmai
• Büntetőjog, büntetőeljárási jog
• A büntetőeljárás tárgya, tartalma és feladatai
• A büntetőeljárási rendszerek (akkuzatórius, inkvizitórius és komplex
büntetőeljárási rendszer)
• A büntetőeljárási jog forrásai, kapcsolata más jogágakkal
A konzultáció során az oktató a magyar büntetőeljárási jog kodifikáció- és
tudománytörténeti fejlődését nem mutatja be, annak elsajátítása önállóan, a tankönyvből
(Tk. 31-50. o.) szükséges.
Legfontosabb fogalmak:
1. a tág értelemben vett büntetőjog, a büntetőeljárás és büntetőeljárási jog fogalma
2. a büntetőeljárás tárgya, tartalma, feladata
3. büntetőeljárási rendszer, akkuzatórius, inkvizitórius, és komplex büntetőeljárási
rendszerek
4. anyagi igazság és jogi igazság
5. formális és szabad bizonyítási rendszer
6. a 2017. évi XC. törvény (Be.) mint a büntetőeljárási jog elsődleges forrása, a
törvény szerkezete
7. az eljárás alanyait érintő más jogszabályok
8. a büntetőeljárási jog viszonya más jogágakhoz
Legfontosabb jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye
-

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról

Továbbgondolásra alkalmas témák:
- a magyar büntetőeljárási jog kodifikáció- és tudománytörténeti fejlődése
- a büntető eljárásjogot illető kodifikációs kihívások napjainkban
Kötelező/ajánlott irodalom:
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FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 1350.
Második foglalkozás

A büntetőeljárás alapelvei
Tematika
A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató:
Alapvető rendelkezések – a büntetőeljárás alapelvei és a törvény hatálya
(Tk. 51-86. o)
• Az alapelvek fogalma és csoportosítása
• A szervezeti alapelvek
• A működési alapelvek
• A törvény hatálya
Legfontosabb fogalmak:
1. büntetőeljárás alapelvei
2. szervezeti alapelvek
3. működési alapelvek
4. szóbeliség elve
5. res judicata
6. vád
7. vádhozkötöttség
8. vádkimerítési kötelezettség
9. tettazonosság
10. bizonyítási teher (onus probandi)
11. in dubio pro reo elve
12. nemo tenetur elve
Legfontosabb jogszabályok:
- Magyarország Alaptörvénye
-

2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról (Bszi.)

-

2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről (Ütv.)

Legfontosabb jogesetek:
A büntetőeljárás alapelveinek megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a
tankönyvben található didaktikai jogesetek:
➢ Az eljárási feladatok megoszlása (Tk. 55. o., megoldás: Tk. 57. o.)
➢ A törvényes vád (Tk. 58. o., megoldás: Tk. 59. o.)
➢ A védelem joga (Tk. 66. o., megoldás: Tk. 69. o.)
➢ Az ártatlanság vélelme (Tk. 72. o., megoldás: Tk. 75. o.)
➢ Az anyanyelv használata (Tk. 76. o.)
➢ A nyilvánosság elve (Tk. 78. o., megoldás: Tk. 84. o.)
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Továbbgondolásra alkalmas témák:
- a büntetőeljárás alapelveinek és a büntetőeljárási
rendelkezéseinek egymáshoz való viszonya
- az ún. „alapelv-infláció” jelensége, jelentése és veszélyei

törvény

alapvető

Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom:
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 5186.
FANTOLY: Alapelvek az új büntetőeljárási törvényben. in: Ünnepi kötet dr. Nagy Ferenc
egyetemi tanár 70. születésnapjára (Szeged: SZTE ÁJTK 2018.) 237-252.
Ajánlott irodalom:
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (az alapvető rendelkezésekhez kapcsolódó jogesetek)
Bánáti János – Belovics Árpád –Erdei Árpád – Farkas Ákos – Kónya István: A
büntetőeljárási törvény magyarázata. (Budapest:HVG Orac 2017. )
Harmadik foglalkozás

A büntetőeljárás alanyai I. – Az eljáró hatóságok
A foglalkozás tárgya
A foglalkozás során a hallgatók megismerkednek a büntetőeljárás célját és feladatait a
konkrét eljárásban megvalósító hatóságokkal, azaz a büntetőeljárás alanyainak első
csoportjával.
Tematika
A büntetőeljárás alanyai (Tk. 87-122. o.)
• A hatóságok
o A bíróság
o Az ügyész
o A nyomozó hatóság
Legfontosabb fogalmak:
1. a büntetőeljárás alanyai, főszemélyek, mellékszemélyek, résztvevők
2. a járásbíróság összetétele, a törvényszék mint elsőfokú bíróság összetétele, a
másod- és harmadfokú bíróság összetétele
3. joghatóság, hatáskör, illetékesség
4. vegyes folyamodású bíróság
5. általános hatáskörű bíróság
6. kiemelt elsőfokú hatáskörű bíróság
7. általános illetékességű bíróság
8. különös illetékességű bíróság
9. kizárólagos illetékességű bíróság
10. megelőzés elve
11. a terhelt lakóhelye szerint illetékes bíróság eljárásának feltétele
12. negatív és pozitív hatásköri/illetékességi összeütközés
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13. a bírákra vonatkozó kizárási okok, a bíró kizárásával kapcsolatos eljárás
14. az ügyész feladatai, jogosítványai
15. az ügyészség kizárólagos nyomozási jogkörébe tartozó bűncselekmények
16. ügyész kizárása
17. nyomozó hatóság önálló nyomozása
18. általános hatáskörű nyomozó hatóság és különös hatáskörű nyomozó hatóságok
19. nyomozó hatóság tagjának kizárása
Legfontosabb jogszabályok:
− 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
− 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
− 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről
− 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi
alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
− 2011. évi CLXI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról
− 2011. évi CLXII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról
Legfontosabb jogesetek:
A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben
található didaktikai jogesetek:
➢ A bíróság (Tk. 90. o., 106. o.)
➢ Az ügyész (Tk. 106. o., 114.o.)
➢ A nyomozó hatóság (Tk. 114. o., 123. o.)
Továbbgondolásra alkalmas témák:
- a joghatóság fogalmának nemzetközi és nemzeti szintű értelmezése
- a hatáskör törvényi meghatározása – az optimális vertikális ügyelosztásra tett
jogalkotói intézkedések
Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 87122. o.
Ajánlott irodalom
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (27-83.o)
Negyedik foglalkozás

A büntetőeljárás alanyai II. – A magánszemélyek
A konzultáció tárgya
A foglalkozás első részében a hallgatók megismerkednek a büntetőeljárásban résztvevő
magánszemélyekkel, azaz a büntetőeljárás alanyainak második csoportjával.
Tematika
A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató:
A büntetőeljárás alanyai (Tk. 123-152. o.)
• A magánszemélyek
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A terhelt
A védő
A sértett
A magánvádló
A pótmagánvádló
A magánfél
A vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt
A segítők

Legfontosabb fogalmak:
1. terhelt
2. védő
3. sértett
4. magánvádló
5. magánindítvány
6. viszonvádló
7. pótmagánvádló
8. magánfél
9. polgári jogi igény
10. vagyoni érdekelt
11. egyéb érdekelt
12. segítők
Legfontosabb jogszabályok:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
- 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről
Legfontosabb jogesetek:
A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben
található didaktikai jogesetek:
➢ A terhelt (Tk. 123. o., 125. o.)
➢ A védő (Tk. 130. o., 135. o.)
➢ A sértett (Tk. 138. o., 140. o.)
➢ A magánfél (Tk. 144. o., 146. o.)
Továbbgondolásra alkalmas témák:
- terhelt- vagy sértettközpontú bűntetőeljárást?
- valóban hatékony-e a hatékony védelem?
Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 123151. o.
Ajánlott irodalom
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (27-83.o)
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Ötödik és hatodik foglalkozás

