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1) A büntetőeljárásnak milyen szakaszai vannak? 

2) Sorolja fel a büntetőeljárás külső funkcióit! 

3) Sorolja fel a büntetőeljárás belső funkcióit! 

4) Milyen főszemélyek vesznek részt a büntetőeljárásban? 
5) Milyen mellékszemélyek vesznek részt a büntetőeljárásban? 

6) Sorolja fel az alapelveket! 

7) Mikor törvényes a vád? 
8) A vád és a bírósági eljárás viszonyának milyen alaptézisei vannak? 

9) Milyen külső töréseket szenved az officialitás alapelve? 

10) Milyen belső töréseket szenved az officialitás alapelve? 
11) Sorolja fel a legalitás alapelvének külső töréseit!  

12) Sorolja fel a legalitás alapelvének belső töréseit!  

13) Sorolja fel az ártatlanság vélelmének összetevőit!  

14) Sorolja fel az in dubio pro reo elvének megszorításait! 
15) A kötelező védelemnek milyen esetei vannak? 

16) Soroljon fel legalább 5 favor defensionis esetet! 

17) Ismertesse a bíróságok szervezeti felépítését! 
18) Csoportosítsa a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó bűncselekményeket! 

19) Sorolja fel az illetékesség fajait! 

20) Sorolja fel az általános illetékességi okokat! 
21) Sorolja fel az ügyész feladatait a büntetőeljárásban! 

22) Mikor kell az ügyésznek a tárgyaláson jelen lennie? 

23) Csoportosítsa az ügyészségi kizárólagos nyomozati jogkörbe tartozó 

bűncselekményeket! 
24) Ismertesse az ügyészség szervezeti felépítését! 

25) Mi a vád fogalma? 

26) Milyen vádképviseleti rendszereket ismer?  
27) Sorolja fel az általános kizárási okokat! 

28) A bíró kizárásának milyen különös okai vannak? 

29) Kik tartoznak a terhelt fogalmába?  

30) Sorolja fel a terhelt ügyismereti jogait! 
31) Sorolja fel a terhelt ügy előbbreviteli jogait! 

32) Sorolja fel a terhelt kötelezettségeit! 

33) Milyen nyomozási cselekményeknél lehet jelen a gyanúsított? 
34) Ki nem lehet védő a büntetőeljárásban?  

35) Határozza meg a sértett fogalmát! 

36) Sorolja fel a magánvádas eljárás feltételeit!  
37) Milyen eltérései vannak a magánindítványnak és a magánvádnak? 

38) Sorolja fel az érvényesíthető polgári jogi igény kritériumait! 

39) Milyen határozatokban lehet érdemben megítélni a polgári jogi igényt?  

40) Sorolja fel a magánvádló és a magánfél jogállásának eltérő vonásait! 
41) Sorolja fel a magánvádló és a magánfél jogállásának közös vonásait!  

42) Mikor léphet fel a sértett pótmagánvádlóként? 

43) Határozza meg a bizonyítás fogalmát! 
44) Milyen bizonyítási rendszereket ismer? Mondjon mindegyikre példát! 

45) Határozza meg a bizonyíték fogalmát! 

46) Hogyan lehet a bizonyítékokat osztályozni?  
47) Sorolja fel a bizonyítási eszközöket! 

48) Sorolja fel a bizonyítási eljárásokat! 

49) Milyen fokozatai vannak a bizonyítékok jogellenességének? 

50) Sorolja fel a tanúzási tilalmakat! 
51) Sorolja fel a tanúzási mentességeket! 

52) Sorolja fel a tanúvédelem fajait! 

53) Mikor kötelező szakértő igénybevétele a büntetőeljárásban? 
54) Milyen személyek és intézmények vehetők igénybe szakértőként a büntetőeljárásban? 
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55) Milyen elemekből áll a szakvélemény? 

56) A szakvélemény értékelésének (hibái kiküszöbölésének) milyen lépcsőfokai vannak? 

57) Az ún. Miranda-figyelmeztetés mellett milyen eshetőleges figyelmeztetéseknek van 

helye a terhelt kihallgatásakor? 
58) Mit tartalmaz a Miranda-figyelmeztetés? 

59) Milyen szakaszokból áll a terhelt érdemi kihallgatása? 

60) Sorolja fel a kényszerintézkedések osztályozásának szempontjait! 
61) Milyen eljárási célokra alkalmazhatók a kényszerintézkedések? 

62) Milyen állampolgári, emberi jogot érinthetnek a kényszerintézkedések? 

63) Sorolja fel a halaszthatatlan kényszerintézkedéseket! 
64) Határozza meg az őrizetbe vétel fogalmát! 

65) Sorolja fel az őrizetbe vételi okokat! 

66) Mennyi lehet az őrizet maximális tartama? 

67) Határozza meg az előzetes letartóztatás fogalmát! 
68) Csoportosítsa a letartóztatás feltételeit! 

69) Sorolja fel a letartóztatás alaki (formális) feltételeit! 

70) Sorolja fel a letartóztatás általános feltételeit! 
71) Sorolja fel a letartóztatási okokat! 

72) Csoportosítsa és nevesítse az előzetes letartóztatást kizáró okokat! 

73) Hol foganatosítható előzetes letartóztatás? 
74) Eljárási szakok szerint meddig tarthat az előzetes letartóztatás? 

75) A nyomozás alatt milyen határidők vannak az előzetes letartóztatásra? 

76) Csoportosítsa az előzetes letartóztatást helyettesítő intézményeket! 

77) Határozza meg a lakhelyelhagyási tilalom fogalmát! 
78) Mit nem tehet a lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terhelt? 

79) Határozza meg a házi őrizet fogalmát! 

80) Határozza meg a távoltartás fogalmát! 
81) Csoportosítsa a távoltartás feltételeit! 

82) Határozza meg az ideiglenes kényszergyógykezelés fogalmát! 

83) Határozza meg az óvadék fogalmát! 

84) Mikor kell elrendelni az óvadék ellenében szabadlábon hagyott terhelt előzetes 
letartóztatását? 

85) Mikor kell az óvadékot visszaadni? 

86) Határozza meg a házkutatás fogalmát! 
87) Sorolja fel a házkutatás tárgyait! 

88) Határozza meg a motozás fogalmát! 

89) Határozza meg a lefoglalás fogalmát! 
90) Mi a lefoglalás tárgya? 

91) Mikor kell és lehet a lefoglalt dolgot előzetesen értékesíteni? 

92) Mi lehet a lefoglalt dolog sorsa a lefoglalás megszüntetésekor? 

93) Határozza meg a zár alá vétel fogalmát! 
94) Mikor kell a zár alá vételt feloldani? 

95) Milyen okból szabható ki rendbírság a büntetőeljárásban? 

96) Sorolja fel az elővezetés fajtáit! 
97) Ismertesse (csoportosítással együtt) az eljárási cselekményeket! 

98) Sorolja fel az igazolás kizárásának eseteit! 
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1) A büntetőeljárásnak milyen szakaszai vannak? 

 

1.) nyomozási szakasz - Két része van: ismeretlen tettesnél felderítés, a terhelt személyének 

ismeretében vizsgálat. 
2.) közbenső eljárás – Vádemelési és a tárgyalás előkészítési szakaszokból áll. 

3.) bírósági eljárás – A bírói szak szükségszerű része az elsőfokú eljárás, amelyet követően 

eshetőlegesen kerülhet sor a másodfokú, illetve a harmadfokú eljárásra. 
 

2) Sorolja fel a büntetőeljárás külső funkcióit! 

