
 

 

 

 

A permutált címmutató és annak  
használata 

___________________________________________________ 
 
 

A következőkben néhány gondolatot szeretnék kifejteni az új 
Be. többszörösen permutált címmutatójáról, valamint támpon-
tokat szeretnék adni a címmutató használatához. 

 
 

A többszörösen permutált címmutatóról  
 
A többszörösen permutált (permutáció: felcserélés, sorrendvál-
toztatás) címmutató az új büntetőeljárási törvényben történő 
könnyebb tájékozódást hivatott szolgálni. Jóllehet, a jogalkotó 
számos büntetőeljárási rendelkezést változtatás nélkül, vagy 
minimális módosítással emelt át a régiből az új törvénybe, de 

egyfelől a részek, a fejezetek és az alcímek (az egyes eljárásjo-
gi rendelkezések megnevezései) többsége ismeretlen (vagyis, 

nem kevés, teljesen új büntetőeljárási jogintézmény szerepel a 
2018. július 1-jétől hatályos törvényben). Másfelől a korábbiak-
hoz képest eltérő a szerkezeti felépítés, és megváltozott az új 
Be. funkcionalitása, ha úgy tetszik „szellemisége” is.  

A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény, nem csupán 
egy új eljárási jogszabály: lényegesen több annál. A mennyiségi 
és kiváltképpen minőségi változások miatt, ember legyen a tal-
pán, aki eligazodik majd rajta (vagy benne). Ez a többszörösen 
permutált címmutató – legalábbis nagyon remélem –, ebben az 
„eligazodásban” lesz segítségére a jogalkalmazóknak, ideértve 
az „utca rendőrét” és a helyi nyomozó hatóság felderítőjét vagy 

bűnügyi vizsgálóját is.  

Amennyiben a 2013. július 1-jén hatályba lépett új Btk. –
szerkesztésemben és kiadásomban egykoron megjelent – cím-
mutatója annak idején hasznosnak bizonyult (szép számmal 
voltak erre utaló visszajelzések), úgy az új Be. címmutatója 
szinte nélkülözhetetlen lesz a bűnügyi nyomozáshoz, illetve a 
széles értelemben vett rendőri munkához. Jómagam, ebben 

bizakodom…  
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A címmutató használata (kezelése)  
 
A címmutató az új Be. részeit, fejezeteit és alcímeit (az egyes 
eljárásjogi rendelkezések megnevezéseit) többszörösen permu-
tált formában, betűrendbe szedve tartalmazza. Az alcímeknél 
az oldalszámok helyett a szakasz (§) vagy a szakaszok (§§) 
számát jelöltem meg, így a címmutató bármekkora terjedelmű 

(oldalszámú), lapméretű és szerkesztésű büntetőeljárási tör-
vényhez, sőt, önmagában is használható.  

A permutáció során igyekeztem a magyar nyelvet nem de-

rékba törni (olykor-olykor kevesebb sikerrel). Az a cél vezérelt, 
hogy a kettő, három vagy több szóból álló rész, fejezet vagy al-
cím minden tagjára lehessen külön-külön keresni. Másképpen 
fogalmazva: arra törekedtem, hogy a helyes eljárásjogi rendel-

kezés akkor is megtalálható legyen, amikor a jogalkalmazó 
számára annak csak egy-két szava ismert.  

Nézzünk egy egyszerűbb példát:  
 ártatlanság vélelme: 1. §  
 vélelme az ártatlanságnak: 1. §  
Itt egy kettes permutáció történt, amely további magyaráza-

tot nem igényel.  

Vegyünk szemügyre egy bonyolultabb alcímet:  
 büntetőeljárás alapja és akadályai: 4. §  
 alapja és akadályai a büntetőeljárásnak: 4. §  
 akadályai és alapja a büntetőeljárásnak: 4. §  
Ebben a példában egy hármas permutációnak lehettünk ta-

núi, amely ugyancsak nem szorul különösebb magyarázatra, de 

a következő permutáció már valamivel összetettebb:  
 eljárási feladatok megoszlása: 5. §  
 feladatok (eljárási) megoszlása: 5. §  
 megoszlása az eljárási feladatoknak: 5. §  
A fenti hármas permutáció azért különleges, mert a zárójel-

ben lévő szó a zárójel előtti kifejezésre vonatkozik (ez a „záró-
jeles” szabály a címmutatóban mindenhol érvényesül).  