Az eljárási cselekmények
A foglalkozás tárgya
A foglalkozás során az oktató bemutatja és ismerteti a büntetőeljárás alanyai által
végzett eljárási cselekményeket.
Tematika
Az eljárási cselekmények (Tk. 153-202. o)
• A büntetőeljárási cselekmények fogalma és sajátosságai
• Az eljárási cselekmények csoportosítása, alakszerűsége és érvényessége
• A hatóságok eljárási cselekményeinek általános szabályai
• Az eljárási cselekmények helye, ideje
• A soron kívüli eljárás esetei
• Az igazolás
• Az idézés és értesítés, a mulasztás következményei
• A kézbesítés
• Másolat az eljárás során keletkezett iratokról
• Minősített adat megismerése
• Megkeresések
• Az iratok kezelése
• Az ügyek egyesítése és elkülönítése
• Intézkedés ismeretlen személy, ismeretlen helyen tartózkodó személy és ismeretlen
helyen lévő tárgy felkutatására
• A bűnügyi költség
• Felvilágosítás-adás és a nyilvánosság tájékoztatása a büntetőeljárás során
Legfontosabb fogalmak:
1. büntetőeljárási cselekmények
2. szignalizáció
3. idézés
4. értesítés
5. mulasztás
6. előállítás
7. elővezetés
8. telekommunikációs eszköz használata
9. rendbírság
10. kézbesítés
11. kézbesítési fikció
12. határidő
13. határnap
14. igazolás
15. bűnügyi költség
16. egyesítés
17. elkülönítés
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Legfontosabb jogszabályok:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Legfontosabb jogesetek:
A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben
található didaktikai jogesetek:
➢ Az eljárási cselekmények általános szabályai (Tk. 157. o., 159. o.)
➢ A büntetőeljárási cselekmények ideje (Tk. 168.o., 171. o.)
➢ Az igazolás (Tk. 175. o., 177. o.)
➢ Az idézéssel szembeni mulasztás következményei (Tk. 181. o., 183. o.)
➢ A kézbesítés (Tk. 184. o., 185. o.)
Továbbgondolásra alkalmas témák:
- egyes eljárási cselekmények (így különösen: elővezetés, rendbírság, testi
kényszer alkalmazása), illetve kényszerintézkedések helye a büntető eljárásjog
rendszerében
Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 153202. o.
Ajánlott irodalom
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (27-83.o)
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Hetedik és nyolcadik foglalkozás

A bizonyítás
A foglalkozás tárgya
A foglalkozás során az oktató ismerteti a bizonyítás általános szabályait és alapfogalmait.
Ezt követően részletesen kifejti a Be.-ben taxatív módon felsorolt egyes bizonyítási
eszközökre, azaz a tanúvallomásra, a terhelt vallomására, a szakvéleményre, a pártfogó
felügyelői véleményre, a tárgyi bizonyítási eszközre (ideértve az iratot és okiratot),
illetve az elektronikus adatra vonatkozó törvényi rendelkezéseket. A foglalkozás záró
részének tárgyát a bizonyítási cselekmények, így a szemle, a helyszíni kihallgatás, a
bizonyítási kísérlet, a felismerésre bemutatás, a szembesítés, valamint a műszeres
vallomásellenőrzés képezik.
Tematika
A bizonyítás (Tk. 203-268. o.)
• A bizonyítás általános szabályai
o A bizonyítás meghatározása, célja, feladata, módszerei, bizonyítási
rendszerek
o A bizonyítás folyamata az eljárásban, a bizonyítás alanyai
o Bizonyítási alapfogalmak
o A bizonyítás tárgya, a bizonyítandó tény
o A bizonyítási eszközök és bizonyítékok
o A bizonyítás elvei és törvényessége
• Az egyes bizonyítási eszközök
o A tanúvallomás
o A terhelt vallomása
o A szakvélemény
o A pártfogó felügyelői vélemény
o A tárgyi bizonyítási eszköz (ideértve az iratot és az okiratot is)
o Az elektronikus adat
o A terhelt vallomása
• A bizonyítási eljárások
o A szemle
o A helyszíni kihallgatás
o A bizonyítási kísérlet
o A felismerésre bemutatás
o A szembesítés
o A műszeres vallomásellenőrzés
Legfontosabb fogalmak:
1. bizonyítás
2. bizonyítás célja
3. bizonyítás feladata
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4. bizonyítás tárgya (bizonyítandó tény)
5. bizonyítási eszköz (bizonyítás forrása)
6. bizonyítási eljárások
7. bizonyíték (bizonyító tény)
8. bizonyító erő
9. bizonyítékok értékelése
10. tanú
11. a terhelt vallomása
12. tárgyi bizonyítási eszköz
13. irat
14. okirat
15. elektronikus adat
16. szemle
17. helyszíni kihallgatás
18. bizonyítási kísérlet
19. felismerésre bemutatás
20. szembesítés
Legfontosabb jogszabályok:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Legfontosabb jogesetek:
➢ A tanúvallomás (Tk. 220. o.)
➢ A szakvélemény (Tk. 242. o.)
➢ A terhelt vallomása (Tk. 253. o.)
➢ A bizonyítási kísérlet (Tk. 260. o.)
➢ A felismerésre bemutatás (Tk. 261. o.)
➢ A szembesítés (Tk. 263. o.)
Továbbgondolásra alkalmas témák:
- a szabad és kötött bizonyítási rendszerek összehasonlítása
- a tanúk szavahihetőségének kérdései
- a műszeres vallomásellenőrzés legújabb eszközei (pl.: Brain fingerprint)
Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 203268. o.
Ajánlott irodalom
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (85-117.o)
Kilencedik és tizedik foglalkozás

Leplezett eszközök, adatszerző tevékenység és a kényszerintézkedések
A konzultáció tárgya
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A bevezető gondolatok után a konzultáció során az oktató részletesen ismerteti a Be.ben meghatározott egyes kényszerintézkedések fogalmát és elrendelésük feltételeit. Az
előadás során kiemelt figyelmet szentel a letartóztatásnak.
Tematika
A foglalkozás során az alábbi témaköröket ismerteti az oktató:
A leplezett eszközök és az eljáró hatóságok adatszerző tevékenysége
•
A leplezett eszközök csoportosítása és alkalmazásuk általános, közös, illetve
különös szabályai
•
Az adatszerző tevékenység
A kényszerintézkedések fogalma és csoportosítása
• Az őrizet
• A személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedések általános
szabályai
• A távoltartás és a bűnügyi felügyelet
• Az óvadék
• A letartóztatás
• Az előzetes kényszergyógykezelés
• A kutatás és a motozás; a lefoglalás
• Zár alá vétel
• Elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele
Legfontosabb fogalmak:
1. kényszerintézkedések
2. őrizet
3. távoltartás
4. bűnügyi felügyelet
5. letartóztatás
6. előzetes kényszergyógykezelés
7. kutatás
8. motozás
9. lefoglalás
10. zár alá vétel
Legfontosabb jogszabályok:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Legfontosabb jogesetek:
A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben
található didaktikai jogesetek:
➢ Az őrizetbe vétel (Tk. 273. o.)
➢ Az előzetes letartóztatás (Tk. 275. o.)
➢ A távoltartás (Tk. 291. o.)
➢ Az óvadék (Tk. 297. o.)
➢ A házkutatás és lefoglalás (Tk. 300. o.)
➢ A motozás (Tk. 303. o.)
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Továbbgondolásra alkalmas témák:
- a kényszerintézkedésekkel kapcsolatos alapjogi problémák
- az EJEB vonatkozó joggyakorlata
Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Statikus rész (Szeged: Iurisperitus 2013.) 269320. o.
Ajánlott irodalom
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (117-143.o)
Tizenegyedik és tizenkettedik foglalkozás

Az előkészítő eljárás és a nyomozás
A konzultáció tárgya
A konzultáció tárgyát az előkészítő eljárás és a nyomozás témaköre képezi. Az oktató
ismerteti az e két 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
Az előkészítő eljárás
• Az előkészítő eljárás célja és eszközei
• Az előkészítő eljárás lefolytatása
A nyomozás (Tk. 15-59. o.)
•
A nyomozásra vonatkozó általános rendelkezések, a nyomozás feladata; a
jegyzőkönyv és a feljegyzés; határozatok és jogorvoslatok a nyomozás során
• A nyomozás megindítása, a feljelentésre, elintézésére, kiegészítésére,
elutasítására, a magánindítványra vonatkozó szabályok
• A felderítés és a vizsgálat
• A nyomozás felfüggesztése
• A nyomozás megszüntetése
• Ügyészségi intézkedés vagy határozat kilátásba helyezése
• Egyezség a bűnösség beismeréséről
• A közvetítői eljárás
• A feltételes ügyészi felfüggesztés
• A bíróság eljárása a vádemelés előtt, a nyomozási bíró feladata, döntési jogköre,
illetékessége, eljárása, döntései és a jogorvoslat
Legfontosabb fogalmak:
1. az előkésztő eljárás célja és eszközei; elrendelésének és lefolytatásának feltételei
2. felderítés
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3. vizsgálat
4. az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata
5. a nyomozás tartama
6. jegyzőkönyv
7. nyomozás során hozott határozatok
8. panasz
9. feljelentés
10. magánindítvány
11. a feljelentés elutasításának okai
12. megalapozott gyanú
13. az ügyészség eljárása a nyomozás során
14. az eljárás megszüntetésének okai
15. terhelti együttműködés
16. közvetítői eljárás
17. feltételes ügyészi felfüggesztés
Legfontosabb jogszabályok:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Legfontosabb jogesetek:
A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben
található didaktikai jogesetek:
➢ Általános rendelkezések (Tk. 15. o.)
➢ A büntetőeljárás megindítása nyomozással (Tk. 22. o.)
➢ A nyomozás lefolytatása (Tk. 28. o.)
➢ A nyomozás felfüggesztése (Tk. 40. o.)
➢ A nyomozás megszüntetése (Tk. 43. o.)
➢ Jogorvoslat a nyomozás során (Tk. 47. o.)
Továbbgondolásra alkalmas témák:
- az előkészítő eljárással kapcsolatos alapjogi problémák
- a gyanú fogalmának értelmezése
- a nyomozás osztott szerkezetének gyakorlati jelentősége
hatékonyságának szempontjából
- az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolatának modelljei
- a büntetőjogi útról való elterelés lehetőségei az eljárási törvényben

az

eljárás

Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 1574. o.
Ajánlott irodalom
LICHTENSTEIN: Az ügyészség és a nyomozó hatóság kapcsolata az új büntetőeljárási
törvényben in: Doktori Műhelytanulmányok 2017(Győr: SZIE ÁJDI 2017.) 117-132.
(http://dfk-online.sze.hu/)
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KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (145-175.o)
Tizenharmadik foglalkozás