 

 anyagi büntetőjog érvényre juttatása: Elősegíti a Btk-ban meghatározott bűncselekmények 

felderítését, érvényre juttatja a Magyar Köztársaság büntető törvényeinek alkalmazását. 

 eljárás törvényességének biztosítása: Bűnösséget megállapítani és büntetést kiszabni csak 

törvényes büntetőeljárás keretében lehet. 

 igazság elérése: A büntetőeljárás minden szakaszában hatósági kötelezettség, hogy a tényállás 

alapos, hiánytalan és a valóságnak megfelelő legyen, valamint a büntetőjogi felelősség 

megállapításánál mind a terhelő és mentő, mind a súlyosító és enyhítő körülményeket 
egyaránt figyelembe vegyék. 

 

3) Sorolja fel a büntetőeljárás belső funkcióit! 

 

 vád (bűnüldözés), 

 védelem, 

 ítélkezés. 

 

4) Milyen főszemélyek vesznek részt a büntetőeljárásban? 

 

 nyomozó hatóságok, 

 ügyészség,                             eljáró hatóságok  

 bíróság, 

 terhelt, 

 védő,            magánszemélyek 

 sértett. 

 

5) Milyen mellékszemélyek vesznek részt a büntetőeljárásban? 

 

 Hozzátartozói minőségük folytán érintettek az ügyben: terhelt hozzátartozója vagy örököse, 

magánfél hozzátartozója vagy örököse. 

 Bizonyításban közreműködők: tanú, szakértő, szaktanácsadó, tolmács. 

 Az eljárás egyéb érdekeltjei: lefoglalt dolog vagy a házkutatással érintett ingatlan tulajdonosa 

vagy birtokosa. 

 Egyéb személyek: feljelentő, képviselők, segítők. 

 

6) Sorolja fel az alapelveket! 

 

1.) A bírósági eljáráshoz való jog: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt vádról 
bíróság döntsön. 

2.) A kontradiktórium elve: A büntetőeljárásban a vád, a védelem és az ítélkezés elkülönül. 

3.) Az ártatlanság vélelme: Senki nem tekinthető bűnösnek mindaddig, amíg a bűnösségét a 

bíróság jogerős határozatában nem állapította meg. 

4.) Az önvádra kötelezés tilalma: Senki sem kötelezhető arra, hogy önmagát terhelő vallomást 

tegyen és önmaga ellen bizonyítékot szolgáltasson. 
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5.) A védelem elve: A terheltet megilleti a védelem joga. 

6.) A hivatalból való eljárás (officialitás) elve: A bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó 

hatóságnak kötelessége, hogy a Be-ben megállapított feltételek esetén a büntetőeljárást 

megindítsa, illetőleg az eljárást lefolytassa. 

7.) A jogorvoslati jogosultság elve: A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság határozatai, az 

ügyész és a nyomozó hatóság intézkedései ellen, illetve ha a Be. lehetővé teszi, az ügyész és a 

nyomozó hatóság intézkedésének elmulasztása miatt jogorvoslatnak van helye. 

8.) Az anyanyelv használatának elve: A büntetőeljárás nyelve a magyar. A magyar nyelv nem 

tudása miatt senkit nem érhet hátrány. 
 

7) Mikor törvényes a vád? 

 

A bíróság az ítélkezés során törvényes vád alapján jár el. 
 

Törvényes a vád, ha a vádemelésre jogosult a bírósághoz intézett indítványában meghatározott 

személy pontosan körülírt, büntető törvénybe ütköző cselekménye miatt a bírósági eljárás 
lefolytatását kezdeményezi. 

Törvényes csak az a vád lehet, amely a minimális tartalmi követelményeknek is megfelel. 

 

8) A vád és a bírósági eljárás viszonyának milyen alaptézisei vannak? 

 

A vád és a védelem viszonya három alaptézissel jellemezhető. 

      A vád általában: 
a) conditio sine qua noja, 

b) negatív kerete és 

c) pozitív kerete a bírósági eljárásnak. 
 

 A vád conditio sine qua non-ja a bírósági eljárásnak. ,,A bíróság az ítélkezés során vád 

alapján jár el.” 

 A vád negatív kerete (korlátja) is a bírósági eljárásnak, azaz a bíróság csak azzal a személlyel 

szemben járhat el, aki ellen vádat emeltek és csak amiatt a cselekmény miatt, amelyet a vád 
tartalmaz (vádkiterjesztési tilalom). 

 A vád a bírósági eljárás pozitív kerete (korlátja), mert a bíróságnak valamennyi vádlottal 

szemben és valamennyi vád tárgyává tett cselekmény miatt kell járnia (vádkimerítési 

kötelezettség). 

 

9) Milyen külső töréseket szenved az officialitás alapelve? 

 

 magánvád (pótmagánvád), 

 vádhoz kötöttség, 

 jogorvoslati kérelemhez kötöttség. 

 

10) Milyen belső töréseket szenved az officialitás alapelve? 

 

 nyomozás (vádemelés, bizonyítás) mellőzése, 

 megállapodás az elkövetővel, 

 fedett nyomozóval szembeni eljárás, 

 vádemelés elhalasztása, 

 közvetítői eljárás lefolytatása. 
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11) Sorolja fel a legalitás alapelvének külső töréseit!  

 

 magánindítvány,  

 külön feljelentés (felhatalmazás), 

 kívánat. 

 

12) Sorolja fel a legalitás alapelvének belső töréseit!  

 

 ,,elterelés”,  

 megrovás,  

 büntetéskiszabás mellőzése. 

 

13) Sorolja fel az ártatlanság vélelmének összetevőit!  

 

1.) Tisztesség vélelmezése: Nem kezelhető a terhelt bűnösként mindaddig, amíg bűnösségét a 

bíróság jogerős határozata meg nem állapította. (praesumtio boni viri)   
 

2.) Bizonyítási teher: Az ártatlanság vélelmét mindig a vádlónak kell megdöntenie, azaz a vád 

bizonyítása a vádlót terheli. (onus probandi) 

 
3.) Kétség esetén a terhelt javára döntés: Csak a kétséget kizáróan bizonyított tényt lehet a 

terhelt terhére értékelni. (in dubio pro reo) 

 

14) Sorolja fel az in dubio pro reo elvének megszorításait! 

 

 csak ténykérdésekre és 

 csak jogerőre képes ügydöntő határozatokra vonatkozik, valamint 

 csak az összes törvényes bizonyítási lehetőség kimerítése után alkalmazható. 

 

15) A kötelező védelemnek milyen esetei vannak? 

 

A büntetőeljárásban védő részvétele kötelező, ha 

 a bűncselekményre a törvény ötévi vagy ennél súlyosabb szabadságvesztést rendel, 

 a terheltet fogva tartják, 

 a terhelt süket, néma, vak vagy - a beszámítási képességére tekintet nélkül - kóros 

elmeállapotú, 

 a terhelt a magyar nyelvet, illetőleg az eljárás nyelvét nem ismeri, 

 a terhelt egyéb okból nem képes személyesen védekezni, 

 e törvény erről külön rendelkezik. 

 

16) Soroljon fel legalább 5 favor defensionis esetet! 

 
Favor defensionis jelentése: Védelem kedvezményének esetei. 

A védelem elvéhez szorosan kapcsolódnak a vádhatósági túlsúly enyhítését célzó rendelkezések. 

Ezek a védelem kedvezményének esetei (favor defensionis). 
  