Végezetül vegyünk szemügyre egy jóval szövevényesebb 
permutációt:  

– tizenhetedik rész (a másodfokú és a harmadfokú bíróság 
hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálá-
sa): 626–631. §  

– rész, tizenhetedik (a másodfokú és a harmadfokú bíróság 

hatályon kívül helyező végzése elleni fellebbezés elbírálá-
sa): 626–631. §  
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– másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon kívül helyező 
végzése elleni fellebbezés elbírálása (tizenhetedik rész): 
626–631. §  

– harmadfokú és a másodfokú bíróság hatályon kívül helyező 
végzése elleni fellebbezés elbírálása (tizenhetedik rész): 
626–631. §  

– bíróság (a másodfokú és a harmadfokú) hatályon kívül he-
lyező végzése elleni fellebbezés elbírálása (tizenhetedik 
rész): 626–631. §  

– hatályon kívül helyező végzése (a másodfokú és a harmad-

fokú bíróság) elleni fellebbezés elbírálása (tizenhetedik 

rész): 626–631. §  
– végzése (a másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon 

kívül helyező) elleni fellebbezés elbírálása (tizenhetedik 
rész): 626–631. §  

– fellebbezés (a másodfokú és a harmadfokú bíróság hatá-
lyon kívül helyező végzése elleni) elbírálása (tizenhetedik 

rész): 626–631. §  
– elbírálása a másodfokú és a harmadfokú bíróság hatályon 

kívül helyező végzése elleni fellebbezésnek (tizenhetedik 
rész): 626–631. §  

A tizenhetedik rész kilences permutációja csak első olvasatra 

látszik összerendezetlennek (a regiszterbe rendezéskor ez 

egyébként sem tűnik fel). A cél amúgy sem az, hogy a permu-
tált részek, címek és alcímek irodalmi stílusban íródjanak. A 
permutáció lényege: amennyiben a jogalkalmazónak a kérdéses 
eljárásjogi rendelkezésnek csak a töredéke jut eszébe, illetve 
azzal összefüggésben két vagy több lehetőség is fennáll, akkor 
minél gyorsabban megtalálja a megfelelőt.  

A címmutató a következő részekből áll:  

 Előszó  
 Az új büntetőeljárási törvény szerkezete  
 A permutált címmutató és annak használata. E részben két 

fejezet szerepel: A többszörösen permutált címmutatóról; 

A címmutató használata (kezelése)  
 Permutált címmutató (Index); ez utóbbi rész fejezetcímei a 

következők: Részek; Fejezetek; A permutált részek, fejeze-

tek és alcímek  
 Jegyzetek  
A könnyebb áttekinthetőség érdekében a permutáció elején 

az új Be. részeit és fejezeteit sorszám szerint feltüntettem. A 
címmutatóban a regiszterbe történő rendezés miatt az alcímek 
elején levő névelőket elhagytam, valamint – az Európai Unió ki-
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vételével – nem használtam mondat eleji nagy kezdőbetűket 
sem. A százoldalas címmutató, amely a permutálás következté-
ben több mint húszezer kifejezést tartalmaz, A5-ös méretben 

látott napvilágot, így a szó primer értelmében zsebkönyvként is 
használható.  

Jó szívvel és tisztelettel ajánlom ezt a könyvecskét minden 
jogalkalmazónak (különösen bűnügyi munkát végző rendőrök-
nek, valamint vámnyomozóknak), valamint a rendészeti tanin-
tézetek hallgatóinak. Kérem, fogadják szeretettel, és kívánom, 
hogy váljék hasznukra!  

 

Budapest, 2018. április 30.  
 

Dr. Kovács Gyula 
szerkesztő–szerző 

 
 

 