A bíróság eljárása a vádemelés előtt és a vádemelés
A konzultáció tárgya
A konzultáció tárgyát a vádemelés témaköre képezi. 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 vádemelés (Tk. 60-74. o.)
• A vádemelés fogalma, a vádirat
• A vádirat tartalma
• Az ügyészség teendői a vádirat benyújtásakor
• Vádemelés egyezség esetén
Legfontosabb fogalmak:
1. nyomozási bíró
2. ülés
3. vád
4. vádemelés
5. vádképviselet
6. az ügyészség teendői a vádirat benyújtásakor
7. vádemelés egyezség esetén
Legfontosabb jogszabályok:
- 2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
Legfontosabb jogesetek:
A tananyag megértését és könnyebb elsajátítását hivatottak segíteni a tankönyvben
található didaktikai jogesetek:
➢ A nyomozási bíró eljárása (Tk. 55. o.)
➢ A vádemelés fogalma, a vádirat (Tk. 60. o.)
➢ A közvetítői eljárás (Tk. 66. o.)
Továbbgondolásra alkalmas témák:
- a vád törvényessége
- az ügyészi vádmonopólium és annak korrektívumai
Kötelező/ajánlott irodalom:
Kötelező irodalom
FANTOLY – GÁCSI: Eljárási büntetőjog – Dinamikus rész (Szeged: Iurisperitus 2014.) 1574. o.
Ajánlott irodalom
KOVÁCS – MEZŐLAKI: Feladatok és jogesetek a büntető eljárásjog köréből I. (Budapest:
Rejtjel 2008) (145-175.o)
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Fantoly Zsanett – Lichtenstein András
Büntető eljárásjog I. – heti 2 h – 13 hét
Fogalomtár
büntetőeljárás tárgya

a terhelt vallomása

általános hatáskörű
bíróság
általános illetékességű
bíróság

bizonyítás

bizonyítás célja
bizonyítás feladata
bizonyítás tárgya
(bizonyítandó tény)
bizonyítási eljárások

bizonyítási eszköz
(bizonyítás forrása)
bizonyítási kísérlet

Megtörtént, múltbeli, emberi magatartás, amely büntethető,
mert a Btk. alapján büntetendő (konkrét tényállás).
A terhelt vallomásának minősül a terhelt minden olyan, a
büntetőeljárásban a terhelti figyelmeztetés utáni, bíróság,
ügyészség vagy nyomozó hatóság előtt tett, illetve ezeknek
címzett szóbeli vagy írásbeli közlése, amelyben a bizonyítás
tárgyára vonatkozó tényt állít.
A jogalkotó negatív módon határozza meg általános hatáskörű
bíróságként a járásbíróságot: Első fokon a járásbíróság
hatáskörébe tartozik annak a bűncselekménynek az elbírálása,
amelyet a Be. nem utal a törvényszék hatáskörébe.
A Be. eltérő rendelkezésének hiányában az eljárásra az a
bíróság illetékes, amelynek az illetékességi területén a
bűncselekményt elkövették. (forum delicti comissi)
Összetett fogalom:
általános fogalma: Valamely tény, állítás vagy feltevés
valósággal egyezőségének kimutatása olyan tények alapján,
amelyek valósága (igazságtartalma) már igazolást nyert.
büntetőeljárási (processzuális) fogalma: A bizonyítás felöleli a
büntetőjogilag (anyagi – és eljárási jog) jelentős tényeknek a
törvényes bizonyítási eszközök és módszerek útján való
megismerését (a tények felderítését), továbbá e tények
megtörténtének a bizonyítási eszközzel való igazolását.
A büntetőjogi felelősség eldöntéséhez szükséges releváns
tények ismeretének megszerzése.
A bűncselekmény elkövetésére és az elkövető büntetőjogi
felelősségére vonatkozó tényállás tisztázása.
Azok a tények (cselekmények, események, jelenségek), amelyek
a konkrét büntetőügy tekintetében mind anyagi, mind
eljárásjogi szempontból jelentőséggel bírnak.
Azok a bizonyítási cselekmények és módszerek, amelyekkel
megvalósítható a bizonyítási eszközök és a bizonyítékok
összegyűjtése és használata.
A bizonyítékok (bizonyító tények) hordozója: olyan személy,
nyilatkozat, vagy dolog, amelyből a hatóság megismerheti a
bizonyítékokat. Adatokat, információkat szolgáltatnak a
hatóságok és a résztvevők számára, megteremtik a releváns
tényekre vonatkozó bizonyítás lehetőségét.
A bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság bizonyítási
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kísérletet rendel el és tart, ha azt kell megállapítani vagy
ellenőrizni, hogy valamely esemény vagy jelenség
meghatározott helyen, időben, módon, illetve körülmények
között megtörténhetett-e.
A vád bizonyítására a vádló (azaz főszabály szerint 1. az
ügyészség, 2. a magánvádló, 3. a pótmagánvádló) köteles.
bizonyítási teher (onus
Kivételt jelent a bizonyítási teher főszabálya alól 1. a valóság
probandi)
bizonyítása, 2. a vagyonelkobzás, mert ezekben az esetekben a
bizonyítási teher megfordul, azaz terhelt köteles bizonyítani.
bizonyíték (bizonyító
A bizonyítási eszközből származó tény, adat, amely alapján a
tény)
hatóság tényeket (bizonyítás tárgyát) állapít meg.
Olyan tevékenység, amelynek során a bíróság mélyrehatóan és
körültekintően vizsgálja az egyes bizonyítékok hitelt
érdemlőségét. E tevékenység eredményeként dől el, hogy
bizonyítékok értékelése melyek azok a bizonyítékok, amelyeket a bíróság úgy ítél meg,
hogy azokra kétségtelenül és egyértelműen tényállást
alapozhat, és melyek azok a bizonyítékok, amelyek ezt a próbát
nem állják ki és a bizonyítás köréből mellőzni kell.
A bizonyíték azon tulajdonsága, amely nagyobb vagy kisebb
bizonyító erő
mértékben
képes
a
bizonyíték
értékelését
végző
meggyőződésének befolyásolására.
Azok a hatóságok és magánszemélyek, akiknek a
büntetőeljárás alanyai
büntetőeljárásban jogaik és kötelezettségeik lehetnek; ezért
eljárási cselekményeket fognak végezni.
Azon általános elvi tételek, amelyek végighúzódnak az egész
eljáráson,
kifejezik
a
büntetőeljárás
sajátosságait,
meghatározzák az eljárás rendszerét, a hatóságok és az eljárás.
büntetőeljárás alapelvei
résztvevőinek joghelyzetét, eljárási cselekményeik általános
rendjét, a büntetőeljárás folytatásának és a büntetőjogi
felelősség eldöntésének alapvető szabályait.
A tényigazság feltárása: a konkrét, múltbeli emberi magatartás
büntetőeljárás feladatai megtörtént vagy sem; valamint a törvényesség betartása és
betartatása.
büntetőeljárás tartalma A büntetőeljárási cselekmények összessége.
A vád (bűnüldözés), a védelem és az ítélkezés alanyai
(főszemélyek),
valamint
az
eljárás
más
alanyai
(mellékszemélyek) által az eljárási feladatok körében és
büntetőeljárási
érdekében gyakorolt jogoknak és teljesített kötelezettségeknek
cselekmények
külső megnyilvánulásai, amelyeknek az idejét, a helyét, a
módozatait és az alakszerűségeit a törvény szabályozza és
azokhoz joghatásokat fűz.
A bűnügyi felügyelet a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely,
illetve a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát
bűnügyi felügyelet
korlátozó személyi szabadságot érintő bírói engedélyes
kényszerintézkedés.
Bűnügyi költség a jogszabályban meghatározottak szerint az a
díj vagy költség, amelyet a büntetőeljárásban, illetve a
bűnügyi költség
büntetőeljárással összefüggésben az állam előlegezett; a
terhelt, a sértett, a vagyoni érdekelt és az egyéb érdekelt
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egyesítés