Néhány favor defensionis eset: 

 az ártatlanság vélelmével kapcsolatban az onus probandi és az in dubio pro reo, 

 a nemo tenetur, 

 a kötelező védelem jogintézménye, 

 az ún. materiális védelem, 

 az elsőfokú tárgyaláson a perbeszédek sorrendje és az utolsó szó joga, 
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 a perorvoslatok során az ügyész fellebbezési joga a terhelt javára, a fellebbezési nyilatkozatok 

sorrendje, valamint a terhelt hozzájárulási kötelezettsége a javára bejelentett fellebbezés 

visszavonása esetén, 

 a perorvoslati eljárásban a teljes revízió elve, a részjogerő feloldása és a súlyosítás tilalom, 

valamint 

 a rendkívüli perorvoslatok kapcsán, hogy azok kedvezőbb feltételekkel kezdeményezhetők a 

terhelt javára, mint terhére, 

 a részjogerő feloldása, 

 a súlyosítási tilalom. 

 

17) Ismertesse a bíróságok szervezeti felépítését! 

 

Magyarországon 4 szintű bírósági rendszer van: 

 Helyi (városi) bíróságok, kerületi bíróságok (110 helyi bíróság van) 

 Megyei (Fővárosi) bíróság (20 megyei bíróság van) 

 Ítélőtáblák (táblabíróságok) (5 db ítélőtábla van: Pécs, Szeged, Debrecen, Győr, Budapest) 

 Legfelsőbb Bíróság (Bp., Markó utca)  

 

 Valamint meg kell említeni sajátos bírósági fórumként a nyomozási bírót. 

 

18) Csoportosítsa a megyei bíróság elsőfokú hatáskörébe tartozó bűncselekményeket! 

 

 legsúlyosabb bűncselekmények, 

 az élet és a személy elleni legsúlyosabb bűncselekmények, 

 az államigazgatás, az igazságszolgáltatás és a közélet tisztasága elleni egyes 

bűncselekmények, 

 elsősorban a szervezett bűnözéshez kapcsolódó egyes bűncselekmények, 

 egyes gazdasági bűncselekmények, 

 a legsúlyosabb vagyon elleni bűncselekmények. 

 

19) Sorolja fel az illetékesség fajait! 

 

 általános, 

 kizárólagos, 

 különös. 

 

20) Sorolja fel az általános illetékességi okokat! 

 

 Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, az eljárásra az a bíróság illetékes, amelynek a 

területén a bűncselekményt elkövették. A bíróságok illetékességi területét a bíróságok 
szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény határozza meg. 

 Ha a bűncselekményt több bíróság területén követték el, vagy az elkövetés helye nem 

állapítható meg, az azonos hatáskörű bíróságok közül az jár el, amelyik az ügyben - a 

nyomozási bíró eljárását ide nem értve - korábban intézkedett (megelőzés). Ha az elkövetés 
helye a tárgyalás megkezdése előtt ismertté válik, az eljárást az ügyész, a terhelt, a védő, a 

pótmagánvádló vagy a magánvádló indítványára az a bíróság folytatja, amelynek a területén a 

bűncselekményt elkövették. 

 Az eljárásra az a bíróság is illetékes, amelynek területén a terhelt lakik, ha az ügyész, a 

magánvádló vagy - ha e törvény másként nem rendelkezik - a pótmagánvádló ott emel vádat. 
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21) Sorolja fel az ügyész feladatait a büntetőeljárásban! 

 

 A vádemelés feltételeinek megállapítása végett nyomoz vagy nyomozást végeztet; 

 Ha a nyomozást közvetlenül nem ő végzi, a nyomozás törvényessége feletti felügyeletet 

gyakorolja; 

 Közvádlói feladatai keretében ő emeli és képviseli a vádat, dönthet a vádemelés 

elhalasztásáról, illetőleg annak részbeni mellőzéséről, valamint a bűnügy közvetítői eljárásra 
utalásáról is. 

 

22) Mikor kell az ügyésznek a tárgyaláson jelen lennie? 

 

I. Első fokon:  

 a bűncselekményre a törvény legalább 5 évi szabadságvesztés büntetést rendel,  

 a terheltet fogva tartják,  

 a terhelt kóros elmeállapotú,  

 a bíróság a részvételre kötelezte,  

 bejelentette, hogy részt kíván venni.  

 

II. Másodfokon:  

 ha az ügyésznek I. fokon jelen kellett lennie, 

 ha a bíróság kötelezi. 

 

23) Csoportosítsa az ügyészségi kizárólagos nyomozati jogkörbe tartozó bűncselekményeket! 

 

 mentességet élvezők által vagy sérelmére elkövetett egyes bűncselekmények;  

 igazságügyi alkalmazottak ellen elkövetett egyes bűncselekmények;  

 igazságügyi alkalmazottak által elkövetett egyes bűncselekmények;  

 igazságügyi alkalmazottak vonatkozásában elkövetett egyes vesztegetések;  

 bizonyos hivatalos személyek által elkövetett egyes bűncselekmények;  

 egyes igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények;  

 egyes nemzetközi bűncselekmények. 

 

24) Ismertesse az ügyészség szervezeti felépítését! 

 

Az ügyészi szervezet egységei: 

 helyi (városi, ill. kerületi) ügyészségek (élükön a vezető ügyésszel) 

 a megyei (fővárosi) főügyészségek (élükön a főügyésszel) 

 Fellebbviteli Főügyészség (Pécs, Debrecen, Győr, Szeged, Budapest)  

 a Magyar Köztársaság Legfőbb Ügyészsége (élén a legfőbb ügyésszel) 

 

25) Mi a vád fogalma? 

 

A vád az állam büntetőigénye, amelyet az arra jogosult (a vádló) meghatározott személlyel 

szemben (a vádlott) a bíróság előtt azért érvényesít, mert alapos a gyanú, hogy ennek a 
meghatározott személynek meghatározott magatartása bűncselekmény törvényi tényállását 

valósította meg.  
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26) Milyen vádképviseleti rendszereket ismer?  

 

Angol (angolszász) rendszer (népvád): A bűncselekmények leleplezése és elbírálásának 

szorgalmazása annyira közügy, hogy arra minden állampolgárt fel kell jogosítani. Ezért nevezik az 
angol vádrendszert általános állampolgári vádnak vagy még rövidebben népvádnak. (,,actio 

popularis”). 

 
Francia (kontinentális) rendszer (közvád): A vád közjogi jellege miatt nem engedi meg a 

polgároknak a vádemelést és a vádképviseletet, csak a polgári jogi igény érvényesítését (,,action 

civile”). 
 

Mindkét vádképviseleti rendszernek elméletileg és gyakorlatilag vannak vagy lehetnek előnyei és 

hátrányai.  

Így a népvád előnye az, hogy elvileg nehezen maradhat bűncselekmény leplezetlenül, mert aligha 
lehet a polgárok tudomása nélkül bűncselekményt elkövetni stb. A gyakorlatban viszont nemhogy 

több polgár lépett volna fel vádlóként, inkább az a jellemző, hogy a polgárok nem tudnak, nem 

akarnak stb. fellépni és a vádképviseleti tevékenységük szakmailag sem magas színvonalú.  
Ezzel szemben a közvádhatóság nagyon szervezetten, szakmailag felkészülten és 

kényszerintézkedésekre is felhatalmazottan, tehát igen hatékonyan tud fellépni, ugyanakkor 

azonban az esetleges passzivitása vagy tévedése az igazságszolgáltatás kontraszelekciójához 
vezethet. 

 

27) Sorolja fel az általános kizárási okokat! 

 

Az általános kizárási szabályok szerint a hatóság tagjaként nem járhat el, aki az ügyben 

mint 

 Terhelt vagy védő, továbbá sértett, magánvádló (pótmagánvádló) vagy magánfél, valamint 

ezek képviselője, illetőleg az összes felsorolt személy hozzátartozója, 

 tanú vagy szakértő vesz vagy vett részt, valamint 

 akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 

 

28) A bíró kizárásának milyen különös okai vannak? 