elektronikus adat

elkülönítés

előállítás

elővezetés

előzetes
kényszergyógykezelés
felismerésre bemutatás

feljelentés

költsége, akkor is, ha azt az állam nem előlegezte; illetve a
kirendelt védő, a törvényes képviselő és a meghatalmazott
képviselő díja és költsége, akkor is, ha azt az állam nem
előlegezte.
Bűnügyi költség különösen a tanú költsége, a szakértő, és a
szaktanácsadó díja és költsége, illetve a lefoglalt dolog
szállításának és megőrzésének költsége.
A bíróság a vádemelés után, az ügyészség és a nyomozó hatóság
a nyomozás során egyesítheti az eljárás azonos szakaszában
folyamatban lévő ügyeket, ha azok együttes elbírálása különösen az eljárás tárgyára vagy a büntetőeljárásban részt
vevő személyekre tekintettel - célszerű.
Elektronikus adat a tények, információk vagy fogalmak minden
olyan formában való megjelenése, amely információs rendszer
általi feldolgozásra alkalmas, ideértve azon programot is, amely
valamely funkciónak az információs rendszer által való
végrehajtását biztosítja. Ahol a Be. tárgyi bizonyítási eszközt
említ, azon eltérő rendelkezés hiányában az elektronikus
adatot is érteni kell.
A bíróság a vádemelés után, az ügyészség és a nyomozó hatóság
a nyomozás során az előtte folyamatban lévő ügyeket
elkülöníti, ha a terheltek nagy száma vagy egyéb ok a
büntetőjogi felelősségnek ugyanabban az eljárásban történő
elbírálását jelentősen megnehezítené.
Az előállítás a terhelt vagy a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy személyi szabadságának
átmeneti elvonása annak érdekében, hogy az érintettet eljárási
cselekmény elvégzése céljából az ügyészség, illetve a nyomozó
hatóság elé kísérjék és biztosítsák a jelenlétét az eljárási
cselekményen.
Az elővezetés az idézéssel szemben mulasztó személy személyi
szabadságának átmeneti elvonása annak érdekében, hogy az
érintettet a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság elé
kísérjék, vagy biztosítsák az eljárási cselekményen való
jelenlétét.
Az előzetes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt
személyi szabadságának bírói elvonása a jogerős ügydöntő
határozat meghozatala előtt.
A bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság felismerésre
bemutatást rendel el és tart, ha az személy vagy tárgy
felismerése céljából szükséges.
A nyomozó hatósághoz vagy az ügyészséghez intézett,
alakszerűséghez
nem
kötött
tényközlés,
amely
bűncselekményre vonatkozó adatot tartalmaz, és a feljelentő
emiatt
meghatározott
vagy
ismeretlen
személy
büntetőeljárásban történő felelősségre vonását kívánja.
Feljelentést az ügyészségnél vagy a nyomozó hatóságnál lehet
tenni, de a feljelentést más hatóság és a bíróság is köteles
fogadni, és azt a nyomozó hatóságnak, illetve kizárólagos
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gyanú

határidő
határnap
hatáskör

helyszíni kihallgatás

idézés
igazolás
illetékesség
in dubio pro reo elve
irat

joghatóság

kényszerintézkedések
kézbesítés

kézbesítési fikció

ügyészségi nyomozás esetén az ügyészségnek megküldeni.
A nyomozás megindításának alapja a bűncselekményre
vonatkozó gyanú, amely a nyomozás menete során
megerősödhet és megalapozhatja azt a hatósági döntést, hogy a
bűncselekményt konkrét személy követte el.
Valamely eljárási cselekmény teljesítésére nyitva álló
időtartam. Ez alatt kell, lehet vagy nem lehet az adott eljárási
cselekményt elvégezni.
Az eljárási cselekmény elvégzésére meghatározott időpont
(naptárilag meghatározott nap).
A különböző szinten szervezett hatóságok közötti
(vertikális)ügyelosztás, amely arra a kérdésre ad választ, hogy
a különböző szinten szervezett hatóságok közül milyen jár el.
A bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság a helyszínen
hallgatja ki a terheltet és a tanút, ha szükséges, hogy a
bűncselekmény helyszínén vagy a bűncselekménnyel
összefüggő más helyszínen tegyen vallomást, mutassa meg az
elkövetés helyét, a bűncselekménnyel összefüggő más helyet,
tárgyi bizonyítási eszközt, illetve a cselekmény lefolyását.
A hatóság rendelkezése arról, hogy az abban megnevezett
személy a közölt minőségben, meghatározott helyen és
időpontban jelenjen meg. A megjelenés kötelező.
A vétlenül (önhibán kívül) elmulasztott határidő/határnap
hátrányos jogkövetkezményeinek elhárításának eszköze. Nem
devolutív jellegű jogorvoslat.
Az azonos szinten szervezett hatóságok közötti (horizontális)
ügyelosztás, amely arra a kérdésre ad választ, hogy az azonos
szinten szervezett hatóságok közül melyik jár el.
A bizonyítási kétség értékelésére vonatkozó szabály, amely
szerint a kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem
értékelhető a terhelt terhére.
Irat minden olyan tárgyi bizonyítási eszköz, amely műszaki,
vegyi vagy más eljárással adatokat rögzít, így különösen a
papíralapú vagy elektronikus adatként létező szöveg, rajz, ábra.
Nemzetközi értelemben arra a kérdésre ad választ, hogy mely
állam hatósága jogosult, illetve köteles eljárni az adott ügyben;
nemzeti értelemben pedig arra, hogy bíróság vagy más hatóság
jogosult-e eljárni az adott ügyben.
A büntetőeljárás eredményes lefolytatását biztosító eljárási
cselekmények, amelyeket az érintett személy akarata ellenére
foganatosítanak és bizonyos állampolgári jogokat sértenek
vagy korlátoznak.
Az ügyiratoknak a címzetthez történő, joghatás kiváltására
alkalmas eljuttatásának módja.
A kézbesítendő ügyiratot szabályszerűen kézbesítettnek kell
tekinteni
a) a kézbesítés megkísérlésének napján, ha a címzett vagy a
postai
küldemények
átvételére
jogszabály
szerint
meghatalmazott személy az ügyirat átvételét megtagadja,
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kizárási ok