 

Bíróként nem járhat el, 

 aki az ügyben mint ügyész vagy a nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az ügyben eljárt 

vagy eljáró ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója, 

 aki az ügyben mint terhelt, védő, továbbá sértett, magánvádló, pótmagánvádló, magánfél, 

feljelentő vagy mint ezek képviselője vesz, vagy vett részt, valamint aki ezek hozzátartozója, 

 aki az ügyben mint tanú vagy szakértő, illetőleg szaktanácsadó vesz, vagy vett részt, 

 aki az ügyben külön törvény alapján titkos információgyűjtés engedélyezéséről döntött, 

tekintet nélkül arra, hogy a titkos információgyűjtéssel szerzett adatokat a büntetőeljárásban 
felhasználták-e, 

 akitől az ügy elfogulatlan megítélése egyéb okból nem várható. 

 a bíróság további eljárásából ki van zárva, aki az ügyben nyomozási bíróként járt el, 

 a másodfokú eljárásból ki van zárva az a bíró, aki az ügy első fokú, a harmadfokú eljárásból 

pedig az, aki az ügy első fokú vagy másodfokú elbírálásában részt vett, 

 a hatályon kívül helyezés folytán megismételt eljárásból ki van zárva az a bíró is, aki a 

hatályon kívül helyező határozat vagy a megalapozatlansága miatt hatályon kívül helyezett 
határozat meghozatalában részt vett, 

 a perújítás elrendelése folytán megismételt első fokú vagy másodfokú eljárásból ki van zárva 

az a bíró is, aki a perújítást elrendelő határozat vagy a perújítással támadott határozat 

meghozatalában részt vett, 

 a rendkívüli jogorvoslati eljárásból ki van zárva az a bíró, aki a rendkívüli jogorvoslattal 

megtámadott határozat meghozatalában részt vett. 
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29) Kik tartoznak a terhelt fogalmába?  

 

Az eljárás egyes szakaszaitól függően a terhelt:  

 a feljelentést követően feljelentett személy, 

 a nyomozás során gyanúsított, 

 a bírósági eljárásban vádlott, 

 a bűnösség megállapítását követően elítélt, 

 felmentés esetén felmentett. 
 

30) Sorolja fel a terhelt ügyismereti jogait! 

 

 a gyanúsítást, a vád tárgyát, illetőleg ezek változását megismerje (ügy megismerése), 

 az eljárási cselekményeknél – amennyiben a Be. ezt nem korlátozza – jelen legyen (jelenléti 

jog), 

 az eljárás során az őt érintő iratokba betekintsen (irat-betekintési jog), 

 jogairól és kötelességeiről a bíróságtól, az ügyésztől és a nyomozó hatóságtól felvilágosítást 

kapjon (felvilágosításhoz való jog), 

 a tárgyalási szakban a kihallgatotthoz kérdést tehet fel (közvetlen kérdezési jog). 

 

31) Sorolja fel a terhelt ügy előbbre viteli jogait! 
 

A terhelt ügy előbbre viteli jogai kiterjednek: 

 védekezés jogára, amely szerint az eljárás során számára biztosítani kell a szükséges időt és 

lehetőséget, hogy a védekezésre felkészülhessen és a védelmére szolgáló tényeket az eljárás 
bármely szakaszában előadhassa, valamint, hogy védő kirendelése esetén a védő 

elérhetőségeit megismerhesse 

 indítványtételi és észrevételezési jogára, amely alapján az eljárás bármely szakaszában 

indítványokat, észrevételeket tehet 

 felszólalási jogára, így arra, hogy a tárgyaláson felszólalhasson, védő hiányában vádbeszédet 

mondjon, illetve utolsó szó jogával is élhessen 

 a jogorvoslati jogára, amely szerint – ha a Be. ezt nem zárja ki – az eljárás során hozott 

határozatokat megtámadhatja. 

 

Fentieken túl fogva lévő terhelt jogosult védőjével (ha külföldi: államának konzuli képviselőjével) 
a kapcsolatot felvenni, vele ellenőrzés nélkül érintkezni, továbbá hozzátartozójával vagy más 

személlyel szóban felügyelet, írásban ellenőrzés mellett érintkezni. E jogát az ügyész vagy a 

bíróság rendelkezése alapján kizárólag a büntetőeljárás eredményessége érdekében korlátozható 

vagy tiltható meg. 

 

32) Sorolja fel a terhelt kötelezettségeit! 

 

 a szabályszerű idézésre megjelenjen (egyébként elővezethető), 

 lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét, annak megváltoztatását az eljáró 

hatóságnál bejelentse (e miatt rendbírsággal sújtható vagy okozott költség megtérítésére 

kötelezhető), 

 az eljárás rendjét, az eljáró hatóság tekintélyét tiszteletben tartsa (szankcióként a 

tárgyalásról kiutasítható, kivezettethető, a tárgyalás – védője részvételével – távollétében is 
folytatható), 

 az őt közvetlenül érintő eljárási cselekményeket (házkutatás, lefoglalás, motozás) tűrje, 

 a szakértői eljárás során közreműködjön (szankcióként elővezetésnek és kényszer 

alkalmazásának van helye). 
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33) Milyen nyomozási cselekményeknél lehet jelen a gyanúsított? 

 

 szakértő meghallgatásánál, 

 a szemlénél, a helyszínelésnél, 

 a bizonyítási kísérletnél, 

 felismerésre bemutatásnál. 

 

34) Ki nem lehet védő a büntetőeljárásban?  

 

Nem lehet védő  

a) a sértett, a magánvádló, a pótmagánvádló, a magánfél és képviselőjük, valamint ezek 
hozzátartozója, 

b) aki az ügyben, mint bíró, ügyész, vagy mint a nyomozó hatóság tagja járt el, valamint az 

ügyben eljárt vagy eljáró bírónak, ügyésznek vagy a nyomozó hatóság tagjának a hozzátartozója, 
c) aki a terhelt érdekével ellentétes magatartást tanúsított, vagy akinek az érdeke a terheltével 

ellentétes, 

d) aki az ügyben szakértőként, illetőleg szaktanácsadóként vesz vagy vett részt, 

e) aki az ügyben tanúként vesz vagy vett részt, kivéve, ha nem volt kihallgatható, illetve ha a 
tanúvallomást megtagadta, 

f) aki az ügyben közvetítőként jár vagy járt el, 

g) aki az ügyben terheltként vesz részt. 

 

35) Határozza meg a sértett fogalmát! 

 
Sértett az, akinek a jogát vagy a jogos érdekét a bűncselekmény sértette vagy veszélyeztette. 

 

36) Sorolja fel a magánvádas eljárás feltételeit!  

 
Pozitív (konjunktív) feltételek: (mindkettőnek fenn kell állnia) 

1.) Hat bűncselekmény valamelyike forogjon fenn: könnyű testi sértés, magántitok megsértése, 

levéltitok megsértése, rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés.  
2.) Az elkövető magánindítványra büntethető. 

 

Negatív (alternatív) feltételek:  

 a terhelt nem lehet katona, 

 a terhelt nem lehet fiatalkorú, 

 az ügyész nem veheti át a vád képviseletét, 

 hivatalos személy sérelmére elkövetett rágalmazás, becsületsértés egyes esetei. 

 

37) Milyen eltérései vannak a magánindítványnak és a magánvádnak? 

 

 minden magánvádas bűncselekmény magánindítványra büntethető, de ez fordítva nem 

igaz (pl. az erőszakos közösülés csak magánindítványra büntethető, de közvádra üldözendő); 

 a magánindítvány részben büntető anyagi jogi, részben eljárásjogi fogalom, míg a 

magánvád kizárólag eljárásjogi; 

 a magánindítvány osztatlan, azaz több elkövető esetén az egyikkel szemben előterjesztett 

magánindítvány hatályos a többire nézve is, a magánvád ezzel szemben osztható; 

 a magánindítvány visszavonhatatlan, a magánvád elejthető; 

 a magánindítvány előterjesztésének jogvesztő harminc napos határideje van, míg a 

magánvád (viszonvád esetén) az elsőfokú határozathozatalra való visszavonulásig 

emelhető. 
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38) Sorolja fel az érvényesíthető polgári jogi igény kritériumait! 

 

Polgári jogi igény: Az a vagyoni kár, amely a bűncselekménnyel összefüggésben keletkezett a 

terhelt által, a sértett sérelmére. 
 

Polgári jogi igényként kizárólag 

 a vád tárgyává tett cselekménnyel okozati összefüggésben, 

 a sértettnél bekövetkezett, 

 a terhelttel szembeni, 

 vagyoni kár érvényesíthető. 

 

39) Milyen határozatokban lehet érdemben megítélni a polgári jogi igényt?  

 

 bűnösítő ítéletben;  

 felmentő ítéletben akkor, ha a szabálysértési felelősséget megállapították;  

 tárgyalás mellőzésével hozott végzésben. 

 

40) Sorolja fel a magánvádló és a magánfél jogállásának eltérő vonásait! 

 

Magánvádló Magánfél 

kevés, taxatíve felsorolt ügyben szerepelhet sok ügyben szerepelhet 

csak büntető bíróság előtt léphet fel polgári előtt is érvényesítheti igényét 

rendelkezési jogköre széles rendelkezési jogköre szűk 

több sértett esetén csak egy magánvádló lehet több sértett esetén több magánfél is lehet 

az ügyész fellépése esetén sértetté degradálódik az ügyész fellépése esetén magánfél marad 

magánfél 

jogutódlás: a magánvádlót a nagykorú 

hozzátartozó, 30 napon belül 

jogutódlás: a magánfelet az örökös határidő 

nélkül 

 

magánvádlót zömében természetes képviselő, 
eseti meghatalmazással képviseli 

magánfelet (gyakran jogi személy lévén) állandó 
jelleggel képviseli természetes képviselő 

jogorvoslati joga szinte teljes körű jogorvoslati joga igen korlátozott 

illetékfizetés: (könnyű testi sértés kivételével) 

azonnali illetékfizetésre köteles 

illetékfizetés: tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti 

meg 

perbeszéd: igen perbeszéd: csak felszólalás 

 

41) Sorolja fel a magánvádló és a magánfél jogállásának közös vonásait!  

 

 sértetti jogállás,  

 joggyakorlás képviselet útján,  

 közvetlen kérdezés,  

 tanúként is szerepelhet. 

 

42) Mikor léphet fel a sértett pótmagánvádlóként? 

 

A sértett az e törvényben meghatározott esetekben pótmagánvádlóként léphet fel, ha 

a) az ügyész vagy a nyomozó hatóság a feljelentést elutasította, vagy a nyomozást megszüntette,  

b) az ügyész a vádemelést részben mellőzte, 
c) az ügyész a vádat elejtette, 

d) az ügyész a nyomozás eredményeként közvádra üldözendő bűncselekményt nem állapított meg, 

ezért nem emelt vádat, illetőleg a vád képviseletét - magánvádas eljárásban elrendelt nyomozás 

eredményeként - nem vette át, 
e) az ügyész a tárgyaláson a vádat azért ejtette el, mert megítélése szerint a bűncselekmény nem 

közvádra üldözendő. 
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43) Határozza meg a bizonyítás fogalmát! 

 

A bűnügyekben folyó bizonyítás sajátos része az emberi megfigyelésnek, amelynek során egyedi 

és a múltban lejátszódott történéseket, emberi magatartásokat és az ezekhez kapcsolódó külső és 
belső körülményeket kell bizonyítani. A bizonyítás tehát a büntetőeljárásban annak részét 

alkotó közvetett és összetett megismerési folyamat. A bűnügyekben a bizonyítékok jelentik a 

döntő láncszemet. 

 

44) Milyen bizonyítási rendszereket ismer? Mondjon mindegyikre példát! 

 

A történelem folyamán négy bizonyítási rendszer alakult ki: 

 

 A pozitíve kötött bizonyítási rendszer esetén a törvény taxatíve meghatározza a 

bizonyítékokat bizonyító erejükkel együtt. (pl.: szemtanú vallomása 1/2, hallomástanú 

vallomása 1/4, terhelt beismerő vallomása 1/1) 

 A negatíve kötött bizonyítási rendszer a bizonyítékminimum elvén alapul. A törvény a 

bűnösség bizonyítottsága alsó küszöbét határozza meg, de ez a bíró számára nem kötelező, 

ha nem látja a rendelkezésre álló bizonyítékok kétséget kizáró bizonyító erejét, akkor a 

terheltet felmentheti. 

 A teljesen szabad bizonyítási rendszer az eljárás során semmilyen korlátot nem ismer. A 

terhelt bűnösségének megállapításához a törvény nem ír elő szabályokat, így a bizonyítás 

során bármilyen forrásból eredő, a terhelt bűnösségére vagy nem bűnösségére utaló adat 

szabadon felhasználható. 

 A nem teljesen szabad bizonyítási rendszerben az eljáró hatóságok a törvény által előírt 

szabályok keretében folytathatják le a bizonyítást. Ilyen alapvető korlát, hogy a 

bizonyítékok csak törvényes forrásból származhatnak, a bűnösség megállapításával 

kapcsolatos döntést pedig részletesen indokolni kell. 

 

45) Határozza meg a bizonyíték fogalmát! 

 

A bizonyíték a büntetőeljárásban a bizonyítási eszközből vagy a bizonyítási eljárásból származó 
olyan adat, amely tartalmát tekintve büntetőjogilag releváns tényállás megállapításához szüksége 

tényre vonatkozik és formai követelményként a törvény által megengedett forrásból származik. 

 

46) Hogyan lehet a bizonyítékokat osztályozni?  

 

 az adatforrás általános jellege szerint személyi (pl. tanú vallomása, szakértő véleménye) 

vagy tárgyi (pl. okirat); 

 az adatforrás áttételessége szerint eredeti (a bíróság által közvetlenül megvizsgált ún. 

ősforrású) vagy származékos; 

 az eljárás alá vont személy érdekkörét érintve terhelő (súlyosító) vagy mentő (enyhítő), 

valamint, 

 a büntetőjogilag releváns tényre vonatkozó jelleg szerint közvetlen vagy közvetett, azaz a 

bűncselekményre közvetlenül (pl. a tanú vallomása az általa látott bűncselekmény 

elkövetéséről) vagy közvetve (pl. a bűncselekmény elkövetésének nyomai) utaló adat. 

 

47) Sorolja fel a bizonyítási eszközöket! 

 

A bizonyítás eszközei: 

 a tanúvallomás, 

 a szakvélemény, 

 a tárgyi bizonyítási eszköz, 

 az okirat és  

 a terhelt vallomása. 
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48) Sorolja fel a bizonyítási eljárásokat! 

 

 szemle, 

 helyszíni kihallgatás, 

 bizonyítási kísérlet, 

 felismerésre bemutatás, 

 szembesítés 

 szakértők párhuzamos meghallgatása. 

 

49) Milyen fokozatai vannak a bizonyítékok jogellenességének? 