közvetítői eljárás

kutatás

lefoglalás

letartóztatás
magánfél

magánindítvány

magánvádló

megalapozott gyanú
megelőzés szabálya

b) a kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon, ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett vagy helyette a jogszabály szerint átvételre jogosult
más személy az ügyiratot nem vette át, ezért az „nem kereste”
jelzéssel érkezett vissza.
Azok a viszonyok, körülmények, amelyek a konkrét bűnügyben
a hatóság döntéseit befolyásolhatják, illetve alkalmasak arra,
hogy a közvéleményben ilyen meggyőződés alakuljon ki.
A közvetítői eljárás a gyanúsított és a sértett megegyezését, a
bűncselekmény következményeinek jóvátételét és a gyanúsított
jövőbeni jogkövető magatartását elősegítő, a gyanúsított, illetve
a sértett indítványára, vagy önkéntes hozzájárulásukkal
alkalmazható eljárás.
A kutatás vagyont érintő kényszerintézkedés: a büntetőeljárás
eredményes lefolytatása érdekében a lakás, az egyéb helyiség, a
bekerített hely vagy a jármű átkutatása. A kutatás információs
rendszer, illetve adathordozó átvizsgálására is kiterjedhet.
A lefoglalás olyan vagyont érintő kényszerintézkedés,
amelynek célja a bizonyítási eszköz, illetve az elkobozható
dolog vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon biztosítása a
büntetőeljárás eredményes lefolytatása érdekében. A lefoglalás
a lefoglalás tárgya feletti tulajdonjogot korlátozza.
A letartóztatás a terhelt személyi szabadságának bírói elvonása
a jogerős ügydöntő határozat meghozatala előtt.
Magánfél az a sértett, aki vagy amely a bírósági eljárásban
polgári jogi igényt érvényesít, akkor is, ha az erre vonatkozó
szándékát a vádemelés előtt jelentette be.
Magánindítványra üldözendő bűncselekmény esetén csak a
jogosult indítványára indítható meg vagy folytatható a
büntetőeljárás.
Magánindítványnak
kell
tekinteni
a
magánindítvány előterjesztésére jogosult feljelentését és
bármely olyan nyilatkozatát, amely szerint az elkövető
büntetőjogi felelősségre vonását kívánja.
A
magánvádló
az
a
sértett,
a) aki könnyű testi sértés, magántitok megsértése, levéltitok
megsértése, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés vagy
becsület csorbítására alkalmas hamis hang- vagy képfelvétel
készítése,
vagy
b) amely magántitok megsértése, levéltitok megsértése,
rágalmazás, becsületsértés vagy becsület csorbítására alkalmas
hamis
hangvagy
képfelvétel
készítése
esetén a vádat képviseli, feltéve, hogy az elkövető
magánindítványra büntethető.
A bűncselekmény és a konkrét személy között olyan,
bizonyítékokkal alátámasztott összefüggés, amely nagy fokban
valószínűsíti, hogy a bűncselekményt e személy követte el.
Ha a bűncselekményt több bíróság területén követték el
(pozitív összeütközés), vagy az elkövetés helye nem állapítható
meg (negatív összeütközés), az azonos hatáskörű bíróságok
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közül az jár el, amelyik az ügyben a másikat megelőzve
korábban intézkedett (megelőzés).
A motozás vagyont érintő kényszerintézkedés: a bizonyítási
eszköz, az elkobozható, illetve a vagyonelkobzás alá eső dolog
megtalálása céljából a motozás alá vont személy ruházatának és
testének az átvizsgálása. A motozás során a motozás alá vont
személynél található bármely dolog is átvizsgálható.
Az eljárási (bűnüldözési, igazságszolgáltatási) tevékenység
végzésének feltételeit, alapvető feladatait, eszközeit és módjait
meghatározó és kifejező alapelvek, amelyeket a dinamizmus
jellemez.
Az önvádra kötelezés tilalma, amely mind a terheltre, mind
pedig a tanúra vonatkozik: A büntetőeljárásban senki sem
kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást tegyen vagy
önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson.
A hatóságoknak a nyomozás során, a jogszabályban
meghatározott módon tett akaratkijelentése.
Okirat az az irat, amely valamilyen tény, adat valóságának,
esemény megtörténtének vagy nyilatkozat megtételének
bizonyítására készül, és arra alkalmas. Az okiratra vonatkozó
rendelkezések irányadók az okiratból készült kivonatra is.
Az őrizet a terhelt, illetve a bűncselekmény elkövetésével
megalapozottan gyanúsítható személy személyi szabadságának
átmeneti elvonásával járó (személyi szabadságot érintő)
kényszerintézkedés.
A büntetőeljárásban polgári jogi igényként az a kártérítésre, a
jogalap nélküli gazdagodás visszatérítésére, a jogsértés
abbahagyására, illetve a sérelmes helyzet megszüntetésére,
a sérelmes helyzetet megelőző, illetve az eredeti állapot
helyreállítására, vagy az ezek hatálya alá nem tartozó, dolog
kiadására vagy pénz fizetésére irányuló követelés
érvényesíthető, amely a vád tárgyává tett cselekmény közvetlen
következtében keletkezett.
A pótmagánvádló az a sértett, aki vagy amely az e törvényben
meghatározott esetekben közvádra üldözendő bűncselekmény
miatt a vádat képviseli. A jogintézmény az ügyészi
vádmonopólium korrektívuma: a pótmagánvádló fellépésére
olyan esetekben kerül sor, amikor az ügyészség vagy a
nyomozó hatóság nyomozásra, ill. ügyészség vádemelésre vagy
a vád fenntartására nem lát alapot, a sértett léphet fel mint
pótmagánvádló.
Az eljárás rendjének fenntartása érdekében, valamint az
eljárási kötelezettségek megszegése miatt az Be.-ben
meghatározott esetekben kiszabható pénzösszeg.
Büntetőeljárás nem indítható, illetve a megindult
büntetőeljárást meg kell szüntetni, ha az elkövető cselekményét
már jogerősen elbírálták, kivéve a rendkívüli jogorvoslati
eljárások és egyes különleges eljárások esetét. Alkalmazni kell
akkor is, ha az elkövető egy cselekménye több bűncselekményt
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valósít meg, a bíróság azonban – a vád szerinti minősítésnek
megfelelően – nem a vádirati tényállás szerint megállapítható
valamennyi bűncselekmény miatt állapítja meg a terhelt
bűnösségét. Azzal szemben, akinek a felelősségét a bíróság
szabálysértési eljárásban hozott határozatával állapította meg,
azonos tényállás mellett büntetőeljárás – a szabálysértésekről
szóló törvényben meghatározott perújítási eljárás lefolytatása
előtt – nem indítható.
A sértett az a természetes vagy nem természetes személy,
akinek vagy amelynek a jogát vagy a jogos érdekét a
bűncselekmény közvetlenül sértette vagy veszélyeztette.
sértett
(Elnevezése
a
büntetőeljárásban
való
részvételének
minősítésének függvényében módosulhat, így lehet feljelentő;
magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, illetve kihallgatják
tanúként is.)
Ha a terheltek, a tanúk, illetve a terhelt és a tanú vallomásai
szembesítés
egymással ellentétesek, a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó
hatóság az ellentétet szükség esetén szembesítéssel tisztázza.
Szemlét a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság rendel
el és tart, ha a bizonyítandó tény megismeréséhez vagy
szemle
megállapításához személy, tárgy vagy helyszín megtekintése,
illetve tárgy vagy helyszín megfigyelése szükséges.
Azon alapelvek, amelyek általában a hatóságok (elsősorban a
bíróságok) strukturális (külső) felépítésének, összetételének,
szervezeti alapelvek
illetve a bírói állás elnyerésének kérdéseit érintik. és amelyeket
a statikusság jellemez.
Ha a bíróság, az ügyészség vagy a nyomozó hatóság az eljárása
során olyan tényt állapít meg, vagy körülményt észlel, amely
miatt hivatalból további bírósági vagy közigazgatási eljárás,
szignalizáció
illetve más eljárás kezdeményezésének vagy lefolytatásának
van helye, e célból az eljárás kezdeményezésére, illetve
lefolytatására jogosult szervet tájékoztatja.
Ez az alapelv a Be.-ben kifejezetten nem szerepel, közvetve
vezethető le egyes rendelkezéseiből. Lényege, hogy az eljárást
eldöntő érdemi döntést a vádlott, (védője), a vádló, valamint az
szóbeliség elve
eljárás más résztvevőinek szóbeli meghallgatása alapján kell
meghozni; nem lehet csupán a rendelkezésre álló iratok alapján
dönteni. Ezt a határozatot (függetlenül, hogy zárt vagy nem zárt
tárgyalás volt) nyilvánosan kell kihirdetni.
Tanúként az hallgatható ki, akinek bizonyítandó tényről
tanú
tudomása lehet.
Tárgyi bizonyítási eszköz minden olyan tárgy - ideértve az
iratot és az okiratot is -, amely a bizonyítandó tény
bizonyítására alkalmas, így különösen az, amely a
bűncselekmény elkövetésének vagy a bűncselekmény
tárgyi bizonyítási eszköz
elkövetésével összefüggésben az elkövető nyomait hordozza;
amely a bűncselekmény elkövetése útján jött létre; amelyet a
bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak; vagy
amelyre a bűncselekményt elkövették.
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távoltartás