 

A bizonyítékok jogellenességének fokozatai:  

 pertechnikai jellegű, formális előírások, részletrendelkezések megszegése 
(szabálytalan idézés, értesítés elmulasztása); 

 egyes eljárásjogi kellékek, biztosítékok elhagyása (pl.: csak egy hatósági tanú volt kettő 

helyett, nem készült jegyzőkönyv a házkutatásról); 

 a tartalommal is összefüggő hiányosságok vagy nem szabályos lépések ( pl.: 

összefüggően nem tehetett vallomást a kihallgatott, avagy nem került sor kérdésekre, 

szembesítésre); 

 a Be-ben kifejezetten vagy burkoltan megfogalmazott bizonyítási tilalmak 

megszegése (pl.: tanúzási akadályok figyelmen kívül hagyása, a terhelt háromirányú 

figyelmeztetésének elmaradása); 

 a bizonyíték szerzése az Alkotmányba vagy a Btk.-ba ütköző módon történt. Ennek 

leggyakoribb esetköre: a törvénytelen kényszerintézkedések kapcsán nyert bizonyítékok 
kérdése. 

 

50) Sorolja fel a tanúzási tilalmakat! 

 

 Lelkész (egyházi személy): amire a hivatásánál fogva titoktartási kötelezettsége áll fenn; 

 Védő: amiről, mint védő szerzett tudomást, vagy amit a terhelttel védői minőségben 

közölt; 

 Köztitok: államtitoknak (szolgálati titoknak) minősülő tényről, az aki a titoktartási 

kötelezettség alól nem kapott felmentést; 

 Hatósági tanú: olyan tényre, adatra, körülményre, amelyre titoktartási kötelezettség 

terheli és ez alól nem kapott felmentést; 

 Akitől testi vagy szellemi állapota miatt nyilvánvalóan nem várható helyes vallomás. 

 

51) Sorolja fel a tanúzási mentességeket! 

 

 a terhelt hozzátartozója; 

 önvád tilalma: aki magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az 

ezzel kapcsolatos kérdésben; 

 magántitok: aki foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva titoktartásra köteles, ha a 

tanúvallomással a titoktartási kötelezettségét megsértené. 

 

52) Sorolja fel a tanúvédelem fajait! 

 

A tanú védelmének szabályait a Be. egyrészt nevesített és nem nevesített eszközök útján határozza 

meg.  
 

Nevesített védelem: 

 a tanú személyi adatainak zártan kezelése, 

 a különösen védett tanúvá nyilvánítás, 
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 az eljárásban részt vevők (s így a tanú) személyi védelmének biztosítását, valamint 

 a tanúvédelmi programot. 

 

Nem nevesített tanúvédelmi szabály: 

 szembesítést a tanú védelme érdekében mellőzni lehet 

 a felismerésre bemutatást úgy kell végrehajtani, hogy annak során a tanú ne legyen 

észlelhető, vagy felismerhető. 

 

53) Mikor kötelező szakértő igénybevétele a büntetőeljárásban? 

 

Szakértő alkalmazása kötelező, ha 
a) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés személy kóros elmeállapota, alkohol-, 

illetőleg kábítószer függősége, 

b) a bizonyítandó tény, illetőleg az eldöntendő kérdés kényszergyógykezelés vagy 
kényszergyógyítás szükségessége, 

c) a személyazonosítást biológiai vizsgálattal végzik, 

d) elhalt személy kihantolására kerül sor. 

 

54) Milyen személyek és intézmények vehetők igénybe szakértőként a büntetőeljárásban? 

 

 igazságügyi szakértők,  

 igazságügyi szakértői intézmények,  

 eseti szakértők,  

 szaktanácsadók. 

 

55) Milyen elemekből áll a szakvélemény? 

 

 lelet,  

 vizsgálat módszerének ismertetése, 

 szakmai ténymegállapítás,  

 szűkebb értelemben vett vélemény. 

 

56) A szakvélemény értékelésének (hibái kiküszöbölésének) milyen lépcsőfokai vannak? 

 

 a szakértő meghallgatása és kérdések feltevése, 

 felvilágosítás adására vagy a szakvélemény kiegészítésére való felhívás, 

 más szakértő kirendelése,  

 a szakértők párhuzamos meghallgatása,  

 újabb szakvélemény beszerzése. 

 

57) Az ún. Miranda-figyelmeztetés mellett milyen eshetőleges figyelmeztetéseknek van helye a 

terhelt kihallgatásakor? 

 

 a terheltet figyelmeztetni kell arra, hogy védőt választhat vagy a Be-ben meghatározott 

esetekben védő kirendelését kérheti, 

 ha kötelező a védelem, a terheltet figyelmeztetni kell arra, hogy ha 3 napon belül nem 

hatalmaz meg védőt, a hatóság rendel ki számára, 

 figyelmeztetni kell a terheltet alapvető eljárási jogaira és kötelességeire, figyelmeztetni kell a 

terheltet arra, hogy nyilván kell tartani az ujj- és tenyérnyomatát, valamint arcképét, illetőleg 

DNS-mintáját, ha a terhelt a vallomás tételét megtagadja, figyelmeztetni kell arra, hogy ez az 
eljárás folytatását nem akadályozza, 

 ha a terhelt vallomást tesz, figyelmeztetni kell, hogy a vallomásában mást bűncselekmény 

elkövetésével hamisan nem vádolhat. 
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58) Mit tartalmaz a Miranda-figyelmeztetés? 

 

A terheltet vallomástétele előtt figyelmeztetni kell, hogy  

 nem köteles vallomást tenni,  

 ha mégis vallomást tesz, akkor a kihallgatás során bármikor dönthet úgy, hogy megtagadja 

a további vallomástételt vagy az adott kérdésre való válaszadást,  

 bármikor dönthet úgy, hogy vallomást tesz akkor is, ha korábban a vallomástételt 

megtagadta, 

 vallomástétel esetén, amit mond, illetve rendelkezésre bocsát, az bizonyítékként 

felhasználható. 

 

59) Milyen szakaszokból áll a terhelt érdemi kihallgatása? 

 

 további személyi adatok tisztázása,  

 összefüggő vallomástétel,  

 kérdések feltétele. 

 

60) Sorolja fel a kényszerintézkedések osztályozásának szempontjait! 

 

 eljárásjogi célok szerint,  

 az érintett emberi és állampolgári jog szerint,  

 az alanyok szerint (ki és ki ellen alkalmazhatja),  

 az írásbeli határozathoz való kötöttség szerint. 

 

61) Milyen eljárási célokra alkalmazhatók a kényszerintézkedések? 

 

 a büntetőeljárás résztvevői vagy más személyek jelenlétének biztosítására (pl. 

elővezetés, őrizetbe vétel); 

 a büntetőeljárás résztvevői vagy más személy távollétének biztosítására (pl. távoltartás 

vagy tárgyalásról kivezettetés, kiutasítás); 

 bizonyítási eszközök megszerzésére (pl. házkutatás, motozás, lefoglalás); 

 bizonyítási cselekmények zavartalan végrehajtásának biztosítására (pl. testi 

kényszer); 

 az eljárás rendjének fenntartása (pl. rendbírság); 

 az eljárás elhúzódásának megakadályozására (pl. okozott költségekre marasztalás); 

 a büntető határozatok végrehajtásának biztosítására (pl. előzetes letartóztatás, 

ideiglenes kényszergyógykezelés, zár alá vétel). 

 

62) Milyen állampolgári, emberi jogot érinthetnek a kényszerintézkedések? 

 

Léteznek a személyes szabadságot korlátozó és nem korlátozó intézkedések: 

 a tulajdonjogot (pl. lefoglalás, zár alá vétel), 

 az emberi méltóságot (pl. motozás), 

 a magánlakás sérthetetlenségét (pl. házkutatás), 

 a levéltitok sérthetetlenségét (pl. lefoglalás). 

 

63) Sorolja fel a halaszthatatlan kényszerintézkedéseket! 

 

 őrizetbe vétel,  

 házkutatás,  

 motozás,  

 lefoglalás,  

 számítástechnikai rendszer útján rögzített adatok megőrzésére kötelezés. 
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64) Határozza meg az őrizetbe vétel fogalmát! 