telekommunikációs
eszköz használata

terhelt

tettazonosság

ügyfél

vád
vádemelés

A távoltartás a terhelt szabad kapcsolattartását, és ennek
érdekében a terhelt szabad mozgáshoz és a lakóhely, illetve a
tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát
korlátozó személyi szabadságot érintő bírói engedélyes
kényszerintézkedés.
Az eljárási cselekményen történő jelenlétre a Be. alapján
kötelezett vagy jogosult számára a jelenlét telekommunikációs
eszköz útján is biztosítható. Telekommunikációs eszköz
használata esetén az eljárási cselekmény kitűzött, illetve az
ügyészség, nyomozó hatóság által megjelölt helyszíne és az
ettől eltérő helyszín (elkülönített helyszín) között az
összeköttetés
közvetlenségét
és
kölcsönösségét
kép- és hangfelvétel, vagy folyamatos hangfelvétel
továbbítása biztosítja.
A terhelt az, akivel szemben büntetőeljárást folytatnak. A
terhelt a nyomozás során gyanúsított, a vádemelés után vádlott,
a büntetés, a megrovás, a próbára bocsátás, a jóvátételi munka
vagy javítóintézeti nevelés jogerős ügydöntő határozattal
történő kiszabása, illetve alkalmazása után elítélt.
A vádbeli és az ítéleti tényállásnak a releváns tényekben meg
kell egyezniük, de a részletkérdésekben az eltérés
megengedett. Nem sérti a tettazonosság elvét, ha a bűnösségi
formában, motívumban, célzatban, az elkövetési tárgyak
körében, hely, idő, mód, körülményben következik be változás,
egységként/halmazatként értékelés, más stádium, más
elkövetői alakzat kerül megállapításra vagy a bíró a terhelt
speciális alanyi mivoltát állapítja meg. A felmentő ítélet
tényállása eltérhet a vád tényállásától.
A szűkítő felfogás szerint ügyfélnek csak a vádlott tekinthető,
mivel személyében egyedül ő érdekelt közvetlenül a
büntetőügy
kimenetelében.
A tágító felfogás szerint - amelyet a Be. is követ - ügyfélnek
tekinthető
a
vádló,
a
vádlott
és
a
védő.
A Király Tibor nevéhez köthető materiális - processzuális
ügyfél fogalom szerint materiális értelemben ügyfél az, aki az
anyagi büntetőjog szerint az őt megillető igényét érvényesíti
(az állam nevében a vádló), illetve az, akivel szemben az igényét
érvényesíti (a terhelt). Ezen elmélet hibája, hogy eltünteti az
ügyfelet, ha a vádlottat felmentik vagy az eljárást büntetőjogi
okból megszüntetik. A processzuális ügyfél fogalom szerinti
ügyfél az, aki a bíróságtól valamely jogvita eldöntésére ítéletet
vár, azaz ennek értelmében ügyfél az ügyész, magánvádló,
pótmagánvádló, polgári jogi igény érvényesítése esetén a
magánfél, vádlott, védő.
A bűncselekmény miatt keletkezett (állami) büntetőigény
kifejeződése, amelynek érvényesítése a bíróság előtt
vádemeléssel és vádképviselettel történik.
Indítvány arra vonatkozóan, hogy a bíróság a vádban megjelölt
személyt, az abban meghatározott bűncselekmény miatt vonja
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vádhoz-kötöttség

vádkimerítési
kötelezettség

védő

viszonvádló

zár alá vétel

felelősségre. Formáit tekintve történhet 1. vádirattal (általában,
közvádas ügyben), ebben az esetben a vádemelés a vádirat
bírósághoz való benyújtása, amely ellen kizárt a jogorvoslat
2.
vádindítvánnyal
(pótmagánvádas
eljárásban),
3. szóbeli előterjesztéssel (bíróság elé állítás esetén, de ekkor is
készül
feljegyzés),
illetve
4.
a
magánindítvány
előterjesztésével
(magánvádas
eljárásban).
A bíróság a személyi kötöttség alapján csak a megvádolt
személy büntetőjogi felelősségéről dönthet, illetve a tárgyi
kötöttség értelmében csak olyan cselekményt bírálhat el,
amelyet a vád tartalmaz.
A bíróságnak a vádról döntenie kell, azaz köteles a vádat
kimeríteni (tehát a teljes vádbeli tényállásról, kell döntenie), a
vádon túl azonban nem terjeszkedhet (de a vád pontosítása
megengedett).
Ugyanakkor nincs kötve a vádlónak a vád tárgyává tett
cselekmény Btk. szerinti minősítéséhez, valamint a büntetés
kiszabására vagy az intézkedés alkalmazására vonatkozó
indítványához.
A Be.-ben nem meghatározott, a büntető eljárásjog tudománya
által kimunkált fogalom szerint a védő több, mint a terhelt
képviselője: széleskörű jogosítványokkal felruházott, önálló
főszemély (ügyfél), aki a terhelt érdekében akkor is köteles
eljárási feladatait teljesíteni, ha a terhelt a védelmi
jogosítványaival nem él. Védőként meghatalmazás vagy
kirendelés alapján ügyvéd járhat el.
Kölcsönösen elkövetett könnyű testi sértés, rágalmazás és
becsületsértés miatt az egyik sértett feljelentésére megindított
eljárásban a cselekmények személyi és szoros tárgyi összefüggése
esetén (eljárásjogi feltétel) a Be. rendelkezései szerint
magánindítványt előterjesztő másik sértett viszonvádlóként jár
el. Ahol a Be. a magánvádlóról rendelkezik, ezen a viszonvádlót
is érteni kell.
A zár alá vétel olyan vagyont érintő kényszerintézkedés, amely
a vagyonelkobzás vagy a polgári jogi igény biztosítása
érdekében a zár alá vétel tárgya feletti rendelkezési jogot
függeszti fel.
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. Projekt
azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Fantoly Zsanett – Lichtenstein András
Büntető eljárásjog I. – heti 2 h – 13 hét
Feladattár
1. Bevezető tanok és a büntetőeljárás alapfogalmai
1.1.

Mely büntetőeljárási alapfogalom meghatározása olvasható az alábbiakban?

a) Az igazság, azaz a valósággal egyező tényállás megállapítása.
b) A lefolytatott eljárási cselekmények összessége.
c) Azon jogi normák összessége, amelyek meghatározzák, hogy milyen szervek által
és milyen eljárás keretében kell a bűncselekményeket elbírálni.
d) Egy konkrét, megtörtént, múltbéli emberi magatartás, amely büntetőjogi
szempontból büntetendő cselekmény. Ide kapcsolódik az elkövető személyének
meghatározása, az elkövetett cselekmény jogi értékelése és a büntetőjogi
felelősség kérdése is.
e) A büntetőjogi felelősségre vonás törvényes rendje, a törvény által feljogosított
hatóságok és más személyek cselekményeinek sora, amely arra irányul, hogy a
hatóságok megállapítsák, történt-e bűncselekmény, ki az elkövetője, és ennek
megfelelően alkalmazzák a büntető anyagi jogot.

1.2.

A büntetőeljárási rendszerek

A megadott fogalmi elemek felhasználásával egészítse ki a táblázatot!
Szempontok
Inkvizitórius rendszer
Akkuzatórius rendszer
Jogtörténeti kialakulása
Az eljárás célja
Az eljárás megindulása
A
funkció-megosztás
érvényesülése
Bizonyítási rendszer
A bíróság szerepe
A terhelt helyzete
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

a jogi igazság feltárása
aktív
az anyagi igazság feltárása
az eljárás alanya
az eljárás tárgya
érvényesül
ex offico
formális (kötött)

i) középkori német és francia jog,
kánonjog, abszolút monarchiák
j) nem érvényesül
k) ókori Görögország, ókori Róma,
újkori Anglia
l) passzív
m) sértett kérelme, actio popularis
n) szabad

2. A büntetőeljárás alapelvei
Válassza ki, melyik felsorolás tartalmaz kizárólag szervezeti alapelveket!
a) törvény előtti egyenlőség, ártatlanság vélelme, igazságszolgáltatás kizárólag a
bíróságok útján, egyesbíráskodás-társasbíráskodás, bírói függetlenség, laikus
elem részvétele
b) igazságszolgáltatás
kizárólag
a
bíróságok
útján,
egyesbíráskodástársasbíráskodás, bírói függetlenség, nyilvánosság elve, laikus elem részvétele
c) közvetlenség elve, törvény előtti egyenlőség, igazságszolgáltatás kizárólag a
bíróságok útján, egyesbíráskodás-társasbíráskodás, laikus elem részvétele
d) igazságszolgáltatás kizárólag a bíróságok útján, törvény előtti egyenlőség,
egyesbíráskodás-társasbíráskodás, bírói függetlenség, laikus elem részvétele
Csoportosítsa a büntetőeljárás alábbi alapelveit, töltse ki a táblázatot!
Szervezeti alapelvek
Működési alapelvek

a) a bírói függetlenség elve
b) az ítélkezés alapja és vádhoz
kötöttsége
c) a bizonyítási teher
d) a büntetőjogi felelősség önálló
elbírálása
e) a büntetőeljárás alapja és
akadályai

f)
g)
h)
i)
j)

a törvény előtti egyenlőség
a védelem joga
a nyelvhasználat joga
az eljárási feladatok megoszlása
az
igazságszolgáltatás
bírói
monopóliuma
k) az önvádra kötelezés tilalma

Mely büntetőeljárási alapelv törvényi meghatározása olvasható az alábbiakban?
a) A bíróság csak a megvádolt személy büntetőjogi felelősségéről dönthet és csak
olyan cselekményt bírálhat el, amelyet a vád tartalmaz.
b) Senki sem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg bűnösségét a bíróság jogerős
ügydöntő határozata meg nem állapítja.
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c) A büntetőeljárásban mindenki számára biztosítani kell a szabadsághoz és
személyi biztonsághoz fűződő jogot.
d) A kétséget kizáróan nem bizonyított tény nem értékelhető a terhelt terhére.
e) A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés egymástól elkülönül.
Hasonlítsa össze az 1998. évi XIX. törvény 6. § (1) bekezdését a 2017. évi XC.
törvény 4. § (1) és (2) bekezdésével, a rendelkezések tartalmát és címzetti körét
tekintve? Mely büntetőeljárási alapelv(ek)et tartalmazzák a rendelkezések?
1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
A hivatalból való eljárás, a büntetőeljárás megindítása és a büntetőeljárás akadályai
6. § (1) A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége, hogy az e
törvényben megállapított feltételek esetén a büntetőeljárást megindítsa, illetőleg az
eljárást lefolytassa.
2017. évi XC. törvény a büntetőeljárásról
A büntetőeljárás alapja és akadályai
4. § (1) Az ügyészség és a nyomozó hatóság a tudomására jutott közvádra üldözendő
bűncselekmény miatt hivatalból megindítja a büntetőeljárást.
(2) A bíróság - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - indítványra jár el.
3. A büntetőeljárás alanyai I. - Az eljáró hatóságok

3.1.