 

Az őrizetbe vétel a terhelt személyi szabadságának átmeneti elvonása, amelyet a bíróság, az 

ügyészség vagy a nyomozó hatóság legfeljebb 72 óra időtartamra rendelhet el. 

 

65) Sorolja fel az őrizetbe vételi okokat! 

 

 a letartóztatási okok,  

 a tetten ért személy elfogása,  

 elfogatóparancs,  

 tárgyalási rendzavarás,  

 különleges eljárásokban,  

 a büntetőeljáráson kívül. 

 

66) Mennyi lehet az őrizet maximális tartama? 

 

 általában 72 óra, 

 tárgyalási rendzavarás: az aznapi tárgyalás befejezéséig, 

 közbiztonsági őrizet: 24 óra, 

 különleges eljárások: 6 nap,  

 szabálysértési őrizet: 72 óra + 10 nap,  

 visszautasítási, kiutasítást előkészítő őrizet: 5 nap, legfeljebb 30 nap, 

 idegenrendészeti őrizet: 5 nap (legfeljebb 1 év). 

 

67) Határozza meg az előzetes letartóztatás fogalmát! 

 
Az előzetes letartóztatás büntetőeljárási kényszerintézkedés: a terhelt személyi szabadságának 

elvonása jogerős bírói ítélet nélkül, amelyet a Be. által meghatározott esetekben, a büntetőeljárás 

sikerének biztosítása, újabb bűncselekmény elkövetésének megakadályozása céljából lehet 

alkalmazni. 

 

68) Csoportosítsa a letartóztatás feltételeit! 

 

Alaki feltételek Tartalmi feltételek 

 

1. eljárás 

megindítása 
 

2. ügyészi indítvány 

(a nyomozati 

szakban) 
 

3. terhelt 

meghallgatása 
 

4. bírói döntés 

 
5. indokolt végzés 

 

Általános feltételek                          Különös feltételek 

 

1. kétirányú 
megalapozott gyanú 

 

2. szabadságvesztéssel 

fenyegetés 
 

3. fiatalkorú: különös 

tárgyi súly 

Pozitív feltételek 

(letartóztatási okok) 
Negatív feltételek 

(letartóztatást kizáró 
okok) 

1. szökés, elrejtőzés, 

ezek megkísérlése, 

bűnismétlés ténye 
2. szökés, elrejtőzés 

veszélye 

3. kollúzió veszélye 
4. bűnismétlés veszélye 

5. katona: szolgálati 

vagy fegyelmi ok 

6. nemjogerős 
szabadságvesztés 

tartalmára tekintettel 

7. helyettesítő 
intézményekre 

vonatkozó rendelkezések 

megszegése 

 

1. bűncselekménnyel 

összefüggő ok 
 

2. terhelttel összefüggő 

ok 
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69) Sorolja fel a letartóztatás alaki (formális) feltételeit! 

 

1. eljárás megindítása, 

2. ügyészi indítvány (a nyomozati szakban), 
3. terhelt meghallgatása, 

4. bírói döntés, 

5. indokolt végzés. 

 

70) Sorolja fel a letartóztatás általános feltételeit! 

 
1. kétirányú megalapozott gyanú, 

2. szabadságvesztéssel fenyegetés, 

3. fiatalkorú: különös tárgyi súly. 

 

71) Sorolja fel a letartóztatási okokat! 

 

1. szökés, elrejtőzés, ezek megkísérlése, bűnismétlés ténye, 
2. szökés, elrejtőzés veszélye, 

3. kollúzió veszélye, 

4. bűnismétlés veszélye, 
5. katona: szolgálati vagy fegyelmi ok, 

6. nem jogerős szabadságvesztés tartalmára tekintettel, 

7. a helyettesítő intézményekre vonatkozó rendelkezések megszegése. 

 

72) Csoportosítsa és nevesítse az előzetes letartóztatást kizáró okokat! 

 

Az elkövetett bűncselekményre tekintettel: magánindítvány hiánya, kívánat hiánya, jogszabályban 
meghatározott szerv feljelentésének hiánya. 

 

Az elkövető személyére tekintettel: a mentesség feloldásáig közjogi tisztségen alapuló 

mentességet élvező személyek, nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyek. 

 

73) Hol foganatosítható előzetes letartóztatás? 

 

 büntetés-végrehajtási intézetben,  

 rendőrségi fogdában (nyomozás befejezéséig),  

 katonai fogdában (katona), 

 javítóintézetben (fiatalkorú). 

 

74) Eljárási szakok szerint meddig tarthat az előzetes letartóztatás? 

 

 a tárgyalás elkészítése során hozott határozatig, 

 az elsőfokú ügydöntő határozat kihirdetéséig,  

 az eljárás jogerős befejezéséig, de legfeljebb a nem jogerő ítélettel kiszabott szabadságvesztés 

tartamáig, 

 megismételt eljárás során hozott határozatig 

 

75) A nyomozás alatt milyen határidők vannak az előzetes letartóztatásra? 

 

 a nyomozási bíró legfeljebb egy hónapra rendelheti el, 

 ezt a nyomozási bíró alkalmanként legfeljebb 3 hónappal, összesen legfeljebb az előzetes 

letartóztatás elrendelésétől számított 1 év elteltéig meghosszabbíthatja, 

 egy év után a megyei bíróság egyesbíróként eljárva, a nyomozási bíróra vonatkozó szabályok 

szerint, alkalmanként legfeljebb 2 hónappal hosszabbíthatja meg. 
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76) Csoportosítsa az előzetes letartóztatást helyettesítő intézményeket! 

 

 óvadék (mint vagyoni jellegű helyettesítő intézmény), 

 lakhelyelhagyási tilalom, 

 házi őrizet,  

 külföldre utazási tilalom, 

 távoltartás. 

 

77) Határozza meg a lakhelyelhagyási tilalom fogalmát! 

 

A lakhelyelhagyási tilalom a terhelt mozgási szabadságát és a lakóhely szabad megválasztásának 

jogát korlátozza; a lakhelyelhagyási tilalom hatálya alatt álló a meghatározott területet, körzetet 
engedély nélkül nem hagyhatja el, a tartózkodási helyét, illetőleg a lakóhelyét nem változtathatja 

meg. 

 

78) Mit nem tehet a lakhelyelhagyási tilalom alatt álló terhelt? 

 

 meghatározott területet vagy körzetet engedély nélkül nem hagyhatja el,  

 tartózkodási vagy lakóhelyét nem változtathatja meg. 

 

79) Határozza meg a házi őrizet fogalmát! 

 

A házi őrizet a terhelt mozgási szabadságát és a tartózkodási helye szabad megválasztásának jogát 

korlátozza.  
Házi őrizet elrendelése esetén a bíróság által kijelölt lakást és az ahhoz tartozó bekerített helyet a 

terhelt csak a bíróság határozatában meghatározott célból, különösen a mindennapi élet szokásos 

szükségleteinek biztosítása vagy gyógykezelés céljából az ott írt időben és távolságra (úti célra) 
hagyhatja el. 

 

80) Határozza meg a távoltartás fogalmát! 

 
A távoltartás a terhelt szabad mozgáshoz és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való 

jogát korlátozza. 

 

81) Csoportosítsa a távoltartás feltételeit! 

 

Általános (együttes) feltételek: 
1.) szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekmény 

2.) kétirányú megalapozott gyanú 

 

Különös (vagylagos) feltételek: 
1.) Pozitív feltételek: 

-  kollúzió veszélye (kollúzió: összejátszás) 

-  bűnismétlés veszélye 
2.) Negatív feltételek: 

-  a terhelt előzetes letartóztatásának elrendelése nem szükséges 

-  magánindítvány hiánya 

 

82) Határozza meg az ideiglenes kényszergyógykezelés fogalmát! 

 

Az ideiglenes kényszergyógykezelés a kóros elmeállapotú terhelt személyi szabadságának bírói 
elvonása jogerős ítélet nélkül. 

Ideiglenes kényszergyógykezelésnek akkor van helye, ha megalapozottan lehet következtetni arra, 

hogy a terhelt kényszergyógykezelését kell elrendelni. 
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83) Határozza meg az óvadék fogalmát! 

 

Az óvadék a bíróság által meghatározott összeg, amely a terheltnek az eljárási cselekményeken 

való jelenlétét biztosítja. 

 

84) Mikor kell elrendelni az óvadék ellenében szabadlábon hagyott terhelt előzetes 

letartóztatását? 

 

 a terhelt az eljárási cselekményen idézés ellenére nem jelent meg, és elmaradását előzetesen 

alapos okkal nem mentette ki, vagy az akadály megszűnése után nyomban alapos okkal nem 

igazolta, 

 az óvadék letételét követően a terhelt előzetes letartóztatásának más oka merült fel. 

 

85) Mikor kell az óvadékot visszaadni? 

 

 a bíróság az előzetes letartóztatását elrendelte, 

 az ügyész a nyomozást megszüntette, illetőleg annak határideje lejárt, vagy az ügyész a 

vádemelést elhalasztotta, 

 a bíróság az eljárást jogerős ítélettel vagy megszüntető határozattal befejezte. 

 

86) Határozza meg a házkutatás fogalmát! 

 
A házkutatás a ház, lakás, egyéb helyiség vagy azokhoz tartozó bekerített hely, továbbá az ott 

elhelyezett jármű átkutatása, illetőleg számítástechnikai rendszer vagy ilyen rendszer útján 

rögzített adatokat tartalmazó adathordozó átvizsgálása az eljárás eredményessége érdekében.  

 

87) Sorolja fel a házkutatás tárgyait! 

 

 ház,  

 lakás,  

 egyéb helyiség,  

 ezekhez tartozó bekerített hely,  

 ott elhelyezett jármű,  

 számítástechnikai rendszer vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat tartalmazó 

adathordozó. 

 

88) Határozza meg a motozás fogalmát! 

 
A motozás bizonyítási eszköz vagy elkobozható, illetőleg vagyonelkobzás alá eső dolog 

megtalálása céljából a terhelt és az olyan személy ruházatának és testének átvizsgálása, akiről 

megalapozottan feltehető, hogy bizonyítási eszközt vagy elkobozható, illetőleg olyan dolgot tart 
magánál, amely vagyonelkobzás alá eshet. 

 

89) Határozza meg a lefoglalás fogalmát! 

 
A lefoglalás a bizonyítás érdekében vagy az elkobzás, illetőleg a vagyonelkobzás biztosítására a 

dolog birtokának elvonása a birtokos rendelkezése alól. 
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90) Mi a lefoglalás tárgya? 

 

A bíróság, az ügyész, illetőleg a nyomozó hatóság elrendeli annak a dolognak, illetőleg 

számítástechnikai rendszernek vagy ilyen rendszer útján rögzített adatokat tartalmazó 
adathordozónak a lefoglalását, amely 

a) bizonyítási eszköz, 

b) a törvény értelmében elkobozható, vagy amelyre vagyonelkobzás rendelhető el. 

 

91) Mikor kell és lehet a lefoglalt dolgot előzetesen értékesíteni? 

 

A bíróság a lefoglalt dolog értékesítéséről határoz, ha a lefoglalt dolog 

a) gyors romlásnak van kitéve, 

b) huzamos tárolásra alkalmatlan. 

A bíróság a lefoglalt dolog értékesítése iránt akkor is határozhat, ha a lefoglalt dolog 
a) kezelése, tárolása, illetve őrzése - különösen a dolog értékére vagy az előreláthatólag hosszú 

ideig tartó tárolására tekintettel - aránytalan és jelentős költséggel járna, 

b) értéke az előreláthatólag hosszú ideig tartó tárolás miatt jelentősen csökkenne. 

 

92) Mi lehet a lefoglalt dolog sorsa a lefoglalás megszüntetésekor? 

 

 kiadják,  

 az állam tulajdonába kerül,  

 megsemmisítik,  

 visszatartják,  

 a dolog előzetes értékesítéséből származó ellenértéket adják ki,  

 elkobozzák. 

 

93) Határozza meg a zár alá vétel fogalmát! 

 

A zár alá vétel a zár alá vett vagyontárgyak és vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot függeszti 
fel. Zár alá vételt a bíróság rendel el. 

 

94) Mikor kell a zár alá vételt feloldani? 

 

A zár alá vételt fel kell oldani, ha 

a) az elrendelésének oka megszűnt, ha a nyomozást megszüntették, illetőleg annak határideje 
lejárt, kivéve, ha a zár alá vett vagyontárgyat, illetőleg vagyoni jogok feletti rendelkezési jogot 

magának követelő személy a követelése érdekében hatvan napon belül polgári eljárást indított, 

b) a zár alá vételt meghatározott összeg biztosítására rendelték el, és ezt az összeget letétbe 

helyezték, 
c) az eljárást vagyonelkobzás alkalmazása nélkül fejezték be, illetőleg a polgári jogi igényt 

elutasították, 

d) a polgári jogi igény megítélése esetén a magánfél a megállapított teljesítési határidő lejártától 
számított harminc napon belül nem kért végrehajtást, 

e) a polgári jogi igény egyéb törvényes útra utasítása esetén az ügyész, illetőleg a magánfél hatvan 

napon belül nem igazolta, hogy az igényét érvényesítette. 

 

95) Milyen okból szabható ki rendbírság a büntetőeljárásban? 

 

 megjelenési kötelezettség nem teljesítése,  

 más eljárási kötelezettségnek vagy a hatóság határozatának nem teljesítése, közreműködés 

jogosulatlan megtagadása,  

 rendzavarás. 
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96) Sorolja fel az elővezetés fajtáit! 

 

 előállítás,  

 útba indítás,  

 megkeresés. 

 

97) Ismertesse (csoportosítással együtt) az eljárási cselekményeket! 

 

I. forma (mód) szerint: 

1. szóbeli 
2. írásbeli 

3. reálaktus 

 

II. cselekvő személye szerint:  

1. bírósági 

2. ügyészségi 

3. nyomozó hatóság általi 
4. magánszemély általi 

 

III. eljárási szakaszok szerint: 
1. nyomozási 

2. perbeli 

3. végrehajtási 
 

IV. tartalom szerint: 

1. akarat kijelentés vagy tudomás kijelentés 

2. bizonyítási cselekmény vagy kényszerintézkedés, vagy eljárási szankció 

 

98) Sorolja fel az igazolás kizárásának eseteit! 

 

Nincs helye igazolásnak: 

 Magánindítvány előterjesztésére nyitva álló 30 napos határidő elmulasztásakor, ha a 

cselekmény közvádra nem üldözendő 

 A pótmagánvádló fellépésére nyitva álló 30 napos határidő elmulasztásakor 

 Ha a határozat kihirdetésére elnapolt tárgyaláson részvételt a vádlott vagy a védő mulasztja el 

 Az ítélet elleni fellebbezésre fenntartott 3 nap elmulasztásakor 

 Az ügyésszel a rendelkező rész kézbesítése útján közölt ítélet elleni fellebbezésre nyitva álló 5 

nap elmulasztásakor 

 Ha a másodfokú tárgyalást a vádlott távollétében lehet megtartani, és a vádlott a tárgyalást 

elmulasztja. 

 

 

 