A büntetőeljárás alanyainak fogalma és csoportosítása

Előzetes kérdések - Igaz vagy hamis?
a) Az általános büntetőeljárási jogképesség azt határozza meg, hogy egy adott
ügyben milyen feltételek fennállása esetén válhat valaki a büntetőeljárás
alanyává.
b) A büntetőeljárás alanyainak gyűjtőfogalmát a jogalkotó a Be.-ben definiálja.
c) A büntetőeljárás alanyai a törvényi fogalommeghatározás értelmében azok a
hatóságok és magánszemélyek, akiknek a büntetőeljárásban jogaik és
kötelezettségeik lehetnek és ezért eljárási cselekményeket végeznek.
d) A büntetőeljárásban részt vevő személyek büntetőeljárási cselekvőképességét az
eljáró hatóságok az eljárás bármely szakában hivatalból vizsgálják.
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Mely szempontok szerint csoportosíthatóak a büntetőeljárás alanyai? Egészítse ki
a táblázatot! Szóban sorolja fel, hogy kik tartoznak az egyes csoportokba!

3.2.

Az eljáró hatóságok

Csoportosítsa a büntetőügyekben eljáró hatóságok feladatait, az adott hatóság
feladatáról szóló Be. rendelkezés alapján!
Bíróság

A büntetőügyekben eljáró hatóságok feladatai
Ügyészség
Nyomozó hatóság

a) az
ügyészség
utasításainak
határidőre történő teljesítése
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b) Be.-ben
meghatározott
büntetőeljárással
összefüggő
feladatok ellátása
c) Be.-ben meghatározott feladatok
ellátása a más szerv által végzett
előkészítő eljárásban
d) büntetőeljárással
összefüggő
feladatok ellátása
e) előkészítő eljárás és nyomozás
végzése a bűncselekmények
felderítése érdekében
f) előkészítő eljárás végzése

g) felderítés
törvényességének
felügyelete
h) igazságszolgáltatás
i) ítélkezés
j) közvádló
k) nyomozás
l) önálló eljárás az előkészítő
eljárás és a felderítés során
m) vizsgálat irányítása
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4. A büntetőeljárás alanyai II. - A magánszemélyek
Töltse ki a Be. rendelkezéseinek megfelelően a büntetőeljárásban részt vevő
alábbi
személyek
joghelyzetére
való
táblázatot
a
megadott
jogaikkal/kötelezettségeikkel!
Szükség esetén egy elemet többször is felhasználhat.
A büntetőeljárásban részt vevő személyek joghelyzete
Terhelt
Védő
Sértett
jogai
kötelezettségei
jogai
kötelezettségei
jogai
kötelezettségei

1. védő meghatalmazása vagy
kirendelésének indítványozása
védelmének ellátására
2. vallomástétel vagy a
vallomástétel megtagadása
3. segítő közreműködésének
igénybevétele
4. részvétel az eljárási
cselekményeken - a szakértői
vizsgálatot is ideértve - a bíróság,
az ügyészség és a nyomozó
hatóság rendelkezéseinek
megfelelően a Be.-ben
meghatározottak szerint
5. polgári jogi igényt érvényesítése
magánfélként a bírósági
eljárásban, a nyomozás során
erre vonatkozó szándék
bejelentése

6. nyilatkozattétel arról, hogy a
bűncselekmény következtében
milyen testi, lelki sérelmet
szenvedett, milyen vagyoni
hátrány érte, illetve kívánja-e a
terhelt bűnösségének
megállapítását és megbüntetését
7. minden törvényes védekezési
eszköz és mód kellő időben való
felhasználása a terhelt érdekében
8. megfelelő idő és körülmények a
védekezésre való felkészüléshez
9. magánvádlókénti,
pótmagánvádlókénti fellépés
10. lakcímének, értesítési címének,
tényleges tartózkodási helyének,
kézbesítési címének, és - a
változást követő három
munkanapon belül - ennek
megváltozásának az eljáró
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bírósággal, ügyészséggel vagy
nyomozó hatósággal közlése
11. késedelem nélküli
kapcsolatfelvétel a terhelttel
12. kérdésfeltevés
13. kérdésfeltétel
14. jogorvoslattal éljen
15. jogorvoslat
16. jogait úgy gyakorolni és
kötelezettségeit úgy teljesíteni,
hogy azzal a büntetőeljárás
időszerű lefolytatását ne
akadályozza
17. jelenlét a tárgyaláson és a
törvényben meghatározott
eljárási cselekményeknél jelen
legyen
18. jelenlét az olyan eljárási
cselekményen, amelyen a terhelt
jelen lehet vagy a terhelt jelenléte
kötelező
19. jelenlét az eljárási
cselekményeken a Be.-ben
meghatározottok a bíróság, az
ügyészség és a nyomozó hatóság
rendelkezéseinek megfelelően
20. jelenlét a tárgyaláson és a
személyi szabadságot érintő bírói
engedélyes kényszerintézkedés
tárgyában tartandó ülésen
21. indítvány és észrevétel tétele
22. gyanúsítás és a vád tárgyának,
továbbá ezek változásának
megismerése
23. felvilágosítás a büntetőeljárási
jogairól és kötelességeiről a
bíróságtól, az ügyészségtől és a
nyomozó hatóságtól
24. felszólalás az utolsó szó jogán
25. felszólalás a perbeszédek során
26. ellenőrzés nélkül tanácskozás a
védővel

27. egyezség megkötésének, illetve
ügyészi intézkedés vagy
határozat kilátásba helyezésének
kezdeményezése
28. bizonyíték előterjesztése
29. Be.-ben meghatározott esetekben
jelenlét az olyan eljárási
cselekményeken is, ahol a terhelt
nem lehet jelen vagy a terhelt
jelenléte korlátozható
30. az őt érintő bűncselekménnyel
összefüggésben keletkezett
ügyiratokat – a Be.-ben
meghatározott kivételekkel való megismerése
31. az eljárás ügyiratait - az Be.-ben
meghatározott kivételekkel teljes terjedelmében való
megismerése
32. akadályoztatása esetén
helyettesítéséről való
gondoskodás, egyidejűleg az
akadályoztatás tényéről az eljáró
bíróságot, ügyészséget vagy
nyomozó hatóságot tájékoztatása
33. adatok beszerzése és gyűjtése a
védelem érdekében a
jogszabályban biztosított
lehetőségek és feltételek keretei
között, ill. e célból a személy- és
vagyonvédelmi, valamint a
magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló törvény
alapján magánnyomozót
igénybevétele
34. a terheltet mentő, illetve a
felelősségét enyhítő tények
felderítésének szorgalmazása
35. a terhelt mindazon jogának
teljeskörű és önálló gyakorlása,
amely jellegénél fogva nem csak a
terhelt személyéhez fűződik
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36. a terhelt felvilágosítása a
védekezés törvényes eszközeiről,
tájékoztatása a jogairól,

figyelmeztetése a
kötelezettségeire

5. Az eljárási cselekmények
Mely szempontok szerint csoportosíthatóak az eljárási cselekmények? Egészítse
ki a táblázatot! Szóban sorolja fel, hogy mely eljárási cselekmények tartoznak az
egyes csoportokba!

A megadott szempontok alapján határolja el egymástól a büntető eljárásjogi és a
büntető anyagi jogi határidőket, töltse ki a táblázatot!
Összehasonlítási
szempont
Kezdő napja
A hónapokban, években
megállapított határidő
utolsó napja
Ha a határidő utolsó napja
munkaszüneti napra esik
A határidő lejárta
a)
b)
c)
d)

Eljárásjogi határidő

Anyagi jogi határidő

A határidő az e napot követő munkanapon jár le.
A határidő e napon jár le.
A kezdőnapnak a számában/elnevezésében megfelelő napot megelőző nap.
Általában valamely eljárásjogi jogosultság megszűnését jelenti.
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e) Általában valamely joghátrány/hátrányos jogkövetkezmény (függő jogi helyzet)
megszűnését jelenti.
f) Az a nap, aminek száma, ill. elnevezése a kezdő napnak megfelel (ha ilyen az adott
hónapban nincs, a hónap utolsó napja).
g) Beszámít a határidőbe.
h) Nem számít be a határidőbe.

6. A bizonyítás
Mely fogalmak meghatározását találja az alábbiakban?
Meghatározás
Azon tények (cselekmények, események, jelenségek),
amelyek a konkrét büntetőügy tekintetében mind anyagi
jogi, mind eljárásjogi szempontból jelentőséggel bírnak.
Az a személy, akinek a bizonyítandó tényről tudomása
lehet.
Különleges tudományos ismerettel vagy gyakorlattal
rendelkező személy, aki a szakértelmén alapuló
véleményével segíti elő a bizonyítási eljárásban a releváns
tények megállapításait és ezen alapulóan az igazság
feltárását.
A bizonyíték hordozója: olyan személy, nyilatkozat vagy
dolog, amelyből a hatóság megismerheti a bizonyítékokat.
A bizonyíték azon tulajdonsága, amely alapján nagyobb
vagy kisebb mértékben képes a bizonyíték értékelését
végző meggyőződésének befolyásolására.

Fogalom

Karikázza be a bizonyítási eszközök csoportjait és húzza alá a bizonyítékok
csoportosításának szempontjait!
a)
b)
c)
d)

eredeti
közvetett
közvetlen
mentő

e)
f)
g)
h)

származékos
személyi jellegű
tárgyi jellegű
terhelő

Hogyan dönt a bíróság az alábbi bizonyítási indítvány tárgyában? Válaszát
indokolja!
A Szegedi Járásbíróságon közúti baleset okozásának vétsége miatt büntetőeljárás van
folyamatban a vádlott ellen. Az ügyészség a sértett sérülésének tényleges gyógytartamát
a nyomozó hatóság által beszerzett orvosi látlelettel kívánta bizonyítani. A védő
álláspontja szerint azonban a gyógytartam megállapítása különleges szakértelmet
igényel, ezért ebben a kérdésben szakvéleményt kell beszerezni, így erre vonatkozóan
bizonyítási indítványt terjesztett elő.
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Hasonlítsa össze a megadott szempontok és jellemzők segítségével az egyes
bizonyítási cselekményeket, töltse ki a táblázatot!
Egy-egy jellemzőt többször is felhasználhat.
Bizonyítási
cselekmények

Elrendelője

Célja

Módjai

Szemle
Helyszíni
kihallgatás
Bizonyítási
kísérlet
Felismerésre
bemutatás
Szembesítés
1. a bizonyítandó tény megismerése vagy megállapítása
2. a bűncselekmény körülményeinek tisztázása
3. annak a megállapítása, hogy valamely esemény vagy jelenség meghatározott
helyen időben, módon, ill. körülmények között megtörténhetett-e
4. bíróság
5. előtte: azonosító kérdések feltevése és jegyzőkönyvben való rögzítése
6. helyszínen történő kihallgatás
7. lehetőleg ugyanolyan jellegű körülmények között, mint ahogyan a vizsgált
esemény vagy jelenség megtörtént, ill. megtörténhetett
8. minimum 3 személy vagy tárgy közötti nem feltűnő elhelyezés
9. nyomozó hatóság
10. személy vagy tárgy felismerése
11. személy, tárgy, vagy helyszín megtekintése
12. szükség esetén egymáshoz kérdések intézése
13. tárgy vagy helyszín megfigyelése
14. ügyészség
15. vallomások élőszóban egymással való közlése
16. vallomások közötti ellentét tisztázása
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7. Feladatok a leplezett eszközökhöz és a kényszerintézkedésekhez

7.1.

Leplezett eszközök

Csoportosítsa a felsorolt leplezett eszközöket, töltse ki a táblázatot! Karikázza be
a
büntetőeljárásba
a
2017.
XC.
törvénnyel
újonnan
bevezetett
jogintézmény(ek)et!
Leplezett eszközök
Engedélyhez kötött
Engedélyhez nem kötött
Ügyészi ~
Bírói ~

1. valótlan vagy megtévesztő
információ közlése
2. titkosan együttműködő személy
igénybevétele
3. titkos kutatás
4. titkos információ gyűjtése,
ellenőrzése
5. sértett vagy más személy
helyettesítése
6. rejtett figyelés
7. lehallgatás
8. küldemény titkos megismerése
9. információs rendszer titkos
megfigyelése
10. hozzájárulással alkalmazott
megfigyelés
11. hely titkos megfigyelése
12. fizetési műveletek megfigyelése
13. feljogosított szerv tagja és
titkosan együttműködő személy
alkalmazása álvásárlás
érdekében
14. fedőokirat, fedőintézmény és
fedőadat felhasználása
15. fedett nyomozó alkalmazása
16. csapda alkalmazása
17. büntetőjogi felelősségre vonás
elkerülésének kilátásba
helyezése
18. álvásárlás
42

7.2. Kényszerintézkedések
Mely vagyont érintő kényszerintézkedés meghatározása olvasható az
alábbiakban? Nevezze meg a kényszerintézkedést, töltse ki a táblázatot!
Meghatározás
Célja a bizonyítási eszköz, illetve az elkobozható dolog
vagy a vagyonelkobzás alá eső vagyon biztosítása a
büntetőeljárás eredményes lefolytatása érdekében. A
tulajdonjogot korlátozza.
A lakás, az egyéb helyiség, a bekerített hely vagy a jármű
átkutatása a büntetőeljárás eredményes lefolytatása
érdekében. Információs rendszer, illetve adathordozó
átvizsgálására is kiterjedhet.
A vagyonelkobzás vagy a polgári jogi igény biztosítása
érdekében a zár alá vétel tárgya feletti rendelkezési jog
felfüggesztése.
A bizonyítási eszköz, az elkobozható, illetve a
vagyonelkobzás alá eső dolog megtalálása céljából az e
kényszerintézkedés alá vont személy ruházatának és
testének
az
átvizsgálása.
Ennek
során
a
kényszerintézkedés alá vont személynél található bármely
dolog is átvizsgálható.

Kényszerintézkedés

Válaszolja meg az alábbi jogesethez kapcsolódó kérdéseket! Válaszait indokolja!
A 2018. július 4-én 14 órára kitűzött nyomozási bírói ülésre a 2018. július 1. 15 óra 30 perctől
kezdődően őrizetben lévő gyanúsítottat a rendőr-főkapitányság kísérő őrei előállították. A
nyomozási bíró az ülést 14 óra 30 perckor kezdte meg, a gyanúsított meghallgatása 16 óra 5
perckor kezdődött. A nyomozási bíró a gyanúsított letartóztatását 17 óra 10 perckor rendelte
el.
(didaktikai jogeset a BH 2016.138. nyomán)
a) Mikor telt le a terhelt őrizetének törvényben meghatározott határideje?

b) Kényszerintézkedés hatálya alatt állt-e a terhelt 2018. július 4-én 16 óra 45 perckor?

Elvégezheti-e Kovács István terhelt testének átvizsgálását dr. Minta Anna orvos?
Válaszát indokolja!
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8. Feladat a büntetőeljárás dinamikus részéhez - Az előkészítő eljárás és a
nyomozás
Az alábbi séma és megadott fogalmak segítségével vázolja a büntetőeljárás
szakaszait, töltse ki a táblázatot!

1. vizsgálat
2. vádemelés
3. nyomozás
4. megalapozott gyanú
5. másodfokú eljárás
6. harmadfokú eljárás
7. gyanú
8. felderítés
9. esetleges, operatív szakasz
10. elsőfokú eljárás
11. előkészítő ülés
12. előkészítő eljárás
13. bírósági szak
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9. Komplex feladatmegoldás a vádemelés témaköréhez
1. Olvassa el Bócz Endre a vádiratszerkesztésről szóló tanulmányát!
(Bócz Endre: A vádiratszerkesztésről,
http://ujbtk.hu/wp-content/uploads/2015/03/MJ201501_BoczEndre.pdf)
2. Vesse össze az olvasottakat a Be. 422. §-ával és készítsen vázlatot a vádirat tartalmi
elemeiről!
3. A tanulmány, a Be. és az elkészített vázlat segítségével készítsen a 2017. XC. törvény
rendelkezéseinek megfelelő vádiratot!
Szükség esetén használja a Jogtárban található iratmintákat!
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Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. Projekt
azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014

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?
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!
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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 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?
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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!
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?
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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?
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!
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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?
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.
135.

Nevesítse a leplezett eszközök 3 fő csoportját! Írjon mindegyikre 1-1 példát!
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!
147.
Sorolja fel csoportosítva a feljelentés elutasításának okait!
50

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.
158.
159.

Határozza meg a vád, a vádemelés és a vádképviselet fogalmát!
Melyek a vádirat kötelező tartalmi és formai kellékei?
Hogyan alakul a vádemelés egyezség esetén?
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